
  

 

Jak se chovat v přírodě? 
ohleduplně a s pokorou! 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 

Stop 
nepořádku 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY 14 

Ochrana přírody a krajiny je v České republice veřejným zá-

jmem. Již ve 14. století císař Karel IV. prosazoval ochranu 

území. V 19. století byly založeny jedny z prvních rezervací 

v Evropě — Žofínský a Boubínský prales. Ve 20. století byly 

vyhlášeny stovky malých chráněných území, dvě desítky vel-

koplošných chráněných území — národních parků a chráně-

ných krajinných oblastí.  

V roce 1992 byl přijat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-

dy a krajiny, ve kterém je uzákoněn aktivní přístup k ochraně 

a péči za účasti státu, vlastníků a neziskových organizací.  

Chráněná území a přírodní památky jsou cenné připomínky 

naší přírodní historie. K jejich označení v terénu jsou využívá-

ny tabule s malým státním znakem České republiky a tabule 

s označením příslušné kategorie ochrany a názvem. 

 

 

 

Na území městské části Praha 14 se nachází tři zvláště chrá-

něná území – přírodní památky: Cihelna v Bažantnici, Pražský 

zlom a Přírodní rezervace V Pískovně, která je součástí chrá-

něného území Přírodní park Klánovice – Čihadla.  

Přírodní rezervace V Pískovně 

Městská část Praha 14 
se zelení! 

Kulturní, příjemné, zelené a zdravé prostředí je to, co chceme 

mít v Praze 14. Správa a starost o veřejný prostor a zeleň 

je jednou z priorit městské části a je obsažena ve všech strate-

gických dokumentech.  

Pečujeme o zeleň 

 Rekultivujeme nevzhledná místa na příjemné pobytové plo-

chy, nevyužívané venkovní prostory – nový bikepark na Ja-

hodnici. 

 Staráme se o trávníky a záhonky – pravidelná údržba a vyso-

ká seč trávníků, obnova a výsadba záhonků. 

 Pečujeme o stromy a zeleň – pravidelné dendrologické kontro-

ly, evidence a správa parků a zeleně. 

 Spolupracujeme s majiteli zelených a vodních ploch na našem 

území – hl. m. Praha, její správcovské organizace - Lesy hl. 

m. Prahy, další městské části, soukromí majitelé. 

 Sázíme nové stromy – podél ulice Českobrodská. 

 Doplňujeme zeleň, kde to jde – zatravňování tramvajových 

pásů. 

Udržujeme veřejný prostor 

 Ve spolupráci s majiteli pozemků udržujeme komunikace, 

chodníky a veřejná prostranství.  

 Iniciujeme revitalizaci a údržbu veřejných prostor – rekonstruk-

ce náměstí v Hloubětíně. 

Uvažujeme globálně 

 K údržbě a správě území přistupujeme s ohledem na dopady 

klimatických změn. 

 Finančně podporujeme globálně udržitelné projekty. 

 Rozvíjíme partnerství v globální odpovědnosti na našem úze-

mí – s Coca Cola HBC, Centrem Černý Most, IKEA a dalšími. 

 Propagujeme myšlenky globální odpovědnosti a udržitelného 

rozvoje – Dny Země, Evropský týden udržitelného rozvoje, 

úklidové kampaně. 

Myslíme na buducnost a vzděláváme děti a mládež 

 Podporujeme Žákovské zastupitelstvo Prahy 14. 

 Tvoříme prostředí pro výchovu k udržitelnému způsobu života 

– Škola udržitelného rozvoje. 

Nápady,  
jak chránit přírodu 



  

 

 

 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY 14 

Mezi významné lokality Prahy 14 patří Přírodní rezervace 
V Pískovně.  

Pískovna je významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm mno-

ha druhů ptáků vázaných na vodní plochu a mokřady. 

Mezi další turisticky zajímavé lokality patří rybník Martiňák, 

Kyjský rybník a rybník Aloisov.  

 

Suchý poldr Čihadla představuje jedinečnou soustavu mokřa-

dů a kosených luk protkaných pěšinami a cestami. 

PŘÍRODA VE MĚSTĚ 
Pobyt v přírodě má blahodárný účinek na psychické i fyzické 

zdraví všech, zvláště ve městech. Příroda se v nich stává pro-

středím pro poznání, odpočinek, sport, hru i vzájemná setká-

vání. 

Příroda ve městě: 

 pozitivně ovlivňuje kvalitu života a zdraví obyvatel, 

 je důležitým prostředkem hospodaření s vodou ve městě, 

 přispívá ke zlepšení městského klimatu a kvality ovzduší, 

 nabízí veřejné prostory pro pohyb a odpočinek, 

 je důležitou součástí biologické rozmanitosti. 

Odhozený odpad nejen hyzdí krajinu, ale může i přímo škodit. 

Drobné odpadky, které nacházíme mimo popelnice, představu-

jí nebezpečí pro volně žijící živočichy i naše domácí mazlíčky.  

Víte, že? 

 Zbytky látek z plastů, které se uvolní do půdy, 

mohou znehodnotit kvalitu povrchových i podzem-

ních vod. 

 Cigaretové nedopalky, tzv. „vajgly“ jsou plné toxi-

nů, které se dostávají do půdy, do vodních toků a 

ubližují všemu živému, s čím se dostanou do styku.  

 Žvýkačky, zejména ty bez cukru, často obsahují chemická 

aromata a umělá sladidla – xylitol, který je vysoce toxický 

nejen pro vašeho pejska, ale i volně žijící zvířata.  

 Mezi další odpadky, které ohrožují volně žijící zvířata, patří 

rybářské vlasce, provázky, pletiva, balonky, kousky plastů, 

skleněné střepy. Odhozené nádoby plastové i ze skla se 

stávají smrtící pastí pro drobné živočichy. 

JAK SE CHOVAT A NEŠKODIT ? 

 Učte se přírodu dobře znát, rozumět jí a ctít její zákony. 

 Vnímejte přírodu všemi smysly. 

 Neničte, netrhejte, nelámejte, staňte se přáteli všech rostlin 

a živočichů. Pečujte o zeleň doma i ve městě, pečujte dů-

sledně o domácí zvířata.  

 Chovejte se vždy tiše a nenápadně, abyste sami neviděni 

viděli a sami neslyšeni slyšeli. 

 Tábořit smíte jen na vyhrazených místech. Nerozdělávejte 

oheň mimo vyhrazená místa.  

 Stopy svého pobytu vždy důkladně zahlaďte. 

 Mějte vodu v úctě a šetrně s ní nakládejte. Neplýtvejte vo-

dou. Pečujte o čistotu vodních zdrojů.  

 Dodržujte pořádek a čistotu, neodhazujte kolem sebe od-

padky.  

 Nakládejte šetrně s výrobky a věcmi každodenní potřeby, 

třiďte odpad. 

 Dodržujte pravidla bezpečného chování v přírodě. 

 Buďte aktivními ochránci životního prostředí. 

VÍTE, ŽE? 

CO MŮŽE KAŽDÝ Z NÁS UDĚLAT PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?  
 Mít respekt, pokoru a úctu k přírodě a jejím zákonům.  

 Chovat se lidsky slušně ke svému bezprostřednímu okolí.  

 Řídit se zdravým selským rozumem i radami odborníků, 

kteří rozumí životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. 

Přírodní rezervace V Pískovně potápka roháč V Pískovně 

rybník Martiňák kachna divoká na rybníku Martiňák 

suchý poldr Čihadla suchý poldr Čihadla 


