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2019 - orientační mapa
Celková rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací (infopanel - náhled)
AKTUALIZOVÁNO!!!! Od čtvrtka 21.5. do úterý 26.5.2020 (včetně) budou neprůjezdné a neprůchodné veškeré komunikace v okolí
Šlechtovy restaurace v Královské oboře. Z důvodu zajištění bezpečnosti nebude umožněn ani průchod po mlatové běžecké cestě
na hrázi bývalého rybníka. K posunutí termínu došlo s ohledem na nepříznivou předpověď počasí, kdy není možné pokládat živičné
povrchy. Omlouváme se za dočasné omezení.
Od čtvrtka 21.5. do pondělí 25.5.2020 budou neprůjezdné a neprůchodné veškeré komunikace v okolí Šlechtovy restaurace v
Královské oboře. Z důvodu zajištění bezpečnosti nebude umožněn ani průchod po mlatové běžecké cestě na hrázi bývalého
rybníka. Omlouváme se za dočasné omezení
Od čtvrtka 21.5. do pondělí 25.5.2020 budou neprůjezdné a neprůchodné veškeré asfaltové komunikace v okolí Šlechtovy
restaurace v Královské oboře. Průchod bude možný pouze po mlatové běžecké cestě na hrázi bývalého rybníka.
Upozornění pro návštěvníky parku Stromovka: Z důvodu výkopových prací spojených s realizací přípojek v rámci rekonstrukce
Šlechtovy restaurace bude omezen provoz na hlavní komunikaci v ose Výstaviště Šlechtovka v úseku křižovatka pod Vozovnou –
parter. Termín
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Setí a sázení letniček na záhonech před Šlechtovou restaurací, 5/2019 ( prezentace k akci, PDF formát)
Královská obora Stromovka, prezentace k přednášce „Koordinace požadavků správy zeleně a ochrany přírody“
(prezentovaná na konferenci „Správa veřejné zeleně v městské krajině“ pořádané Svazem zahradní a krajinářské tvorby /SZKT/ a
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Zastromuj Prahu! v Královské oboře Stromovka - čtvrtek 21. listopadu.
Společně sázení stromů s veřejností. Děti i dospělí se dozví od odborníků více o sázení stromů, jejich významu a jak o stromy
pečovat. Termín a místo konání: od 13.00 do 16.00 hodin, křižovatka parkových cest u otočky tramvaje poblíž Planetária. Vstup
od Výstaviště. V 15.00 hodin bude sázet primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřiblubuček.
Více k této i k dalším akcím v rámci projektu na stránkách www.zastromujprahu.cz
Soutěž park roku 2019 – Cena veřejnosti, Zapojte se i Vy
Zastromuj Prahu! v Královské oboře Stromovka - sobota 9. listopadu.
Společně sázení stromů s veřejností. Děti i dospělí se dozví od odborníků více o sázení stromů, jejich významu a jak o stromy
pečovat. Termín a místo konání: od 13.00 do 16.00 hodin, na parkové cestě u okraje travnatého průhledu jižně od dětského hřiště
u restaurace Vozovna, vstup od Výstaviště. V 15.00 hodin bude sázet náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.
Více k této i k dalším akcím v rámci projektu na stránkách www.zastromujprahu.cz
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Petra Šturmy ve Starém parku ve Stromovce
orientační mapa parku s 2 nově umístěnými vlnovci u dětského hřiště U Čítárny - stav 7/2019 (pdf formát)
nové informační cedule u vstupů do parku (JPEG, vel. 12 Mbyte)
Speciální fytopatologické průzkumy ve Stromovce (článek Ing. Jiřího Rozsypálka)
Obnova Stromovky a netopýři ( článek Mgr. Evy Cepákové, Ph.D.)
