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První společenskou akcí roku 2019 byl tradiční ples,
který se konal v restauraci U Košků 15. 2. 2019. 



Ples zahájil předseda spolku Pavel Schneider
a k tanci a poslechu hrála skupina ABC BAND.



Předtančení předvedla skupina orientálních tanečnic.



Taneční parket se brzy zaplnil a rovněž o lístky do tomboly byl značný zájem.



Losování výherních lístků v tombole bylo zlatým hřebem večera.



20. 3. 2019
Zástupci výboru JJHS se zúčastnili schůzky k záměru rozšíření skiareálu Ještěd, kterou svo-

lal primátor města pan Jaroslav Zámečník. Schůzky se zúčastnili mimo našich členů i zástupci 
provozovatele, města, Lesů ČR a dalších dotčených organizací. Velmi si vážíme přizvání na 
tuto schůzku. Je zřejmé, že vedení města JJHS bere jako partnera a je ochotné s námi jednat 
ve věcech týkajících se této problematiky. Na jednání jsme měli možnost vyjádřit názor na zá-
měr rozšíření skiareálu a toho jsme využili. Uvedli jsme některé naše obavy a námitky k celému 
záměru a přání, aby celý areál byl rozšiřován s ohledem k udržitelnosti a s ohledem k respekto-
vání této významné dominanty, kterou má spolek ve svém názvu. 

Vyjádření Jizersko-ještědského horského spolku k záměru LBK665 „Roz-
šíření sjezdových tratí Ještěd podle změny ÚP č. 66“:

1. Jsme přesvědčeni, že navrhovaný záměr velmi podstatně sníží kvalitu bydlení obyvatel 
v dané lokalitě. Pokud dojde k prodloužení sezóny areálu (a to letní i zimní), pak se enormně 
zvýší hluková zátěž (doprava, děla na zasněžování, vyšší počet návštěvníků, vyšší počet ko-
naných akcí). Zvýší se i světelná zátěž (noční lyžování) a emise z individuální dopravy - tento 
fakt není v záměru zohledněn. Žádáme o doplnění, jaký vliv rozšíření areálu bude mít na kvalitu 
bydlení a zdraví lidí, kteří v lokalitě trvale bydlí a na volně žijící zvířata.

2. Záměr neřeší vazby na stávající dopravní síť - požadovaná návštěvnost, kterou chce TMR 
docílit v následujících letech, bude vyžadovat dopravní obslužnost a následné parkovací služby 
s mnohem větší kapacitou než doposud. Žádáme doplnění řešení dopravní situace a parkování 
včetně napojení na dopravní infrastrukturu města.

3. Žádáme, aby záměr pracoval i se skutečností, že za odlesněné plochy by měla být realizo-
vána přiměřená náhrada a to formou zalesnění náhradních ploch v této lokalitě.

4. Rozšíření areálu tak, jak je navrhované, nepočítá s ochranou zvláště chráněných živočichů 
(zejména obojživelníků). Navrhujeme doplnit záměr o opatření, která budou chránit stávající 
cenné lokality, případně o vybudování nových funkčních biotopů pro obojživelníky. Jejich výskyt 
v lokalitě je prokázán.

5. Žádáme o doplnění vlivu umělého zasněžování (dle použité technologie, se kterou počítá 
v záměru TMR) na floru a faunu v této lokalitě a vliv prodloužené doby sněhové pokrývky na 
stávající ekosystém.

6. Žádáme o doplnění, jak bude areál hospodařit s dešťovou a povrchovou vodou, která do-
padne na sjezdovky, střechy a zpevněné plochy areálu.

7. Jako velmi rizikové vidíme sdružení sjezdařů a pěších turistů na Beranově cestě. Toto se 
jeví jako velmi nebezpečné pro obě strany. Vytyčení 150 cm koridoru pro pěší je velmi omezující 
a dle nás nedostatečné.

8. Ve studii „posouzení odtokových poměrů“ (zpracované Ing. Vítem) je v bodě B. 7. Popis a 
kvantifikace vodních zdrojů pro zasněžování uvedeno, že je třeba akumulovat dostatek vody pro 
zasněžování a to záměr ve své podobě neřeší. Žádáme doplnit.

9. Stávající záměr zvyšuje fragmentaci lesního porostu, který je již nyní rozdělen na malé 
plochy „souvislého“ porostu. Tato další fragmentace lesní porost velmi oslabí proti nárazovému 
větru. Velmi snadno může dojít k poškození či vyvrácení zbylého porostu. Což bude mít za ná-
sledek erozi půdy a snížení schopnosti udržet vodu v krajině.

