
Průhonický park - zahrady s puncem UNESCO 
Pohádková příroda pouze pár kilometrů od hranic hlavního města - to je Průhonický zámecký park, 
ve kterém byla natočena řada pohádek. Jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě s 
rozlohou 240 hektarů se nachází v členitém údolí meandrující říčky Botič. 
 
Park je ideální místem pro relaxaci i romantickou procházku. Do Průhonického parku se vydejte 
rozhodně koncem května, když kvetou rododendrony. Do parku se, ale můžete vypravit v 
kterémkoli ročním období a vždy budete mít na co se dívat. Mimo významu umělecko-historického 
je park cenný i dendrologicky, jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin – okolo 1 600 druhů. 

Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8 000 kusů ve 100 druzích a kultivarech.  
 
Nejkrásnější je park opravdu na jaře, kdy kvete velké množství zajímavých rostlin. Své kouzlo má také v zimě, kdy je příroda pokryta sněhovou přikrývkou a vodopády jsou 
zamrzlé. Vstup do parku je možný nejen hlavním vchodem u zámku, ale i vchodem ze silnice směrem na Dobřejovice, která rozděluje park na dvě části. 
 
Průhonický park má nejenom umělecko-historický význam. Park je v posledních letech útočištěm četných rostlinných i živočišných druhů. Na jeho území jsou zachovaná cenná 
lesní a luční společenstva. K Průhonickému parku patří také cenné genofondové sbírky a dendrotéka – sbírka šišek. Návštěvníkům slouží 40 km upravených cest. 
 
Správa Průhonického parku - Botanický ústav Akademie věd ČR 
Zámek 1 
252 43 Průhonice 
Tel.:  +420 267 750 346 

Email: park@ibot.cas.cz 
WWW: www.parkpruhonice.cz 
GPS: 50,000652 14,557518 

Vstupné: 100 Kč, 60 Kč, 260 Kč 
 
Otevírací doba 
 
leden - únor 
1.1. - 28. 2. - pondělí - neděle 08:00 - 17:00 
 
březen 
1.3. - 31. 3.- pondělí - neděle 07:00 - 18:00 
 
duben 
1.4. - 30. 4.- pondělí - neděle 07:00 - 19:00 
 

 
květen - září 
1.5. - 30. 9.pondělí - neděle 07:00 - 20:00 
 
říjen 
1.10. - 31. 10. - pondělí - neděle 07:00 - 19:00 
 
listopad - prosinec 
1.11. - 31. 12. - pondělí - neděle 08:00 - 17:00

 


