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PRALES
EKOCENTRUM

Lesy hl. m. Prahy se starají o 2 900 hektarů praž-
ských lesů a luk, pečují o významné pražské par-
ky, jako jsou Stromovka, Petřín, Letenské sady, 
Vítkov či obora Hvězda, o 3 800 stromů ve stro-
mořadích a o 202 pražských památných stromů. 
Spravují přibližně 300 km drobných vodních toků 
a 145 vodních nádrží. Provozují Záchrannou stani-
ci hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, 12 včelnic 
a 4 zookoutky a v rámci ekologické výchovy spolu-
pracují se školami a s širokou veřejností.

www.lesypraha.cz

EKOCENTRUM PRALES jsme otevřeli na jaře 2017 v uvolněném 
areálu bývalé okrasné školky a zahradnictví v blízkosti lesoparku na kraji městské čás-
ti Praha 19 – Kbely. Vznikl zde prostor pro komunitní setkávání a rekreaci Pražanů a zá-
roveň další základna střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy. Pro školy, skupiny, 
rodiny s dětmi i pro širokou veřejnost v ekocentru organizujeme ekovýchovné programy 
a akce s environmentální tematikou. 

V horní části areálu jsme založili novou část kbelského lesoparku, ovocný sad a přírodní 
bludiště. Je zde také velká louka a ohniště s lavičkami a dřevníkem. V dolní části areálu 
najdete výběh pro ovce a nutrie, komunitní zahradu či naučnou stezku Cesta dřeva. Pra-
žanům je zde k dispozici i altán s ohništěm a dřevníkem opodál, prohlédnout si tu mohou 
ukázkovou včelnici nebo lesní školku či si přivonět k bylinkovým záhonům.

OBJEDNÁNÍ NAŠEHO PROGRAMU
•  telefonicky – 775 018 630
•  prostřednictvím webového formuláře na www.lesypraha.cz/eko
•  e-mailem na sev@lesy-praha.cz

Programy a exkurze je nutné objednávat minimálně 14 dní předem, minimální velikost 
skupiny je 15 účastníků.

Všechny programy v naší nabídce jsou otevřené zájemcům všech věkových kategorií. Zvo-
lený program přizpůsobíme věku účastníků.

Veškeré bližší informace k objednávání naleznete na www.lesypraha.cz/eko/eko-
centrum-prales, kde jsou uvedeny přesné informace k jednotlivým programům. Do-
poručujeme prostudovat před objednáváním.
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Ekocentrum je dostupné autem po silnici č. 610 Mlado-
boleslavská, autobusem č. 375 ze stanice metra Let-
ňany směrem do Brandýsa nad Labem nebo autobusem 
č. 378 do Jenštejna (zastávka Mladějovská se nachází 
přímo před areálem ekocentra). Nedaleko je také vla-
ková zastávka Praha-Kbely, kudy projíždějí vlaky z ná-
draží v centru města směrem na Prahu-Čakovice.

horní část
dolní část
horní částhorní část
dolní část
horní část

vstup z ulice Mladoboleslavská, 
od autobusové zastávky

vstup od vlakové zastávky

Mladoboleslavská 953
197 00 Praha 19 – Kbely
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OTEVŘENO
PO–PÁ 7:00–15:30  

SO 9:00–17:00
(platí pro dolní část areálu, 

horní část je přístupná stále)

hlavní budova ekocentra Prales
naučná stezka Cesta dřeva
ukázková včelnice
výběh pro nutrie
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LES

CESTA DŘEVA aneb Od semínka po židli
Běžně trvá celých 100 let, než les vyroste. My vás ale jeho životem provede-
me za pár hodin. Vyzkoušejte si, jestli utáhnete tolik co kůň, který lesníkovi 
v lese pomáhá, podívejte se na letokruhy stromu jako do studnice našeho času 
nebo se staňte odborníky na určování a rozlišování jednotlivých druhů dřevin.
areál Pralesa / celoročně / 2–3 hodiny / zdarma

CO NÁM DÁVÁ LES
Les – to ani zdaleka není jen dřevo. 
Víte, co všechno nám nabízí? Jaké 
plody a byliny v lese můžeme sbí-
rat a proč v lese mezi stromy zůstá-
vá i v horkých letních dnech příjem-
ný chládek? Poznejte, jaké funkce dů-
ležité pro lidi, ale i pro krajinu takový 
les má, a přijďte se sami přesvědčit, 
že dřevo není jediná surovina, kterou 
ze stromů můžeme získat.
areál Pralesa / jaro–podzim / 
2–3 hodiny / zdarma
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LES

LES A JEHO ŽIVOT
Les je jeden velký živý organis-
mus, ve kterém všechno souvisí se 
vším. Je to vlastně takový velký 
panelák složený z navzájem úzce 
propojených lesních pater. Společ-
ně tyto sousedské vztahy prozkou-
máme a postupně se seznámíme 
s obyvateli – s těmi, kteří dávají 
přednost suterénu, i s těmi z nej-
vyšších pater. Zjistíme, čím se liší 
prales od lesa, jak ho v dnešní po-
době známe. Prožijeme s lesem 
celý rok a budeme pozorovat, jak 
se v jednotlivých ročních obdobích 
proměňuje.
areál Pralesa / celoročně / 
2–3 hodiny / zdarma



