2015 -2016
Stromovka

Královská obora Stromovka - 2015 a 2016
Na základě projektů zadávaných MHMP OCP, oddělením péče o zeleň proběhly v Královské oboře Stromovka
v roce 2015 realizace arboristických zásahů, výsadba stromů, bylo zrealizovány letničkové a trvalkové záhony.
Proběhly realizace stavebních zakázek v parku Stromovka.
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Arboristické práce v roce 2015
V loňském roce byla zahájena další etapa arboristických prací
ve Stromovce z důvodu zajištění provozní bezpečnosti dřevin v
hojně navštěvovaném parku.

V roce 2015 bylo ošetřeno celkem 1452 ks dřevin.
Realizace arboristických zásahů vždy probíhaly na základě
projektů zpracovaných specialisty. Při výběru realizačních firem
byl kladen důraz na odbornost.
Technický dozor investora na všech prováděných arboristických
zásazích prováděla firma Arbonet s.r.o. (Ing. Marek Žďárský a
Ing. Pavel Wagner).
Bylo ošetřeno 230 ks stromů ve Starém parku a v bývalé
štěpnici (Psí louka) dle projektu Ing. Součka. Realizaci
arboristických prací prováděla firma Jakub Tichý.
Ve stromořadích bylo odborně ošetřeno 272 ks stromů.
Realizace pěstebních opatření ve stromořadích u provozně
nebezpečných stromů byla prováděna dle podkladů firmy
Arbonet. Zrealizovali arboristé Lesů hlavního města Prahy.

Dále proběhla realizace výchovných a zdravotních řezů u 950
ks mladých stromů v rámci celého parku Stromovka dle
podkladů firmy Arbonet. Práce zajistila firma HD Strom s.r.o.
Realizací výchovných řezů se předejde problémům s defekty
na stromech v pozdějších věkových stadiích. Dojde k úspoře
finančních prostředků do budoucna.

