
Den fascinace rostlinami se koná pod zášti tou Ing. Petra Bendla, 
ministra zemědělství České republiky

European Plant Science 
Organizati on
www.epsoweb.org

www.plantday12.eu/czech.htm

Nechte se okouzlit rostlinami
Odhalte jejich tajemství
Zjistěte, co nám mohou nabídnout

Od 13. do 31. května 2013
na třiceti  akcích po celé ČR.

Organizátoři

Zášti ta

Česká technologická platf orma rostlinných biotechnologií 
„Rostliny pro budoucnost“
www.rostlinyprobudoucnost.com

Česká společnost experimentál-
ní biologie rostlin
www.csebr.cz

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
www.ueb.cas.cz

Tradiční výstava vhodná pro školní exkurze (na vyžádání s odborným výkladem)
i pro rodiny s dětmi a další zájemce.
23.–31. 5. 2013, denně 9:00–18:00 h. Skleníky Botanické zahrady PřF MU, 
Kotlářská 2, Brno.
pořádá Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Prodejní výstava masožravých rostlin

Procházka exoti kou pod palmami, mezi kaktusy, citrusy a orchidejemi uprostřed 
hanácké metropole.
22. 5. 2013, 9:30–18:00 h. Sbírkové skleníky Výstaviště Flora Olomouc, Smetanovy 
sady, Olomouc.
pořádá Výstaviště Flora Olomouc, a.s. – Sbírkové skleníky

Procházka exoti kou

Poznejte rostliny tak, jak jste je dosud neznali. Seznamte se s těmi, o kterých jste ani 
netušili, že vůbec existují.
22. 5. 2013, 8:00–18:00 h. Ulice U Botanické zahrady, Olomouc.
pořádá Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci

Den fascinace rostlinami 2013

Neviditelný svět rostlin (mikroskopování, DNA), hmyzí a jiní nepřátelé rostlin, 
terénní výprava, spojenci rostlin (opylovači). Rezervace na cholastova@vupt.cz,
tel. 547 138 808.
21. 5. 2013, 9:00–14:00 h. Zahradní 400/1, Troubsko.
pořádá Zemědělský výzkum, spol. s r.o., a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Kouzelný svět rostlin
Troubsko

Den otevřených dveří pro děti , studenty, veřejnost i odborníky.
15. 5. 2013, 9:30–18:00 h. Nábřeží Přemyslovců, Bezručovy sady, Olomouc.
pořádá Botanická zahrada a Rozárium, Výstaviště Flora Olomouc

Den otevřených dveří v Botanické zahradě a Rozáriu
Olomouc

Prohlídka polních pokusů s luskovinami a lnem, povídání o konopí, kmínu 
či geneti cky modifi kovaných plodinách.
16.–17. 5. 2013, 9:30–15:00 h. Zemědělská 16, Šumperk.
pořádá Agritec Plant Research s.r.o.

Den fascinace rostlinami
Šumperk

OLOMOUCKÝ KRAJ

Podrobnější informace o akcích a kontakty 
na pořadatele: www.plantday12.eu/czech.htm

Aktuality můžete sledovat také na Facebooku: 
www.facebook.com/DenFascinaceRostlinami

Den fascinace rostlinami je mezinárodní projekt, 
vyhlášený Evropskou společností  pro rostlinnou biologii 
(EPSO). Účastní se ho přes 50 zemí. Jeho posláním je 
přiblížit lidem svět rostlin a práci vědců, kteří tento svět 
zkoumají.

foto Petr Jan Juračka



Program

Po čem denně šlapeme – botanická exkurze do městských biotopů Plzně

Plzeň

Botanická vycházka za zajímavými dřevinami v areálu univerzity.
25. 5. 2013, 9:00–11:00 h. Sraz v 9:00 h před hlavním vchodem do budovy Fakulty 
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Kamýcká 129, Praha 6.
pořádá Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské 
univerzity v Praze

Ozvěny Dne fascinace rostlinami na České zemědělské univerzitě v Praze

STŘEDOČESKÝ KRAJ

PLZEŇSKÝ KRAJ

JIHOČESKÝ KRAJ

Skalní a suché trávníky, dubohabřiny, střední les. Včelník rakouský, hadilka obecná 
i další vzácné druhy.
18. 5. 2013, 10:00–16:00 h. Sraz na autobusové zastávce Králův Dvůr, Křižatky
(okres Beroun) po příjezdu autobusu z Berouna v 10:02 h.
pořádá Česká botanická společnost a Správa CHKO Český kras

