infomační materiály ke trasám projektu V Praze za přírodou
Letáky k jednotlivým trasám projektu V Praze za přírodou jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů
věnovaných přírodě hlavního města, kterou připravuje a kompletuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Letáky jsou
postupně připravovány od roku 2016 (každoročně je vydáno několik nových, popř. aktualizovaných mutací).
Zájemcům jsou k dispozici informační materiály v rámci 3 dílčích sad - V Praze podél potoků, Pražská příroda známá, neznámá a Za
památnými stromy Prahy pěšky a MHD a dále úvodní prezentační infomateriál k tomuto projektu. V současnosti je k dispozici více než
10 mutací infomateriálů v tištěné nebo elektronické (pdf) podobě . Popisy dalších tras jsou k dispozici na stránkách věnovaných
jednotlivým sadám.

K únoru roku 2020 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály Podél Kunratického potoka a
Podél Litovicko-Šáreckého potoka, Dolní část (v rámci sady V Praze podél potoků), Černý
Most-Hloubětín a Muzeum-Hloubětín (v rámci sady Pražská příroda známá, neznámá) a Za
památnými stromy Cholupic, Točné a Komořan a Za památnými a významnými stromy
Satalic a Vinoře (v rámci sady Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD). Ve fázi finalizace
jsou další mutace projektu s předpokládaným vydáním v březnu 2020 (Petřín-Smíchov
/Známá-neznámá/, Za památnými a významnými stromy Újezdu a Klánovic a aktualizace
letáků Černý Most-Hloubětín a Podél Kunratického potoka). Březnové vydání zahrne také
úvodní informační materiál projektu V Praze za přírodou.
V tištěné podobě jsou materiály veřejnosti k dispozici do vybrání zásob v Informačním
centru MHMP na Mariánském náměstí, v prostorách OCP MHMP (budova Škodova paláce,
Jungmannova ullice č. 35/29, 4. patro) aj. a při vybraných akcích pro veřejnost
k tématu pražské přírody ( akce zajišťované OCP MHMP). Všechny materiály jsou zároveň
k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF na těchto webových stránkách města.
Informace k dalším připraveným trasám projektu lze najít v rámci tohoto Portálu ŽP v sekci Příroda, krajina, zeleň v rubrice V Praze za
přírodou v částech:
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