
Den za obnovu lesa – Den, který nás znovu spojí 

sobota 17. října 2020 
Přijďte v sobotu 17. října 2020 pomoci našim lesům! Zasazením, byť jediné symbolické sazeničky, 
ukážete, že vám není obnova krajiny po největší katastrofě, která kdy naše lesy potkala, lhostejná. 

Můžete si vyzkoušet také další lesnické práce – sbíjení oplocenek chránící nové porosty před zvěří, 
vyvěšování speciálních budek pro noční dravce, kteří reguluji počty přemnožených hrabošů, 
prohlédnete si lesnickou techniku, pomocí které lesníci bojují s kalamitou. 

… anebo jen tak posedíte s blízkými u ohně a opečete pár buřtů. 

Přijďte i s dětmi a vnoučaty! 

Přesvědčte se na vlastní oči, jaké lesy sázíme místo uhynulých porostů! 

V loňském roce jsme vás pozvali na první ročník Dne za obnovu lesa. Akce měla u veřejnosti ohromný 
ohlas. Na 14 místech po celé republice přišlo za námi do lesa neuvěřitelných 32 000 lidí!  Vaše práce 
měla smysl! 

Nelhali jsme, když jsme slíbili, že pro ochranu sazenic uděláme vše, co je v našich silách. Vaše pomoc 
bude mít smysl i letos!  

Boj s klimatickou změnou ale pokračuje! Vaši podporu potřebujeme! Nejlépe ji vyjádříte tím, že 
přijdete, tentokrát 17. října, na jedno z míst, kde se letošní Den koná.  

Seznam všech lokalit najdete v interaktivní mapě na www.sazimelesynovegenerace.cz a v mobilní 
aplikaci Klub nového lesa. 

 

Místa Dne za obnovu lesa v roce 2020 

 

Upozornění: značka z Královéhradeckého kraje (místo je u přehrady Les Království) je chybně umístěná 
v Pardubickém kraji. 

 

 

 

https://www.sazimelesynovegenerace.cz/


Praha a Středočeský kraj – Konopiště – okolí zámku Konopiště 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 od 10.00 do 16.00 hod. 

Kontakt: Vlastimil Sahula - vlastimil.sahula@lesycr.cz, tel. 724 523 354, 956 266 102 

Parkoviště: GPS: 49.7825625N, 14.6577297E sjezd Konopiště z E55 (Praha – Tábor) 

Shromaždiště: parkoviště pod zámkem (GPS: 49,7824058N 14,6587903E)  

Hlavní program: 

 měření kmenů a měření volně stojících stromů 

 lesnické plánování (informace o lese) 

 výstava lesnické techniky 

 setkání se známými osobnostmi 

 lesní pedagogika děti i dospělé 

 hry a soutěže – střelba ze vzduchovek, střelba z biatlonové laserové 
pušky, hod oboustrannou sekerou 

 zalesňování 

 stavba dřevěných oplocenek 

 drobné lesní práce – výroba dřevěných oplocenkových dílů atd. 

 ruční loupání dříví loupákem 

 občerstvení v Hotelu Konopiště Nová Myslivna 

 opékání buřtů 
Další připravované aktivity budeme průběžně doplňovat. 

Zalesňování: 

Zalesňování bude probíhat na několika místech současně. Na vybraná místa 
si budete moci zamluvit čas, počet sázejících osob a místo Vašeho 
zalesňování (na část míst bude možné z parkoviště dojít pěšky, na část bude 
zajištěna přeprava autobusy). 
Přihlašování bude možné od 1.9.2020, kdy budou uveřejněny tabulky 
s místy zalesňování. 
Pokud se přihlásíte předem, v případě velkého počtu zájemců nám 
pomůžete a sobě ušetříte čas při čekání. 
Případné dotazy ke Dni za obnovu lesa na Konopišti zasílejte na: 
jana.sedlackova@lesycr.cz, tel. 956 266 108  

Poznámka 
organizátorů: 

Pro zalesňování doporučujeme pevnou obuv a oděv přizpůsobený počasí a 
terénu. Nářadí poskytnou organizátoři. 
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Jihočeský kraj – České Budějovice – Branná 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 

Místo: 
Lokalita se nachází zhruba 8 km JV od Třeboně a 34 km od Českých 
Budějovic. 