Botanická exkurze do okolí Prahy: Kotýz, Zlatý kůň, Kobyla, Koda
Křižatky

Suché trávníky spilitového vrchu, který leží v přírodním parku Horní Berounka a tvoří 
významný krajinný prvek.
18. 5. 2013, 8:00–14:00 h. Sraz v 8:05 h na nádraží Stupno, Stupno 32, Břasy.
pořádá obec Břasy a Západočeská pobočka České botanické společnosti,
Plzeň (odborná spolupráce)

Za rostlinstvem Újezdského vrchu u Vranovic
Břasy

Popularizační přednášky. Přesná nabídka bude zveřejněna na webové stránce 
www.umbr.cas.cz.
13.–17. 5. 2013, 8:00–18:00 h. Střední školy; vědci mohou přijet i do té vaší.
pořádá Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Ústav molekulární biologie rostlin

Přednášky pro studenty středních škol
České Budějovice

Přijďte k nám s dětmi a nechte se fascinovat zajímavostmi ze života stromů.
17.–19. 5. 2013, 9:00–19:00 h. Dendrologická zahrada Průhonice, Za dálnicí 146, 
Průhonice.
pořádá Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Ze života stromů
Průhonice

Vycházka parkem s výkladem průvodce o zajímavých dřevinách.
18. 5. 2013, 14:00 h. Průhonický park, Zámek 1, Průhonice.
pořádá Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Správa Průhonického parku

Den fascinace rostlinami – komentovaná prohlídka Průhonického parku

Výstava a seminář o masožravých rostlinách, seminář Inteligence rostlin,
Rostlina pod mikroskopem.
Rezervace na semináře a mikroskopování: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.
14.–18. 5. 2013 (přesné časy jednotlivých akti vit na www.plantday12.eu/czech.htm). 
Rýdlova 271/14, Říčany.
pořádá Muzeum Říčany

Říčany
Výstava masožravých rostlin, Inteligence rostlin, Rostlina pod mikroskopem

Přijďte s námi prožít den jedné rostliny, zkoumat ji zvenku i zevnitř, zdálky i zblízka.
18. 5. 2013, 5:00–20:00 h. Branišovská 31b, České Budějovice.
pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Od rozbřesku do setmění: vše, co jste o životě rostlin ještě nevěděli

Získejte u nás informace o pěstování tropických a subtropických rostlin.
Nabídneme vám i sazenice některých z nich.
13.–17. 5. 2013, 8:00–15:00 h. Botanická zahrada Fakulty tropického zemědělství, 
Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha 6.
pořádá Botanická zahrada Fakulty tropického zemědělství, Česká zemědělská 
univerzita Praha

Užitkové rostliny tropů a subtropů

S námi objevíte rostliny pod mikroskopem a také jejich schopnost čisti t životní prostředí.
15. 5. 2013, 13:00–16:00 h. Technická 3, Praha 6. Sraz u vrátnice
při vstupu do budovy B.
pořádá Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav biochemie a mikrobiologie

Fascinace rostlinami ve vědeckém výzkumu

Pěstování, šlechtění a ochrana rostlin. Představíme vám genobanku, laboratoře, polní 
pokusy i zemědělskou techniku.
23. 5. 2013, 9:00–13:00 h. Drnovská 507, Praha 6.
pořádá Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Den fascinace rostlinami

Jak se rostlina vyrovnává s životním prostředím? Jak a proč voní kvetoucí louka?
Nejen to vám prozradí naši vědci.
17. 5. 2013, 14:00–17:00 h. Rozvojová 313, Praha 6.
pořádá Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Rostlina a životní prostředí

Prohlídky botanické zahrady a skleníku, interakti vní expozice, pokusy s rostlinami, 
exkurze do laboratoří.
17.–18. 5. 2013, 10:00–18:00 h. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK, 
Na Slupi 16, Praha 2.
pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká společnost 
experimentální biologie rostlin a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Expedice na Ostrov rostlin

