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V Liberci dne 19. prosince 2013

Výtěžek z prvního lyžování půjde na výsadbu stromů
Zahájení lyžařské sezóny ve skiareálu Černá Říčka vyneslo 10 200,- Kč. Tyto prostředky věnovali
provozovatelé vleku Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která za ně bude vysazovat nové stromky. „Každý
rok jsme zahajovali sezónu sníženým nebo nulovým jízdným. Když se však návštěvníci dozvěděli, na jaký účel bude
vstupné věnováno, nikomu to nevadilo,“ říká Martin Lauer ze skiareálu Černá Říčka.
Z výtěžku bude spolufinancovat projekt výsadeb původních druhů dřevin do Jizerských hor. Celkově se v něm
počítá s vysázením 90 000 sazenic stromků, které do hor původem patří, na cca 331 ha ploch ve třech biocentrech.
Z prostředků Evropské unie doputovalo na tento záměr 4,2 mil. Kč, ale nadace musí zajistit z vlastních zdrojů každý
rok dalších 100 000,- Kč. „Nabídku, kterou jsme od skiareálu dostali, jsem velice přivítal a vůbec jsem nečekal, že se
podaří vybrat tolik peněz. Děkuji všem, kteří nám touto cestou pomohli,“ doplnil Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor.
Obě organizace se dohodly na spolupráci i pro příští rok a doufají, že se k nim připojí i majitelé dalších
lyžařských areálů a společně dokážou pomoci Jizerským horám mnohem větší částkou. „Věřím, že jsme zahájili
pěknou tradici, která pomůže nastartovat dlouhodobý projekt, k němuž se budou postupně přidávat i další,“ vysvětlil
Lauer.

Lyžařské středisko Černá Říčka leží v úzkém údolí obce Desná směrem k údolní přehradě Souš, v
nadmořské výšce 685 - 788 m.n.m. a poskytuje díky dobré expozici svahu kvalitní lyžování na přírodním sněhu.
Sněhová pokrývka je zde od prosince do dubna a nezřídka je sezóna zakončena Velikonocemi. Dostatek sněhu
zajišťuje systém technického sněhu, který zde sníh prostě zaručuje. Zde je největší jistota sněhu v Jizerkách.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v
Libereckém kraji. Podnětem k jejímu založení bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských
hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech. Hlavním posláním je podpora obnovy
přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších lesních ekosystémů a harmonické krajiny. Naplňování tohoto záměru se
neobešlo bez osvětových programů, seznamujících obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice
nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala Nadace zatím
zhruba 15 mil. Kč.
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