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Jizersko-ještědský horský spolek
Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS), založený v roce 1996, je v současné době jedním z 
nejvýznamnějších občanských sdružení v Libereckém kraji se zaměřením na přírodu a historii 
Jizerských hor a Ještědského hřebene. Zabývá se především ochranou přírody (značení rezervací, 
kosení biologicky cenných luk atd.), turistikou (výlety) a propagací hor (výstavy, Soutěž stovkařů), 
vydává přírodovědné a vlastivědné publikace (reprint tzv. Matouschkovy mapy z roku 1927, publikace 
NPR Jizerskohorské bučiny, Přírodní park Ještěd, Daleké obzory – jizerskohorské vyhlídky, 
Jizerskohorská rašeliniště).
V roce 2005 měl JJHS cca 300 členů. JJHS je občanským sdružením – otevřeným spolkem 
přijímajícím své členy se zájmem o přírodu, historii, kulturní tradice a osvětovou a propagační činnost 
bez ohledu na věk či státní občanství. 

V současné době Horský spolek pracuje v těchto sekcích:

Sekce ochrany přírody
Propagační sekce
Pozemkový spolek
 

Sekce ochrany přírody
Svoji činnost zaměřujeme především na praktickou ochranu přírody, která spočívá v práci v terénu, 
zejména v péči o chráněná území v Jizerských horách a na Ještědském hřbetu. Vyznačujeme hranice 
rezervací, kosíme horské louky se vzácnými druhy rostlin, vyřezáváme náletové dřeviny, likvidujeme 
nepůvodní invazní druhy rostlin apod. Kromě toho se zúčastňujeme správních řízení vedených orgány 
státní správy s možností ovlivnit rozhodování o připravovaných zásazích do přírody a krajiny regionu. 
V jisté míře působíme i ekologicko-výchovně. Při své činnosti spolupracujeme zejména se Správou 
CHKO Jizerské hory, Správou CHKO Český ráj a Libereckým krajem. 

Propagační sekce
Vydáváme publikace týkající se Jizerských hor a Ještědu, které se svým námětovým a estetickým 
pojetím snaží oslovit všechny vrstvy návštěvníků, posílit v nich vztah k našemu kraji, rozšířit jejich 
poznatky o kulturním i přírodním bohatství regionu a nenásilnou formou apelovat na nutnost ochrany 
tohoto dědictví. Budujeme naučné stezky, které přímo v terénu vysvětlují návštěvníkům přírodní a 
kulturní zajímavosti našeho regionu.
Od roku 2003 také vydáváme ročenku Jizersko-ještědského horského spolku, obsahující nejen 
informace o činnosti JJHS, ale také mnoho zajímavých tématických článků o oblasti Jizerských hor a 
Ještědu.
Zabýváme se zejména hlubším poznáním zajímavých míst v regionu z pohledu historického, 
kulturního nebo přírodovědného. Organizujeme výlety a vlastivědné exkurze, seznamujeme se s méně 
známými a navštěvovanými místy s cílem vytvářet a pěstovat vztah k historii i současnosti regionu, 
jeho kulturním tradicím a hodnotám, a tak i naplňovat motto "turistikou za poznáním". Současně se 
snažíme o obnovu drobných zapomenutých památek na významné události v regionu, jejich 
připomenutí a zapsání do povědomí veřejnosti. Další důležitou součástí činnosti spolku je 
rekonstrukce a údržba vyhlídkových míst v Jizerských horách a okolí.

Pozemkový spolek 
Pozemkový spolek pro přírodu a památky severovýchodních Čech, původně nazvaný Severák, byl 
založen v roce 2000 jako jedna ze sekcí Jizersko-ještědského horského spolku. V červnu 2001 získal 
do pronájmu první pozemek na Václavíkově Studánce a v dubnu 2002 byl akreditován ÚVR ČSOP a 
zařadil se tak mezi oficiálně uznávané pozemkové spolky v ČR, které musejí splňovat podmínky a 
dodržovat pravidla vydaná Radou Národního pozemkového spolku. Hlavním posláním pozemkového 
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spolku JJHS je přímá ochrana vybraných lokalit s významnou přírodní či kulturně historickou 
hodnotou. Tato ochrana je prováděna nejprve nabytím vlastnických nebo jiných věcných práv ke 
zvoleným nemovitostem (dlouhodobý pronájem, vlastnictví) a následnou odpovídající péčí o ně.

