V Praze za přírodou
aneb malý pražský "životně prostřeďový kudykam" - nabízí informace "Co lze v Praze (přírodního) vidět a navšívit" a také "Kudy se
tam (šetrně z hledika ochrany ŽP) dostat" - tedy pěšky, na kole či hromadnou dopravou a to nejlépe tak, abychom přitom putovali
krásnou přírodou.

Upozornění, naše tipy:
City Nature Challenge 2021: Praha - ve dnech od 30. dubna do 3. května 2021 se Praha již počtvrté zapojí do celosvětového
soutěžního projektu. více informací
Aktualizované trasy sady "V Praze za přírodou" na těchto stránkách:
Trasa za památnými stromy po lesoparku Na Cibulce( 2020); dále 2019: Trasa Za památnými a dalšími významnými stromy
Újezdu nad Lesy a Klánovic;Trasa Pražská příroda, známá-neznámá č.2: Petřín - Smíchov aneb Z Petřína přes zahrady a parky na
mapa V Praze za přírodou - aktualizované vydání 2020-2021
nádraží;

Jedná se pouze o úvodní verzi ve jednodušené zkušební podob s využitím dostupných
informaních zdroj, rádi bychom však pro Vás bhem roku 2021 pipravili pokroilejší verzi s dynamickou mapou, která by dané
informace více pospojovala. Kontakt pro Vaše připomínky a náměty
!!!Upozornění: stránky ve výstavbě !!!

Co vidět a navštívit?

Místa zájmu - přírodní lokality
Pražská chráněná příroda přírodní parky (na Portálu ŽP)zvláště chráněná území (na Portálu ŽP)památné stromy (na Portálu
ŽP), památné stromy (web Pražské památné stromy)NATURA 2000 v Praze (na Portálu ŽP)
Pražské lesy a lesoparky (na Portálu ŽP), Pikniková místa v pražských lesích, lesoparcích a parcích (na Portálu ŽP)
Hlavní pražské parky ( na Portálu ŽP )
Pražské studánky (na Portálu ŽP)
Pražské malé vodní toky a vodní nádrže (web Pražská příroda)

Trasy (naučné stezky a různé tematické trasy)
Naučné stezky v Praze (web Pražské naučné stezky), Informační brožury o naučných stezkách v Praze (na Portálu ŽP)
trasy sady "V Praze za přírodou"
(v současnosti probíhá komplettní rekonstrukce a aktualizace následujících stránek!) Podél pražských potoků ( na Portálu ŽP)Po
trasách "Pražská příroda - známá, neznámá" ( na Portálu ŽP)Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD ( na Portálu ŽP),
Vycházky za pražskými památnými stromy (web Pražské památné stromy)
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