Ing. Pavel Schneider - předseda výboru JJHS
Ing. Aleš Kočí - místopředseda výboru JJHS





Jizersko-ještědský horský spolek
Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
telefon: 485 109 717, horskyspolek@volny.cz, www.horskyspolek.cz

Pozvánka na členskou schůzi JJHS,

která se bude konat v sobotu 6. 4. 2019 od 10.00 hod. v pivovaru Konrád ve Vratislavicích
nad Nisou. Schůze je zároveň valnou hromadou společnosti Servis JJHS, s.r.o.

V případě, že členská schůze nebude schopná usnášení (tj.  bude přítomno méně než 25 %
k hlasování oprávněných členů), svolává se dle § 14 odst. 2 stanov JJHS nová členská schůze
na 10.15 hod. téhož dne na stejném místě, která bude schopná usnášení v jakémkoliv počtu
zúčastněných členů.

Program:
1. Prezence
2. Kontrola schopnosti usnášení
3. Volba řídícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba mandátové, volební a návrhové komise
5. Schválení programu členské schůze
6. Zpráva o činnosti JJHS v roce 2018
7. Zpráva o hospodaření v roce 2018
8. Zpráva o revizi hospodaření za rok 2018
9. Schválení výroční zprávy JJHS za rok 2018
10. Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku Servis JJHS, s.r.o. za rok 
2018
11. Schválení členských příspěvků na rok 2020
12. Plán činnosti JJHS v roce 2019
13. Návrh rozpočtu JJHS na rok 2019
14. Volba členů výboru
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Volné a různé

Kandidáti na členy výboru:
Ing. Pavel Schneider – předseda
Ing. Aleš Kočí – místopředseda
Ing. Šárka Němcová
Bc. Nikola Neumannová
Petr Polda
PhDr. Libor Stejskal, PhD.
Otto Ulman, DiS.
Ing. Michal Vinař
Bc. Pavlína Voničková

Každý člen, který má zaplaceny členské příspěvky na rok 2019, má nárok na 1 ks Ročenky
JJHS 2018 zdarma. Ročenky si bude možné opět vyzvednout na schůzi.

Abychom předešli frontám, prosíme všechny členy, aby své členské příspěvky zaplatili pokud
možno ještě přede dnem konání členské schůze. Příspěvky je možné platit v kanceláři JJHS
vždy v úterý od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 nebo bankovním převodem na účet JJHS
Fio banka, a, s., č. ú.: 2501113643/2010.



Zpráva o činnosti JJHS za rok 2018, zpráva o hospodaření JJHS za rok 2018, návrh rozpočtu
JJHS na rok 2019 a návrh plánu činnosti JJHS v roce 2019 budou k dispozici na webových
stránkách JJHS minimálně 10 dní před termínem konání členské schůze v záložce „členství“.

Ing. Pavel Schneider, v. r.
Předseda výboru Jizersko-ještědského horského spolku









Tradičně se konala v pivovaru Konrad...

6. 4. 2019 členská schůze JJHS



...schůzi jsme připravili...



...diskutovali, poslouchali,..



...volili a zapili...



....zapili a oslavili...



...a to jsme my, JJHS 2019.



Na den 27. 4. 2019 byla svolána brigáda „Čištění PR Meandry Smědé“. 
Ta ale byla pro nepřízeň počasí zrušena.

Věříme, že tato tradiční a prospěšná akce se v příštím roce uskuteční.

K datu schůze vyšla i Ročenka JJHS 2018



17. 5. 2019 Rohanský kámen
Oprava Rohanského kamene na vrcholu Ještědu 

Květen až červenec 2019 

JJHS provedl ve spolupráci s provozovatelem hotelu společnosti Ještěd, spol. s r.o. opravu Rohanského kamene 
(Rohansteinu), žulového obelisku s letopočtem 1838 na vrcholu Ještědu. Kámen byl sejmut pomocí jeřábu 

dne 17. 5. 2019, důkladně upraven jeho podklad a znovu vztyčen 6. 6. 2019. 
Opravu provedli dobrovolníci z JJHS pod vedením našeho člena Kuby Šreka a Vojty Maie.



