
TRASY V PRAZE ZA PŘÍRODOU

Internet: 
http://www.praha-priroda.cz/naucne-stezky/
portalzp.praha.eu/naucnestezky
www.nastezky.eu

Klasické lesní zookoutky jsou spravovány Lesy hl. m. Prahy 
a nachází se v Malé Chuchli (největší z nich), v Hostivařském 
lesoparku, v Kunratickém lese a v Kamýku. V pražské přírodě 
můžete nově navštívit také veřejně přístupné včelnice.  
Za návštěvu stojí i další veřejně přístupná místa (farmy, placené 
zoologické  expozice aj.) provozovaná jinými subjekty.
V pražských lesích a lesoparcích a také v parcích je umístěno 
velké množství dětských hřišť a herních prvků, které mohou být 
cílem nebo zpestřením vašeho výletu s dětmi.

Internet: 
www.lhmp.cz/eko/lesni-zookoutky/
www.lhmp.cz/eko/navrat-vcel-do-prazskych-lesu/
http://www.praha-priroda.cz/rekreace-v-prazske-prirode/
portalzp.praha.eu/zaprirodou

V pražských lesích a lesoparcích je umístěno v současnosti  
8 piknikových míst s ohništěm a dalších 9 piknikových míst 
s přenosným grilem je umístěno v parcích (místa ve správě 
hl.m.Prahy). Tato místa jsou vybavena pro příjemné posezení  
s možností grilování. Další pikniková místa spravují jiné subjekty, 
především městské části. Návštěvníci všech piknikových míst  
se musí řídit návštěvním řádem. Dospělí i starší děti ocení při 
svém pobytu v přírodě také místa s fitness prvky. Část z nich je 
speciálně zaměřena na seniory.

Internet: 
portalzp.praha.eu/piknikovamista
http://www.praha-priroda.cz/rekreace-v-prazske-prirode/
portalzp.praha.eu/zaprirodou

V PRAZE 
ZA PŘÍRODOU

Internet: 
portalzp.praha.eu/podelpotoku
portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy
portalzp.praha.eu/znama-neznama
www.prazskestromy.cz

Vyznačení a informace v terénu: Trasy nejsou v současnosti v terénu 
vyznačeny (možné budoucí vyznačení pomocí tabulek s QR kódy). 

Publikace, informační brožury a letáky:
• publikace Prahou podél potoků a dvou řek (vyd. 2005);
• infomateriály sady V Praze za přírodou (v souč. 12 a více mutací)

Systém několika sad tras V Praze za přírodou vzniká postupně od          
r. 2010. Jedná se o tematicky zaměřené sady - V Praze podél potoků, 
Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD a Pražská příroda známá, 
neznámá. V gesci vybraných městských částí a dalších subjektů jsou 
budovány a vytvářeny i další sady tras.

Informace v terénu: Klasické Informační tabule  
na zastávkách NS. Dále u vybraných nově zřízených 
NS tabule s tzv. QR kódy (stezky pro „chytré“ mobily). 

Publikace, informační brožury a letáky:
• letáky Naučné stezky Prahy (v souč. jen pro vybrané stezky)
• další informační materiály k NS ve správě MČ a dalších subjektů

Na území hl. m. Prahy se nachází více než 30 naučných stezek (NS), 
které procházejí zvláště chráněnými územími a dalšími přírodními 
lokalitami. 16 z nich je ve správě hl. m. Prahy, správci ostatních NS jsou 
např. městské části nebo nestátní neziskové organizace. 

NAUČNÉ STEZKY

PIKNIKOVÁ MÍSTA, FITNESS

S DĚTMI DO PŘÍRODY 
Zookoutky, farmy, včelnice, dětská hřiště

Hl. m. Praha připravuje postupně od roku 2007 ucelené sady infor-
mačních materiálů k jednotlivým součástem pražské přírody i k trasám 
pražskou přírodou, a to jak z pohledu rekreantů, tak i zájemců o bližší 
poznání přírodních zajímavostí a krás.

V současnosti jsou k dispozici sady Lesy a lesoparky Prahy, Přírodní 
parky, Parky a zahrady, Naučné stezky, Trasy podél potoků, Trasy 
za památnými stromy Prahy aj., informační materiál Pražské 
ovocné sady a aleje, dále mapa V Praze za přírodou. Tyto materiály 
by měly veřejnosti poskytnout ucelený pohled na možnosti pobytu  
v pražské přírodě. Uvedené sady dále doplňují informační materiály 
k realizovaným projektům revitalizací pražských potoků a pražských 
vodních nádrží.

