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Stromovka – stav v roce 2019Zachování a obhájení kvalit krajinářského parku:

Aktualizované podklady – Pasport zeleně, Dendrologický průzkum

Kvalitní projektové dokumentace, kvalitní autorské a technické dozory

Spolupráce se specialisty (výsadby, trávníky, biologické dohledy, arboristé, 
fytopatolog, hydrogeolog . . . )

Znalost provozních a kompozičních návazností a záměrů v okolí

Koncepce parku (zadávání PD a nastavení plánů péče)



Zákony, vyhlášky, normy a další dokumenty
V rámci vykonávání pravidelné údržby v parcích celopražského významu a stromořadích budou vždy dodrženy následující zákony, normy, oborové standardy a další dokumenty, vždy budou použity dokumenty v aktuálním znění se všemi dodatky, zejména:

a/ Zákony:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesních a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 362/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 8/2008 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazná vyhláška o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška č. 32/1999 Sb.hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Vyhláška č. 6/2011 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně

Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

b/ Normy:

ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

- tato norma definuje základní odborné termíny týkající se tvorby a ochrany sadovnických a krajinářských úprav a péče o ně

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

- tato norma platí pro všechny práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

- tato norma platí pro rostliny a jejich výsadbu při úpravách krajiny

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

- tato norma platí pro zakládání trávníků výsevem nebo s použitím předpěstovaných trávníků, travních drnů a segmentů vegetace a také pro jiné výsevy při úpravách krajiny

ČSN DIN 18035-2 Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch

- tato norma platí pro zavlažování sportovních trávníkových a mlatových ploch

ČSN DIN 18035-4 Sportovní hřiště - Část 4: Trávníkové plochy

- tato norma platí pro nekrytá sportovní hřiště, která mají travní pokryv a lze na nich pravidelně sportovat, neplatí pro golfová hřiště a zařízení pro jezdecký sport

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

- tato norma platí pro stabilizační konstrukce při úpravě krajiny za použití osiv, rostlin, živých částí rostlin a neživých materiálů k zabránění, případně omezení eroze, sesuvů půdy a padání kamene, jakož i vegetační úpravy ploch, které jsou působením přírodních vlivů nebo technickými zásahy zbaveny vrchní vrstvy půdy, platí rovněž pro násypy zemin, haldy a skládky

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

- tato norma platí pro rozvojovou a udržovací péči o vegetační plochy, včetně ploch stabilizovaných technicko-biologickými konstrukcemi

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- tato norma platí pro plánování a provádění stavebních prací v sídlech a ve volné krajině. Slouží k ochraně a zachování jednotlivých stromů a porostů rostlin (vegetačních ploch), tvořených například stromy, keři, travami a bylinami

ČSN EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště

ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz

ČSN 73 6126-2 (736126) Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6005 (736005) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

c/ Platné standardy péče o přírodu a krajinu (Agentura ochrany přírody a krajiny)

d/ Závazné dokumenty hlavního města Prahy:

Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 2014/06

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru 2014/06

Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 2016

Usnesení RHMP č. 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012 v platném znění - „Zásady a technické podmínky pro zásahy komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“

e/ Odborné podklady a projektové dokumentace v rámci parků a stromořadí, závazné podklady pro správu parku Stromovka:

Pasport zeleně

Dendrologický průzkum

Obecné podmínky při péči o travnaté a travobylinné plochy v Královské oboře - park Stromovka (Ing. Marek Hamata, 2017)

Návrh péče jednotlivých travnatých ploch v parku Stromovka (Ing. Marek Hamata 2017)

Plán péče o květnaté louky ve Stromovce (Ing. Marie Straková 2018)







Foto: Lubomir Ctiburek czfoto



Florart: koncepce 
vybavenosti přičleněné části 
Výstaviště k parku Stromovka



AKTIVITY A AKCE VE STROMOVCE



PROSTUPNOST A ZAKTAKTIVNĚNÍ ÚZEMÍ V NÁVAZNOSTI NA STROMOVKU

LEVÝ BŘEH

TROJSKÝ MOST A METRO C – NÁDRAŽÍ 
HOLEŠOVICE

CÍSAŘSKÝ OSTROV

NOVÁ LÁVKA A PROSTUPNOST ÚZEMÍ 
PŘES PAPÍRENSKOU SMĚR ZOO

SMĚR NÁDRAŽÍ PODBABA 
A PRAHA 6

PROSTUPNOST PŘES VÝSTAVIŠTĚ SMĚR NÁDRAŽÍ 
HOLEŠOVICE, METRO C

NÁVAZNOSTI AKTIVIT NA PRAVÝ BŘEH VLTAVY





NPÚ - 1825





NPÚ – kolem 1815 – V. Morstadt – ohled na Král.oboru z návrší nad Císařským mlýnem
Pohled z přírodní památky Pecka 
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Záplavové území Q20

