
Pikniková místa v pražských lesích, lesoparcích a parcích
(stav od 4/2018, Zdroj: OCP MHMP)

Komplex zahrad vrchu Petřína
- v Růžovém sadu u Hladové zdi, 

vedle dětského hřiště, 
GPS: 50°4'58.869"N,14°23'38.461"E

Královská obora - Stromovka
- Piknikové místo u cesty na Císařský ostrov I

GPS: 50°6'36.173"N, 14°25'3.929"E
- Piknikové místo u cesty na Císařský ostrov II

GPS: 50°6'37.876"N, 14°24'58.244"E
- Piknikové místo u cesty podél Podmokelské

dráhy,  GPS: 50°6'36.370"N, 14°25'12.053"E
- Piknikové místo u cesty podél Podmokelské

dráhy u fitness prvků
GPS: 50°6'32.841"N, 14°24'58.665"E

Pikniková místa s ohništěm (8):

Pikniková místa 
s přenosným grilem (10):

Obora Hvězda 
- pod rybníkem, GPS: 50°5'8.355"N,14°19'32.770"E
- u domu oborníka, GPS: 50°5'5.610"N, 14°20'6.392"E

park na vrchu Vítkově
- „Žižkovské“ (u Nových schodů), GPS: 50°5'15.557"N, 14°26'52.933"E
- „Karlínské“ (Pražačka), GPS: 50°5'27.982"N 14°27'52.819"E
- „U Sportovního hřiště“, GPS: 50°5'22.067"N, 14°27'32.755"E

Hloubětín, U třech mostů
- louka u Hořejšího rybníka

GPS: 50°5'57.368"N, 14°31'24.351"E
Prokopské údolí 
(Klukovice, u dětského hřiště)
GPS: 50°2'21.583"N,14°21'39.312"E
Motol
- Areál zdraví Motol Řepy

GPS: 50°4'1.578"N,14°19'26.465"E

Divoká Šárka 
- Na rovinách, GPS: 50°6'1.856"N,14°17'58.060"E
Ďáblický háj 
- V Lomu, GPS: 50°8'12.933"N, 14°27'45.209"E
Hostivařský lesopark
- parkoviště u přehrady

GPS: 50°2'26.390"N, 14°31'39.926"E
Chuchelský háj 
- V Lomu, GPS: 50°0'52.889"N, 14°22'40.371"E
Kunratický les 
- vyhlídka, GPS: 50°1'37.437"N, 14°27'54.919"E

Aktuální informace na stránkách: portalzp.praha.eu/zaprirodou, www.praha-priroda.cz



Pikniková místa v pražských lesích a lesoparcích

Lesy v Praze slouží hlavně k ochraně přírody a rekreaci. Místa pro piknik rozšiřují nabídku strávení volného času pro všechny
Pražany uvnitř města.

Návštěvníci piknikových míst se musí řídit návštěvním řádem, který mimo jiné obsahuje informace, za jakých podmínek je možné
v ohništi rozdělávat oheň:

- oheň smí rozdělávat osoba starší než 18 let nebo osoba v doprovodu osoby starší 18 let
- je povoleno grilovat v doneseném vlastním grilu
- zákaz sypání i zdánlivě chladného popelu do lesa a okolí piknikového místa
- zákaz zakládání nových ohnišť
- zákaz rozdělávání ohně v silném větru a suchu
- zákaz lámání a řezání dřeva v lese (povolen je sběr spadlých suchých větví)
- zákaz znečišťování, odhazování odpadků
- zákaz užívání piknikového místa v nočních hodinách
- zákaz nadměrného hluku
- povinnost uhasit oheň před odchodem

Dodržování provozního řádu kontroluje lesní stráž městská policie.

Rezervace či ohlášení není potřeba (pikniková místa mají výjimku z vyhlášky ohledně ohlašování
na ÚMČ či hasičům). Na pikniková místa lesníci příležitostně donášejí dřevo, nicméně se Vám
může stát, že ho již spálil jiný návštěvník, takže doporučujeme si donést vlastní. Případný
nepořádek na piknikovém místě je možné bezplatně nahlásit na níže uvedený kontakt.
Postavení stanu či přístřešku není dovoleno. Kapacita není pevně stanovena, představa je
jedna rodina či malý kolektiv dětí + doprovod. Přístřeškem či altánem je vybaveno piknikové
místo v Kunratickém lese (v místě), Ďáblickém háji (cca 100 m) a Divoké Šárce (cca 30 m).

Pikniková místa v pražských parcích

jsou vybavena pro příjemné posezení s možností grilování. Tato místa jsou speciálně označena cedulí s nápisem „Piknikové 
místo“, jejíž součástí je i návštěvní řád, kterým se návštěvníci musí řídit.
Místa pro piknik rozšiřují nabídku strávení volného času pro všechny Pražany uvnitř města.

Návštěvníci piknikových míst se musí řídit návštěvním řádem, který mimo jiné obsahuje následující informace:

Piknikové místo je možné používat v době od 8:00 – 22:00

Rozdělávání a udržování ohně v přenosném grilu je možné pouze za dodržení 
následujících podmínek:
- Oheň je možné rozdělávat pouze v přineseném grilu pod dohledem osoby starší 18 let
- Povoleno je spalovat pouze dřevěné uhlí
- V případě mimořádných klimatických podmínek dlouhotrvajícího sucha může být 

používání piknikových grilů dočasně omezeno

NA PIKNIKOVÉM MÍSTĚ JE ZAKÁZÁNO:
- Poškozovat a znečišťovat prostor zařízení a vybavení, volné pobíhání psů, stanovat, 

rozdělávat a udržovat otevřené ohně,pořádat reklamní, propagační a podobné akce 
bez souhlasu správce.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:
- Respektovat návštěvní řád a pokyny správce, neohrožovat sebe ani ostatní 

návštěvníky, dodržovat čistotu a pořádek.
- Poškozování nebo znečišťování piknikového místa neprodleně oznamte Městské policii.

Dodržování provozního řádu kontroluje městská policie.


