„Stromy, které chcete znát“ - projekt obnovení jmenovek u
významných stromů v parku Stromovka
Součástí koncepční obnovy porostů v Královské oboře Stromovka je péče o významné dřeviny včetně obnovy jmenovek, které dříve
v parku označovaly významné stromy. Z původních jmenovek ze 70. let 20. století se jich dochovalo pomálu. Projekt zahrnuje
obnovení jmenovek na významných stromech v parku. Podrobné informace o jednotlivých významných stromech (popisy a fotografie
charakteristických poznávacích znaků stromů) naleznete na webových stránkách Pražská příroda http://www.praha-priroda.cz/.
TZ hl. m. Prahy z 1. září 2020 - Stromy ve Stromovce mají nové jmenovky
V parku bylo instalováno 134 jmenovek na 94 druzích a kultivarech dřevin v centrálních částech Královské
Obory. V dalších letech bychom rádi připravili podklady pro instalaci jmenovek a popisů dřevin na celém
území parku Stromovka.
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Park Stromovka je bezplatn pístupný veejnosti po celý rok. Letáky s mapkami s lokalizací významných devin budou prbžn
doplovány do knihovny v ítárn na Dn bývalého rybníka.
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O parku Stromovka z pohledu historického zastoupení dřevin
Krajináský park Královská Obora Stromovka je již od poátku 19.století významnou sbírkou devin. Tyto deviny byly v rzných
obdobích vývoje parku vysazovány zejména jako kompoziní akcenty, skupiny strom nebo výrazné solitéry. Postupem asu
vtiskly celému prostoru parku svou charakteristickou nezamnitelnou kompozici.
Nejedná se tak o klasickou sbírku devin, kde je uspoádání devin ízeno podle uritého sbratelského zámru. Ve Stromovce je
sbírka devin nedílnou souástí kompoziního ešení krajináského parku. Sbírka devin akcentuje celou kompozici parku.
Z dochovaných historických záznam plyne, že již mezi lety 1835 až 1844 bylo ve Stromovce poprvé na území ech
pstováno 123 listnatých a 6 jehlinatých druh devin. Toto íslo však není sumou všech druh pstovaných v Královské Oboe,
ale ukazuje výhradn prvointrodukci. Sám tento fakt vypovídá o významu sbírky devin ve Stromovce v rámci celého území
ech.
Stejn jako se v ase promuje parková kompozice, je promnné i zastoupení jednotlivých druh devin v parku. Z dostupných
údaj plyne, že napíklad roku 1981 rostlo v Královské Oboe 105 druh listnatých a 34 druh jehlinatých devin. Asi nejvtší
úbytek druh vetn tch prvn introdukovaných byl v parku zaznamenán následkem povodní v roce 2002 a 2013.
V rámci koncepní obnovy porost v parku Stromovka je vnována velká pozornost zachování a rozvoji sbírky devin. Prbžn
jsou dosazovány deviny historicky v parku zaznamenané, ty, které asem vymizely i nové, vtšinou botanické druhy.
V dnešní dob je již dosti složité provádt prvointrodukní pstování, ale u nkterých druh, napíklad dub, to možné je. Píkladem
z poslední doby mže být teba dub Nuttalv ( Quercus texana ‘New Madrid‘). K roku 2020 se v parku nachází 203 druh a kultivar
listnatých a 44 druh a kultivar jehlinatých devin.
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