Plánované arboristické zásahy v roce 2016
V letošním roce plánujeme rozsáhlé arboristické práce v dalších
problematických částech parku Stromovka:
1/ ve vstupní části parku od Výstaviště k Planetariu a k Vozovně
(velký výskyt dřevokazných hub) – 347 ks stromů, vysoutěžena firma
Okrasné zahrady arboristika s.r.o. Práce budou probíhat v dubnu až
červnu 2016.
2/ na dně bývalého rybníka (centrální část parku Stromovka)
v souvislosti s celkovou rekonstrukcí této části parku bude ošetřeno
235 ks stromů. Práce budou probíhat v květnu až červenci 2016.
3/ v parku Za drahou, která byla nejvíce zasažena povodněmi v roce
2002 a 2013. Práce budou probíhat v září až listopadu 2016.
Vzhledem k velké návštěvnosti parku Stromovka (2 miliony
návštěvníků za rok) je nutné zajistit zejména provozní bezpečnost
dřevin v parku.
Zásahy je nutné provádět průběžně i vzhledem k rozloze parku 83ha
a vzhledem k vysokému zastoupení stárnoucích dřevin, které
vykazují zdravotní problémy.
V krajinářském parku musí probíhat kontinuální obnova porostů.
Je nutné průběžně provádět dosadby mladých stromů a
odstraňovat provozně nebezpečné jedince.
Park by měl být příjemným místem k odpočinku i pro další
generace návštěvníků parku.
2.-3.července 2016 se bude ve Stromovce v okolí Planetária konat Mistrovství Evropy ve stromolezení, kterého se
zúčastní nejlepší evropští arboristé .
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Obnova porostů v roce 2015
V loňském roce byly provedeny rozsáhlé výsadby v parku dle projektové dokumentace Ing. Součka. Byla
upravena technologie výsadeb stromů tak, aby byla zlepšena ujímavost stromů v lužních polohách parku a
ve svažitých částech Stromovky. Nově byl použit ochranný nátěr kmenů Arboflex. U výsadeb byla posílena
ochrana proti vandalismu a negativnímu působení psí moči na nové výsadby v rámci způsobu kůlování
stromů. Nové výsadby jsou pravidelně zalévány.
Ve Starém parku a bývalé štěpnici (Psí louka) proběhla výsadba
198 ks vzrostlých listnatých stromů, 123 ks mladých výpěstků
stromů listnatých a 7 ks stromů jehličnatých a 35ks soliterních
keřů. V zamokřených částech Starého parku byly stromy
vysazovány cca 15cm na okolní terén. Hladina podzemní vody ve
Stromovce je 35-40 cm pod terénem, níže stromy nemůžou
prokořenit. Byl zde obnoven trvalkový záhon podél vodoteče.
Dále proběhly výsadby na Severních svazích Stromovky
přiléhajících k Letné a u vstupu od Výstaviště podél buštěhradské
dráhy. Bylo vysázeno 255 ks stromů listnatých, 17 ks stromů
jehličnatých a 136 ks keřů.
V okolí nového zázemí a v zázemí údržby byly zrealizovány sadové
úpravy. Bylo vysázeno 28 ks stromů, 42 ks keřů, 361 ks trvalek a
500 ks půdopokryvných rostlin.
V rámci nových výsadeb byly vysazovány zejména domácí dřeviny,
ale i cizokrajné stromy, které by z krajinářského parku neměly
vymizet.
V rámci kompenzačních opatření bylo v parku Stromovka na
vhodných lokalitách umístěno 7 budek pro kavky, 25 sýkorky , 15
pro špačky a 5 budek pro netopýry.
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V roce 2015 bylo ve Stromovce vysázeno:
481 ks vzrostlých listnatých stromů
123 ks mladých výpěstků stromů listnatých
24 ks stromů jehličnatých
213 ks soliterních keřů
500 ks půdopokryvných rostlin
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Plánovaná obnova porostů v roce 2016/2017
V roce 2016/2017 bude dokončena aktualizace dendrologického
průzkumu ve Stromovce. V rámci parku Stromovka jsou v rámci
dendrologických průzkumů zohledněna doporučení specialistů:
fytopatologa, entomologa, ornitologa a chiropterologa atd.
V rámci Komplexní rekonstrukce komunikace Výstaviště – Ovenecká bude
na podzim 2016 vysázeno 23 ks vzrostlých alejových stromů do
stromořadí.
Je plánována výsadba 163 ks stromů na dně bývalého v rámci celkové
rekonstrukce dna bývalého rybníka, která by měla proběhnout v roce
2017.
Na severních svazích Stromovky by mělo být vysázeno 500ks tisů v rámci
náhradních výsadeb.
Připravujeme umístění štítků s označením zajímavých stromů u nových
výsadeb a u vytipovaných stávajících stromů Ve Starém parku a v bývalé
štěpnici (Psí louce). Následně po rekonstrukci dna bývalého rybníka
bychom rádi navrátili označení u zajímavých stromů i v této části, kde je
historicky a dendrologicky zajímavá sbírka dubů.
Nové výsadby budou nadále pravidelně zalévány, budou obnovovány
stromové mísy, odstraňovány nežádoucí obrosty na kmenech stromů.

V roce 2017 plánujeme realizaci výchovného řezu u nových výsadeb, která
zajistí zdárný vývoj stromů v dalších letech.
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Ve Stromovce se u nových výsadeb osvědčil nově vyzkoušený ochranný nátěr ARBO-FLEX
Jedná se o ochranný dvouvrstvý nátěr kmene, který nahrazuje ochranu kmene jutou či rákosovými rohožemi,
jeho trvanlivost je dostatečná, odpadá nutnost opravy a odstranění ochrany kmene v rámci rozvojové péče o
nové výsadby.
Přípravek je náhradou za tradiční bandážování kmene, které strom chrání před korní spálou.
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Realizace letničkových záhonů v roce 2015
Před Šlechtovou restaurací byly v květnu 2015 opět založeny provizorní
záhony z letniček předpěstovaných a z letniček z přímých výsevů (směs
Lednická radost). V květnu se podařilo jeden záhon realizovat za účasti
veřejnosti viz samostatná prezentace.
Do letničkových a trvalkových záhonů je psům vstup přísně zakázán !!!!
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Realizace letničkových záhonů před Šlechtovou restaurací v roce 2015
-

