
Liberecký kraj 

událost  

Den za obnovu lesa – Ještědský hřeben 

Lesy České republiky, s. p., vás zvou na Den za obnovu lesa. Je to den, který nás 

spojí v úsilí čelit mimořádné kalamitě v našich lesích tím, že společně tento den 

symbolicky zahájíme výsadbu nových lesů, které budou růst po další generace. 

Přijďte nás i se svými blízkými podpořit v Den za obnovu lesa. Kromě výsadby 

sazenic si můžete vyzkoušet i lesnické dovednosti, prověřit si své znalosti a 

v příjemném prostředí se také určitě dobře pobavíte. Rádi bychom upozornili, že 

osoby mladší 15 let mohou sázení  a další práce v lese provádět jen se souhlasem 

zákonného zástupce. 

Spolu s našimi lesníky i známými osobnostmi z vašeho regionu přidáte svůj první 

stromek ke společnému úsilí nazvanému Sázíme lesy nové generace.  Svoji účast 

pro Liberecký kraj potvrdil i Jiří Malec (skoky na lyžích, olympijský medailista), Pavel 

Ploc (skoky na lyžích), Václav Korunka (běh na lyžích, olympijský medailista). 

Skupinám nad 10 zájemců doporučujeme předem kontaktovat koordinátora: 

sarka.halamova@lesycr.cz 

  

Datum a čas: sobota 19.10.2019 během dne od 10:00 do 16:00 hod  

Parkoviště: 
Výpřež – zpevněná plocha; GPS: 50.7441178N, 

14.9785403E 

Doprava autem 

nebo hromadnou 

dopravou: 

Výpřež (Tetřeví sedlo – 769 m) je na trase autobusové linky 

„Liberec – Stráž pod Ralskem“, se zastávkou „Liberec, Horní 

Hanychov, Na Výpřeži“ - odtud se na shromaždiště 

dostanete podle pokynů pořadatelů. 
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Další možné trasy 

pěšky nebo na 

kole: 

– od konečné zastávky tramvaje v Horním Hanychově po 

modré turistické stezce směr Dvořákův kříž a dále po žluté 

na Výpřež (cca 3,1 km) 

– naučnou stezkou „Hravé putování ještědským lesem“, 

která vede z Ostašova na Výpřež 

– lanovkou na Ještěd, odtud na Výpřež 

– z Křižanského sedla (MHD Liberec linka číslo 16) dále po 

cyklotrase č. 3007 směr Výpřež (cca 3,7 km) 

– od železniční stanice Křižany na trati č. 86 Liberec – 

Česká Lípa po cyklotrase č. 3007 přes Křižanské sedlo (cca 

5 km) 

Shromaždiště: 
lesní cesta Maloještědská, GPS: 50.7462981N, 

14.9673483E 

Program: 

– měření kmenů a měření volně stojících stromů 

– lesnické plánování (informace o lese) 

– setkání se známými osobnostmi 

– lesní pedagogika pro nejmenší 

– lesní technika, ukázky práce v lese 

– zalesňování 

Poznámka 

organizátorů: 

Pro zalesňování doporučujeme pevnou obuv a oděv 

přizpůsobený počasí a terénu. Nářadí poskytnou 

organizátoři. 

 


