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Výroční zpráva JJHS 2019 

Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) se sídlem v Liberci byl založen v roce 1996 a sdru-
žuje členy se zájmem o přírodu, historii a kulturní tradice Jizerských hor a Ještědského 
hřbetu. JJHS je otevřeným spolkem, jenž přijímá členy bez ohledu na věk či státní občanství. 
Mezi jednotlivými členskými schůzemi je činnost JJHS řízena výborem voleným na čtyřleté 
období. Jizersko-ještědský horský spolek provozuje webové stránky www.horskyspolek.cz, 
kde je možné nalézt podrobné informace o jeho činnosti. 

Ochrana přírody 
Zejména v praktických opatřeních pro ochranu přírody rozšířil JJHS svoji působnost na 
téměř celé území Libereckého kraje. Svoji činnost zaměřujeme především na práci v teré-
nu, na péči o chráněná území v Jizerských horách, na Ještědském hřbetu, v Českém ráji, 
Lužických horách, na Frýdlantsku i Českolipsku. Vyznačujeme hranice rezervací, kosíme 
horské louky se vzácnými druhy rostlin, likvidujeme nepůvodní invazní rostliny, vytváříme 
nové biotopy pro vodní a mokřadní faunu i flóru, budujeme a udržujeme zařízení k usměr-
nění pohybu návštěvníků, stavíme oplocenky k ochraně lesních porostů apod. V posled-
ních letech se podílíme na revitalizaci vybraných rašelinišť v Jizerských horách hrazením 
odvodňovacích příkopů, které zde byly v minulosti vytvořeny. 

Revitalizace tůně v bývalém lomu v ulici Na Výběžku v Liberci – Starém Harcově 
Foto Pavel Schneider
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Výroční členská schůze JJHS ve vratislavickém pivovaru 

Prodej knih, map, triček a dalších spolkových praktických předmětů 
Foto Milan Drahoňovský
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Kromě toho se aktivně zúčastňujeme správních řízení vedených orgány státní správy  
s možností ovlivnit rozhodování o připravovaných zásazích do přírody a krajiny regionu. 
Při své činnosti spolupracujeme zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – 
Regionálním pracovištěm v Liberci, Krajským úřadem Libereckého kraje, Lesy České  
republiky, s. p., Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody, s obcemi i nevládními organi-
zacemi v celém Libereckém kraji. 

Publikační činnost 
Vydáváme populárně naučné publikace věnované různým tématům z oblasti Jizerských 
hor, Frýdlantska a Ještědu, které se svým námětovým a estetickým pojetím snaží oslovit 
všechny skupiny 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. Od roku 2003 vydáváme ročenky Jizersko-ještědského horského 
spolku, které obsahují nejen informace o činnosti JJHS, ale také mnoho zajímavých tema-
tických článků z českých i polských Jizerských hor, Ještědu i dalších oblastí Libereckého 
kraje. Při jejich tvorbě spolupracujeme i se zahraničními autory. Vydáváme rovněž re -
printy speciálních historických map různých oblastí Libereckého kraje, vytvořených kar-
tografem Josefem Matouschkem v období první republiky. 

Osvětová a propagační činnost 
Budujeme a opravujeme naučné stezky a vytváříme informační tabule k chráněným  
územím, které v terénu seznamují návštěvníky s přírodními a historickými zajímavostmi 
jednotlivých území. Zabýváme se hlubším poznáním významných lokalit z pohledu histo-
rického, 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. Provádíme  
i rekonstrukce a údržbu vyhlídkových míst v Jizerských horách a jejich okolí. 

Organizujeme různé akce pro veřejnost spojené se sportovně-turistickými výkony i kul-
turními pořady v přírodě, popř. na nich spolupracujeme. Jmenovat můžeme např. Soutěž 
stovkařů, Slavnosti Ještědu, Slavnosti slunovratu atd. 

Pozemkový spolek  
Pozemkový spolek pro přírodu a památky severovýchodních Čech, původně nazvaný Seve -
rák, byl založen v roce 2000 jako součást 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 registrované pozemkové spolky v ČR. Hlavním 
posláním pozemkového spolku JJHS je přímá ochrana vybraných lokalit s významnou  
přírodní či kulturně historickou hodnotou. Tato ochrana je prováděna nejprve nabytím 
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vlastnických nebo jiných věcných práv ke zvoleným nemovitostem (dlouhodobý proná-
jem) a následnou odpovídající péčí o ně. 

Vznik spolku 
Prvotní myšlenka vzniku JJHS spadá již do roku 1995. Tehdejší dobrovolní ochránci  
přírody přišli s nápadem založení občanského sdružení, které by propojovalo zájmy a myš-
lenky podobně zaměřených ekologických organizací a institucí, programově by je zastře-
šovalo a mělo regionální působnost. Spolek se měl od začátku stát základnou především 
pro milovníky hor, a proto se i svým názvem odlišuje od jiných, úzce zaměřených, pouze 
ochranářských sdružení. Cílem JJHS je kriticky se stavět a věcně argumentovat proti  
megalomanským projektům, např. jako byla idea pořádání SKI 2003, jež by svým pojetím 
a rozsahem nepochybně negativně ohrožovalo horskou přírodu. V březnu 1996 se v bu -
dově Správy CHKO JH sešel přípravný výbor spolku, začaly se tvořit první stanovy a pro-
gramová náplň budoucího sdružení. S rostoucím tlakem pořádání SKI 2003 bylo nezbytné 
proces založení občanského sdružení urychlit, aby posléze mohlo aktivně vstupovat do 
správních řízení týkajících se kontroverzních plánovaných zásahů pořadatelů SKI 2003. 
Na podzim roku 1996 bylo dokončeno paragrafové znění stanov a dne 18. 12. 1996 byl 
návrh na registraci nového sdružení s názvem Jizersko-ještědský horský spolek doručen  
na Ministerstvo vnitra ČR. O den později byl náš spolek ministerstvem zaregistrován  
a 19. 12. 1996 je tak oficiálním datem vzniku spolku. V roce 1997 začala pracovat první kan-
celář, dokončovaly se poslední formality spojené s fungováním spolku jako samostatné 
právnické osoby a vzniklo i logo JJHS. 