Pozemkový spolek prováděl v roce 2005 managementové práce na pronajatém pozemku na 
Václavíkově Studánce s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, na mokřadní louce, bývalé 
přechodně chráněné ploše v Bílém Potoce a kosila se také část cenné louky s výskytem upolínu 
nejvyššího v Horním Polubném ve vlastnictví paní Slavíkové. 

Tradice horského spolku
Roku 1884 byl z popudu továrníka a zároveň milovníka hor a propagátora turistiky Adolfa Hoffmanna 
v Liberci založen Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory (DGV). Postupně se rozrostl v 
obrovskou organizaci s 8 000 členy ve 25 sekcích. Již brzy po založení se z něj stalo velice prestižní 
sdružení, jehož členy byli i přední liberečtí továrníci a významné osobnosti politického i kulturního 
života. 
Díky dobrému finančnímu zázemí mohl DGV pěstovat celou řadu aktivit: značil v horách první 
turistické stezky, vydával mapy a průvodce, stavěl rozhledny a horské chaty. Od roku 1885 vydával 
také obsáhlé ročenky, sloužící dodnes jako cenný zdroj informací o Liberecku. Pravděpodobně 
největším počinem DGV byla stavba ještědského hotelu,dokončeného roku 1907 (shořel roku 1963). 
Náš Jizersko-ještědský horský spolek je moderní organizací, která chce navazovat na dobré tradice 
DGV a přitom se jasně distancuje od jeho směřování po roce 1938.

Členská základna a struktura občanského sdružení

Počet členů a jeho změny
V roce 2005 bylo přijato 32 nových členů. Jizersko-ještědský horský spolek měl tak k 31. 12. 2005 
celkem 257 členů. 

Výbor Horského spolku
Činnost spolku je v období mezi jednotlivými členskými schůzemi řízena výborem. V roce 2004 
pracoval výbor JJHS v následujícím složení:

Ing. Pavel Schneider (předseda) 
Ing. Aleš Kočí (hospodář)
Otokar Simm (vedoucí propagační sekce – do 9. 4. 2005)
Petr Polda (místopředseda, vedoucí propagační sekce)
Jaroslav Krupauer (zapisovatel)
Petr Forman (do 9. 4. 2005)
Jiří Bliml (do 9. 4. 2005)
Ing. Vladimír Moc
Leoš Vašina (místopředseda, vedoucí sekce ochrany přírody - od 9. 4. 2005)
Jan Pikous (od 9. 4. 2005)
Ing. Pavel Vonička (od 9. 4. 2005)
Josef Kolouch (od 9. 4. 2005)

Revizní komise
Ing. Martin Rejlek
MUDr. Tomáš Klimovič
Jiří Pelc

Kancelář
Dana Nechvílová

Dne 9. 4. 2005 se konala výroční členská schůze v pivovaru ve Vratislavicích nad Nisou.

Činnost Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2005

Realizace projektů v ochraně přírody a krajiny
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Realizovaná managementová opatření v roce 2005

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2005 jsme prováděli řadu managementových prací 
zadaných Správou CHKO Jizerské hory, Správou CHKO Český ráj nebo Libereckým krajem, zejména 
v maloplošných chráněných územích v CHKO Jizerské hory a Český ráj, ale i mimo ně. 

Obnova značení hranic NPR Jizerskohorské bučiny – jádrové území Poledník - Štolpichy, PR Klikvová 
louka a PR Jedlový Důl
- kompletní obnova pruhového značení na stromech, osazení 25 nových tabulí se státním znakem na 
přístupových cestách.

Kosení Upolínové louky a „Pralouky“ v     Přírodní rezervaci Bukovec, kosení pronajaté plochy na   
Václavíkově Studánce a v     Bílém Potoce pod Smrkem a louky v     Horním Polubném  
- pravidelný management lučních ekosystémů s výskytem vzácných a ohrožených rostlin (upolín 
nejvyšší, kropenáč vytrvalý, prstnatec májový, vachta trojlistá); ruční kosení mokřadů a podmáčených 
luk, sekání sušších ploch mechanizací; úklid posečené hmoty a odvoz biomasy mimo území 
rezervace.