Kontakt:  Kamil Bjaček - kamil.bjacek@lesycr.cz, tel. 724 524 532, 956 928 302 

Parkoviště: 
GPS: 48.954485, 14.804179 
Parkoviště bude v areálu bývalé těžebny rašeliny Branná firmy Rašelina 
Soběslav, a.s. 

Shromaždiště: 
GPS: 48.951222, 14.806759 
Shromaždiště bude skládka a křižovatka lesních cest.  

Hlavní program: 

 v praxi si můžete vyzkoušet, jak se sází nový les 

 seznámíme vás s našimi program Vracíme vodu lesu a za odborné 
asistence lesníka budete svědky vyvěšování budek pro sovy a dravce 

 předvedeme lesní techniku i práci koní v lese, vyzkoušíte si 
odkorňování stromů 

 pro celou rodinu jsme si připravili interaktivní kvízy a zajímavosti z lesa i 
přírody 

 celodenní program i občerstvení, včetně přírodního opékání špekáčků 
(v závislosti na počasí) 

Doprovodný 
program: 

 Harvestorový trenažer SLŠ Písek  

 Ruční přibližování dříví  

 Počítání letokruhů  

 Dřevěné skládačky  

 Poznávačka dřevin a lesních zvířat  

 Tiskátka stop zvěře a jejich přiřazování  

 Lanová dráha mezi stromy  

 Hod polenem  

 Dendrofon  

 Zážitkový chodník  

Poznámka 
organizátorů: 

Účastníci mohou přijet automobilem - po místní komunikaci - odbočka na 
konci vesnice Branná, která leží na silnici číslo 154 Třeboň – Nové Hrady. 
Parkoviště je zpevněná plocha v areálu bývalé těžebny rašeliny Branná firmy 
Rašelina Soběslav, a.s. Účastníci dne budou mít zajištěno povolení k vjezdu 
mezi 9:30 – 16:30.  
Silnice z Majdaleny směrem na Brannou bude u hájovny Barbora (bod 
záchrany JH 079) v sobotu 17.10. uzavřena a nebude možný průjezd.   
Účastníci, kteří přijedou vlakem, mohou pěšky přijít ze stanice Majdalena – 
zastávka na shromaždiště je to asi 4,7 km.  
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Plzeňský kraj – Koráb u Kdyně 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 od 10.00 do 16.00 hod. 

Místo: 
Lokalitu najdete necelých 5 km SV od Kdyně, poblíž rozhledny Koráb, cca 
20 km od Klatov a 15 km od Domažlic. 

Kontakt: Jakub Štrunc - jakub.strunc@lesycr.cz, tel. 725 673 152, 956 930 303 

Parkoviště: GPS: 49.4118189N, 13.0652006E 

Shromaždiště: 
GPS: 49.4038903N, 13.0719044E cca 1km od parkoviště po vyznačené 
stezce 

Program: 

Na cca 4 km dlouhém okruhu budou připravena nejrůznější stanoviště, 
např.: 
 zalesňování (vlastní motyka výhodou, registrace na přesný čas sázení 

bude probíhat v místě shromaždiště) 
 ukázka přibližování dříví koňmi 
 ukázka lesní techniky 
 představení programu na podporu návratu sov do naší krajiny 

#vracimesovylesu – ukázka výroby sovích budek a jejich umisťování v 
lese 

 představení programu #vracimevodulesu – o vodě v lesích si můžete 
povídat se specialisty LČR ze správy toků 

 ukázka měření kmenů a měření volně stojících stromů 
 představení ochrany lesa proti zvěři a škůdcům – možnost vyzkoušet si 

ruční odkorňování dříví či stavbu oplůtků 
 lesní pedagogika pro celou 
 hry a soutěže s lesnickou tematikou pro všechny generace 
 stanoviště lesní pedagogiky pro celou rodinu 
 ukázka vybavení pro práci v lese 
 stanoviště Svazu ochránců přírody 
 občerstvení – pečené buřty a klobásy, grilovaná kuřata a budete si 

moci pochutnat i na oceněných potravinách z regionu 
#regionalnipotravina 

Poznámka 
organizátorů: 

 bude možnost využít kyvadlovou autobusovou dopravu mezi 
vlakovým a autobusovým nádražím ve Kdyni, místem akce a zpět v cca 
hodinových intervalech 

 akce probíhá za každého počasí, doporučujeme vhodné oblečení a 
obuv 

 v případě zájmu o zalesňování doporučujeme vlastní motyku 
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Karlovarský kraj – Nový Žďár (Ašský výběžek) 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 

Místo: 
Lokalita se nachází uvnitř lesů na hranici s Bavorskem, cca 700 m od obce 
Nový Žďár, 3 km od Aše, 12 km od Františkových Lázní a 20 km od Chebu. 

