
Středočeský kraj 

Konopiště - okolí zámku Konopiště 

Sobota 17. října 2020 

Den za obnovu lesa – 
Den, který nás znovu 

spojí 
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! 

Prakoviště naleznete pod zámkem. 

Datum a čas: sobota 17. října 2020 

Parkoviště: GPS: 49.7825625N, 14.6577297E 

Shromaždiště:   

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) 



Poznámka 

organizátorů: 

Pro zalesňování doporučujeme vlastní pracovní rukavice, pevnou 

obuv a oděv přizpůsobený počasí a terénu. Nářadí poskytnou 

organizátoři. 

 
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! Na 
Vráži 4800 lidí vysázelo 49 800 sazenic. 
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!  
Takto dnes vypadají i díky vám plochy, které jste před rokem pomohli obnovit. 

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. 

 

https://www.sazimelesynovegenerace.cz/