MHMP OCP pořádalo veřejné setí a osazování záhonů dne 15.5.2015
malí šikovní pomocníci oseli a vysázeli jeden ze záhonů na parteru před
Šlechtovkou . . .
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Letničkové záhony – v roce 2016

Trvalkové záhony - 2015
Ve Stromovce bylo v roce 2015 zrealizováno
5 trvalkových záhonů. Bylo vysázeno:

9 897 ks trvalek
11 305 ks cibulovin
V loňském roce byl zrealizován půlkruhový trvalkový záhon na rozhraní svahů pod Místodržitelským
Letohrádkem a Starým parkem. Výsadby byly realizovány dle projektu Ing. Adama Baroše. Bylo vysázeno 3011 ks
podrostových trvalek a 1650ks cibulovin.
Dle projektu Ing. Baroše byl rekonstruován i trvalkový záhon u vstupu u Místodržitelského Letohrádku před
Rhododendrony. Záhon byl zrekonstruován a rozšířen. Bylo vysázeno 824 trvalek a 1300 cibulovin.
Další trvalkový záhon byl zrealizován podél vodoteče ve Starém parku. Projekt byl zpracován Ing. Josefem
Součkem. V rámci realizace bylo vysázeno 2745 ks trvalek a 1700 ks cibulovin.
V rámci rekonstrukce bývalého alpina u podchodu do dna bývalého rybníka u Šlechtovy restaurace byly
obnoveny rozsáhlé trvalkové záhony navržené ateliérem - A05 Ing. Steiner, Ing. Malíková. Bylo vysázeno 3317 ks
trvalek a 6 655 ks cibulovin.
Trvalkové záhony jsou ve Stromovce realizovány včetně oplocení z dubových hranolků a ocelového lanka vzhledem
k pohybu psů po parku.
Soustavně bude probíhat odborná údržba trvalkových záhonů dle navržených plánů péče o jednotlivé trvalkové
záhony.
Lokalizace trvalkových záhonů viz samostatný příspěvek s detailními osazovacími plány pro jednotlivé záhony na
našich www:
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/parky_a_zahrady/trvalkove_zahony_ve_stromovce_201
4_2015.xhtml
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LOKALIZACE TRVALKOVÝCH ZÁHONŮ
ZREALIZOVANÝCH V ROCE 2015
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Trvalkový podrostový záhon u Starého parku - jaro 2015

kandík

poměnkovec
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Obnova ovocného sadu u Malé říčky - 2015
V roce 2015 byl založen ovocný sad ze starých odrůd ovocných jabloní v lokalitě bývalé zahrádkářské osady na
proti přírodní památce Pecka u Malé říčky.
Proběhla i realizace záhonu z letničkotrvalkové směsi z přímých výsevů a založení květnaté louky Česká květnice.
Letničkotrvalková směs byla na podzim po odkvětu ponechána na stanovišti k vysemenění. Na začátku zimy byly
následně odstraněny uschlé části rostlin a ponechány zelené listové růžice dvouletek a trvalek.
Letničkotrvalkové záhony jsou lemovány ze strany cesty podél Malé říčky oplocením vzhledem k pohybu psů po
parku. Do záhonů je psům vstup zakázán!!!!
U sadu byl umístěn infopanel.