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 
(DGVJI). 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 DGVJI rozvíjet celou řadu aktivit: značil první turistické stezky, vydával mapy 
a průvodce, stavěl rozhledny i horské chaty. Od roku 1891 vydával také spolkové ročenky, 
jež jsou dodnes ceněným zdrojem informací nejen o Liberecku. Pravděpodobně největším 
počinem DGVJI byla stavba ještědského hotelu, dokončeného roku 1907 (shořel roku 
1963). Náš Jizersko-ještědský horský spolek je moderní organizací, která navazuje na dobré 
tradice DGVJI, a přitom se jasně distancuje od jeho směřování po roce 1938. 
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Činnost Jizersko-ještědského horského 
spolku v roce 2019 

Realizace praktických opatření  
v ochraně přírody a krajiny

 
Dokončení projektu Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny 
Jizersko-ještědský horský spolek úspěšně dokončil svůj větší projekt, který byl financován  
z Operačního programu pro životní prostředí a Nadací Ivana Dejmala pro ochranu  
přírody. Rozsáhlý projekt, který byl realizován od roku 2017, sestával ze dvou turistických 
tras vedoucích přes Poledník a údolím Bílého Štolpichu. Zde bylo vybudováno několik 
poválkových chodníků, obnoveny svodnice pro vodu a opraveny kamenné i dřevěné stup-
ně. Veškerá opatření slouží zejména návštěvníkům hor, kteří jsou usměrňováni k pohybu 
po zpevněných cestách, aniž by nadále sešlapávali a narušovali povrch v okolí. 

 
Je zahájen projekt Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny 
V roce 2019 byla naopak zahájena realizace dalšího velkého projektu financovaného  
z Operačního programu pro životní prostředí a Nadací Ivana Dejmala pro ochranu  
přírody. Cílem akce je komplexní zásah do evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, 
která patří k unikátním místům celých Jizerských hor a zahrnuje mj. řadu vrchovišť v jejich 
centrální části (Klečové louky, Na Čihadle, Na Kneipě, U posedu, Vlčí louka) a masivy Černé 

Povalový chodník v údolí Bílého Štolpichu 
Foto Pavel Schneider
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hory a Jizery. V rámci projektu dojde k ozdravení lesních porostů, ze kterých se z větší části 
eliminuje dříve vysázený smrk pichlavý, který zde sloužil jako náhradní dřevina. Bude 
nahrazen novou výsadbou geneticky původního smrku ztepilého, dále zde budou vysázeny 
jedle, jeřáby nebo břízy karpatské. Součástí záměru je také úprava vodního režimu vybu-
dováním soustavy dřevěných hrázek v minulosti vyhloubených odvodňovacích příkopech, 
které odvádí vodu z cenných rašelinišť. Protože je lokalita součástí hnízdní oblasti tetřívka 
obecného a dalších zvláště ohrožených druhů ptáků, jsou práce na projektu výrazně  
ovlivněny obdobím jejich reprodukce. Předpokládané ukončení realizace všech opatření je 
v roce 2021. 
 
Horský spolek vytváří a pečuje o tůně pro obojživelníky 
V uplynulém roce se členové a příznivci Jizersko-ještědského horského spolku zaměřili také 
na větší projekt vytváření a regenerace tůní na podporu výskytu chráněných obojživelníků, 
kterým zejména v posledních letech výrazně ubývají životně důležité přirozené malé vodní 
plochy. Jednotlivé části této poměrně rozsáhlé akce se podařilo financovat z Ekofondu 
Magistrátu města Liberce, Nadace Partnerství a Programu péče o krajinu. Všechny tůně  
se nacházely v krajském městě Liberci, přičemž v městské části Starý Harcov se plnily úkoly 
obnovy v podobě čištění a prořezu dřevin, v jiné městské části Ruprechtice to bylo pak tvůrčí 
kopání dvou zcela nových soustav. 

Liberecko je všeobecně známé svými mnoha žulovými lomy. U řady z nich těžba před 
desítkami let ustala, kamenolomy byly opuštěny a šanci dostala příroda. Není výjimkou, že 
v takových místech se daří některým chráněným živočichům. Pokud byl lom v minulosti 
zatopen, případně se sem začala stahovat voda z okolí, vytvořila se zde zajímavá oáza pro 
obojživelníky, kteří v tomto prostředí našli výborné místo pro život. Ačkoliv podobná místa 
je často lepší ponechat přirozené sukcesi, je přece jen vhodné někdy přiložit ruku k dílu.  
A právě velké tůně, které se vytvořily na dně dvou bývalých lomů, se staly pro horský  
spolek cílem obnovy. Malebné zákoutí prvního lomu u Malého cípu bylo již velmi zarostlé 
a částečně znečištěné odpadem. Nikdo netušil, jak hluboká tůň je a zda se na dně nebude 
nacházet nějaké nemilé překvapení. Přistoupilo se tedy k částečnému odčerpání vody, se 
kterým pomohli dobrovolní hasiči z Krásné Studánky. Naštěstí bylo dno čisté a brigádníci 
se mohli plně soustředit na výřez dřevin, který má za cíl přivést na vodní hladinu více  
slunečního světla  potřebného k úspěšnému rozmnožování obojživelníků. Druhý lom se 
pak nalézá pod Libereckou výšinou. Zde se pracovalo o dost obtížněji vzhledem k prudkým 
srázům. Teoreticky byl připraven i horolezec, ale nakonec stačilo pouze lano a trocha  
odvahy. Z místa se odtěžilo větší množství dřeva a další bylo vytaháno přímo z vodní plochy.  