Kontakt: 
Svatopluk Šedivý - svatopluk.sedivy@lesycr.cz, tel. 724 524 476, 
Roman Bihuš - roman.bihus@lesycr.cz, tel. 724 524 817, 
Jiří Illichman - jiri.illichman@lesycr.cz, tel. 725 257 914, 956 228 109  

Parkoviště: 

GPS: 50.1895128N, 12.2075478E Parkoviště se nachází podél lesní cesty na 
bývalém orném pásu "Železné opony". Shromaždiště je od parkoviště 
vzdálené cca. 900 m. Je snadno přístupné pěšky nebo na kole po zpevněné 
lesní cestě, která je sjízdná i pro invalidní vozíky nebo dětské kočárky. 

Shromaždiště: 
GPS: 50.1926381N, 12.1986964E   
Nachází se uvnitř lesů na hranici s Bavorskem cca 700 m od obce Nový Žďár, 
3 km od města Aš, 12 km od Františkových Lázní, 20 km od Chebu. 

Hlavní 
program: 

 v praxi si můžete vyzkoušet, jak se sází nový les 

 seznámíme vás s našimi program Vracíme vodu lesu a za odborné 
asistence lesníka budete svědky budek pro sovy a dravce 

 předvedeme lesní techniku i práci koní v lese, vyzkoušíte si odkorňování 
stromů 

 pro celou rodinu jsme si připravili interaktivní kvízy a zajímavosti z lesa i 
přírody 

 celodenní program i občerstvení, včetně přírodního opékání špekáčků 
(v závislosti na počasí) 

Doprovodný 
program: 

1) Součástí programu pro návštěvníky letošního Dne za obnovu lesa bude 
ukázka jednoho ze zaniklých historických řemesel, kterým bylo uhlířství. 
Návštěvníci naší akce poznají, jak skutečný klasický milíř na pálení 
dřevěného uhlí vypadá a dozví se spoustu informací o tomto řemesle a 
také na vlastní oči uvidí, jak se v milíři dřevěné uhlí pálí. 

2) Na akci bude zájemcům z řad návštěvníků prezentována přeměna 
současného smrkového porostu na les, který bude díky vyšší druhové 
pestrosti dřevin, věkové různorodosti odolnější současným nepříznivým 
klimatickým podmínkám. 

3) Na své si přijdou i milovníci hub a houbaření. Pozvali jsme mykology 
z Karlovarského kraje, kteří zájemce seznámí s mnoha druhy hub, které 
v našich lesích rostou a odpoví na dotazy, které se tak trochu 
nenápadného a tajemného světa hub týkají. 

4) Lesníci návštěvníkům předvedou, že samotná obnova lesa obnáší 
nespočet činností, které jí předcházejí. Od sběru semenného materiálu 
přes vypěstování pěstování semenáčku až po sazenici určenou 
k výsadbě. Nově založený les je třeba po následující desetiletí také 
vychovávat a návštěvníci budou mít možnost poznat co je prostřihávka, 
prořezávka a probírka a k čemu tyto zásahy v lesních porostech slouží. 

5) Pracovníci AOPK, Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les 
poskytnou informace nejen o ochraně přírody a krajiny, ale i o 
jedinečných přírodních a krajinných lokalitách Karlovarského kraje a 
jejich vzácných obyvatel z říše flory a fauny. 

6) I les potřebuje mladou generaci lesníků. Proto jsme pozvali kolegyně a 
kolegy ze Střední lesnické školy Žlutice, kteří návštěvníkům Dne za 
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obnovu lesa umožní nahlédnou pod pokličku lesnického školství a svou 
prezentací je seznámí se vším, čemu se může naše nejmladší generace 
na lesnické škole naučit. 

7) Les není jen doménou bylin, keřů a dřevin. Je také domovem mnoha 
různých druhů živočichů, kteří se občas dostanou do kolize s naším, 
lidským světem. Výsledkem jsou často jejich zranění, která by pro ně 
byla bez pomoci člověka fatální. Jak se zachovat při nálezu poraněného 
živočicha nebo zdánlivě opuštěného mláděte a co obnáší péče o 
hendikepované živočichy návštěvníkům vysvětlí pracovníci ZO ČSOP-
TOS záchranné stanice v Tachově, kteří postiženým živočichům 
pomáhají k návratu zpět do volné přírody již mnoho let. 