V roce 2019 vydalo Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP. 
Grafické zpracování: Kvadra. Texty: OCP MHMP, fotografie: OCP MHMP, Lesy HMP, Lubomír Stiburek. 
3. upravené vydání. Neprodejné. ISBN: 978-80-7647-030-9

Distribuce: 
• Informační centrum MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1
• prostory odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 29, 4. patro
• Turistické informační centrum PIS - PCT, Rytířská 12, Praha 1 
• vybraná infocentra městských částí v Praze.

TIŠTĚNÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE 
PRO VEŘEJNOST

Rozcestník V PRAZE ZA PŘÍRODOU
http://portalzp.praha.eu/zaprirodou 
(součást Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.)

INTERNETOVÉ STRÁNKY A APLIKACE

Webové stránky PRAŽSKÁ PŘÍRODA
www.praha-priroda.cz
Sekce: Vodní plochy a potoky, Lesy, Naučné stezky, Chráněná 
příroda, Ovocné sady a aleje, Rekreace v pražské přírodě.
Podrobné informace o lokalitách i realizovaných projektech. 
Facebook: https://www.facebook.com/prazskapriroda

PRAHA zelená
http://www.prahazelena.cz
Strukturované informace o parcích, 
zahradách, lesích. 
Fotogalerie, virtuální prohlídky.

KALENDÁŘ AKCÍ v životním prostředí  
a ekologické výchově 
http://portalzp.praha.eu/kalendar_akci 
(od července 2015 také v mapové verzi)

Další vybrané internetové stránky:
http://www.lesypraha.cz                                       web Lesů hl. m. Prahy
http://www.prague.eu                          oficiální Pražský turistický portál
http://www.prazskestromy.cz                                   web Pražské stromy
http://wwwnastezky.eu                                web a aplikace Nastezky.eu
http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Praha.aspx 
                                                                 web Kudy z nudy (region Praha)

Území Prahy nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům 
nemalé množství přírodních lokalit, které jsou jedinečné 
a cenné jak z hlediska přírodovědného, tak i z hlediska 
možného rekreačního využití. Přispívají k tomu i městem 
realizované projekty revitalizací, rekonstrukcí a obnov.

•  Přehled typů chráněných území a dalších přírodních                          

    lokalit a míst zájmu

•  Trasy k poznávání pražské přírody, informace v terénu

•  Tištěné informační materiály, internetové stránky, aplikace 

•  Distribuční a informační místa

Informace o pražské přírodě jsou k dispozici také na internetových 
stránkách města a ve speciálních aplikacích. V přípravě jsou také 
aplikace pro mobilní telefony a tablety.

Internetová podoba mapy 
(aplikace v přípravě, předpokládaný pilotní provoz – léto 2020)

http://www.geoportalpraha.cz/,  odkaz Pražské mapy

Detailní informace o jednotlivých přírodních lokalitách i procházejících 
trasách, včetně míst zájmu na těchto trasách. Možnosti spojení MHD, 
napojení na cyklotrasy a další informace k plánování výletů.

Tištěná verze

Tištěná verze mapy je veřejnosti, školám i nevládním organizacím     
a dalším zájemcům k dispozici (posl. aktualizace 2019) od podzimu 
2016 v uvedených distribučních místech. Poskytuje vybrané 
informace o lokalitách i trasách v měřítku 1 : 60 000 a také podrobné 
informace o webových stránkách i tištěných informačních materiálech 
k jednotlivým tématům.

Mapa V Praze za přírodou – vybrané informace
http://portalzp.praha.eu/mapa_zaprirodou 2019

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou

http://portalzp.praha.eu/infomaterialyUkázka z tištěné verze mapy:

V Praze za přírodou Pražská příroda Praha zelená Kalendář akcí v ŽP 
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Územím Prahy protéká kromě Vltavy 
a Berounky dalších cca 357 km 
drobných vodních toků. Od roku 2005 

probíhá projekt Potoky pro život.

Informace v terénu: Informační tabule v místech realizovaných 
projektů revitalizací a rekonstrukcí. 