Bezodtoká oblast Výstaviště

BÝVALÉ OPLOCENÍ STROMOVKY - POVODNĚ 2002 MALÁ ŘÍČKA - POVODNĚ 2002

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Viadukt 
Stromovka 1 –
protipovodňové 
zábrany

Viadukt 
Stromovka 2–
protipovodňové 
zábrany



POVODNĚ 2002



POVODNĚ 2013



POVODNĚ 2013



POVODNĚ  2013 – bezodtoké území







Foto: PSS Bohemia



Foto: PSS Bohemia



Foto: PSS Bohemia



Propustnější povrchy



Založení trávníků výsevem

Foto:  Marek Hamata



Založení trávníků hydroosevem

Foto:  Marek Hamata



Regenerace trávníků, závlaha z místních zdrojů

Foto:  Marek Hamata



Hnojení trávníků kompostem

Foto:  LHMP



Foto: Jan Hromádko



Foto: Jan Hromádko



Ovocný sad

Malá říčka – bývalé slepé 
rameno Vltavy









Trvalkové záhony



Květinové záhony na parteru před Šlechtovkou



Provizorní letničkové záhony z přímých 
výsevů

Foto: Lubomir Ctiburek czfoto







Foto: Lubomir Ctiburek czfoto



Foto: Lubomir Ctiburek czfoto



Foto: Lubomir Ctiburek czfoto



Foto: Lubomir Ctiburek czfoto



Foto: Lubomir Ctiburek czfoto



Foto: Lubomir Ctiburek czfoto



Foto: Lubomir Ctiburek czfoto



Možnost využití náletů – pozitivní výběr náletů - Stromovka severní svahy





KONTROLA REALIZACE VÝSADEB - STROMOVKA





• Speciální fytopatologické průzkumy v parku Stromovka

• Neboť je pražský park Stromovka jedním z největších, nejstarších a nejvíce navštěvovaných parků v České republice, je naprostou nutností zajistit v tomto parku profesionální  péči o 
dřeviny, která, ač ji běžný návštěvník parku pravděpodobně téměř nezaznamená, zajišťuje odpovídající úroveň bezpečnosti a dlouhodobou udržitelnost dřevin v parku.

• Jednou z důležitých součástí této komplexní péče o dřeviny jsou speciální arboristické průzkumy, které jsou v parku prováděny od roku 2016. Jedná se především o fytopatologický 
průzkum, jehož cílem je včas odhalit dřeviny, které by mohly být nebezpečné pro své okolí. Jde nejen o dřeviny výrazně napadené nebezpečnými druhy dřevních hub, jež mohou 
způsobit nečekané selhání a pád stromu, kterým můžou být ohroženy objekty a lidé v jejím bezprostředním okolí, ale také o dřeviny napadené patogenními chorobami a škůdci, 
jejichž rozšíření v parku by mohlo znamenat významné riziko pro zdravotní stav a dlouhodobou udržitelnost dalších dřevin v parku.  Další součástí našich aktivit v parku je biologický 
průzkum. Tento průzkum provádíme vždy na dřevinách, u nichž je nutné z důvodu bezpečnosti či dlouhodobé udržitelnosti přistoupit k výraznější redukci koruny, nebo pokácení 
stromu. Cílem tohoto průzkumu je zajistit, aby redukcí dřeviny či jejím odstraněním nedošlo k narušení nebo zničení cenných biotopů zvláště chráněných či ohrožených organizmů 
vyskytujících se v parku. V případech kdy dojde ke konfliktu průvozní bezpečnosti a biologické hodnoty stromu, je navrženo kompromisní ošetření, které umožní co nejlépe zajistit 
oba tyto velmi důležité faktory péče o dřeviny. Na obou těchto průzkumech se podílí tým odborníků působících aktuálně na Mendlově univerzitě v Brně.

• Detailní fytopatologický průzkum je z pravidla zpracováván u dřevin, které byly inventarizací vyhodnoceny jako rizikové z pohledu provozní bezpečnosti a zároveň cenné z pohledu 
mohutného vzrůstu, kompoziční, biologické či historické hodnoty. Takovéto dřeviny jsou následně v rámci detailního průzkumu po dobu jednoho roku pravidelně v přibližně 
měsíčním intervalu navštěvovány a jsou u nich zaznamenávány veškeré nalezené poruchy, poškození a symptomy, díky nimž je možné lépe zhodnotit aktuální stav stromu a 
predikovat jeho vývoj do budoucna.  Na základě těchto informací je následně vyhotoven detailní plán péče o dřevinu, který je výstupem tohoto hodnocení.