Vybudování první soustavy v Ruprechticích v Radčické ulici úzce navazovalo na práce 
provedené již v roce 2018, kdy zde byla zlikvidována větší černá skládka a vykopána první 
soustava čtyř tůní. Význam této akce dokládají také nálezy mloka skvrnitého. Protože pro-
stor zde je velký, vymyslela se ještě druhá soustava čtyř tůní situovaná bokem od té první  
u menšího pramene, který je vydatnější spíše při deštích. Z místa byl opět odvezen četný 
odpad. Druhá lokalita je pak v nedalekém Ruprechtickém lesíku za „Hokejkou“. Zde se  
sice nalézá větší vodní plocha, avšak vyskytují se v ní ryby, které svým predačním tlakem 
výrazně ovlivňují úspěšnost rozmnožování obojživelníků. Proto se přistoupilo k vytvoření 
menší soustavy u jednoho z pramenů. Při kopání se zde narazilo na staré hliněné  
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Revitalizace tůně v bývalém lomu v ulici Hubertova v Liberci – Starém Harcově 

Vodu z tůně v bývalém lomu v ulici Na Výběžku odčerpali hasiči z Krásné Studánky 
Foto Pavel Schneider
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meliorační trubky, které z území odváděly srážkovou vodu. Ty byly přerušeny a zaslepeny, 
takže je pravděpodobné, že při deštích se nově vzniklé tůně budou moci naplnit vodou. 
Podloží je zde více propustné, proto se voda bude vyskytovat spíše periodicky po větších  
deštích nebo tání sněhu. I tak lokalita tvoří biologicky cenné místo v přirozené mozaice  
biotopů. 
 
Nově natřená vyhlídková věž Na Čihadle 
Populární vyhlídková věž v přírodní rezervaci Na Čihadle v Jizerských horách byla na  
podzim opravena a opatřena novým nátěrem. Na okraji malebného vrchoviště byla 
Jizersko-ještědským horským spolkem před lety vybudována zcela nová vyhlídková věž, 
která nahradila tu předchozí, pro návštěvníky již krajně nebezpečnou. Roky letí, přírodní 
podmínky a zejména drsné horské klima vykonaly své. Pro udržení dobrého stavu této 
turistické atrakce bylo zapotřebí celou věž kompletně natřít a opravit několik drobností  
tak, aby mohla po další roky nadále sloužit všem, kteří si chtějí vychutnat parádní výhled 
na krásná jezírka a v různých ročních obdobích se měnící barvy vegetace. Obnovu věže  
se podařilo financovat z Nadace ČEZ. Nově vyspravena byla také oplocenka kolem celého 
vrchoviště. 
 
Práce na naučné stezce Tři iseriny 
Dalším turisticky významným místem je naučná stezka Tři iseriny, vinoucí se kolem 
osady Jizerka až na polské území k chatě Górzystów. Horský spolek stezku pravidelně udr-
žuje a opravuje. Letos musely být odstraněny popadané kmeny na stezce přes Bukovec, 
včetně několika smrků. U nich panovala obava, že by mohly být potenciálním zdrojem 
výskytu kůrovce, proto se přistoupilo k ručnímu odkornění ležících stromů. Z jiných prací 
pak lze uvést kompletní obnovu infopanelů, na které se podařilo získat peněžní zdroje  
z Dotačního programu Krajského úřadu Libereckého kraje, Ekofondu Magistrátu města 
Liberce a Na dace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. 
 
Sekání luk na Jizerce a v Bílém Potoce 
Tradiční pracovně-společenskou akcí je sekání horských luk na Jizerce a vachtové louky  
v Bílém Potoce. Několik desítek členů horského spolku se jako každý rok zapojilo do seče, 
shrabování a odvozu posečené trávy z Upolínové louky a Pralouky, které jsou součástí  
přírodní rezervace Bukovec. Ochranu těchto luk není třeba zdůrazňovat. V lokalitách se 
mimo jiné vyskytuje symbol CHKO Jizerské hory – upolín nejvyšší (Trollius altissimus), 
kropenáč vytrvalý (Swertia perennis) nebo pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). 
Jako akreditovaný pozemkový spolek se ještě staráme o prameniště nedaleko koupaliště  
v Bílém Potoce, kde se hojně vyskytuje chráněná vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). 
Péče o tyto louky probíhá v úzké kooperaci s odborníky ze Správy CHKO Jizerské hory.  
Je však třeba konstatovat, že v rámci suchých roků, které nyní panují, bylo tentokrát množ-
ství posekané biomasy výrazně podprůměrné. 

 
Značení hranic chráněných území 
V roce 2019 byly opraveny hraničníky v PR Meandry Smědé, v CHKO Český ráj a v NPR 
Jizerskohorské bučiny, ve které bylo obnoveno i pruhové značení hranice. 
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Oprava vyhlídkové věže v přírodní rezervaci Na Čihadle  
Foto Milan Šteinfest 

Fyzicky náročné sečení prameniště v Bílém Potoce 
Foto Pavel Vonička
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Oprava Rohanova kamene na Ještědu 
Rohanův kámen, žulový obelisk na vrcholu Ještědu, se dočkal opravy. Pamětní symbol byl 
v místě postaven na počest návštěvy vrcholu členkou panské rodiny Adély Rohanové, při-
čemž tvořil také hranici mezi dvěma významnými panstvími v kraji, rody Clam-Gallasů  
a Rohanů. Žulový obelisk musel být sejmut těžkou technikou, jelikož bezprostředně hrozi-
lo, že se zřítí. Sestava obelisku se po vyspravení nového podstavce znovu vrátila na své 
místo a opět stráží dávné hranice. Pro budoucí generace byla uložena schránka se součas-
nými zajímavostmi. Akci podpořila společnost Ještěd, s. r. o. Více informací o opravě 
Rohanského kamene je uvedeno v článku Jakuba Šreka v této ročence.  
 