Tvář akce:  

Svoji účast na akci přislíbili pan Jiří Bartoška, herec a prezident 
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a pan Jan Kůrka - 
sportovní střelec, zlatý olympijský medailista z letních her v Mexiku, 
trojnásobný bronzový medailista z mistrovství Evropy v roce 1969 a 
dvanáctinásobný mistr republiky. 

Poznámka 
organizátorů: 

Místo konání akce je snadno dostupné pěšky i na kole po značených 
turistických a cyklistických stezkách. Příjezd na parkoviště pro návštěvníky 
od kruhové křižovatky na státní silnici od Chebu a Františkových Lázní na Aš 
a Selb (DE) je vyznačen na přiložené mapce. Návštěvníky akce, kteří přijedou 
automobilem prosíme o opatrnost a vzájemnou ohleduplnost. Příjezdová 
komunikace k parkovišti je místy úzká a při zvýšeném provozu je vyhýbání 
vozidel komplikované. V případě potřeby bude průjezd po komunikaci 
regulován organizátory. Totéž platí pro parkování vozidel na parkovišti a 
dalších určených plochách podél lesních cest. Parkoviště je od státní silnice 
vzdáleno cca. 900 m. 
Z parkoviště Vás do centra dění zavede 800 m dlouhá naučná lesnická 
stezka, na které se na připravených stanovištích dozvíte spoustu informací o 
lese, práci lesníků a o přírodě. Na své si přijdou děti i dospělí. 
Pokud si budete chtít vysadit vlastní strom, vyzkoušet úklid klestu a další 
lesnické činnosti nepotřebujete kromě dobré nálady a vhodného oblečení 
do přírody nic dalšího. Rukavice, potřebné nářadí a materiál jsou zajištěny 
na místě konání. 
Po dobu trvání akce bude také zajištěna možnost zakoupení občerstvení. 

 

  



Ústecký kraj – Fláje 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 

Místo: 
Jedná se o les přímo u přehrady Fláje, zhruba 20 km od Litvínova a 30 km od 
Teplic.  

Kontakt:  Kateřina Slabá - katerina.slaba@lesycr.cz, tel. 725 257 722, 956 933 303 

Parkoviště: GPS: 50.7025519N, 13.5576150E 

Shromaždiště: GPS: 50.6871636N, 13.5872394E 

Program: 

 v praxi si můžete vyzkoušet, jak se sází nový les 

 seznámíme vás s našimi program Vracíme vodu lesu a za odborné 
asistence lesníka budete svědky budek pro sovy a dravce 

 předvedeme lesní techniku i práci koní v lese, vyzkoušíte si odkorňování 
stromů 

 pro celou rodinu jsme si připravili interaktivní kvízy a zajímavosti z lesa i 
přírody 

 – celodenní program i občerstvení, včetně přírodního opékání špekáčků 
(v závislosti na počasí) 

Doprovodný 
program: 

 Infostánek, sázení do oplocenek, úklid klestu, opékání 
buřtů, sběr semen - stromolezci , ukázka práce s koněm, ukázka práce 
traktoru,  

 měření dřevní hmoty, stanoviště ochrany lesa, stanoviště ochrany lesa 
proti zvěři, ukázka programu - vracíme vodu lesu, vracíme sovy lesu, 

 lesní pedagogika, dílničky pro děti (výroba dekorací, hraček a jiných 
předmětů z materiálů, které najdeme v lese), 

 ukázka různých typů zbraní s možností vyzkoušet si některé z nich + 
lukostřelba. 

 Stání podnik Povodí Ohře, s.p. umožní vstup do svého infocentra a 
během dne budou probíhat prohlídky vodního díla Přehrada Fláje. 

Poznámka 
organizátorů: 

Parkování je zajištěno v Českém Jiřetíně. Z parkoviště se účastníci k 
přehradě dostanou kyvadlovou dopravou (autobusy). Pokud přijede větší 
skupina autobusem, je možné účastníky vysadit přímo u přehrady a 
autobusem odjet na parkoviště.  
S sebou se hodí pracovní rukavice.   
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Liberecký kraj – U Modřínů 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 od 10.00 do 16.00 hod. 

Místo: 
Lokalita U Modřínů se nachází cca 2 km SV od obce Hajniště, cca 12 km 
Z od Frýdlantu a cca 32 km od Liberce. 