Likvidace staré nefunkční oplocenky a vybudování nové oplocenky PP Pod Smrkem
- rozebrání rozpadlých dřevěných dílů a snesení na hromady podél původní oplocenky, výstavba nové 
oplocenky z dubových sloupků a lesnického pletiva. 

Likvidace celíku a komonice, ožínání sazenic v     PR Vápenný vrch  
- ruční vytrhání komonice v lomu, bodová likvidace celíku na dříve ošetřené ploše a celoplošné 
vytrhávání - ožnutí buřeně v oplocence 

Likvidace vlčího bobu mnoholistého v     PR Bukovec  
- ruční vytrhání vlčího bobu v prostoru lomu, jeho odvoz a spálení. 

Úprava turistické cesty u Ořešníku
- příčné odvodnění, stabilizace kamenných stupňů, srovnání a dosypání erodované části trasy 
značeného chodníku.
 
Likvidace křídlatky – invazního druhu rostliny v     povodí řek Smědé a Jeřice  
- postřik herbicidem Roundup

Opravy vyhlídek
- nátěry zábradlí a podlážek na turistických vyhlídkách v MCHÚ - Jizera, Sněžné věžičky, Krásná Maří 
a Ořešník.

Obnova značení MCHÚ v CHKO Český ráj - NPP Kozákov, NPP Suché skály, PR Podtrosecká údolí, 
PR Apolena, PR Hruboskalsko, PR Klokočské skály, PR Žabakor, PR Na hranicích, PR Údolí 
Plakánek, PP Ondříkovický pseudokrasový systém, PP Libuňka, PP Meziluží, PP Tachovský vodopád, 
PP Trosky, PP V dubech, PP Vústra 
- obnova pruhového značení, oprava a údržba cedulí se st. znakem a instalace nových cedulí.

Výměna mapového obsahu v CHKO Český ráj 
- instalace nových map na stávajících stojanech, jejich oprava a nátěr 

Odstranění starých a instalace nových panelů v CHKO Český ráj
- odvoz a likvidace kovových stojanů, výroba nových dřevěných panelů, jejich umístění do terénu, 
včetně nových map

Obnova značení PR Dlouhá hora
- obnova pruhového značení, údržba a instalace tabulí se st. znakem

Likvidace nárostu dřevin na "Upolínové louce" v ochr. pásmu PR Bukovec
- úplný výřez náletových dřevin, odstranění veškeré biomasy z plochy 
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Výroba smaltovaných cedulí CHKO Jizerské hory 

Odstranění náletových dřevin v PP Jezírko pod Táborem 
- výřez a následné spálení dřevin

Úklid PR Meandry Smědé

O víkendu 23. a 24. 4. 2005 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek úklid odpadků v Přírodní 
rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku. Na místo se dostavilo asi 60 dobrovolníků z řad členů 
JJHS, dětského turistického oddílu Kletr a ZO ČSOP Armillaria. Vydali se po směru proudu řeky od 
mostu v Předláncích a po obou březích sbírali do jutových pytlů veškerý odpad, který nalezli v řece, na 
jejích březích a v okolí. Převažovaly lehké věci jako PET lahve, různé plastové obaly a kelímky a 
především igelitové pytlíky, které se zachytily ve větvích stromů a keřů. Brigádníkům se podařilo 
naplnit 135 jutových pytlů vysokých 1 m a kromě toho nashromáždili neuvěřitelných 74 pneumatik! K 
dispozici byl i gumový raft zdarma zapůjčený z Adrenalin centra v Liberci, jehož čtyřčlenná posádka 
zajišťovala sběr odpadků z nepřístupných míst a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu 
řeky. I přes veškerou snahu se však Horskému spolku podařilo vyčistit pouze přibližně polovinu délky 
toku řeky Smědé, která se nachází v PR Meandry Smědé.

