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ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA
Vážení návštěvníci, přeji si, abyste prožili příjemné chvíle v parku, který patří neodmyslitelně k oddychu obyvatel  
a návštěvníků Prahy. Hlavní město věnuje těmto oázám zeleně značnou pozornost a nemalé prostředky. Mějte prosím 
na paměti, že tato krásná místa mají sloužit nám všem. Přeji Vám hezký den.

 Váš Pavel Bém
 primátor hlavního města Prahy

HISTORIE

Královská obora – Stromovka

 1 Planetárium
 2 Bývalá ledovna
 3 Vozovna – restaurace, WC
 4 Vodárenský domek
 5 Bývalý drážní domek
 6 Šlechtova restaurace
 7 Místodržitelský letohrádek 
 8 Budova bývalé myslivny
 9 Dětské hřiště 
 10 Dětské hřiště Koníček
 11 Dětské hřiště Kaštánek

volný pohyb psů

pohyb psů pouze na vodítku

dětské hřiště/parter – zákaz vstupu psů

rekreační louka – vstup na trávník povolen – 
pes na vodítku

zde stojíte

vstup do parku

cyklostezka – pes na vodítku

trasa pro kolečkové brusle – pes na vodítku

koňská cesta

místo rozhledu
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2001 SB. HL. M. PRAHY, 
O OCHRANĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ – VÝŇATEK
§ 2
Ve veřejné zeleni je zakázáno:
 a)  používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi a parkovat na ní, tento zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla, 
 b)  vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech, 
 c)  vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům,
 d)  poškozovat a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení, 
 e)  odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
§ 3
(1)  Dále je ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze č.1 (tj. i v tomto parku), zakázáno: 
 a)  jezdit na kolech,
 b)  jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích s výjimkou vozíků zdravotně postižených, 
 c)  jezdit na zvířatech,
 d)  vstupovat na trávníky,
 e)  stanovat a nocovat,
 f)  rozdělávat a udržovat otevřené ohně,
 g)  nechat volně pobíhat psy,
 h)  bruslit,
 i)  lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardech,
 j)  koupat se ve vodních nádržích,
 k)  pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

edevu ůzakáz ez ykmijýV .2 a 1.tsdo 3 § a )a .msíp 2 § v hcýnedevu ůzakáz ez ukmijýv tilovop ežům ěnelez énjeřev kíntsalV   )3( ných v § 3 odst.1 písm. a) až j) 
 ckými značkami uvedenými v příloze č.2 této vyhlášky (viz níže).
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 12 Piknikové místo
 13 Fitness prvky

Královská obora – Stromovka je jedním z nejvýznamnějších pražských přírodně krajinářských parků, byť byla původně 
vybudována jako obora. Pro park je typická soustava rybníčků, které jsou až dodnes napájeny Rudolfovou štolou. 
V současné době je Královská obora největším pražským chráněným parkem, který slouží k rekreačním, sportovním 
i kulturně vzdělávacím účelům. Z terasy u Místodržitelského letohrádku je krásná vyhlídka na panorama severních 
částí Prahy. Královská obora byla založena Přemyslem Otakarem II. v roce 1268 a pro svoji malebnou polohu 
v meandru řeky byla oblíbeným místem panovníků. Na přelomu 15. a 16. století byl na místě dnešního 
Místodržitelského letohrádku postaven lovčí hrádek (později několikrát přestavěný, naposledy v novogotickém slohu 
v roce 1836). Výrazného rozkvětu se obora dočkala v 16. století za panování císaře Rudolfa II., který nechal přestavět 
lovecký hrádek na vyhlídkový. Došlo také k podstatnému rozšíření stávajícího rybníka a vybudování dalších tří 
menších za účelem chovu pstruhů a vodního ptactva a k založení bažantnice. Kvůli zásobování velkého rybníka vodou 
z Vltavy byla proražena pod Letnou štola, zvaná Rudolfova. V roce 1804 byla obora konečně zpřístupněna i veřejnosti. 
Počátkem 19. stol. došlo k novogotické přestavbě rudolfínského letohrádku, který se následně stal letním sídlem 
královských místodržících, odtud nese i svůj název – Místodržitelský letohrádek. Celá obora prodělala v průběhu 
19. století změny směrem ke krajinářskému parku. Byl vysušen rybník, upraveno jeho dno a založeno rozárium, které 
je dnes nahrazeno novým rozáriem v okolí Planetária. Vznikla tu tak současná soustava luk a zalesněných ploch. 
Z Královské obory se stalo významné arboretum vysazením introdukovaných dřevin a zahradních kultivarů. V roce 
2002 byla Stromovka značnou měrou zasažena povodní. Rekonstrukce parku – jako například obnova poničených 
cest, přemístění rozária, nové výsadby – probíhá dosud.