Po realizaci

Před realizací

Ovocný sad u Malé říčky - 2016
V roce 2016 plánujeme umístění dřevěných lavic do prostoru sadu.
V jednání je i směna navazujícího pozemku na sad se soukromým
majitelem.
Na navazujícím pozemku bychom rádi rozšířili sad, ve kterém by byl
vymezen prostor pro komunitní zahrádku.
Prozatím se nám podařilo zkontaktovat Spolek přátel Stromovky s
majiteli pozemku a pozemek bude Spolkem využíván jako komunitní
zahrádka.
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Autorské umělecké objekty – realizace 2015
Ve Stromovce byly na podzim u Malé říčky nainstalovány autorské objekty sochaře MgA. Michala Sedláka.
Autorský objekt sestává ze tří dubových lavic. Materiál pro zpracování lavic pochází z dubu přímo ze Stromovky.
Autor zpracovával dřevo ze starého pokáceného dubu ze Stromovky poblíž Psí louky .
Lokalizace díla u Malé říčky umožňuje posezení, zastavení se u slepého ramene řeky Vltavy. Je zde možné pozorovat
vodní ptactvo, obojživelníky i sportovce na přilehlém sportovišti.
Poklidná hladina Malé říčky v této části i výhled na pobřežní zónu Malé říčky nabízí příjemné místo k odpočinku
v rámci procházek Stromovkou.
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Autorské umělecké objekty – 2016
V současné době je připravována rekonstrukce
autorských objektů sochařů Evy Kmentové a
Olbrama Zoubka na Dětském hřišti Kaštánek.
Spolupracujeme s panem sochařem Zoubkem a
kol.

Černobílá fota: archiv autorů objektů – rok 1961
Barevné foto: leden 2016
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Autorské umělecké objekty – 2016
U Rudolfova rybníka probíhá realizace mola a pontonu s autorskými objekty kačen od MgA. Michala Sedláka.

Oprava a odbahnění stávajících vodních ploch – 2015/2016
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V roce 2015/2016 proběhla rekonstrukce stávajících vodních ploch včetně odbahnění rybníků a navazujících
zpevněných ploch dle projektu Ing. Jílka .
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Realizace nových vodních ploch ve Stromovce - 2016
V návaznosti na realizaci nových vodních ploch bude zrekonstruována i centrální část parku Stromovka, dno
bývalého rybníka. V současné době probíhá projednávání projektu „Celkového řešení centrální části Stromovky,
dna bývalého rybníka“. Realizace záměru se předpokládá v letech 2016/2017. Jedná se o rekonstrukci cestní sítě,
odvodnění, mobiliáře, autorských objektů, pítka, dětských hřišť a vegetačních úprav atd.
Celkové koncepční řešení dna bývalého rybníka ve Stromovce (Ing. Šimek – Florart), technické řešení nových
vodních ploch (Ing. Jílek).
Probíhá realizace založení trávníkových ploch v okolí vodních ploch ve Stromovce.
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Realizace I. etapy rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace – 2015
V rámci I. etapy proběhla celková rekonstrukce zpevněných povrchů, odvodnění, obnova zídek a vegetačních prvků.
V rámci sadových úprav bylo v prostorách bývalého alpina vysázeno 3317 ks trvalek a 6 655 ks cibulovin. Souběžně s
realizací I.etapy proběhlo rozšíření závlahového systému do trvalkových záhonů u podchodu u Šlechtovy restaurace.
Autorem projektu je atelier a05.
Na realizaci I. etapy naváže realizace II. etapy rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace, parteru s
květinovými záhony. Termín zahájení prací závisí na realizaci rekonstrukce Šlechtovy restaurace a obnovy Kaštanky.