JJHS podpořil národní park v Chile

V sobotu dne 14. 5. 2005 pořádal JJHS brigádu v lese na svazích Ještědu, jejíž celkový výnos šel na 
konto sbírky Chile 2005 vyhlášené Českým svazem ochránců přírody. Cílem této sbírky bylo přispět 
na obnovu národního parku Torres del Paine v Chile, vážně poškozeného požárem způsobeným vinou 
českého turisty a souhrou nepříznivých okolností. Výtěžek sbírky byl věnován na lesní školku, kde se 
budou pěstovat sazenice potřebné pro obnovu požárem zničeného lesa.
Brigády, která spočívala v odklízení klestí z paseky, se zúčastnilo 10 dobrovolníků z řad členů a 
příznivců JJHS. JJHS tak chtěl alespoň symbolicky podpořit národní park zničený vinou českého 
turisty a ukázat tak, že ačkoliv je sdružením regionálním a zabývá se především problémy Jizerských 
hor a Ještědského hřebenu, není lhostejný k problémům na druhé straně planety.

Kauza SMRK

Sdružení obcí (Frýdlant v Čechách, Lázně Libverda a Nové Město pod Smrkem) se snaží zrealizovat 
záměr lyžařského areálu na Smrku. Jedná se u vybudování sjezdovek, lyžařských vleků a 
doprovodných staveb (dle studie zpracované firmou SIAL). JJHS s tímto záměrem nesouhlasí, stejně 
tak jako například Lesy ČR (správci většiny dotčených pozemků), většina NNO zabývajících se 
životním prostředím, Správa CHKO Jizerské hory (rozpor se základními ochrannými podmínkami 
CHKO ze zákona o ochraně přírody a krajiny) a někteří občané žijící v této lokalitě.
Jizersko-ještědský horský spolek ctí právo všech obcí na rozvoj a plně chápe snahu obcí 
Frýdlantského výběžku řešit vysokou nezaměstnanost. Zároveň však (dle Stanov JJHS) zaujímá 
negativní stanovisko k záměru vybudovat lyžařský areál SMRK a nesouhlasí s realizací tohoto 
záměru, který je v rozporu především s programovými a strategickými dokumenty Libereckého kraje 
(Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje, Strategie rozvoje Libereckého kraje, Program 
rozvoje Libereckého kraje, Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje a Koncepce ochrany 
přírody a krajiny Libereckého kraje).
V roce 2005 se JJHS aktivně zapojoval do veřejných projednávání změny územního plánu obce 
Lázně Libverda a v budoucnu bude dále aktivně vystupovat a snažit se koordinovat postup 
jednotlivých organizací proti výstavbě Skiareálu SMRK.

Okrašlovací činnost v roce 2005

Oprava a údržba skalních vyhlídek v     Jizerských horách  
V roce 2005 zrekonstruoval JJHS vyhlídku Jezdec v Liberci – Ruprechticích. Zbytky starého kovaného 
zábradlí byly nahrazeny novým zábradlím, které bylo vyrobeno podle původního vzoru. Oprava byla 
financována z příspěvku statutárního města Liberec a z příspěvku společnosti KNORR-BREMSE, 
systémy pro užitková vozidla ČR, s. r. o. Dále byly provedeny drobné opravy vyhlídek Jizera a Sněžné 
věžičky z prostředků poskytnutých Správou CHKO Jizerské hory.

Vlastivědná a publikační činnost, práce s veřejností 

4



Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2004

Na začátku dubna 2005 vyšla Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2004. Šlo již o třetí 
ročník publikace, která se snaží navázat na dnes již legendární ročenky vydávané Německým 
horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory (DGV). Jednalo se o sborníky dodnes sloužící jako 
významný zdroj informací o horách v našem regionu. Vydávání této ročenky skončilo se zánikem DGV 
ve čtyřicátých letech minulého století. Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) se v roce 2002 rozhodl 
tuto tradici obnovit a v březnu 2003 vydal svou historicky první ročenku, která svým pojetím vychází ze 
svých předchůdkyň vydávaných DGV. V Ročence JJHS 2004 je možné nalézt mnoho zajímavých 
článků nejen o činnosti JJHS, ale také o zajímavostech Ještědského hřebenu, Jizerských hor a okolí. 
Čtenáři se tu dozvědí například o životě netopýrů v Jizerských horách, o geologických zajímavostech 
Jizerských hor, o činnosti Horské služby na Ještědu, o životě kartografa Matouschka, o smírčích 
křížích v našem regionu apod. Ročenku vydal JJHS ve vlastním nákladu s technickou podporou 
Nakladatelství Petr Polda a tiskárny Geoprint. Ročenka vznikla především díky sponzorům, kteří si v 
ročence zakoupili reklamu, a samozřejmě také díky autorům textů, fotografií a vyobrazení, kteří své 
příspěvky poskytli bez nároku na honorář.