Publikace, informační brožury a letáky:
• letáky sady Revitalizace drobných vodních toků (3 mutace, k disp.  
  také v angl. verzi)

Internet:
www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/
portalzp.praha.eu/vodnitokyanadrze

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
a soustava NATURA 2000

VODNÍ TOKY V PRAZE DO PŘÍRODY – S OHLEDUPLNOSTÍ A RESPEKTEM 
K PŘÍRODĚ I OSTATNÍM NÁVŠTĚVNÍKUM

PŘÍRODNÍ PARKY

PAMÁTNÉ STROMY PARKY A ZAHRADY VODNÍ NÁDRŽE

PRAŽSKÉ OVOCNÉ SADY A ALEJELESY A LESOPARKY

STUDÁNKY A PRAMENY

Na území hl. města Prahy se nachází 94 maloplošných zvláště 
chráněných území o celkové  rozloze větší než 2 369 ha. Tato úze-
mí ochraňují lokality nejen s významnými geologickými jevy včet-
ně  nalezišť zkamenělin, ale i s výskytem chráněných druhů rostlin 
a živočichů a místa s jejich vzácnými společenstvy. Jedná se 
o 8 národních přírodních památek, 16 přírodních rezervací a 70 přírod-
ních památek. V rámci celoevropské soustavy Natura 2000 je na území 
města vyhlášeno 12 evropsky významných lokalit.

Informace v terénu:
Tabule se státním znakem ČR a označením typu ZCHÚ, resp. nápisem 
„Evropsky významná lokalita“ , informační tabule v části ZCHÚ, dále 
naučné stezky procházející jednotlivými ZCHÚ. 

Publikace, informační brožury a letáky:
• Publikace a CD-ROM Chráněná území Prahy, pravý břeh (vyd. 2015)   
• Publikace a CD-ROM Chráněná území Prahy, levý břeh (vyd. 2016 a 2018) 

Na území Prahy je vyhlášeno 12 přírodních parků. Jejich vymezení 
slouží k ochraně krajinného rázu s významnými a soustředěnými 
estetickými a přírodními hodnotami. Jejich celková rozloha činí   
cca 9 333 ha (18,8 % rozlohy Prahy).

Všechny lesy na území Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů 
zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační 
funkcí. Jejich celková rozloha je cca 5 233 ha (10,5 % rozlohy města,        
z toho cca 2 811 ha v majetku města /k 31. 12./) a podíl lesních  
pozemků dále roste díky zalesňování na zemědělských půdách. Získaný 
certifikát FSC® pro lesní pozemky v majetku hl. m. Prahy potvrzuje, že 
v těchto lesích se hospodaří ekologicky šetrným a trvale udržitelným 
způsobem při zajištění všech funkcí lesa.

Ovocné sady a aleje v Praze neplní 
jen produkční funkci, významná je 
i jejich role biotopu, rekreačního 
prostoru, krajinného prvku a jejich 
kulturní hodnota. OCP MHMP spravuje 
59 ovocných sadů s celkovou rozlohou 

přes 70 hektarů, 20 ovocných stromořadí o celkové délce 3 km  
a na 20 místech roztroušenou výsadbu ovocných stromů. Zastoupeny 
jsou téměř dvě stovky různých tradičních odrůd ovocných stromů.

V Praze se nachází také množství 
vodních ploch (přehradních nádrží, 
rybníků, retenčních nádrží, drobných tůní  
a jezírek aj.) o rozloze cca 319 ha.

Informace v terénu: 
Informační tabule v místech realizovaných projektů revitalizací  
a rekonstrukcí.

Publikace, informační brožury a letáky: 
• letáky sady Obnova a revitalizace pražských nádrží (9 mutací)

Internet:
www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/
portalzp.praha.eu/vodnitokyanadrze

Na území Prahy se nachází celá řada studánek, přírodních 
vodních zdrojů, které patří mezi svědky dávného 
osídlování pražské krajiny. V současnosti je evidováno  
na území města více než 150 studánek a pramenů. 

Město každoročně zajišťuje revizi studánek ve vybrané oblasti, zahrnující 
také rozbor kvality vody. Postupně probíhají rekonstrukce vybraných 
studánek.

Celková výměra zahrad a parků na území města činí cca 3965 ha, 
tedy přibližně 8 % plochy města. Významná část je ve vlastnictví      
hl. m. Prahy (parky a zahrady celopražského významu přímo ve sprá-
vě hl. m. Prahy /Petřín, Letenské sady, Vítkov, Stromovka, Hvězda/, 
další významná část je ve správě jednotlivých městských částí).