Kontakt: 
Šárka Halamová - sarka.halamova@lesycr.cz, tel. 724 525 139, 
956 936 309 

Parkoviště: 

 autem – dle pokynů pořadatelů  - podél cesty vedoucí k přístřešku U 
Modřínů a v případě naplnění kapacity podél cesty „Úzká“ (vzdálenost 
na shromaždiště cca 1 km) 

 vlakem + pěšky, vlakem + na kole – trasy budou označeny 
směrovkami 

 zastávka v obci Hajniště (vzdálenost na shromaždiště cca 2,9 km) 
 zastávka v Novém městě pod Smrkem (vzdálenost na shromaždiště 

2,9 km) 

Shromaždiště: GPS: U Modřínů (GPS souřadnice 50.9397536N, 15.2079964E) 

Program: 

 shazování klestu – příprava holin k zalesnění 
 zalesňování (možnost symbolického zasazení několika sazenic) 
 stavba oplocenky 
 ukázky prací v lese a ukázka lesní techniky 
 vracíme sovy lesu – představení programu na podporu návratu sov do 

naší krajiny 
 ukázka vyklizování dříví pomocí chladnokrevných koní 
 vracíme vodu lesu - zadržování vody v krajině – informace o 

programu, typech opatření, revitalizace vodních toků, hrazení bystřin 
 lesní pedagogika pro nejmenší 
 informace o lesnickém plánování a lesnickém značení 
 ochrana lesa 
 měření stromů 
 občerstvení 

Poznámka 
organizátorů: 

Vhodný oděv dle počasí (popř. pláštěnku), pevnou obuv, pracovní rukavice 
a hlavně dobrou náladu. 
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Královéhradecký kraj – Hájemství 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 

Místo: 
Lokalita Hájemství (u přehrady Les království https://lesycr.cz/tip-na-
vylet/hajemstvi/, dostupné z HK cca 45 km, z Pardubic 70 km, cca 20 km 
od Trutnova. 

Kontakt:  Klára Myšáková - klara.mysakova@lesycr.cz, tel. 725 257 777, 956 919 311 

Parkoviště: GPS: 50.4879272N, 15.7706447E 

Shromaždiště: GPS: 50.4875928N, 15.7700761E 

Hlavní program: 

 v praxi si můžete vyzkoušet, jak se sází nový les 

 seznámíme vás s našimi program Vracíme vodu lesu a za odborné 
asistence lesníka budete svědky vyvěšování budek pro sovy a dravce 

 předvedeme lesní techniku i práci koní v lese, vyzkoušíte si 
odkorňování stromů 

 pro celou rodinu jsme si připravili interaktivní kvízy a zajímavosti z lesa 
i přírody 

 celodenní program i občerstvení, včetně přírodního opékání špekáčků 
(v závislosti na počasí) 

Doprovodný 
program: 

 harvestorový trenažer.  

 mykologická poradna - výstava hub, ekologie hub, houby a les, houby 
a klimatická změna.  

 ochrana lesa - škůdci, metody ochrany, praktické ukázky.  

 myslivost, zoologie, zvěř a les.  

 sběr semen, stromolezectví, sadební materiál, obnova lesa – ukázky 
semen a sadebního materiálu, nástroje na zalesňování, ukázky sběru 
ze stojících stromů, …  

 práce v lese od minulých dob do dneška – ukázka dobového 
lesnického a dřevorubeckého nářadí, praktické ukázky.  

 ukázky práce lesní techniky – harvestor, traktor, kůň …  

 - naučná stezka Lesem Království  

Poznámka 
organizátorů: 

S sebou pracovní oděv, pevné boty a rukavice. Pro zalesňování 
doporučujeme vlastní pracovní rukavice a pevnou obuv. 
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Pardubický kraj – Slatiňany 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 od 10.00 do 16.00 hod. 