Publikační činnost  
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2018 
Začátkem dubna 2019 vydal Jizersko-ještědský horský spolek svoji sedmnáctou ročenku, 
která je určena nejen členům spolku, ale všem zájemcům o Jizerské, Ještědské či Lužické 
hory a jejich podhůří. Na 224 stranách čtenáři najdou pestrou skladbu článků o historii  
i přírodních zajímavostech našeho kraje a také příspěvky z činnosti horského spolku. Větší 
část článků než obvykle je v Ročence JJHS 2018 věnována Chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory k 50 letům její existence. Toto významné výročí připomíná ve svém úvodním 
článku Jiří Hušek, ředitel regionálního pracoviště AOPK Liberecko, který v něm shrnuje 
témata, která měla zásadní vliv na vývoj přírodního a krajinného prostředí CHKO během 
uplynulého padesátiletého období jejího trvání a kterými se i dnes její správci zabývají. 
Velice zajímavý je příspěvek Ivana Rouse, který se věnuje jednak dosud známým pseu dokra-
sovým jeskyním, tzv. valhalám, v Jizerských horách, jednak popisuje podzemní prostory 
nově objevené. Martin Pudil nabízí čtenářům čtivé shrnutí výsledků kroužkování ptáků 
během týdenních podzimních odchytů na Jizerce. Kolektiv autorů (René Bělohradský, 
Markéta Kavková, Renata Tišerová, Petra Šternová, Michal Čtveráček) zpracoval velice 
pěkně historii i současný stav clam-gallasovských obor v Jizerských horách. Pátrání po his-
torických hraničních kamenech na řece Jizeře popisuje ve svém příspěvku Josef Joe Kuna, 
zatímco Miroslav Jech pečlivě a podrobně zpracoval historii výroby papíru ve Ferdinandově. 
Poněkud zapomenutý Schillerův pomníček v Kateřinkách připomíná Vojtěch Mai a karto-
graf Jan Prášil popisuje tvorbu celé řady turistických map z našeho regionu včetně první 
česko-německé mapy Jizerských hor, na které se podíleli Otokar Simm a Jan Heinzl. 

Barevná příloha v polovině ročenky tvoří pomyslnou hranici mezi Jizerskými horami  
a dalšími oblastmi a my se v „kamenném“ článku Jakuba Šreka přesouváme na Ještědský 
hřbet. Autor se věnuje zajímavé hornině – červenému hodkovickému porfyru – historii 
jeho těžby, ale i použití této horniny na některých významných stavbách v okolí. Walter 
Künzel se ve svém příspěvku, který z němčiny přeložil a poznámkami opatřil Marek 
Řeháček, věnuje „královnám ještědských titschů“, tedy dámám, které jsou držitelkami 
rekordů v počtu výstupů na Ještěd v období před 2. sv. válkou. M. Řeháček v následujícím 
článku se zdařilými ilustracemi Petra Ferdyše Poldy provádí čtenáře obcí Waltersdorf  
v severním podhůří Lužických hor s unikátními pískovcovými portály na zdejších domech. 
Rovněž pozvání na návštěvu hrobky rodů Kanitz-Kyaw v Hainewalde s úžasnou kamenic-
kou výzdobou je velice lákavé. Pavel Vonička v krátkém příspěvku seznamuje čtenáře  
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s invazním nepůvodním druhem ploštice – vroubenkou americkou, která dorazila už i na 
Liberecko. 

Třetí, „společenská“ část ročenky je sestavena z několika příspěvků, psaných v poněkud 
odlehčeném stylu. O setkání u pramene Jizery při příležitosti 20. výročí jeho určení 
Stanislavem Zajícem píše Miloslav Nevrlý, zatímco P. Vonička připomíná 85. narozeniny 
čestných členů JJHS M. Nevrlého a Siegfrieda Weisse včetně výběru z bibliografie druhého 
z jubilantů. Následuje shrnutí spolkového zájezdu na Oravu z pera Zdeňka Hluštíka a vý -
letu do pivovaru Klášter Hradiště nad Jizerou, které sepsal Michal Drobek Vinař. P. Vonička 
a Marek Sekyra již tradičně uvádějí výběr regionální literatury vydané v roce 2018. 

Závěrečná část ročenky je věnována činnosti JJHS v roce 2018. Dočteme se zde o reali-
zovaných projektech v ochraně přírody, o dětském spolkovém táboře v Lobendavě i o dal-
ších oblastech spolkového života a dění.  
 

Kulturní a společenské akce 
Tradiční ples JJHS 
Tradiční ples se konal opět v restauraci U Košků v Liberci – Nových Pavlovicích dne  
15. února 2019 od 20 hodin. K tanci i poslechu zahrál ABC band a program obohatilo i vy -
stoupení bubenické formace Darbiam a orientálních tanců v podání tanečního studia Aisha. 
 
Členská schůze JJHS 
Dne 6. dubna 2019 se v prostorách pivovaru Hols ve Vratislavicích nad Nisou uskutečnila 
členská schůze JJHS. Hlavními body byla volba členů výboru, seznámení s činností v minu-
lém roce, plán činnosti na rok 2019 a další nutné každoroční záležitosti, spojené zejména  
s hospodařením spolku.  

