Královská obora - Stromovka
Královská obora (lidově zvaná Stromovka) je v současné době největším pražským chráněným parkem přístupným bez omezení. Pro
park je typická, kromě celé řady velmi zajímavých dřevin, soustava rybníčků, dodnes napájených Rudolfovou štolou. Využívána je k
relaxaci, procházkám a různým sportovním a kulturním účelům. Parkem vedou cyklistické trasy, mnohé z cest lze využít i k projížďce
na in-line bruslích. K dispozici jsou také 4 pikniková místa. Pro rodiny s dětmi je zde několik dětských hřišť. Z terasy Místodržitelského
letohrádku je krásná vyhlídka na panorama severních částí Prahy Rozsáhlý areál v prostoru vymezeném ulicemi Za Elektrárnou, U
Výstaviště, Nad Královskou oborou a ramenem Vltavy, zvaným Malá říčka, má rozlohu 88,67 ha.

Upozornění, aktuality, naše tipy:
Krádež infocedule ve Stromovce - "Stromy, které chcete znát" - Vandalismus ... ve Stromovce
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„Stromy, které chcete znát“ - projekt obnovení jmenovek u významných stromů v parku Stromovka
(akt.
Začlenění
Dosadba
Připravovaná
Informace
stavstromořadí
části
kk 1.3.
výskytu
obnova
Výstaviště
2021
vbobra
podél
komunikací
)rámci
khlavní
vparku
kompoziční
Královské
komunikace
aStromovka
rekonstrukce
oboře
osy Šlechtova
ve dětského
Starém
restaurace
parku
hřiště Koníček
- Výstaviště
Výsadby v Královské oboře v letech 2014-2020 - mapa s tabulkou (pdf formát)
pořad Mizející Praha s panem architektem Petrem Lukešem, Závěrečný díl věnovaný parku Stromovka
( Stromovka má za sebou záplavy i propady půdy, teď už je v ní zase příjemně) - odkaz na stránky
Lidovky.cz
Vandalismus ve Stromovce - zničené výsadby (3.-4.11. 2020)
Stromovka. Fantastická oáza veřejného života (MALL.TV)
Rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce
fotografie parteru pořízené z dronu (31. 7. 2020)
fotografie parteru pořízené z dronu (23. 6. 2020)
fotografie parteru pořízené z dronu (9. 6. 2020)
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Plánované realizace OCP MHMP v Královské Oboře Stromovce v roce 2020, mapa (pdf)
Vandalismus ... ve Stromovce nechceme (nformační cedule s názornými příklady vandalismu ve Stromovce a informací, kam je
možné nahlásit případný vandalismus ve Stromovce, PDF formát)
umístění infocedulí (mapa v PDF formátu)
Další informace a starší články - viz ARCHIV - Upozornění, naše tipy, další články níže

Orientační mapa (stav 10/2020):
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