Komplexní oprava parkové komunikace mezi ulicí Oveneckou a U Výstaviště - 2016
Probíhá
rekonstrukce
teplovodu
Pražskou
teplárenskou a.s. v rámci komunikace od Výstaviště
k ulici Ovenecká. MHMP OCP byl zadán koncepční
projekt na „Komplexní opravu parkové komunikace
mezi ulicí Oveneckou a U Výstaviště“. Jedná se o
sdruženou investici MHMP OCP a Pražské Teplárenské
a.s.
V roce 2016 bude provedena celková rekonstrukce
teplovodu a zároveň rekonstrukce zpevněných
povrchů, odvodnění včetně obnovy stromořadí,
nového mobiliáře, osvětlení atd..

atelier a05
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Oprava historického objektu bramborárny (Ledovny)
Oprava historického objektu bramborárny (Ledovny) včetně rekonstrukce navazující pěší komunikace od Planetaria a Rosaria. Současně
proběhla realizace nové elektropřípojky v souběhu s realizací komunikací od Planetaria k bramborárně. Do budoucna by měl být objekt
využíván ke kulturním a vzdělávacím aktivitám. Realizace proběhla dle projektu atelier Girsa AT s.r.o. atelier obnovy a konzervace
historických staveb.
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Rekonstrukce studánky u Psí louky tzv. Maxova studánka – 2015
Realizace proběhla dle projektu atelier Girsa AT s.r.o. atelier obnovy a konzervace historických staveb.
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Realizace pítek – podzim 2015
Jedno pítko se nachází poblíž bývalé Hájovny na Psí
louce.
Druhé pítko je umístěno pod Vozovnou u hlavní
komunikace ke Šlechtově restauraci dle projektu
Ing. Běliny.
Další pítka jsou plánována v roce 2016 v rámci
realizací projektu u vstupu z ulice Ovenecká v
rámci komplexní opravy komunikace Výstaviště
Ovenecká.
Dále je v plánu realizace pítka u autorských
objektů u Rudolfova rybníka.
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Pikniková místa – realizace 2015/2016
V části parku Za drahou přibyla dvě pikniková místa. V celopražsky významných parcích se nesmí rozdělávat
otevřené ohně, grilování je povoleno pouze na vyhrazených piknikových místech.
V současné době jsou ve Stromovce

4 pikniková místa v části parku Za drahou.
Plavební kanál Vltavy
směr Císařský ostrov

Malá říčka

Dubový pahorek

Rekonstrukce mostku ve Starém parku – 2015
(realizace Lesy hl.m. Prahy).
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Rekonstrukce obloukového mostku ve Starém parku
Probíhá rekonstrukce obloukového mostku MgA. Miloslavem Fekarem, který je jeho autorem.
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Realizace zprůchodnění u portálu buštěhradské dráhy poblíž Drážního domku
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Byl zrealizován prostup v zúžení na Malé říčce
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Realizace nové komunikace v části parku Za drahou
V části parku Za drahou byla potvrzena nová pěší propojka od viaduktu podél podmokelské dráhy směrem
k Malé říčce. Povrch tvoří mechanicky zhutněné kamenivo. Byly zde vytvořeny i dvě niky pro celodřevěné lavice.
Bylo upraveno hřiště se síťovými prvky – „Pavouk“, zejména návaznosti dopadové zóny na novou cestu. U nové
cesty bylo zrealizováno i další piknikové místo.
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Realizace nové komunikace podél podmokelské dráhy u Psí louky
Byla zrealizována cesta podél podmokelské dráhy u Psí louky. Původní štěpková cesta byla odstraněna a
nahrazena cestou z mechanicky zhutněného kameniva. Koňská stezka zůstala zachována po obvodu Psí louky.

Realizace oprav komunikací ve Starém parku
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Ve Starém parku byly kompletně zrekonstruovány cesty z mechanicky zhutněného kameniva. Ve svažitějších
částech a přechodech povrchů byla použita tzv. divoká mozaika ze žulových odštěpků dle projektu atelieru A05.

Realizace úprav zpevněných ploch v rámci Stromovky - 2016
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Byla upravena část u vstupu do Stromovky od Výstaviště včetně vjezdů do objektů. Dále byla zrealizována
propojka z parku směr Císařský ostrov, upravena plocha u portálu buštěhradské dráhy a byla zrealizována
propojka na cestu od bývalého bubenečského nádraží.