• Od roku 2017 do současnosti bylo takto v parku zhodnoceno přibližně 650 kusů dřevin na čtyřech lokalitách. Bylo zavčas odhaleno a ošetřeno či pokáceno více než 30 dřevin, které 
byly v havarijním stavu, tedy stavu kdy hrozí akutně a bezprostředně selhání dřeviny a ohrožení cílů pádu v jejím okolí. 

• První zpracovávanou lokalitou bylo okolí Podmokelské dráhy. Na této ploše se nachází nádherné mohutné buky a duby, které se postupně z fáze dospělosti dostávají do fáze 
senescence, což má za následek četné infekce dřevními houbami a další defekty zvyšující pravděpodobnost selhání stromu. Největším problémem na této ploše byl nález několika 
mohutných buků, které měly kořenový systém infikovaný vějířovcem obecným. Tato houba má velmi rychle (až dva metry za rok) postupující a agresivní hnilobu, která způsobuje 
selhání infikovaných dřevin vývratem. Bohužel jsme byli nuceni u nejvíce infikovaných dřevin navrhnout jejich pokácení z důvodu udržení provozní bezpečnosti lokality. Některé 
z nich byly na lokalitě dočasně zachovány ve formě torza, neboť u nich byla v rámci biologického průzkumu zjištěna vysoká biologická hodnota. Je nádherné nyní po dvou letech 
od zásahu tyto torza pozorovat, jak i nadále překypují životem. Zároveň je však nutné mít na paměti, že i torzo může selhat, neboť po odumření stromu dochází z pravidla 
k několikanásobnému urychlení rozkladu dřeva dřevními houbami. Všechny námi navržená torza jsou tak i nadále každoročně kontrolovány se zaměřením na jejich biologickou 
hodnotu a stabilitu.

• Další zpracovávanou lokalitou byl prostor bývalého Výstaviště, který byl opětovně přičleněn k parku Stromovka v roce 2017. Stav dřevin na této lokalitě nebyl dobrý, neboť dřívější 
správce jejich péči dlouhodobě zanedbával. Asi nejzajímavějším nálezem byl javor mléč. V rámci fytopatologického průzkumu bylo zjištěno, že tento javor má bázi a spodní část 
kmene výrazně infikovanou dřevomorem kořenovým, a i další nalezené symptomy nasvědčovaly tomu, že se jedná o velmi rizikovou dřevinu. Po vykácení bylo potvrzeno, že pařez 
byl mohutně zasažen infekcí dřevomoru a mohlo tak kdykoli dojít k selhání tohoto stromu zlomem ve spodní části kmene.

• Dalšími lokalitami, které byly v rámci našeho působení v parku Stromovka hodnoceny, byly okolí restaurace Šlechtovka a okolí dětského hřiště Koníček a Tramvaj a tzv. Bukovka. Na 
plochách bylo nalezeno několik nebezpečných dřevin, které byly zavčas odstraněny. U ostatních stromů byla navržena vhodná technologie ošetření, s cílem zachovat jejich 
dlouhodobou udržitelnost a dobrý zdravotní stav.

• V roce 2019 jsou naplánovány další průzkumy na nejvíce frekventovaných místech tohoto parku, jako je okolí restaurace Vozovna a Planetária. Budeme se tedy těšit na možná 
setkání v parku a v případě Vašeho zájmu Vám rádi o detailech těchto průzkumů povíme více.

•

• Ing. Jiří Rozsypálek (fytopatolog)

Fytopatologické průzkumy



Foto: Jiří Rozsypálek



55





Foto: Tibor Ďuriš



Torza



• Obnova Stromovky a netopýři 

• V rámci Prahy představuje Královská obora Stromovka pro netopýry velmi významnou lokalitu. Nacházejí zde množství stromů s 
dutinami a štěrbinami, které využívají jako úkryty. Kromě toho v parku také často loví potravu. Za tímto účelem sem zaletují i netopýři 
osídlující úkryty v budovách v jiných částech města. Velkou roli hraje i těsná blízkost řeky Vltavy. Některé druhy netopýrů jsou tažné, 
podobně jako ptáci podnikají sezónní migrace a využívají velké řeky jako migrační koridory. Celkem byl ve Stromovce dosud zjištěn 
výskyt 11-12 druhů netopýrů. Jedná se o netopýra velkého, n. řasnatého, n. vodního, n. večerního, n. rezavého, n. stromového, n.
černého, n. parkového, n. hvízdavého, n. nejmenšího a n. ušatého, případně i n. dlouhouchého.