Místo: 
Slatiňany, areál lesa mezi muzeem Švýcárnou, Kočičím hrádkem a 
vyhlídkovou věží Na Chlumu 

Kontakt: 
Zuzana Neznajová - zuzana.neznajova@lesycr.cz, tel. 724 523 919, 956 919 
304 

Parkoviště: GPS: parkoviště u zámku ve Slatiňanech -  49.9189753N, 15.8056753E 

Shromaždiště: GPS: u muzea Švýcárna – cca 800 m od parkoviště, po vyznačené stezce 

Program: 

 vracíme sovy lesu – povídání s odborníkem na sovy, uvidíte i živé sovy 
a společně s lesníky vyvěsíme několik sovích budek 

 vracíme vodu lesu – o vodě v lesích si můžete povídat se specialisty 
LČR ze správy toků 

 kolik toho dříví je? – měření kmenů a měření volně stojících stromů – 
povídání o tom, jak zjišťujeme, kolik dříví je v lese, kolik se ho vytěží a 
proč je to důležité vědět 

 jak se v lese neztratit – seznámení s lesnickou mapou, v čem se liší od 
turistické a v čem lesníkům pomáhá 

 ochrana lesa proti škůdcům – kůrovci, klikoroh a další „škůdci“ a jak se 
proti nim bráníme, budete mít možnost vyzkoušet si odkorňování na 
„vlastní ruce“ 

 ukázka lesnické techniky a přibližování dříví koňmi 

 harvestový trenažer – vyzkoušejte si práci s lesním strojem 

 ukázky sběru semen ze stojících stromů a co se se semínky děje dál 

 houbařská poradna – nejen o houbařských úlovcích si budete moci 
popovídat s mykology z Mykologického klubu Choceň, účast přislíbil i 
pan Libor Tměj 

 hry a soutěže s lesnickou tematikou pro všechny generace 

 pro zájemce budou připraveny drobné lesní práce – zalesňování, úklid 
klestu, instalace oplůtků 

 na místě bude i stánek s občerstvením a ohniště na opékání špekáčků 

 zájemci budou mít možnost prohlédnout si nebo stáhnout fotografie z 
loňského ročníku na vlastní flashdisk 

Poznámka 
organizátorů: 

Pro zalesňování doporučujeme vlastní pracovní rukavice, pevnou obuv a 
oděv přizpůsobený počasí a terénu, případně i vlastní motyku. Nářadí bude 
také na místě k zapůjčení.  
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Kraj Vysočina – Pod Javořicí 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 od 10.00 do 16.00 hod. 

Místo: 
Shromaždiště najdete u hájenky nad rybníkem Velký pařezitý - Drbalova 
hájovna zhruba 10 km od Telče a 33 km od Jihlavy. 

Kontakt:  
Vladimír Horský - vladimir.horsky@lesycr.cz, tel. 725 257 301, 956 918 305, 
Tomáš Kotík - tomas.kotik@lesycr.cz, tel. 725 780 005, 956 918 313 

Parkoviště: GPS: 49.2308617N, 15.3804317E (louka nad kempem Velkopařezitý) 

Shromaždiště: GPS: 49.2334706N, 15.3744608E (asi 800m po cestě dál do lesa) 

Program: 

 zalesňování (vhodné oblečení a obutí do lesa a pracovní rukavice, 
nářadí máme připravené, vlastní motyka může být výhodou) 

 Vracíme sovy lesu – představení programu na podporu návratu sov do 
naší krajiny, ukázka výroby sovích budek a jejich umísťování v lese 

 Vracíme vodu lesu – představení programu, ve kterém se lesníci snaží 
obnovovat a vybudovat nové tůně, mokřady a rybníky. Můžete si 
popovídat se specialisty LČR ze správy toků 

 Ochrana lesa – zde se můžete dozvědět něco víc o kůrovci, ochraně 
proti zvěři, budete si moci vyzkoušet ruční odkorňování kmenů anebo 
vyrobit malé oplůtky pro ochranu jednotlivých stromů 

 Lesnická pedagogika – hlavně pro děti, ale i pro rodiče 
 Měření kmenů – můžete si vyzkoušet, jak se měří stromy nastojato 

anebo ležící kmeny 
 Ukázka záchranné stanice – uvidíte sovy a dravce naživo 
 Ukázka dřevorubeckých soutěží – v několika určených časech uvidíte 

disciplíny ve kterých se soutěží: odvětvování, kombinovaný řez a 
výměna řetězu 

 Ukázka práce stromolezce – můžete vidět, jak se sbírá osivo ze stojících 
stromů 

 Ukázka práce s koňmi 
 Ukázka lesnické techniky – harvestor, vyvážecí souprava, drtič klestu 
 Ukázka hasičské techniky – hlavně děti si budou moci zblízka 

prohlídnout moderní hasičskou techniku 
 Požární prevence – program od profesionálních hasičů pro děti 
 Občerstvení – stánek s občerstvením, bude zde i ohniště, kde si můžete 

opéct vlastní buřty, nebo si je koupit a opéct na místě 

Poznámka 
organizátorů: 

Pro zalesňování doporučujeme vlastní pracovní rukavice, pevnou obuv a 
oděv přizpůsobený počasí a terénu. Nářadí poskytnou organizátoři.  
Smyslem akce je vyjádřit podporu a zájem o obnovu lesů v České republice 
symbolickým zasazením třeba jediné sazenice a dozvědět se mnoho 
zajímavého o lese. 
Akce se koná za každého počasí. 
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Jihomoravský kraj – Obora 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 od 10.00 do 16.00 hod. 