Poznejte vzácné stepní rostliny na svazích kaňonu Vltavy a užijte si výstup skalami 
i netradiční výhledy na Prahu.
19. 5. 2013, 14:00–17:00 h.
Sraz ve 14:00 h na zastávce tramvaje č. 17 Trojská (Praha 8).
pořádá Český svaz ochránců přírody – 01/34. základní organizace Křivatec

Jabloňka a Trojská – botanicky cenná území severu Prahy

Za rozmanitostí  a krásou rostlin v areálu ČZU: poznejte, zažijte a ochutnejte
(htt p://katedry.czu.cz/kbfr/fascinace).
18. 5. 2013, 9:00–17:00 h. Hlavní budova Fakulty agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol.
pořádá Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity v Praze

Den fascinace rostlinami na České zemědělské univerzitě v Praze

Hlavní město Praha

Nahlédněte do výzkumu rostlinných hormonů cytokininů.
Jejich taje vám odhalí přední odborníci.
23. 5. 2013, 13:00 h. Viničná 7, Praha 2.
pořádá Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, Česká společnost experimentální biologie rostlin a Ústav 
experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Cytokininy: od objevu k poznání jejich funkcí a k prakti ckému využití . Celostátní 
seminář k 80. narozeninám Ing. Miroslava Kamínka, CSc.

ÚSTECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

Komentované prohlídky s průvodcem, trubači, sokolníci, soutěže pro děti .
18. 5. 2013, 12:00–16:30 h. Arboretum Kunrati ce u Šluknova.
pořádá Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov

Den otevřených dveří v Arboretu Kunrati ce u Šluknova
Kunrati ce u Šluknova

Ukázky činnosti  ústavu, poradna pro zahrádkáře i spotřebitele. Možnost návštěvy 
Laboratoře experimentálního šlechtění – rezervace na greplova@vubhb.cz,
tel. 569 466 239.
17.–18. 5., 9:00–16:00 h. Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod.
pořádá Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Den fascinace rostlinami
Havlíčkův Brod

Zveme Vás do skleníků Naučného botanického parku na prohlídku kaktusů,
orchidejí a masožravých rostlin.
18. 5. 2013, 9:00–16:00 h. Za Válcovnou 1000/8, Ústí  nad Labem – Klíše.
pořádá Katedra biologie Přírodovědecké fakulty
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Den fascinace rostlinami
Ústí  nad Labem

Nahlédněte do světa sukulentů a jiných rostlin, které se přizpůsobily extrémním 
podmínkám suchých a teplých oblastí .
17.–18. 5. 2013, 9:00–12:00 h. Náměstí  Svobody 301, budova C, Hradec Králové.
pořádá Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové

Co všechno musí některé rostliny vydržet?
Aneb adaptace rostlin pouští , polopouští  a písčin.

Hradec Králové

Běžné i méně známé druhy rostoucí ve velké aglomeraci, tajemství městských 
ekosystémů a jejich vývoje.
17. 5. 2013, 13:00–17:30 h. Sraz ve 13:00 h na konečné trolejbusu č. 16 v Plzni 
na Doubravce.
pořádá Centrum biologie, geověd a envigogiky, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni

Rostliny a živočichové evropsky významné lokality u Ští tarského kopce. 
Exkurze především pro základní školy, rezervace na michaela.dubinova@nature.cz, 
tel. 728 496 075.
17. 5. 2013, 12:30 h. Sraz ve 12:30 h u kostela ve Ští tarech (okres Domažlice).
pořádá Správa CHKO Český les a Krajské středisko Plzeň

Den fascinace rostlinami
Ští tary

Exkurze na výslunné stráně se skalními výchozy, které jsou domovem zajímavých rostlin 
a lišejníků.
18. 5. 2013, 9:30–16:00 h. Sraz v 9:30 h na konečné trolejbusu č. 16 v Plzni 
na Doubravce.
pořádá Západočeské muzeum v Plzni

Za jevno- i tajnosnubnou fl órou strání nad Berounkou

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Rostliny často přežívají v nepříznivých podmínkách a na velmi nehosti nných místech. 
Přijďte se podívat, jak to dělají!
17. 5. 2013, 9:00–17:00 h. Univerzitní kampus, pavilon A13, Kamenice 5,
Brno-Bohunice.
pořádá Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální 
biologie

Fascinace schopnostmi rostlin
Brno


