
Exkurze do mokřadů v Jablonném v Podještědí 

Téměř všude se dnes můžeme setkat se zanedbanými příměstskými lokalitami, které jsou v krajině 

nevzhledné a naprosto neužitečné. Přitom by ale jimi zabírané plochy mohly místním obyvatelům sloužit 

například ke zlepšení životního prostředí nebo čistě k rekreaci. Pokud máte pocit, že ve vašem okolí takové 

lokality jsou, a zajímalo by Vás, jak jejich proměny docílit, pojeďte se s námi podívat do mokřadů 

v Jablonném v Podještědí, kde na podnět neziskové organizace Čmelák a díky iniciativě místních obyvatel 

proběhla revitalizace černé skládky, která se rozkládala při okraji města. Dnes je toto místo centrem 

biodiverzity a zároveň vhodným místem k odpočinku jak pro dospělé, tak pro děti. 

Kdy a kde se exkurze koná: 23.5.2015 v 10:00 u zámku Nový Falkenburg. Na mapách je to zde: 

http://www.mapy.cz/s/hXyZ 

Jaká je náplň a cíl exkurze: Dozvědět se něco o mokřadech a o tom jak taková revitalizace krajiny probíhá 

prostřednictvím odborného výkladu; přesvědčit se na vlastní oči o tom, že pečovat o místo, kde žijeme, 

přináší užitek i radost 

Jak se k mokřadům dopravíme: Díky výluce nejezdí vlaky mezi stanicemi Liberec a Křižany. Pokud se 

rozhodnete pro dobrodružnější cestu vlakem a nepojedete po vlastní ose, tak náhradní autobusová doprava 

Vás naloží v 9,00 na zastávce MHD v Karlově před otočkou autobusu, tedy před křižovatkou pod nádražím. Z 

Ostašova to jede 8,55, předpokládáme, že také ze zastávky MHD u nádraží. Proč z Ostašova? Viz další 

odstavec.  

Předpokládaný odjezd z Jablonného: Upřesníme po společné domluvě (samotný výklad by měl trvat zhruba 

1,5h; spoje do Liberce odjíždí nejdříve ve 12:20) – ALE: Zpáteční vlaky, které  jsme původně uváděli, v Karlově 

nestaví. Pokud tedy pojedete z Ostašova, tak se můžete vracet tamtéž. Z Jablonného to jede ve 12,20,  ve 

14,20 a v 16,20 hod. První spoj, který staví (náhradní autobus) v Karlově, jede z Jablonného až ve 20,20. 

Jak se přihlásím: Účast můžete potvrdit prostřednictvím formuláře na http://goo.gl/forms/7xWpd43Z6e (viz 

www.somach.cz) nebo vhozením dopisu se jménem, počtem osob a kontaktem (tel., email) do schránky 

SOMACHu  na poště do 15.5.2015 