Místo: 
Lokalita se nachází v autokempu Obora (zastávka busu 303), zhruba 19 km 
od centra Brna. 

Kontakt:  Petra Packová - petra.packova@lesycr.cz, tel. 725 673 237, 956 916 309 

Parkoviště: GPS: 49.2554931N, 16.4760608E 

Shromaždiště: GPS: 49.2563703N, 16.4729097E 

Hlavní program: 

 v praxi si můžete vyzkoušet, jak se sází nový les 

 seznámíme vás s našimi program Vracíme vodu lesu a za odborné 
asistence lesníka budete svědky budek pro sovy a dravce 

 předvedeme lesní techniku i práci koní v lese, vyzkoušíte si odkorňování 
stromů 

 pro celou rodinu jsme si připravili interaktivní kvízy a zajímavosti z lesa i 
přírody 

 – celodenní program i občerstvení, včetně přírodního opékání špekáčků 
(v závislosti na počasí) 

Doprovodný 
program: 

 zalesňování (vlastní nářadí výhodou),  

 ukázka práce s koněm,  

 vyvážecí souprava v akci,  

 voda lesu – o vodě, jejím významu, jak ji udržet v krajině,  

 sovy a dravci ukázka nejen českých zástupců spolu s poutavým 
výkladem pod vedením Stanice dravců a sov  

 vracíme sovy lesu – nový program na podporu dravých ptáků – sov, 
puštíků a dalších. Dozvíte se, co je doupný strom, kde sovy bydlí, čím se 
živí a jak jim pomáháme,  

 ochrana lesa – co vše v lese děláme, abychom ho uchránili před 
biotickými škůdci (odkorňování, výroba oplocenky),  

 mykologická poradna botanického oddělení Moravského zemského 
muzea – co v lese najdete a zda to můžete i sníst  

 - stanoviště Zeptejte se na cokoliv, co vás kdy napadlo o lese  

Poznámka 
organizátorů: 

Vezměte si s sebou i nářadí, ideálně motyky. Kdo nemá, bude mu zapůjčeno. 
Lze využít MHD bus č. 303 na zastávku Obora, parkování v Autocampu 
Obora za poplatek, shromaždiště je cca 63 m od autobusové zastávky. S 
sebou sportovní oblečení i obuv, pláštěnku (sázíme za každého počasí). 
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Olomoucký kraj – Radíkov a Sv. Kopeček 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 

Místo: 

Účastníkům nabízíme dvě lokality. Centrální je stejná jako v loňském roce, 
tedy u Fortu Radíkov. Doprovodná lokalita je nachází na lesním palouku 
naproti restauraci Archa, kousek od vstupu do zoo. Jsou od sebe vzdáleny 
zhruba 2,5 km. 

Kontakt: 
Hana Komárková - hana.komarkova@lesycr.cz, tel. 724 623 939, 956 913 
313 

Parkoviště: 
GPS: Radíkov parkoviště: 49.6400956N, 17.3658253E, Kopeček parkoviště: 
49.6314514N, 17.3490989E 

Shromaždiště: 

GPS: lokalita centrální - 49.6415983N, 17.3702317E, lokalita doprovodná - 
49.6350303N, 17.3446678E  
CENTRÁLNÍ LOKALITA stejná jako loni u Fortu Radíkov, kde bude lesní 
pedagogika, oheň, možnost nákupu uzenin na opékání a dalšího 
občerstvení, přibližování koněm, řezbář, atd. Kapacita parkování je cca 70 
aut, jezdí sem linka MHD.  
DOPROVODNÁ LOKALITA na lesním palouku naproti restaurace ARCHA, 
kousek od vchodu do ZOO, kde bude seřadiště na pracovní plochy, aktivity - 
království sov a výroba a vyvěšování budek, zde je kapacita parkování 100 
vozidel ve vzdálenosti cca 200m, vede sem linka MHD.  

