
Příklady dřevěných lesních staveb podniku Lesy ČR financovaných z Programu 2020 

Altán Lázně Bělohrad (Lesní správa Hořice) 
V lesích nad obcí Brtev u města Lázně Bělohrad se nachází nový dřevěný 
altán. Jednoduchá dřevostavba 6,0 x 4,5 m se sedlovou střechou ze 
štípaného šindele. Podlaha je z dubových prken. U altánu je dřevěné 
zábradlí. 
Lokalizace: Královéhradecký kraj, Lázně Bělohrad, v lesích severně od obce 
Brtev 
Realizace: červen 2016; 475 000 Kč - Program 2020 
 
Dřevěný altán Švýcárna (LS Česká Lípa) 

Vyhlídkový dřevěný altán na původních základech Švýcárny o půdorysu 5,0 x 3,75 
m. Jednoduchá dřevostavba se sedlovou střechou s prvky hrázdění. Stavba je 
situována na jihovýchodním svahu Zeleného vrchu u turistické trasy a na trase 
Cvikovského vycházkového okruhu. 
Lokalizace: Liberecký kraj, u města Cvikov v Lužických horách. 
Realizace: 2015; 481 000 Kč - Program 2020 
 

 
Vodní chrám altán se studánkou (LS Česká Lípa) 
Vodní chrám byl vybudován nad obnovenou lesní studánkou. Dřevěný 
originální altán je postaven ze dřeva staletých smrků. Stromy zde dříve stály a 
byly pokáceny v roce 2013 z důvodu jejich nestability. Stavbu inicioval a její 
podobu navrhl kastelán Ivan Volman. Tesařské práce provedl Ondřej Volman. 
Lokalizace: Liberecký kraj, Sloup v Čechách 
Realizace: 2014; 130 000 Kč - Program 2020 
 
Panský lom – dřevěný altán a dřevěné sochy a naučné panely (LS Ještěd) 

V Panském lomu, liberecké přírodní památce nedaleko Horního Hanychova, 

v roce 2015 postavily Lesy ČR dřevěný osmiboký altán. V roce 2017 přibyly 

nové dřevěné sochy zvířat a dřevěné informační tabule.  
Lokalizace. Liberecký kraj, Liberec – Horní Hanychov, pod Ještědem  
Realizace: 2015 a 2017; 420 000 Kč - Program 2020  
 

 
Vyhlídkový altán – skokanský můstek (LS Ještěd) 
Na místě bývalého skokanského můstku Kopanina byl v roce 2013 postaven 
dřevěný odpočinkový altán, který připomíná významné historické místo 
Frýdštejnska. Dřevěný altán 6,0 x 4,0 m má sedlovou střechu se štípaným 
dvouvrstvým šindelem z modřínového dřeva. Nosná konstrukce dřevěného 
přístřešku se sestává ze sloupků (trámy 180x180), příčných a podélných 
pozednic (trámy 180x140), krokví (trámy 140x120) a kleštin (fošny 160x50).  
Lokalizace: Liberecký kraj, Frýdštejn, Sněhov - Bobov 
Realizace: 2013; 600 000 Kč - Program 2020  
 
Útulna – Protržená přehrada (LS Jablonec nad Nisou) 

V rámci revitalizace areálu protržené přehrady byla postavena dřevěná 
útulna na místě bývalé Krömerovy boudy. Jedná se o jednoduchou 
dřevostavbu bez pevného spojení se základovou zemí. Je založena na 
pevném ocelovém rámu 5,0 x 8,0 m. Má sedlovou střechu. 
Lokalizace. Liberecký kraj, Jizerské hory, Protržená přehrada 
Realizace: 2014 a 2015; 890 000 Kč - Program 2020  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

Lesopark Střelnice (LS Frýdlant v Čechách)  
Volnočasový areál v lesoparku Střelnice a u lesní naučné stezky u Mateřské 
školy v ulici Bělíkova. Součástí je dřevěný altán s dřevěným posezení.  
Lokalizace. Liberecký kraj, Frýdlant v Čechách 
Realizace 2014 – 2015; 170 000 Kč - Program 2020  
 
 
 
 

Dřevěný turistický chodník v NPP Peklo (LS Česká Lípa) 
V údolí Robečského potoka vede čtyřkilometrová trasa. Prochází NPP Peklo, jejíž zajímavostí jsou pískovcové 
skály a tisíce bledulí jarních. V roce 2014 proběhla rekonstrukce turistického chodníku s cílem zajištění 
bezpečnosti návštěvníků v NPP Peklo. Délka obnovené trasy 3,8 km, 6 
nových dřevěných lávek a 1 km dřevěných chodníků, odpočinkové 
posezení.  
Lokalizace: Liberecký kraj, Zahrádky u České Lípy 
Realizace: 2014; 3 800 000 Kč - Program 2020 
 
Turistická stezka a křížová cesta v Modlivém dole (LS Česká Lípa) 

Jedná se o vysoce frekventovanou stezku pro pěší turistiku. Turistická stezka byla 
rekonstruována v délce 0,416 km a šířce do 3 m. Obnoven byl turistický chodník, dřevěné 
schodiště ke kapli, dřevěné schodiště k oratoriu včetně výměny odpočinkových prvků a 
opravy studánky. Po 43 letech byla do Modlivého dolu navrácena křížová cesta - 14 
dřevěných zastavení s křížem, studánkou a dřevěným mobiliářem.  
Realizace: 2016; 1 081 000 Kč - Program 2020 
 
 
 

Dřevěný turistický chodník K Čápu (LS Dvůr Králové) 
Pro turisty na okruhu Teplického skalního města byl obnoven turistický výstup (zelená 
značená cesta) na rozhlednu Čáp v jižní části Adršpašsko-teplických skal. Dřevěné 
schodiště zpříjemní turistům cestu na vyhlídkové místo. Obtížně přístupný a zatížený 
terén byl doplněn nejen o dřevěné stupně, ale také o dřevěná madla pro zajištění 
bezpečnosti návštěvníků. 
Lokalizace: CHKO Broumovsko, Teplice nad Metují 
Realizace: 2016; 633 000 Kč - Program 2020 
 
Dřevěný turistický chodník k hradu Adršpach v NPR Adršpašsko – teplické skály (LS Dvůr Králové)  

Obnova dřevěného turistického chodníku usnadňuje přístup veřejnosti na vyhlídku. Nově 
byla budována schodiště na vybraných lokalitách a nejvíce exponovaných pozicích tras pro 
větší bezpečnost turistů. Stávající ocelové konstrukce byly opraveny a opatřeny 
ochrannými nátěry, dřevěné stupně a madla byly vyměněny za nové. Nově byla zřízena 
schodiště s podestami pro usnadnění přístupu ve špatně dostupných nebo trvale 
podmáčených lokalitách.  
Lokalizace: CHKO Broumovsko, Teplice nad Metují 
Realizace: 2016; 529 323 Kč - Program 2020 

 
 
Příklady plánovaných projektů v letech 2017 a 2018 v Královéhradeckém a Libereckém kraji:  
Dřevěný altán s herním dřevěným hřištěm Petrovice - Liberecký kraj (Heřmanice, Petrovice, Lužické hory); 
400 000 Kč, realizace - 2017 
Srubový altán - Královéhradecký kraj (Pilníkov - u lovecké chaty Liškárna); 350 000 Kč; realizace - 2018 
 