Králov ská obora v Ovenci a znovuzrození Stromovky (pdf formát)
(PDF verze článku, který vyšel ve věstníku ZA STAROU PRAHU, věstník Klubu za starou Prahu - č. 3/2018, článek je převzatý se
souhlasem autora článku pana architekta Bárty)
Prezentace realizované „ Rekonstrukce autorského hřiště Kaštánek od Evy Kmentové a Olbrama Zoubka“ v rámci konference
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Od neděle 16.12. 2018 je poblíž altánu ve Starém parku u hráze bývalého rybníka umístěno další mobilní WC ( viz orientační mapa
níže)
Informace o nově vydané publikaci Praguescape/ Současná krajinářská architektura ve veřejném prostoru Prahy
(V rámci výběru zdařilých projektů a realizací ve veřejném prostoru byla zařazena Celková rekonstrukce dna bývalého rybníka a
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V termínu od 22.10. do 1.11. 2018 budou na hlavní asfaltové komunikaci na hrázi bývalého rybníka v Královské oboře Stromovce
probíhat
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Slavnostní otevření zrekonstruované centrální části Královské obory Stromovka
odkazy na pořady a články zachycující toto slavnostní otevření
Informační panel
Znovuzrození
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části
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Venkovní výstava věnovaná Královské oboře (Stromovce) - před budovou Planetária
Termín: 4. 7. 2018 – 26. 8. 2018
V enkovní výstava před budovou Muzea hl. m. Prahy věnovaná Královské oboře (Stromovce)
Termín: 14. 3. 2018 – 1. 7. 2018
(výstava bude následně přemístěna do parku Stromovka - zde proběhne v termínu od 4.7. do 26.8.2018 před Planetáriem).
více na http://www.muzeumprahy.cz/stromovka/
přehled hlavních projektů a dalších aktivit realizovaných v Královské oboře v roce 2015 a 2016 a projektů plánovaných
(prezentace v PDF formátu, 26 Mbyte)
U vstupu do Stromovky, od nátoku do Malé říčky, byl nainstalován další výsuvný sloupek z důvodu zabránění nepovolených vjezdů
do parku Stromovka ilustrační foto
Byla zahájena obnova cestní sítě a mobiliáře na dně bývalého rybníka. Žádáme návštěvníky parku, aby po dobu
stavbynevstupovali na staveniště a rekonstruované plochy trávníků. více informací
Stromovka má na léto novou fontánu více informací
Stromovka
Celková
rekonstrukce
má novou kašnu
centrálního
více informací
prostoru Královské obory Stromovka, bývalého dna rybníka
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Ze zdravotních důvodů a z důvodů provozní bezpečnosti budou v období vegetačního klidu, dle zpracované projektové
dokumentace a dle rozhodnutí orgánů ochrany přírody a památkové péče o kácení, odstraněni vybraní jedinci stromů v okolí
Planetária v Královské oboře Stromovka více informací ( PDF soubor)
Ze zdravotních důvodů a z důvodů provozní bezpečnosti budou v období vegetačního klidu, dle zpracované projektové
dokumentace a dle rozhodnutí orgánů ochrany přírody a památkové péče o kácení, odstraněni vybraní jedinci stromů na dně
bývalého rybníka u Šlechtovy restaurace více | informace ( PDF soubor)
Od 23.1. do 5.2.2017 proběhne oprava tramvajové tratě v obratišti ve Stromovce. Ve směru z ulice U Výstaviště směr Ovenecká
bude
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Uzavírka mostu přes Buštěhradskou dráhu u nástupu z ul. Gerstnerova - v termínu od 15.11.2016 12 hod do 16.11.2016 15 hod z
důvodu komplexní opravy přilehlé komunikace!
Uzavírka parkové cesty vedle viaduktu Buštěhradské dráhy, pod nástupem z ul. Gerstnerova je platná o d 3.10. do 30.10.2016 –
probíhá zdepanely
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přísný zákaz vstupu na staveniště viz. mapová příloha.
Při setí a sázení letniček před Šlechtovkou pomáhaly děti ze FZŠ Umělecká z Prahy 7
( prezentace z akce pořádané 16.5.2016 OCP MHMP a Lesy hl. m. Prahy /PDF formát, 21 Mbyte/)
a také další návštěvníci parku ( prezentace z akce pořádané 16.5.2016 OCP MHMP a Lesy hl. m. Prahy /PDF formát, 6,1 Mbyte/)
Realizace trvalkových záhonů v Královské oboře Stromovce v období 2014-2015 více informací
proběhne Komplexní obnova parkové komunikace mezi ulicí Oveneckou a U Výstaviště více informací
Proběhla I.etapa rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace více informací
Ve Stromovce byly u Malé říčky nainstalovány autorské objekty sochaře Mgr. Michala Sedláka. více informací
Pozvánka pro veřejnost na akci Zakládání letničkových záhonů z přímých výsevů ve Stromovce 2016 před Šlechtovou restaurací 16.5.2016 od 16 hod.
mapa zimní údržby (formát JPEG)
V rámci rekonstrukce teplovodu v Královské oboře Stromovka proběhne ve čtvrtek 17. 3. 2016 uzavírka mostu přes buštěhradskou
dráhu od 8hod do 17hod. Děkujeme za pochopení.