Předávání hlavní výhry na plese JJHS 15. 2. 2019 
Foto Milan Drahoňovský
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Slavnosti slunovratu na Martinské stěně 8. 6. 2019 

Účastníci spolkového tábora v Lobendavě 
Foto Milan Drahoňovský
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Účast spolku na Prolínání ve Smržovce 
Pouťové akce se v uplynulém roce rozrostly o stánkovou účast ve Smržovce, kde se usku-
tečnil 13. ročník Prolínání. Akce zaměřená na regionální produkty a služby přilákala ve  
slunečném počasí velké množství lidí. Pro naprosto bezvadnou spolupráci s pořadateli se 
parta obsluhy již velmi těší na další ročník. 
 
Slavnosti slunovratu na Martinské stěně 
Další z výsostně tradičních akcí Jizersko-ještědského horského spolku, organizovaná zde již 
od roku 2004, proběhla na místě bývalého – a dnes opět provozovaného – lesního divadla 
u vyhlídky Martinská stěna v Liberci-Kateřinkách v sobotu dne 8. června 2019. V programu 
Slavností slunovratu bylo divadlo Rolnička s dětským představením Letní dračí pohádka,  
T. O. Jizerský bodlák předvedla ukázky skotských tanců a před začátkem pohádky bylo pro 
malé návštěvníky připraveno putování pohádkovým lesem. 
 
Letní rodinný tábor v Lobendavě 
Ve dnech 14. až 28. července se na tábořišti ZO ČSOP Kletr u Lobendavy uskutečnil tábor 
pro rodiče či prarodiče s dětmi. Táboru rozděleného na dva turnusy se zúčastnilo cca  
40 dospělých a dětí předškolního i školního věku a všichni prožili pěkné chvíle mimo  
civilizaci v lese na vybaveném tábořišti bez elektrické energie. 
 
Účast spolku na Mariánské sklářské pouti na Kristiánově 
Po nevydařeném roce 2018, kdy panovalo velmi nepříznivé počasí, bylo přece jen přízni -
věji a do osady Kristiánov si lidé cestu našli. Spolkový stánek provoněly grilované klobásy 
z Raspenavy a vratislavické pivo teklo proudem. I přes delší dobu trvající zádrhel ve vý -
padku elektrické energie se akce nakonec podařila a v roce 2020 bude jistě opakována. 
 
Závody ve vynášení sudů s pivem na vrchol Ještědu 
V sobotu dne 14. září 2019 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek již šestnáctý ročník 
závodů ve vynášení sudů piva na vrchol Ještědu v rámci tradičních oslav Ještědu. Závody ve 
vynášení sudů piva, které se zde konají s jednou výjimkou pravidelně od roku 2003, spočí-
vají jednoduše v tom, že závodníci vynášejí na zádech plné sudy piva od spodní stanice 
lanovky na vrchol Ještědu. Letos se pojedenácté konala i dámská kategorie této disciplíny  
s 15litrovými sudy a organizátoři navíc předloni obnovili kategorii 30litrových sudů, která 
doplnila královskou kategorii 50litrových sudů. Předloni se poprvé přidala také kategorie 
rodič s dítětem v krosně. Letos počasí závodům přálo a všechny sudy se podařilo vynést  
až na vrchol. 

V mužské kategorii 50litrových sudů zvítězil Radim Třešňák (držitel rekordu v počtu 
výstupů na Ještěd během 24 hodin) v čase 00:45:52, který letos porazil rekordmana 
Zdeňka Páchu. Ten skončil druhý v čase 00:46:33 a zaostal tak za svým vlastním rekordem 
00:37:00 z roku 2013. Třetí byl stejně jako loni Petr Schneider (vítěz úplně prvního roč-
 níku z roku 2003). Na vrchol dále dorazili s 50litrovými sudy Jiří Sobotka, David Franěk, 
Jan Jon a Zdeněk Andres. V mužské kategorii 30litrových sudů zvítězil ostřílený závodník 
Milan Marhan v rekordním čase 00:32:20. Za ním následovali Michal Dlouhý, David Mazáč, 
Petr Pošta, Zdeněk Balšán, Miroslav Karl, Jan Kocourek a Petr Spálovský. 
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Oficiální výsledky soutěže ve vynášení sudů piva na vrchol Ještědu  
konané 14. 9. 2019
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Michal Dlouhý na trase závodu ve vynášení  sudů piva na vrchol Ještědu 

Stánek JJHS na 13. ročníku Prolínání ve Smržovce 
Foto Pavel Schneider



V ženské kategorii zvítězila Jana Václavíková v čase 00:38:18. Druhé dělené místo obsa-
dily Markéta Baňková a Jana Škorpilová v čase 00:43:45. 

V kategorii rodiče s dítětem v krosně byl letos překonán rekord 00:23:00, který vytvořil 
Martin Stezka v roce 2017. V rekordním čase 00:21:56 zvítězil Roman Knížek, následovali 
Ondřej Kůrka, Petr Ježek, Štěpán Stejskal, Iva Stejskalová, Kateřina Krutská, Lukáš Rajchl, 
Adéla Melicharová a Tereza Poštová. 

Ceny pro závodníky věnovala společnost Ještěd, spol. s r. o., provozovatel hotelu Ještěd, 
České Radiokomunikace, a. s., a Liberecký kraj. 
 