17. 5. 2019
Demontáž Rohanského kamene



6. 6. 2019 znovuvztyčení Rohanského kamene

Úprava
podkladu

 Rohanského
kamene



18. 5. 2019 - 13. ročníku Prolínání
 (Sen o Jizerských horách 2019 aneb Smržovský jarmark)

  se zúčastnila „Drobkova parta“ 

Stánek tvořil prodej piva, malinovky a výstavkové lahváče z Konradu, klobásy od Kloučka a pak naše publikace 
a trička. K tomu se použily i dva naše reklamní bannery. Na akci bylo celkem 5 osob - Drobek, Pavlína 

Voničková, nová členka Markéta Coufalová a pak dvě nespolkařky. 
Akce patřila k těm úspěšným a určitě se bude opakovat i další roky.



23. 5. 2019 PR Na Čihadle

Stav turisty oblíbené vyhlídky na Čihadle po zimě.
Hned jsme začali pracovat na přípravě obnovy 

včetně nového nátěru vyhlídkové věže.



23. 5. 2019 PR Bukovec

Vichřice se nevyhnou ani turistickým trasám, 
Popadané smrky na Bukovci byly našimi členy ručně odklízeny 

a odkorňovány z důvodu prevence výskytu lýkožrouta smrkového.



28. 5. 2019 schůze výboru JJHS - Ferdinandov

I výjezdní zasedání spolkového výboru berou „výboři“ opravdu vážně.



8. 6. 2019 Slavnosti slunovratu
Letošní slavnosti provázelo vynikající počasí a tomu odpovídala i vysoká účast jak rodičů a prarodičů

 s dětmi, tak i širokého členstva spolku. Pohádkový les byl pojat nikoliv podél cesty z Kateřinek, 
ale jednotlivé hry a disciplíny byly rozmístěny v blízkosti lesního divadla. V programu nechybělo divadlo Rolnička, 

ani T. O. Jizerský bodlák s ukázkami skotských tanců. Vyšší účast se projevila i tím, 
že točené pivo došlo nezvykle v průběhu akce.



Příprava občerstvení...



...pohádkový les...



...soutěže v pohádkovém lese...



...sportování v pohádkovém lese...



...bytosti pohádkového lesa...



...divadlo Rolnička...



...taneční skupina Bodlák...



PROSTĚ POHODA !!!

...občerstvení v pohádkovém lese.



7. - 25. 6. Zájezd na Zakarpatskou Ukrajinu
Účastníci zájezdu jistě rádi vzpomínají, zážitků bylo nekonečno, ať už samotná cesta, čekání na hranicích, 

ubytování, stravování podle místních zvyků – přeslazený čaj, promaštěné jídlo, překrásná krajina,
 srdeční lidé, a další a další…

Doprava byla jako vždy autobusem (Autobusová doprava Josef Grundmann).
Odjezd v  pondělí 17. 6. navečer z Liberce z parkoviště Na Rybníčku, návrat v úterý 25. 6. během dne.

Ubytování s polopenzí v turbáze Edelweiss v horském městečku Jasiňa.
Program  byl následující:

18. 6. příjezd na místo v odpoledních hodinách, Cesta přes Slovensko, přechod Sobrance, Užhorod a ubytování 
v turbáze Edelweiss. 



Dopravní prostředky pro místní cesty.



19. 6. Výstup na Hoverlu (2061 m n.m.) z osady Kozmeščik. 
Hoverla je nejvyšší horou na území Ukrajiny a nejvyšší horou pohoří Čornohora. 

V letech 1918 až 1938 byla Hoverla na hranici Československa a Polska. Dodnes jsou zde 
zachované a dobře viditelné některé hraniční kameny Československé republiky.



Hoverlu jsme zdolali,
českou vlajku rozvinuli.



20. 6. Nenáročný výlet k vodopádům na řečce Žoňka...



...s občerstvením v místní hospůdce U medvěda...



 ...s návštěvou pivovaru v Kvasech...
 



...a dalším občerstvením.



Cesta k nejstaršímu dřevěnému kostelu v Jasini.



21. 6. Výstup na Bliznicu, Bliznica (1883 m n.m.) je hora ve východní části pohoří Svidovec 
v Zakarpatské oblasti na jihozápadní Ukrajině.



Vrchol jsme zdolali a i červnový sníh našli.







22. 6. Cesta autobusem do Jablunického průsmyku a odtud pak individuálně pěšky
 podle mapy přes poloniny do Jasini, tady vznikl popis krajiny jako „nezkrotná malebnost“.





23. 6. dvě varianty: 
1) Pěšky přes obec Čorna Tisa na vrchol Čorne Klavy (1246 m n.m.).

