
Prosíme vás, návštěvníky pražské přírody, abyste se k ní chovali šetrně 
a ohleduplně. Pokud navštívíte chráněná území, mějte, prosíme, své 
psy na vodítku. 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! 

Zvláště chráněná území 
a soustava NATURA 2000

TRASY V PRAZE ZA PŘÍRODOU

PŘÍRODNÍ PARKY

PAMÁTNÉ STROMY PARKY A ZAHRADY

VODNÍ NÁDRŽE A VODNÍ TOKY NAUČNÉ STEZKYLESY A LESOPARKY

STUDÁNKY A PRAMENY

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. 2007);
• infomateriály sady V Praze za přírodou (v souč. 7 mutací)

Na území hl. města Prahy se nachází 93 maloplošných zvláště 
chráněných území o celkové  rozloze větší než 2 276 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 69 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 ZCHÚ. 

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

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 5165 ha (10,4 % rozlohy města,        
z toho cca 2 746 ha v majetku města) 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 zajiště-
ní všech funkcí lesa.

Na území Prahy se nachází přibližně 290 ha vodních ploch (z toho je 
182 rybníků, 3 přehradní nádrže a 37 retenčních nádrží). Územím Prahy 
protéká kromě Vltavy a Berounky ještě 360 km drobných vodních toků. 
Od roku 2003, resp. 2005 probíhají dlouhodobé projekty Obnova a revi-
talizace pražských nádrží a Potoky pro život.

Na území hl. m. Prahy se nachází více než 20 naučných stezek (NS), 
které procházejí zvláště chráněnými územími a dalšími přírodními 
lokalitami. 11 z nich je ve správě hl. m. Prahy, správci ostatních NS 
jsou např. městské části nebo nestátní neziskové organizace. 

Na území Prahy se nachází celá řada studánek, přírod-
ních vodních zdrojů, které patří mezi svědky dávného 
osídlování pražské krajiny. V současnosti je evidováno na 
území města 127 studánek. 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 202 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)

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 (24 mutací) 

Internet: 
www.praha-priroda.cz/lesy/
portalzp.praha.eu/lesyalesoparky

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

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)
• letáky sady Revitalizace drobných vodních toků (3 mutace)

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

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 (10 mutací, pro NS hl. m. Prahy)
• další informační materiály k NS ve správě MČ a dalších subjektů

Internet: 
portalzp.praha.eu/studanky
www.estudanky.eu

Informace v terénu: —

Publikace, informační brožury a letáky:
• letáky Studánky a prameny Prahy (5 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         
(př. MČ Praha 12).

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

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

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

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.
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