Spolkové výlety a exkurze 
Zájezd na Zakarpatskou Ukrajinu 
Ve dnech 17.–25. června se uskutečnil turistický zájezd JJHS na Zakarpatskou Ukrajinu,  
kterého se zúčastnilo 43 členů. Dopravu autobusem nám již tradičně zajistila firma 
Autobusová doprava Grundmann z Nové Paky, bezpečně nás přepravili oba řidiči, Josef 
Grundmann ml. a Miroslav Táborský. Ubytování s polopenzí bylo zajištěno v turistické 
chatě Edelweiss v horském městečku Jasiňa, tedy v místě, kde v dobách první republiky 
končil pravidelný rychlík z Prahy na nejdelší železniční trati tehdejšího Československa.  

Během pobytu jsme absolvovali několik celodenních túr na jednotlivé hřebeny 
Východních Karpat, které se zdvihají v okolí Jasini. Vystoupali jsme na nejvyšší horu 
Hoverlu (2 061 m), kde nás zastihla letní bouřka s průtrží mračen, která nás doslova  
spláchla do údolí. Přešli jsme hřeben Svidovce s nejvyšší horou Bliznica (1 872 m) s krás-
nými výhledy na nekonečné horské hřbety ukrajinských, polských i rumunských Karpat. 
Během fyzicky méně náročných výletů po poloninách jsme obdivovali krásu zdejších  
tradičně obhospodařovaných luk dosud nezničených chemizací, zejména pestrou luční 
květenu, ale i vesnice s původní zástavbou. Neopomenuli jsme návštěvu restaurace s mini-
 pivovarem v blízké obci Kvasy, kde jsme ochutnali místní ležáky i svrchně kvašené speciály. 
Závěrečný výlet do moderního rekreačního střediska Bukovel s aquaparkem, ale především 
s množstvím nových hotelů, lanovek a sjezdovek čekajících na bohaté zimní návštěvníky  
z velkých měst, nás vrátil do současné doby.    

 
Výlet do Děčína 
Dne 30. listopadu se uskutečnil výlet do Děčína s konečnou zastávkou v místním pivovaru 
Kapitán (více v samostatném článku Michala Vinaře v této ročence). 
 

Další aktivity JJHS 

Zástupci spolku se během roku 2019 zúčastnili jednání a diskuzí týkajících se rozšíření 
lyžařského areálu na Ještědu a spolek uplatnil své připomínky v rámci řízení EIA na rozší-
ření sjezdovky Skalka. 
 
Dále se spolek zúčastnil výstavy Kamínky občanské společnosti konané v liberecké  
knihovně od 6. února do 14. března 2019.

18
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Členská základna a struktura spolku 

Počet členů a jeho změny 
V roce 2019 bylo přijato 13 nových členů:  
Petr Coufal, Jan Dvořák, Eliška Jáčová, Radek Květ, Jitka Klingerová, Jarmila Nešverová, Jiří 
Nešvera, Petra Plívová, Jiří Pokorný, Milan Průša, Josef Rybář, Daniel Štěpánek, Eva Vejrová. 

Členství bylo ukončeno na vlastní žádost nebo zaniklo z důvodu neplacení členských 
příspěvků 21 členům. 

V roce 2019 bylo uděleno čestné členství třem našim členům: Petru Formanovi, Janu 
Škodovi, Milanu Šteinfestovi. 

K 31. 12. 2019 měl Jizersko-ještědský horský spolek 299 členů, z toho 9 členů čestných. 
 
Výbor  
V roce 2019 pracoval výbor JJHS v následujícím složení: 

Pavel Schneider předseda; pschneider@centrum.cz 
Aleš Kočí místopředseda; koci@zooliberec.cz  
Michal Vinař správní řízení; vinar.michal@email.cz 
Otto Ulman, DiS. zapisovatel; o.ulman@centrum.cz (do 6. 4. 2019) 
Milan Drahoňovský fotodokumentace, propagace; milan@photo-bank.cz 

(do 6. 4. 2019) 
Petr Polda publikace, (grafika a sazba); letní tábory s dětmi; 

ferdys.polda@tiscali.cz 
Milan Šteinfest práce v terénu, společenské akce;  

mad.milan@seznam.cz (do 6. 4. 2019) 
Libor Stejskal zpravodaj; libor.stejskal@seznam.cz 
Šárka Němcová sarka.nemcova@epicos.cz (od 6. 4. 2019) 
Nikola Neumanová zapisovatel, nikola.neumanova@volny.cz  

(od 6. 4. 2019) 
Martin Pivrnec mapiv12@seznam.cz (od 6. 4. 2019) 
Pavlína Voničková hospodář; pajavonickova@seznam.cz (od 6. 4. 2019) 
 

Kontrolní komise 
Tomáš Klimovič předseda 
Lucie Podhorová  
Martin Rejlek 
 

Zaměstnanci  
Leoš Vašina vedoucí kanceláře, realizace projektů a zakázek 
Alena Řebíčková účetnictví, administrativa
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Zpráva o hospodaření za rok 2019
MAJETEK ZA ROK 2019 KČ 

peníze v hotovosti 8 962 
peníze na bankovních účtech 491 146 
dlouhodobý hmotný majetek 7 870 504 
podíly na ovládaných osobách 200 000 
ostatní dlouhodobý majetek finanční 130 000 
publikace na skladě 381 663 
propagační materiál na skladě, ostatní materiál 11 785 
pohledávky 66 048 
závazky, jiná –1 761 865 
majetek celkem 7 398 243 