 2) Autobusem do lyžařského střediska Bukovel v Ivanofrankivské oblasti 
a individuální program, buď malý okruh po okolních poloninách nebo vycházka po areálu.



24. 6. Návrat domů, tentokrát severně přes Lvov, Przemysl – Polsko, Žitavu do Liberce.







20. 6. 2019 Projekt Obnova návštěvnické infrastruktury 
v NPR Jizerskohorské bučiny dokončen.

Jizersko-ještědský horský spolek na konci května roku 2019 dokončil projekt „Obnova návštěvnické infrastruktury 
v NPR Jizerskohorské bučiny“. Projekt je rozdělen na dva objekty: SO 01 - Úprava stezky přes Poledník 

a SO 02 - Úprava stezky údolím Bílého Štolpichu.Projekt je financován z Operačního programu životní prostředí, 
na vlastní spoluúčast spolku přispěla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.





14. - 20. 7. a 21. - 27. 7. se konal již tradiční a pro velký zájem dvouturnusový tábor v Lobendavě.
Spolkový tábor pro rodiny, rodiče či prarodiče s dětmi, pořádaný na louce Na Sadě v nejsevernější části 

Šluknovského výběžku se uskutečnil ve spolupráci se ZO ČSOP Kletr.

Úžasná Lobendava 2019



...ale hlavně pro děti.

Tábor pro všechny...



Každý den nástup a věšíme vlajku...



Jezdíme na cyklovýlety...

...při věšení vlajky se střídají všichni.



...třeba na statek u Mrkvičků...

...chodíme pěšky...



...a vyrazíme autobusem...

...koně si jen pohladíme...



...například soutěskou Obere Schleuse.

...někdy jedeme lodí...



...potkáváme...

Učíme se...



...ani se moc nebojíme.

...hrajeme noční hry...



...pečeme buřty...

Cvičíme...



...například sběrem šišek do kamen.

...pomáháme v táboře...



...samozřejmě s kytárkou.

Nechybí ani večerní zábava...



...ani dobré pití.

Dobré jídlo nesmí chybět...



TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!



Kupky sena - to je téma!

23. - 28. 7. 2019 Sekání luk na Jizerce
I letos se přibližně třicítka členů a příznivců Jizersko-ještědského horského spolku vydala posekat cenné louky 

v přírodní rezervaci Bukovec u osady Jizerka v Jizerských horách. 
Tradiční akce probíhala od úterý 23. 7. do neděle 28. 7. Zatímco zkraje týdne nastoupilo několik sekáčů,

 kteří pomocí křovinořezů a bubnové sekačky pokosili plánem péče stanovenou část tzv.
 Upolínové louky a Pralouky, o víkendu se dostavila hlavní skupina, která měla za úkol posečenou biomasu 

pohrabat a na plachtách odtáhnout k cestě, odkud byla následně traktorem odvážena k dalšímu využití. 
Všechny tyto práce jsou prováděny ve spolupráci s odbornými pracovníky Správy CHKO Jizerské hory.



Pracovní nářadí a prostředky.



My jsme tady na práci,
na pouti jsou diváci...



...a po práci legraci.





Účast na pouti byla dobrá...

9. 9. 2019 Horský spolek na kristiánovské sklářské pouti
Mariánská sklářská pouť se letos opět uskutečnila po předchozí, kvůli krajně nepříznivému počasí 

nepříliš vydařené akci. 
Realizační tým kolem Michala „Drobka“opět vyrazil s prodejem občerstvení – zejména pivem 

a klobásami od Kloučka – a spolkovými publikacemi.



...účast u našeho stánku velmi dobrá.



14. 9. 2019  Závody ve vynášení piva na Ještěd
V rámci Oslav Ještědu proběhl už tradičně náročný závod ve vynášení pivních sudů na Ještěd.

 Trať v délce 1,1 km představuje 380 m převýšení. Otevřeny jsou kategorie :
 Ženy, sud 15 l
 Muži sud 50l, 30l
 Dorost – sud 15 l
 Dítě v krosně (dospělý + dítě)





...terén stále stejně do kopce...

Účast byla tradičně hojná...



...a všechny sudy dorazily na vrchol!

...počasí přálo...



Tůně jsme 21. 9. 2019 budovali v Liberci v ulici Radčická.

Budování tůní v Liberci - Ruprechticích



5. 10. 2019 další obnova tůně v ulici Hálkova.