• Během kácení stromů může docházet k přímému ohrožení netopýrů a zániku jejich úkrytů. Toto riziko je aktuální i v případě 
probíhající obnovy Královské obory. Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) proto ve spolupráci s oddělením péče o zeleň 
OCP MHMP a údržbou parku (LHMP) průběžně zajišťuje odborný průzkum stromů určených ke kácení. V letech 2014 – 2018 bylo 
vizuálně zhodnoceno přes 1000 stromů. U vybraných 110 stromů s největší pravděpodobností výskytu netopýrů byly provedeny i 
večerní kontroly pomocí ultrazvukového detektoru. Nalezeno bylo přes 30 obsazených úkrytů, v dalších mnoha desítkách stromů byly
identifikovány potenciálně využívané úkryty. U těchto stromů byl navržen vhodný postup, aby plánované zásahy netopýry co nejméně
ohrozily. V některých případech byl doporučen pouze bezpečnostní řez a ponechání torza stromu, jindy bylo navrženo vhodné 
načasování kácení a následné vyvěšení speciálních netopýřích budek, které mohou netopýrům sloužit jako náhradní úkryty.   

• Typickým a nejčastěji zjišťovaným druhem ve Stromovce je netopýr rezavý. Dutiny stromů může obývat prakticky ve všech částech
roku. Využívá je pro rozmnožování (letní kolonie samic s mláďaty), jako přechodné úkryty v období migrací a námluv, a také pro 
zimování. Netopýry rezavé lze v parku za teplých večerů od května do září poměrně snadno pozorovat. Jsou to vcelku nápadní 
netopýři velikosti špačka, kteří ze svých úkrytů vyletují brzy, ještě před setměním. Potravu loví ve volném prostoru nad travními 
porosty a v okolí rybníčků. 

• Pro zájemce pořádá ČESON ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy LHMP každoročně na jaře a na podzim večerní vycházky 
spojené s pozorováním netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru a s ukázkou ochočených hendikepovaných jedinců. Lidé se tak 
mohou seznámit se zajímavým životem těchto létajících savců a také poznají, co netopýry ohrožuje a jak jim lze pomoci. 

• Podrobnější informace o šetrných způsobech kácení a ošetřování stromů a možnostech zlepšení podmínek pro netopýry v zahradách a 
parcích jsou k dispozici na webových stránkách vestrome.sousednetopyr.cz. 

• (Ing. Cepáková ČESON)

Biologické dohledy - chiropterologové

http://vestrome.sousednetopyr.cz/


Foto: ČESON



Kategorie C

• stromy s úkryty pokud možno ponechat alespoň jako torza

• ořez a kácení v termínu 15.3. – 31.3.

• v místech dutin vést řezy nad a pod dutinou

• při kácení přítomnost biologického dozoru

• v případě nálezu netopýrů zastavit práce, konzultovat postup

• v okolí pokácených stromů vyvěšení určeného typu budek (včetně 
stromů s potenciálními úkryty) 

Kategorie B

• termín kácení 1.10. – 10.11 nebo 15.3. – 31.3.

• v místech dutin vést řezy nad a pod dutinou

• při kácení přítomnost biologického dozoru

• v případě nálezu netopýrů zastavit práce, konzultovat postup
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Obnova dřevin ve Stromovce z ptačí perspektivy
Ornitolog: Mgr. Lukáš Viktora
Do plánů na obnovu Královské obory – parku Stromovka promluvili i ornitologové. V průběhu podzimu byly dendrology vytipované dřeviny na dně bývalého rybníka posuzovány z hlediska jejich 
atraktivity pro ptáky, kteří patří mezi významné obyvatele parku. Stromy slouží ptákům jako zdroj potravy, a to jak jejich plody a semena, tak i hmyz, který je na ně vázán. Poskytují jim celoročně 
úkryty a sezónně pak slouží jako hnízdiště, ať už se jedná o koruny, nebo dutiny a polodutiny v kmenech a větvích stromů.
Významnou složkou ptačí fauny jsou třeba šplhavci, zastoupení nejenom relativně běžnými druhy – strakapoudem velkým a žlunou zelenou, ale i pro městské prostředí netypickým strakapoudem 
prostředním. Ten ke svému životu potřebuje výrazné zastoupení odumírající dřevní hmoty listnatých stromů. Prostorné dutiny zase ke hnízdění i jako úkryt vyhledávají kavky obecné, které hnízdí 
i v okolí parku na městské zástavbě. Díky opravám a rekonstrukcím domů však často přicházejí o hnízdiště. Azyl jim může poskytnout dostatek stromových dutin.
Proto byl v případě některých stromů namísto kácení doporučen bezpečnostní řez, případně ponechání jejich torz. Tam, kde tato opatření nebyla především z bezpečnostních důvodů možná, 
došlo na instalaci dostatečného počtu náhradních hnízdišť – budek. Byly doporučeny typy, odpovídající svými rozměry a umístěním potřebám ptáků, kteří v parku žijí. Od sýkor až po již zmíněné 
kavky.
Zároveň byly doporučeny vhodné typy dřevin pro novou výsadbu, především těch, které jsou typické pro daný typ prostředí - nížinu v blízkosti vodního toku.