Jako památné stromy jsou vyhlašováni významní 
jedinci svého druhu (popř. skupiny či stromořadí), 
a to jak vzrůstem, věkem, habitem, případně coby 
významné krajinné dominanty nebo stromy historicky 
cenné. V současné době je na území města vyhlášeno 
celkem 198 jedinců památných stromů.

Internet: 
portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy
portalzp.praha.eu/pamatnestromy
www.prazskestromy.cz

Informace v terénu: —

Publikace, informační brožury a letáky:
• sada letáků Přírodní parky Prahy (13 mutací, v souč. rozebrány)

Internet: 
portalzp.praha.eu/prirodniparky
www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/
www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
(mapa OPK)

Informace v terénu: informační tabule ve více než 
20 pražských lesích a lesoparcích.

Publikace, informační brožury a letáky: 
• sada infomateriálů Lesy a lesoparky Prahy (25 mutací) 
Internet: 
www.praha-priroda.cz/lesy/
portalzp.praha.eu/lesyalesoparky

Internet: 
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/studanky-abecedne/
www.estudanky.eu

Informace v terénu: 

Publikace, informační brožury a letáky:
• letáky Studánky a prameny Prahy (8 mutací, vyd. Mladí ochránci  
  přírody)

Informace v terénu: Informační tabule v parcích celopražského        
významu.

Publikace, informační brožury a letáky:
• sada letáků Parky a zahrady Prahy (4 mutace pro parky celopraž-
  ského významu)

Vyznačení a informace v terénu: tabule s malým státním znakem ČR 
a označením „Památný strom“ příp. „Památné stromy“; informační tabule 
na 16 stanovištích, nově na vybraných místech tabulky s QR kódy.

Publikace, informační brožury a letáky: 
• publikace a CD-ROM Památné stromy Prahy 
• letáky k trasám Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD
• Mapa Památných a významných stromů Prahy

Internet: 
portalzp.praha.eu/parkyazahrady
www.prahazelena.cz

Internet:
portalzp.praha.eu/zchu
www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/
www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi (mapa OPK)
www.natura2000.cz

Informace v terénu:  informační tabule na vybraných lokalitách.

Publikace, informační brožury a letáky:  
• leták Pražské ovocné sady a aleje (v české a angl. verzi, každoroční  
  aktualizace)

Internet:
www.praha-priroda.cz/ovocne-sady-a-aleje/

Prosíme vás, návštěvníky pražské přírody, abyste se k ní chovali 
šetrně a ohleduplně. V chráněných územích mějte, prosíme, 
své psy na vodítku a nekrmte vodní ptáky. Přírodě také velmi 
pomůžete, pokud z ní odnesete svůj odpad. Pokud se v přírodě 
pohybujete na kole, myslete na bezpečnost ostatních, zejména 
pěších návštěvníků. Děkujeme!

Část cyklistů bohužel nerespektuje, 
a to ani ve zvláště chráněných úze-
mích, zákaz jízdy na kole mimo k tomu 
určené (zpevněné) cesty. Výsledkem 
je výrazná eroze půdy v řadě lokalit  
s důsledky pro kořenové systémy 
stromů i ostatní vegetaci (foto: přírodní 
rezervace Šance). K erozi půdy mohou 
přispívat i nezodpovědní pěší turisté.

Velkým problémem v pražské přírodě je také vandalismus. Pokud se 
s ním setkáte, prosíme pomozte přírodě – volejte městskou policii (156),  
pořiďte záznam a fotodokumentaci.

Častým nešvarem je také pou-
štění psů na volno v lokalitách, 
kde je to zakázáno. Psi na volno  
v chráněných lokalitách způsobu-
jí vážné problémy (např. uštvání 
zvěře, rušení hnízdících ptáků, 
ničení snůšek obojživelníků).  
Z hygienických i technických dů-
vodů je problémem také pouštění 
domácích mazlíčků do kašen.

Návštěvníci přírody si často neuvě-
domují, že svým nezodpovědným 
chování mohou způsobit značné 
a často nenahraditelné škody.  
Příkladem je časté rozdělávání ohňů 
mimo k tomu určená místa (pikniko-
vá místa), kdy dochází k nebezpeč-
ným požárům (na snímku ohněm 
poškozený vzácný dub v pražské 
Královské oboře).
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