Prosíme návštěvníky parku Stromovka i dalších parků, aby nahlásili vandaly ničící nové výsadby ( ilustrační foto - vandalismus na
nové výsadbě - Quercus bicolor /dub dvoubarevný/)
Biologická posouzení v rámci zpracování dendrologického průzkumu v Královské oboře Stromovka více informací
V pondělí 12.10. a v úterý 13.10. mohou návštěvníci parku využít možnosti samosběru letniček na záhonech před Šlechtovou
restaurací v Královské oboře Stromovce. Do vázy si můžete natrhat květiny nebo z odkvetlých květů posbírat semínka. Záhony s
letničkami budou koncem týdne připravovány pro výsadbu cibulovin a dvouletek.
Pražský park Stromovka sloužil k lovu a honitbě, dnes si tam odpočinete ( rozhovor na ČRo, Regina, 8. října 2015)
V ovocném sadu u Malé říčky ve Stromovce kvete letničkotrvalková směs vysetá na jaře 2015. více informací, fotogalerie
Rozkvetlé letničkové záhony před Šlechtovou restaurací v Královské oboře Stromovce více informací, fotogalerie
V prostoru u podchodu ve Stromovce byly zahájeny práce na opravách zídek bývalého alpina. Prostor bude omezeně přístupný po
dobu stavby. Omlouváme se tímto návštěvníkům parku za sníženou prostupnost lokality.
V rámci obnovy alpina budou realizovány opravy zídek a navazujících zpevněných povrchů. V návaznosti na stavební práce budou
zrealizovány i výsadby trvalek. V místě výsadeb pro trvalky je nově počítáno s automatickou závlahou v návaznosti na ostatní
záhony v předprostoru Šlechtovy restaurace.
Oznámení o rozhodnutí kácení 12 ks stromů v Královské oboře Stromovka zejména v okolí Planetária více informací
15. května 2015 se za účasti veřejnosti konalo setí a osazování letničkových záhonů před Šlechtovou restaurací. Malí i velcí
pomocníci se aktivně zapojili do setí, hrabání, válcování i výsadby letniček. více informací v prezentaci (PDF formát, 8 Mbyte)
Výsadby v Královské oboře Stromovka v dubnu a květnu 2015 více informací
2. ročník společného
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ve Stromovce,
větru ve5.
Stromovce
června od30.3.-2.4.2015
5:00 více informací
Královská obora Stromovka - prezentace pro veřejnost v Planetáriu dne 16. 3. 2015 ( formát PDF, vel. 14 Mbyte)
Několik mapových podkladů ke Královské oboře, k historii a rozvoji tohoto významného parku (mapy ve formátu PDF, velikost 0,56,5 Mbyte ) - 01-Královská obora Stromovka s vyznačenými pozemky v péči MZO MHMP, 02-Kompoziční celky Královské obory místní názvy, 03-Rozínkův plán z roku 1885- historický předobraz dnešní podoby parku, 04-Různí uživatelé parku a prostor pro ně
, 05-Realizace stavebních prvků mezi lety 2011-2014 a plánované realizace do nejbližších i dalších let
V Královské oboře Stromovka proběhne celková obnova rybníků
Cílem revitalizace je celková obnova rybníků a jejich uvedení do řádného technického i estetického stavu. Na rekonstrukci a
rozšíření vodních ploch naváže revitalizace parkové části. Práce budou zahájeny v říjnu 2014 a ukončeny v prosinci 2015. více
informací o projektu
Na záhonech před Šlechtovou restaurací byl na jaře 2014 provizorně založen letničkový záhon založený kombinací přímého výsevu
a předpěstované sadby z důvodů plánovaných stavebních úprav Šlechtovy restaurace a jejího předprostoru ( Průběh realizace,
klíčení, růst, kvetení i dokvétání záhonů v časosběrné fotoprezentaci s komentářem /PDF formát, vel. 2,6 Mbyte/)
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