Biologické dohledy - ornitologové



Biologická posouzení v rámci zpracování dendrologického průzkumu v Královské oboře Stromovka

Od roku 2014 spolupracuje oddělení péče o zeleň odboru ochrany prostředí MHMP v rámci aktualizace dendrologického průzkumu v Královské oboře Stromovka se specialisty 
(entomologem Doc. PaedDr. Janem Farkačem, CSc., chiropterologem RNDr. Petrou Schnitzerovou, Ph.D a ornitologem Mgr. Lukášem Viktorem), kteří provádějí biologická posouzení 
v rámci zpracování dendrologického průzkumu. Jejich postřehy a doporučení jsou jedním z podkladů pro dendrologa. Stromovka je hojně navštěvována. Dendrolog musí při 
vyhodnocení podkladů upřednostnit hledisko provozní bezpečnosti. Pokud je možné strom vytipovaný specialistou ošetřit arboristickým zásahem, přistupujeme k tomuto řešení. 
Obnovy vegetačních prvků probíhají postupně. Dendrologem navrhované etapizace zásahů přihlíží i k podkladům specialistů.

Entomolog: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
Přírodní památka Královská obora je významný přírodně krajinářský prvek na horninách ordovického stáří, které jsou 
překryty hlinitými, písčitými a štěrkovými náplavy nejnižší vltavské terasy, s domácími a cizokrajnými dřevinami a 
refugii vzácných, mnohdy ohrožených druhů živočichů, především bezobratlých.
Při průzkumech prováděných v posledních patnácti letech byla zjištěna z bezobratlých živočichů přítomnost např. 25 
druhů měkkýšů, 69 druhů stromových ploštic, 227 druhů motýlů, 109 druhů blanokřídlých nebo 140 druhů 
vybraných čeledí brouků. Řada z nich patří mezi vzácné druhy vázané na lužní porosty, dřeviny samotné, a to jak na 
dřevo jejich kmenů, větve nebo listy, ale u starých a přestárlých stromů i na interiér jejich dutin.
Bylo zjištěno dvanáct ohrožených druhů čmeláků: čmelák Bombus barbutellus, čmelák hájový (B. lucorum), čmelák B. 
hypnorum, čmelák lesní (B. sylvarum), čmelák luční (B. pratorum), čmelák B. pascuorum, čmelák cizopasný (B. 
rupestris), čmelák pruhovaný (B. subterraneus), čmelák skalní (B. lapidarius), čmelák B. vestalis, čmelák zahradní 
(Bombus hortorum) a čmelák zemní (B. terrestris). Z ohrožených druhů motýlů zde běžně poletuje batolec červený 
(Apatura ilia) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). Na staré duby je svým několikaletým vývojem vázán náš 
největší brouk, ohrožený roháč obecný (Lucanus cervus). Z významných xylofágních druhů hmyzu jsou to např. 
ploštice z čeledi Anthocoridae Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773) a Anthocoris pygmaeus (Fallén, 1807), z 
čeledi Acanthosomatidae Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758), z čeledi Pentatomidae Pentatoma rufipes (Linnaeus, 
1758) – druhy indikující ve značné míře poměrně přirozené biotopy se starými solitérními listnatými stromy. Z brouků 
nostaců (Curculionidae) byl vzácně zjištěn druh s reliktním charakterem výskytu Phloeophagus thomsoni.
Velmi důležité je dlouhodobé zachování různověkosti stromů v parcích i stromořadích, tak aby pro druhy vázané na 
staré a přestárlé stromy byly neustále v zásobě stromy dorůstající a po rozpadu těch nejstarších stromů se staly 
stromy náhradními, ve kterých zmiňované druhy najdou svá nové útočiště.

Biologické dohledy - entomologové
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Pítka
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Vodomet
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Bývalé koňské pítko
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Děkuji údržbě parku, všem specialistům, projektantům i lidem, kteří si umí ohleduplně užít čas strávený v parku Stromovka
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