Realizace umístění sloupků proti nepovolenému vjezdu aut do Stromovky
V roce 2015 proběhla realizace umístění 6 sloupků proti nepovolenému
vjezdu aut do Stromovky u vstupu od Císařského mlýna, kde docházelo
k porušování zákazu vjezdu do Stromovky nejčastěji.
Dále byl doplněn výsuvný sloupek u vstupu z ulice Ovenecká.
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Velkoobjemové odpadkové koše
Na frekventovaných místech bylo v roce 2015 doplněno 26 velkoobjemových odpadkových košů.
V květnu 2016 budou doplněny velkoobjemové koše na plast a posíleny velkoobjemové koše na smíšený odpad
v hojně navštěvovaných lokalitách Stromovky.

Koordinace koncepčního řešení návazností na park Stromovka
1)

MHMP OCP iniciovalo odplocení části Výstaviště podél podmokelské dráhy u viaduktu. Koncepční projekt
na území Výstaviště zpracovává IPR (Institut plánování a rozvoje). Výstaviště je ve správě Rozvojových
projektů Praha. Odplocení by umožnilo pohledové začlenění této části k parku Stromovka. Toto území je
zároveň i přírodní památkou Královská obora - Stromovka. Předmětné území bylo historicky součástí
krajinářského veřejného parku Stromovka. Za stávající situace je tato západní část areálu Výstaviště
neprostupnou oplocenou barierou. Obnova porostů a návrh dalších aktivit v této části Výstaviště by měli
probíhat v kontextu celého parku Stromovka (ve správě MHMP OCP), v souladu s platným plánem péče o
přírodní památku Královská obora Stromovka a v souladu se záměry Výstaviště (Rozvojové projekty Praha).
Za stávajícího stavu není možné využít potenciál této plochy pro každodenní rekreaci návštěvníků parku.

2)

V rámci koordinačních jednání na IPR (Institut plánování a rozvoje) byl MHMP OCP vznesen požadavek na
koncepční řešení celého předprostoru Výstaviště v návaznosti na vstup do parku Stromovka a tramvajové
smyčky z důvodu koordinace projektů různých správců v tomto území (např. i plánované zdvojkolejnění
buštěhradské dráhy, dopravní řešení navazujících ploch atd.).

3)

Probíhají jednání se SŽDC ohledně plánovného zdvojkolejnění buštěhradské dráhy územím parku
Stromovka. Ze strany MHMP OCP je požadováno respektování stávajících dřevin v okolí dráhy a do
budoucna zachování charakteru krajinářského parku Stromovka v rámci plánovaných technických a
terénních úprav. Požadujeme co nejcitlivější začlenění zdvojkolejnění do celopražsky významného parku.

4)

Probíhá koordinace projektů Šlechtovy restaurace a Kaštanky (rastru kaštanů). Aktivně jsme se zapojili do
pracovní skupiny připravující zadání projektu na rekonstrukci rastru kaštanů (Kaštanky). Koordinace je pro
nás důležitá z důvodu navazující projektové dokumentace rekonstrukce předprostoru Šlechtovy
restaurace.
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Údržba parku Stromovka
Průběžně probíhá údržba parku Stromovka, kterou
zajišťují Lesy hl.m. Prahy. K údržbě parku Stromovka
je přistupováno individuálně, dle aktuálních potřeb.
Žádáme návštěvníky parku o dodržování omezení
v rámci pohybu psů v parcích vzhledem k výše
uvedeným investicím do parku.
V parku je přísný zákaz rozdělávání otevřených ohňů.
Je dovoleno pouze grilování na vyhražených
piknikových místech s ohledem na všechny
návštěvníky parku.
Udržujte, prosím čistotu a pořádek.
Važte si práce druhých.
Prosíme návštěvníky parku, aby ve Stromovce
respektovali vyhlášku č. 6/2001 Obecně závazná
vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně.

Děkujeme.
MHMP OCP oddělení péče o zeleň
Alice Dědečková

Podrosty jarních efemerů dymnivky podél buštěhradské dráhy jaro 2016.

