S DĚTMI DO PŘÍRODY
Zookoutky, farmy, dětská hřiště

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. 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.

Mapa V Praze za přírodou – vybrané informace

INTERNETOVÉ STRÁNKY A APLIKACE

http://portalzp.praha.eu/mapa_zaprirodou
Ukázka z tištěné verze mapy:

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.

Legenda:

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

Internet:

www.lhmp.cz/eko/lesni-zookoutky/
portalzp.praha.eu/zaprirodou

Webové stránky PRAŽSKÁ PŘÍRODA

www.praha-priroda.cz

Sekce: Vodní plochy a potoky, Lesy, Naučné stezky, Chráněná
příroda, Ovocné sady a aleje, Kam s dětmi na výlet.
Podrobné informace o jednotlivých lokalitách i realizovaných projektech.

TIŠTĚNÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE
PRO VEŘEJNOST
http://portalzp.praha.eu/infomaterialy
Hl. m. Praha připravuje postupně od roku 2007 ucelené sady informačních 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 PRAZE
ZA PŘÍRODOU
http://portalzp.praha.eu/zaprirodou

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. Nově byla připravena mapa V Praze za
přírodou a pořadač téhož názvu, které by měly veřejnosti poskytnout
ucelený pohled na celý soubor možností pobytu v pražské přírodě.
Uvedené sady dále doplňují informační materiály k realizovaným
projektům revitalizací pražských potoků a pražských vodních nádrží.

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

PIKNIKOVÁ MÍSTA, FITNESS

Internetová podoba mapy

(aplikace v přípravě, předpokládaný provoz – jaro 2017)
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. Tato místa
jsou vybavena pro příjemné posezení s možností grilování.
Návštěvníci 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
portalzp.praha.eu/zaprirodou

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

• 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

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 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.

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://www.prazskestezky.cz
web Pražské naučné stezky
http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Praha.aspx
web Kudy z nudy (region Praha)
V Praze za přírodou

Pražská příroda

Praha zelená

Kalendář akcí v ŽP

Distribuce:
• Informační centrum MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1
• Podatelna MHMP, Jungmannova 29, Praha 1
• prostory odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 29, 4. patro
• Turistické informační centrum PIS - PCT, Rytířská 12, Praha 1
• Informační centrum KČT, Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
• vybraná infocentra městských částí v Praze.
V roce 2016 vydal MHMP, 1. vydání. Text a fotografie: OCP MHMP.
Grafické zpracování: Kvadra.

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.