Výstava Horské spolky – minulost a budoucnost příhraniční krajiny

V průběhu roku 2005 byla česko-německá výstava s názvem Horské spolky – minulost a budoucnost 
příhraniční krajiny vystavena na následujících místech: Krajský úřad Libereckého kraje v Liberci, sídlo 
Euroregionu Nisa v Liberci, na Ještědu, v restauraci U Šámalů – Proseč pod Ještědem, ve 
Vlastivědném muzeu v České Lípě a v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Internetové stránky

Jizersko-ještědský horský spolek provozuje své webové stránky na adrese www.horskyspolek.cz. Je 
možno zde nalézt informace o činnosti JJHS, ale také třeba inventarizaci vyhlídek v Jizerských horách 
nebo popisy naučných stezek na Ještědu.

Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 
JJHS vydal v druhém vydání reprint tzv. Matouschkovy mapy z roku 1927. Mapa byla pod názvem 
Spezial-Karte vom Jeschken- u. Isergebirge vydána v roce 1927 v měřítku 1 : 50 000. Vyšla v nákladu 
deseti tisíc výtisků (na svou dobu neobvykle velkém). Na mapě je zachyceno rozsáhlé území od 
Lužických hor až po západ Krkonoš. V roce 2000 ji znovu vydal JJHS. První vydání reprintu bylo zcela 
rozebráno a v červnu 2005 tak JJHS vzhledem k velkému zájmu vydal mapu podruhé.

Přednášky v Čajovně 82 vůní v Liberci
V průběhu roku 2005 pořádal JJHS v Čajovně 82 vůní v Liberci následující přednášky:
19. 1. 2005 Večer s Jizersko-ještědským horským spolkem
9. 3. 2005 Jizerskohorská rašeliniště
25. 5. 2005 Tajuplná místa Ještědského hřebene
7. 12. 2005 Přednáška o Liberecké chatě

Odborné a poznávací exkurze pro členy

JJHS se věnuje také pořádání jednodenních výletů a tématických exkurzí s přírodovědným i 
historickým zaměřením pod vedením místních odborníků a znalců regionu. Dne 17. 5. 2005 se 
uskutečnila exkurze do libereckého podzemí, 4. 6. 2005 do Rabštejna u České Kamenice a dále se 
v průběhu roku uskutečnilo velké množství jednodenních výletů připravených Ctiborem Vimmerem 
(např. do Českého středohoří, Krkonoš, Jizerských hor, Lužických hor, Českého Švýcarska, na 
Šluknovsko apod.)

Další exkurze členů Horského spolku byly směrovány do následujících oblastí:
1. – 6. 7. 2005 – výlet na Šumavu
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28. – 30. 10. 2005 – výlet na Náchodsko – pevnost Dobrošov

Další uskutečněné akce

Tradiční horská tancovačka v hostinci U Šámalů

V sobotu dne 26. 2. 2005 se uskutečnil pátý tradiční ples Jizersko-ještědského horského spolku 
v hostinci U Šámalů na Ještědském hřbetu. K dispozici byla bohatá tombola a k tanci a poslechu hrála 
skupina Sešlost.

Slavnosti slunovratu

Dne 25. 6. 2005 se na louce u restaurace U Šámalů konaly 2. Slavnosti slunovratu pořádané JJHS. 
K poslechu hrála živá kapela Hazard.

Soutěž stovkařů – Stovkařská olympiáda

V sobotu 16. 7. 2005 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek třetí ročník Stovkařské olympiády. 
Olympiáda se skládá ze dvou základních soutěží – závodů ve vynášení sudů piva na Ještěd a soutěže 
Výstup na Mt. Everest. Závodů ve vynášení sudů piva se zúčastnilo 6 závodníků. Jeden z nich závod 
vzdal krátce po startu, ale ostatních 5 soutěž zdárně dokončilo a vyneslo 50litrový sud, vážící přes 60 
kg, na zádech až na vrchol Ještědu. Zvítězil závodník Karel Ouhrabka v čase jedna hodina a patnáct 
minut o pět minut před Petrem Schneiderem. Soutěž výstup na Mt. Everest vyhrál Pavel Schröter v 
čase pět hodin a čtyřicet šest minut. Druhý byl jediný cyklista mezi čtrnácti závodníky, Daniel Malý, 
který osm výjezdů zvládl za šest hodin a sedmnáct minut a vytvořil tak nový cyklistický rekord soutěže. 
V letošním roce se závodů poprvé zúčastnila i žena, Jana Komrzý, která v čase devět hodin a dvě 
minuty obsadila celkové šesté místo z devíti závodníků, kteří soutěž nakonec dokončili.