NÁKLADY  
kancelářské potřeby 3 577 
materiál k pracím v terénu 40 656 
PHM 48 869 
nákup knih a časopisů 447 
změna stavu výrobků 44 210 
spotřeba energie – plyn, elektřina, voda 11 100 
prodané zboží a propagační 1 933 
opravy a údržba – auto a nářadí 120 155 
cestovné, stravné, ubytování – brigády 29 510 
pohoštění, potraviny 20 830 
poštovné, telefon, nájemné, internet, kopírování, software  122 552 
subdodávky  40 443 
tisk publikací, grafické práce, distribuce publikací 72 793 
nákup drobného majetku 0 
kulturní produkce 3 000 
nájemné garáž, pozemky, pronájem sálu, různé služby 16 721 
přepravní a skladové služby, parkovné 205 
poskytnuté členské příspěvky 1 000 
mzdové náklady – zaměstnanci, brigádníci  398 147 
zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady 92 438 
silniční daň, dálniční známka, správní poplatky 7 222 
bank. poplatky, pojištění auta, povinné ručení, úroky,  
ostatní náklady 80 144 
odpisy dlouhodobého majetku 682 835 
daň z příjmu splatná 0 
náklady celkem 1 851 787 

VÝNOSY  
prodej publikací 85 950 
práce v terénu 386 507 
reklama, nájemné 118 589 
prodej propagačního materiálu 4 595 
jiné provozní výnosy, úroky, zúčtované dotované stavby 580 686 
sponzorské dary, nadační příspěvky 102 000 
členské příspěvky 44 098 
dotace provozní 264 854 
výnosy celkem 1 587 279 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  
náklady celkem (včetně daně z příjmu) 1 851 787 
výnosy celkem 1 587 279 
zisk –264 508 
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Seznam členů JJHS 
k 31. 12. 2019

Členové JJHS 

36/02 ZO ČSOP Liberec 
BAŇKOVÁ Markéta Slaný 
BAREŠ Petr Liberec 
BAREŠOVÁ Milada Liberec 
BEITL Petr Jablonec nad Nisou 
BENEŠ Luděk Praha 
BERAN Radek Liberec 
BÍLEK Jiří Liberec 
BLÁHA Zdeněk Jablonec nad Nisou 
BOHUSLAV Pavel Železný Brod 
BÖNISCH Radek Praha 
BRANDEJSKÁ Marie Liberec 
BRUŠKOVÁ Andrea Praha 
BŘACH Tomáš Liberec 
COUFAL Petr Liberec 
COUFALOVÁ Markéta Liberec 
ČÁP Jakub Liberec 
ČÁP Karel Liberec 
ČECH Michal Praha 
ČERNOHUB Josef Liberec 
ČERNÝ Pavel Liberec 
ČERVA Jan Liberec 
ČIHÁK Ivan Liberec 
ČÍŽKOVÁ Irina Jablonec nad Nisou 
DEDECIUSOVÁ Jana Hejnice 
DOLEŽELOVÁ Eva Liberec 
DOSTALÍKOVÁ Zuzana Liberec 
DRÁBKOVÁ Jana Praha 
DRAHOŇOVSKÁ Eva Liberec 
DRAHOŇOVSKÝ Milan Liberec 
DUDOVÁ Dagmar Liberec 
DVOŘÁK Jan Liberec 
DVOŘÁK Miroslav Liberec 

EICHLEROVÁ Jana Liberec 
ENGELMANN Isa Verona-Poiano/Itálie 
FAJGL Pavel Jablonec nad Nisou 
FELCMANOVÁ Jitka Raspenava 
FELCMANOVÁ Zdena Raspenava 
FIALA Milan Nová Ves nad Nisou 
FIALOVÁ Eva Letařovice 
FLEKNA František Liberec 
FOLCOVÁ Helena Liberec 
FOUQUÉ Petr Liberec 
FRYČ Martin Liberec 
GRADL Christa Künzell/SRN 
GRADL Walter Künzell/SRN 
GRUNT František Líbeznice 
GUMOWSKI Andrzej Gdynia/Polsko 
HAJFLER Pavel Liberec 
HAJFLEROVÁ Dagmar Liberec 
HASENÖHRL Jan Praha 
HÁVA Jiří Liberec 
HEJKAL Jiří Kraslice 
HEJKALOVÁ Anna Silvie Kraslice 
HEJKALOVÁ Soňa Kraslice 
HLAVA Ondřej Liberec 
HLAVA Vladimír Liberec 
HLAVOVÁ Marcela Liberec 
HLOUŠKOVÁ Hana Liberec 
HLUŠTÍK Zdeněk Liberec 
HLUŠTÍKOVÁ Ivana Liberec 
HOLASOVÁ Marie Liberec 
HORÁK Antonín Liberec 
HROMÁDKO Josef Liberec 
HUBKA Rudolf Hejnice 
HUBKOVÁ Jana Horky nad Jizerou 
HUGHESOVÁ Gladice Liberec 

Čestní členové JJHS 

PŘÍJMENÍ Jméno Obec 

AMBROZEK Libor Praha 
FORMAN Petr Jablonec nad Nisou 
NEVRLÝ Miloslav Liberec 
SIMM Otokar Jablonec nad Nisou 
SUCHL Jan Liberec 