29. 10. 2019 proběhla regenerace vyhlídkové věže 
v PR Na Čihadle

Pro návštěvníky Jizerských hor a populární vyhlídkové věže v přírodní rezervaci Na Čihadle je tu skvělá zpráva. 
Členům Jizersko-ještědského horského spolku se podařilo v uplynulých týdnech dřevěnou věž zregenerovat 

pomocí zbrusu nového nátěru a výměny některých poškozených dřevěných prvků. Tímto zásahem se životnost 
věže, která odolává nejen náporu turistů, ale také drsnému horskému počasí, dále prodloužila.





14. 11. 2019  Projekt Zajištění péče 
EVL Jizerské smrčiny s prvními výsledky

Jizersko-ještědský horský spolek v letošním roce úspěšně zahájil projekt Zajištění péče evropsky významné lokali-
tě Jizerské smrčiny, která se řadí mezi velmi cenná místa v Jizerských horách. 

Na prostoru kolem 25 ha se zrealizují opatření 
na podporu obnovy lesních porostů a úpravy vodního režimu. Projekt se skládá ze dvou hlavních částí. 

Tou první je rekonstrukce porostů, ze kterých jsou odstraňovány tzv. náhradní dřeviny 
(zejména smrk pichlavý a nepůvodní výsadby kleče), místo kterých 

se vysadí tisíce nových sazenic smrků ztepilých, jedlí, jeřábů či břízy karpatské. Druhou částí projektu 
je pak hrazení drenážních příkopů pomocí dřevěných hrázek na podporu zadržování vody v krajině, 

čímž se vytváří příznivé podmínky pro rozvoj místních rašelinišť, která byla v minulosti tímto drastickým 
způsobem narušena a odvodněna. Tyto práce ostatně nejsou pro spolek ničím novým, naopak se obnovou 

rašelinišť zabývá již řadu let, kdy v rámci Jizerských hor vybudoval stovky podobných přehrážek 
v oblasti NPR Rašeliniště Jizerky, NPR Rašeliniště Jizery nebo PR Nová louka. 

Projekt je financován z Operačního programu životní prostředí, 
na vlastní spoluúčast spolku přispěla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.  



Rekonstrukce porostů.



Pomoc dobrovolných hasičů z Krásné Studánky při čerpání tůně a úklidu v jejím okolí.

Členové a příznivci horského spolku pročistili dva bývalé lomy ve Starém Harcově.
Obě akce splnily svůj účel. Tůně mohou nadále sloužit zejména místním populacím 

mloků, čolků, ropuch obecných a skokanů hnědých. 
Akce byla podpořena z Ekofondu Statutárního města Liberec.



Čištění a výřez náletových dřevin kolem lomu pod Libereckou výšinou.



Cesta vlakem na nádraží v Děčíně...

...a hurá na výlet...

30. 11. 2019 Výlet do děčínského pivovaru Kapitán
Stalo se tradicí, že závěr roku patří výletům zakončeným v některém z regionálních pivovarů. 

Tentokrát pro členy a příznivce Jizersko-ještědského horského spolku výbor připravil výlet do Děčína 
a tamního minipivovaru Kapitán. Na rozdíl od původního plánu se prohlídka pivovaru nakonec nekonala, 

ale to nezkazilo dobrý pocit z uskutečněného pěšího výletu, výšlapu na Stoličnou horu a k Pastýřské stěně 
a posezení v místní pivovarské restauraci.



...na Stoličnou horu (Kvádrberk) s vyhlídkou...



...a sestup ze Stoličné hory...

...povinná společná fotka...



...okolo zříceniny kostela...



...ještě jeden pohled na děčínský zámek a závěrečné posezení v pivovarské restauraci.



12. 12. 2019 Křest nové knihy 
„Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje“ 

v liberecké knihovně



Tradičí a významnou kulturní akcí, které se členové JJHS účastní ve velkém počtu, 
je křest nové knihy v liberecké knihovně...

...hlavní slovo měli autoři knihy, Marek Řeháček a Jan Pikous...



...kulturu zastoupila skupina Zlatý holky...

...a kniha byla pokřtěna červeným vínem.



Členové spolku pomohli s přípravou občerstvení...



TAK NA ZDRAVÍ A VŠE NEJ V ROCE 2020!

...a pomohli také s konzumací.



Kroniku JJHS 2019 zpracovali
Šárka Němcová a Milan Drahoňovský

Děkujeme všem za poskytnuté materiály.