Podzimní slavnosti na Martinské stěně

V sobotu dne 1. 10. 2005 pořádal JJHS na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna 
v Liberci-Kateřinkách představení nazvané Podzimní slavnosti.
Na Podzimních slavnostech vystoupil Folklórní soubor Šafrán s lidovými písněmi a tanci z Podještědí, 
Podkrkonoší a Pojizeří, svůj um předvedla šermířská skupina Sethanon a pro dobrou náladu zahrála 
skupina Pakáž. Původně ohlášené divadlo DIF bohužel nedorazilo vzhledem k nemoci jedné z 
hlavních představitelek. Přesto se slavnosti i vzhledem k příznivému počasí setkaly se všeobecným 
pozitivním ohlasem. Akce byla finančně podpořena z Kulturního fondu statutárního města Liberec a 
zúčastnilo se jí několik desítek návštěvníků. 
V roce 2004 vyhlídku JJHS kompletně zrekonstruoval a osadil nové kované zábradlí, aby vyhlídka 
opět mohla bezpečně sloužit návštěvníkům. 
Od roku 1926 bylo pod vyhlídkou lesní divadlo, které však zaniklo s příchodem druhé světové války. 
Ve druhé polovině osmdesátých let minulého století byla tradice lesních představení na několik sezón 
obnovena, místo však opět zůstalo pusté až do roku 2004, kdy se JJHS rozhodl opět oživit zaniklou 
lesní scénu a alespoň jednou ročně tu uspořádat představení pro diváky.

Děkujeme všem členům a příznivcům spolku za podporu spolkových aktivit, 
zvláště pak těm, kteří se aktivně účastní akcí pořádaných spolkem.

Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2005 děkujeme dále 
uvedeným organizacím a jednotlivcům:

Adrenalin centrum Liberec ♣ Pavel Akrman – Epicentrum ♣ Auto Enge, a. s. ♣ 
Balerina Prokůpek ♣ Botanická zahrada Liberec ♣ Elitronic, s. r. o. ♣ Envigea, s. r. o. 
♣ Feromax, a. s. ♣ Ferona, a. s. ♣ Petr Fouqué ♣ GRAPHIS DTP studio, s. r. o. ♣ 
Jan Hořovský – výroba dřevěných hraček ♣ Jablotron, s. r. o. ♣ Ještěd, s. r. o. ♣ 
Jizerské pekárny, s. r. o. ♣ Jonsdorfer Gebirgsverein 1880 e. V. ♣ Kalendář 
Liberecka, spol. s r. o. ♣ KNORR-BREMSE, systémy pro užitková vozidla ČR, s. r. o. 
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♣ Lesy ČR, s. p. ♣ Liberecký kraj ♣ Likto, s. r. o. ♣ MEDIABOX, spol. s r. o. ♣ 
Nadace Preciosa ♣ Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ♣ NOWACO 
Czech Republic, s. r. o. ♣ Ornela, a. s. ♣ Pivovar Hols Vratislavice ♣ Pivovar Svijany, 
s. r. o. ♣ POBOZAM, s. r. o. ♣ RIA Reality, a. s. ♣ S A T O N Liberec, spol. s r. o. ♣ 
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec ♣ SIAL architekti a inženýři, 
spol. s r. o. ♣ Skloatelier Evans ♣ Správa CHKO Český ráj ♣ Správa CHKO Jizerské 
hory ♣ Statutární město Liberec ♣ Tarmac CZ, a. s. ♣ Tiskárna Geoprint ♣ 

Kontakty
Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení 
IČO: 65 10 03 52
Sídlo: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
tel.: 485 109 717
e-mail: horskyspolek@volny.cz
URL: www.horskyspolek.cz 

Bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Liberec, č. ú.: 89904-574/0600
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