
Ve Stromovce naleznete hned několik typů květinových záhonů: letničkové záhony na parteru před 
Šlechtovou restaurací, letničkotrvalkový záhon v sadu u Malé říčky a trvalkové záhony v rámci parku.  
Na všech těchto typech záhonů můžete pozorovat pestrý a proměnlivý život květin i hmyzu. 

Provizorní letničkové záhony z přímých výsevů v kombinaci s letničkami 
z předpěstované sadby v záhonech na parteru před Šlechtovou restaurací 

Návštěvníky pražské Královské obory Stromovka jistě potěší letničkové záhony z přímých výsevů ze směsi 
Lednická radost, které mají charakter pestré rozkvetlé louky. Můžeme v nich najít mnoho druhů květin, které 
v minulosti rostly na okrajích polí nebo jsme se s nimi setkávali na vesnických předzahrádkách. Nepotřebují 
předpěstování, stačí je jednoduše vysít do půdy. Svou rozmanitostí lákají mnohé opylovače, poskytují 
útočiště drobnému hmyzu. 

Po rekonstrukci Šlechtovy restaurace budou na parteru opět zrealizovány tradiční výsadby letniček 
z předpěstované sadby dle požadavku památkové péče a projektu na rekonstrukci předprostoru Šlechtovy 
restaurace. 

Obnova ovocného sadu u Malé říčky včetně letničkotrvalkového záhonu

Podél cesty u Malé říčky v novém ovocném sadu byl oset záhon letničkotrvalkovou směsí z přímých výsevů. 
Byla použita směs osiva letniček tzv. Strakonická louka a směs osiva trvalek z Planty naturalis. Složení 
směsi připravila doc. Kuťková z MZLU v Lednici na Moravě. 

Záhon s letničkotrvalkovou směsí v prvním roce po výsevu krásně rozkvetl. V prvním roce vynikly především 
květy letniček. Pod letničkami se začaly objevovat přízemní růžice trvalek. Na podzim byly rostliny 
 ponechány na stanovišti k vysemenění. Na začátku zimy byly odstraněny uschlé části rostlin a v záhonu 
byly ponechány zelené listové růžice dvouletek a trvalek. Letos by v záhonu měly již převážit trvalky nad 
letničkami. 
Do budoucna plánujeme realizaci atypických dřevěných lavic do prostoru sadu. V jednání je i směna  
pozemku navazujícího na stávající sad se soukromým majitelem. Na navazujícím pozemku bychom rádi 
rozšířili ovocný sad.

Založení nových trvalkových záhonů ve Stromovce

Ve Stromovce bylo zrealizováno 5 trvalkových záhonů dle projektů Ing. Baroše, Ing. Součka a ateliéru 
a05. Celkem bylo vysázeno 9897 ks trvalek a záhony byly doplněny i výsadbami 11 305 ks cibulovin. Byl 
zrealizován půlkruhový záhon u posezení v části parku Za drahou poblíž nátoku do Malé říčky. Dále byl  
osázen půlkruhový trvalkový záhon v podrostu stromů na rozhraní svahu pod Místodržitelským letohrádkem  
a Starým parkem poblíž magnolií. Obnoven byl i trvalkový záhon u vstupu do Místodržitelského  
Letohrádku před Rhododendrony. Další trvalkový záhon byl založen podél vodoteče ve Starém parku.  
V rámci rekonstrukce bývalého alpina u podchodu do dna bývalého rybníka u Šlechtovy restaurace byly 
taktéž obnoveny rozsáhlé trvalkové záhony. 

Soustavně probíhá odborná údržba květinových záhonů.

Květinové záhony ve Stromovce

Více informací naleznete na www MHMP OCP oddělení péče o zeleň: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/parky_a_zahrady/index.xhtml www.praha-priroda.cz

Královská obora Stromovka

Visitors can find in Stromovka several types of flowerbeds: annual plant beds on the parterre in front of 
Šlechta restaurant, annual-perennial bed in an orchard by Small river and a perennial flower bed through-
out the park. On all these types of beds visitors can see a colorful and changing life of flowers and insects.

Temporary beds with annual plants in front of Šlechta restaurant are sowed directly and thus have  
a character of flowering meadow. Many species can be find which in the past grew around fields or can 
been seen on a rural gardens. After the reconstruction of Šlechta restaurant on the parterre the traditional 
bed with pre-cultivated annual plants will be again established, as required by historic preservation.

In 2015 an orchard by a Small river was established. Among the old apple trees new trees of old varieties 
were planted. Annual-perennial bed was sowed along the way. In the first year especially annual flowers 
bloomed. This year the perennials should prevail. Five other perennial beds were established within the 
park during years 2014 and 2015. A total of 9897 pieces perennials were planted and 11,305 pieces of bulbs.

Flower beds