ŘEMESLA

www.lesypraha.cz

OVČÍ SVETR
Seznamte se s naším malým ov-
čím stádem, které žije v Prale-
se, a zkuste se s jeho měkoučký-
mi členy spřátelit, třeba pomo-
cí jablíčka. Povíme si o tom, jaké 
vlastnosti má ovčí vlna, a záhy 
si z ní zkusíme něco vyrobit. Na-
vzájem si pomůžeme, aby se nám 
mezi výrobky neobjevila i nějaká 
ta zbloudilá ovečka. :)
areál Pralesa / celoročně / 
2 hodiny / zdarma

OD ZRNÍČKA KE CHLEBU
Bez chleba si život neumíme před-
stavit, víte ale, jak dlouhá je a ko-
lik zastávek má vlastně cesta, 
která vede od vysetí obilí přes vý-
robu mouky ze zrníček a hnětení 
těsta až po hotový voňavý pecen 
na našem stole? Na tuhle výpravu 
se společně vydáme. A abychom si 
ověřili, že z obilí se nemusí péct 
jen chleba, něco si vyrobíme.
areál Pralesa / jaro–podzim / 
2–3 hodiny / zdarma
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VČELÍ SVĚT

MEDOVÝ ŽIVOT VČEL
Prozkoumejte život včel a seznamte se 
s celou včelí rodinou. Kdo má v úlu na 
starosti úklid a kdo jeho obranu? A podle 
čeho si vlastně včelky tyto úkoly rozdě-
lují? Ukážeme si, jak se sladký med do-
stává z včelí plástve až do sklenice na 
našem stole, a vyzkoušíme si, zda by 
z nás byli dobří včelaři.
areál Pralesa / jaro–léto / 2–3 hodiny / 
zdarma

www.lesypraha.cz

Návrat včel 
do pražských lesů



KOLOBĚH ŽIVIN
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KOLOBĚH ŽIVIN
Ten ohromný svět plný maličkých stvoření, který se skrývá v půdě 
pod našima nohama, má svá pravidla stejně jako svět, ve kterém žije-
me. Také pod zemí pracují dělníci, popeláři, chemici či ředitelé. Prak-
ticky si ukážeme, s čím a jak tam organismy hospodaří, vysvětlíme, 
k čemu je dobrý kompost, a zjistíme, kde všude je možné rostliny vy-
pěstovat.
areál Pralesa / jaro–podzim / 2–3 hodiny / zdarma



NOČNÍ PŘÍRODA

NOC V (PRA)LESE
Život v dnešním světě nám usnad-
ňuje nejrůznější technika. Dokáza-
li bychom přežít bez ní? Během noci 
v Pralese si vyzkoušíme spaní v pří-
rodě, a navíc si ověříme, že čaj je 
možné uvařit i z toho, co roste u ces-
ty, že na rozdělání ohně nejsou po-
třeba sirky a že pro přežití venku ne-
potřebujeme stan ani batoh plný ter-
moprádla.
areál Pralesa / jaro–podzim / 
4 hodiny + přespání / zdarma

www.lesypraha.cz



ZIMNÍ ČAS
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DÍLNIČKA PRO ZIMNÍ ČAS
Umíme tvořit krásné věci jinak. Na-
učíme vás pracovat s přírodními 
materiály, z nichž umíme vyrobit 
téměř cokoliv. Z přírodnin můžete 
s trochou trpělivosti vykouzlit krás-
ný originální dárek, který vaši blíz-
cí určitě ocení víc než drahé kupo-
vané dary. Pracovat se bude se dře-
vem, šiškami, klasy, slámou i suše-
nými lesními plody.*
areál Pralesa / učebna / zima / 
1–3 hodiny / zdarma

* Při objednání programu se domlu-
víme, o jaké výrobky z jakých ma-
teriálů i s ohledem na vaše časo-
vé možnosti budete mít zájem, ne 
vše z naší nabídky se bude vyrábět 
v každém programu.



KOMUNITNÍ ZAHRADA
v ekocentru Prales

Komunitní zahrada je otevřená ve 
stejnou dobu jako ekocentrum:

• ve všední dny 7:00-15:30,  
• v sobotu 9:00-17:00.

Pěstební sezóna v komunitní zahra-
dě probíhá od března do října da-
ného kalendářního roku.

Máte-li zájem rezervovat si v komunitní zahradě místo, kontaktujte nás 
na telefonním čísle 778 444 278 nebo na e-mailu dvorakova@lesy-praha.cz. 

V dolní části areálu ekocentra Pra-
les funguje pro zájemce o zahradni-
čení komunitní zahrada. V kryté čás-
ti ve fóliovníku slouží drobným pěstite-
lům záhony, pěstební stůl, kontejnery 
různých velikostí a také velkoobjemo-
vé vaky, venku mohou využívat dřevěné 
nádoby. Nádoby i záhony jsou naplněny 
zeminou s kompostem. Podle dohodnu-
tého rozvržení zaznamenaného v plán-
ku mají jednotliví zahrádkáři k dispozici 
některou z nádob či část záhonu.  

V ZAHRADĚ JE K DISPOZICI:

• zahradnické náčiní včetně konví 
na zalévání

• voda na zalévání (v nádobě u vstu-
pu do fóliovníku + hadice se stud-
niční vodou)

• box pro společné kompostování