Program: 

Program Radíkov – areál chatového tábora: 

 Lesní pedagogika – o lese hravě   

 Oheň a opékání  

 Přibližování koněm   

 Sochy ze dřeva - dřevořezba JMP - J. Pecháček   

 Ochrana zvířat v ČR  

 živá zvířata a ptáci - záchranná stanice Ondřeje Csika   

 Informace o LČR   
Program „Loučka Kopeček 

 Stloukání budek z komponentů – J. Růžička Živí dravci a sovy - 
Záchranná stanice Ruda n. M.,   

 Budky a jejich obyvatelé   

 Informace o LČR   
Jednotlivá stanoviště v lese   

 Les a voda - Správa toků PM   

 Ochrana lesa proti kůrovci- vč. odkorňování   

 Jak chráníme les? ochrana proti zvěři atd.   

 Značky v lese  

 zásady chování v lese- KČT ČR   

 Jak se měří les? - měření stromů a dříví   

 Lesy a lesnictví v ČR - UHUL   

 Lesnická technika při práci - SOŠ Šternberk.   

Poznámka 
organizátorů: 

Pro zalesňování doporučujeme vlastní pracovní rukavice, pevnou obuv a 
oděv přizpůsobený počasí a terénu. Nářadí poskytnou organizátoři. 
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Moravskoslezský kraj –Šilheřovice, Černý les 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 

Místo: Místo najdete zhruba 13 km od Ostravy.  

Kontakt: Václav Langer - vaclav.langer@lesycr.cz, tel. 724 524 176, 956 911 311 

Parkoviště: GPS: 49.9065436N, 18.2817683E 

Shromaždiště: GPS: 49.9065436N, 18.2817683E 

Program: 

 -infostánek  

 -sázení  

 -opékání buřtů  

 -ukázka práce s koněm  

 -měření dřevní hmoty  

 -stanoviště ochrany lesa  

 -stanoviště ochrany lesa proti zvěři  

 -ukázka programu - vracíme vodu lesu, vracíme sovy lesu  

 -lesní pedagogika  

Poznámka 
organizátorů: 

S sebou vhodné oblečení i obuv, pracovní rukavice, případně pláštěnku 
akce se koná za každého počasí. Můžete si donést špekáčky na opékání, 
případně si zakoupíte na místě.  
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Zlínský kraj – Revír Zlín, Kocanda 

Datum a čas: Sobota 17. října 2020 od 10.00 do 16.00 hod.  

Místo: 
Lokalitu najdete zhruba 2 km severně od zlínského sídliště Jižní svahy. 
Shromaždiště je cca 2 km od zastávky trolejbusu. 

Kontakt: 
Martin Hromádka - martin.hromadka@lesycr.cz, tel. 724 523 775, 956 915 
309 

Parkoviště: 

GPS: 49.2475592N, 17.6757044E Silnice III. třídy č. 49018, ulice Okružní, 
město Zlín, lokalita Kocanda. Dbejte pravidel bezpečnosti silničního provozu 
a respektujte dopravní značení. Do lesa nebude umožněn vjezd vozidel. Od 
parkoviště je místo akce vzdálené 1,5 km po zpevněné komunikaci (modrá 
turistická značka).  

Shromaždiště: GPS: 49.2595200N, 17.6711983E 

Program: 

 měření kmenů a měření volně stojících stromů  

 představení programů Lesů ČR: Vracíme koně lesu, Vracíme sovy lesu, 
Vracíme vodu lesu  

 lesní pedagogika pro nejmenší  

 zalesňování  

 ochrana lesa  

 odkorňování  

 sběr semen lesních dřevin  

 přihnojování sazenic  

Poznámka 
organizátorů: 

Všechna pracoviště i připravený bohatý program bude soustředěn do jedné 
lokality, a to včetně občerstvení. Doporučujeme s sebou pevnou obuv, akce 
se koná za každého počasí. Na lokalitu nebude umožněn vjezd vozidel pro 
veřejnost, parkoviště bude vyznačeno před vstupem do lesa. Na lokalitu je 
možné přijít také pěšky z města Zlína, na kole, případně využít z 
centra města hromadou dopravu – Trolejbus (zastávka Kocanda, 
točna). Smyslem akce je vyjádřit podporu a zájem o obnovu lesů v České 
republice symbolickým zasazením třeba jediné sazenice a dozvědět se 
mnoho zajímavého o lese.  
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