 
PŘÍJMENÍ Jméno Obec 
ŠKODA Jan Liberec 
ŠTEINFEST Milan Liberec 
WEISS Siegfried Jablonec nad Nisou 
ZAJÍC Stanislav Semily 
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HULÁK Jiří Frýdlant v Čechách 
CHALOUPKA Josef Liberec 
CHALOUPKOVÁ Markéta Liberec 
CHLÁDEK Leoš Liberec 
CHYBA Zdeněk Liberec 
CHYBOVÁ Milena Liberec 
IMLAUF Jan Liberec 
INDRÁČEK Ivan Desná v Jizerských horách 
INDRÁČKOVÁ Jitka Desná v Jizerských horách 
JAČEK Martin Praha 
JÁČOVÁ Eliška Hejnice 
JAHODOVÁ Libuše Liberec 
JANDÍK Jiří Liberec 
JANDÍKOVÁ Táňa Liberec 
JANEČEK Milan Liberec 
JASCHEK Jürgen Osečná 
JASCHEK Vera Osečná 
JEHLIČKA Martin Višňová 
JELÍNEK Stanislav Liberec 
JERSÁK Jan Liberec 
JERSÁKOVÁ Marta Liberec 
JIROUDEK Jiří Liberec 
JUN Antonín Hejnice 
KAFKOVÁ Miroslava Liberec 
KALOUS Pavel Liberec 
KARAS Lukáš Jablonec nad Nisou 
KAREŠ Martin Liberec 
KAREŠOVÁ Pavlína Liberec 
KARPAŠ Roman Liberec 
KAŠKA Miroslav Liberec 
KAZDA Chico Jiří Liberec 
KLIMOVIČ Tomáš Liberec 
KLINGEROVÁ Jitka Liberec 
KNEITSCHEL Helmut Schnaitsee/SRN 
KOCOUREK Luboš Mníšek 
KOČÍ Aleš Liberec 
KOČÍ Jana Liberec 
KOLAŘÍKOVÁ Jaroslava Liberec 
KOLDOVSKÁ Eva Liberec 
KOSÁK Standa Liberec 
KOSEK Michal Okrouhlo
KOSTŘICA Jaroslav Liberec 
KOTYKOVÁ Romana Liberec 
KOUKOL Jan Rychnov u Jablonce nad Nisou 
KOVÁŘOVÁ Zdena Chrastava 
KRAUSE Werner Jablonec nad Nisou 
KROČIL Jakub Liberec 
KRUPAUER Jaroslav Liberec 
KŘIVOHLAVÁ Michaela Děčín 
KŘÍŽEK Jiří Liberec 
KUČERA František Liberec 
KUČERA Miloslav Světlá pod Ještědem 
KUČEROVÁ Marie Světlá pod Ještědem 

KUDRNA Daněk Litoměřice 
KURTIN Petr Jablonec nad Nisou 
KVĚT Radek Bílý Potok pod Smrkem 
LANGMAIER Jindřich Liberec 
LINDA Stanislav Liberec 
LINHARTOVÁ Jana Nové Dvory 
LIPSKÝ Aleš Holenice 
LITSCHOVÁ Jaroslava Praha 
LOUDA Jiří Jablonec nad Nisou 
LOUTHAN Miloš Kladno 
LUBAS Jaroslav Nová Ves nad Nisou 
MAIER Michal Liberec 
MAIER Roman Liberec 
MALÍK Jiří Praha 
MARKOVÁ Markéta Žehrov 
MARTINCOVÁ Marcela Liberec 
MAUDER Karel Liberec 
MAZÁČ Zbyněk Děčín 
MELOUN Jaroslav Hejnice 
MENZEL Günter Liberec 
MOC Vladimír Liberec 
MUSÍLKOVÁ Daniela Liberec 
NÁDHERA Bohumil Liberec 
NAVRÁTIL Vladimír Liberec 
NECHVÍLOVÁ Dana Jablonec nad Nisou 
NEŠVER Jiří Liberec 
NEŠVEROVÁ Jarmila Liberec 
NEUMANN Vladimír Liberec 
NEUMANOVÁ Nikola Liberec 
NEVOLE Vojtěch Liberec 
NĚMCOVÁ Šárka Liberec 
NOSEK Martin Liberec 
NOSKOVÁ Anežka Liberec 
NOSKOVÁ Eva Hejnice 
NOVÁK Frýgo Jiří Liberec 
NOVÁKOVÁ Irena Jablonec nad Nisou 
NOVÁKOVÁ-SLAVÍKOVÁ Kateřina Praha 
NOVÁKOVÁ Zlata Jablonec nad Nisou 
NOVÁKOVÁ Zora Liberec 
NOVOTNÁ Eva Josefův Důl 
NOVOTNÝ Karel Liberec 
NOVOTNÝ Martin Pardubice 
NOVOTNÝ Martin Chrastava 
NOVOTOVÁ-JAHODOVÁ Jana Liberec 
OLIVOVÁ Jarmila Liberec 
OLYŠAR Petr Liberec 
OULEHLE Miroslav Jablonec nad Nisou 
PÁRA Boleslav Liberec 
PÁRA Boleslav ml. Liberec 
PÁRYS František Liberec 
PÁRYSOVÁ Terezie Baar/Švýcarsko 
PAVLŮ Jiří Liberec 
PEŠKOVÁ Radka Jeřmanice 
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PETR Radek Praha 
PETROVÁ Kateřina Praha 
PILEKOVÁ Růžena Liberec 
PILNÁ Miroslava Liberec 
PIVRNCOVÁ Marta Liberec 
PIVRNEC Martin Liberec 
PLÍVOVÁ Petra Liberec 
PODHOROVÁ Lucie Hejnice 
PODZIMEK Miloš Lomnice nad Popelkou 
POKORNÝ Jakub Beroun 
POKORNÝ Jiří Liberec 
POLDA Ferdyš Petr Liberec 
POLDOVÁ Alena Liberec 
PROCHÁZKOVÁ Libuše Liberec 
PRŮŠA Milan Železný Brod 
PUDIL Martin Liberec 
RAJDL Kristian Hrádek nad Nisou 
RAMSEIDL Tomáš Liberec 
RAMSEIDLOVÁ-VOJTĚCHOVÁ Pavla Dlouhý Most 
REICH Jaroslav Řehnice 
REJLEK Martin Liberec 
REJMAN Ladislav Liberec 
RICHTER Vít Desná v Jizerských horách 
ROUS Ivan Liberec 
RUNDE-KNĚZÁČKOVÁ Lenka Münster/SRN 
RYBÁŘ Josef Osečná 
ŘEBÍČKOVÁ Alena Liberec 
ŘEHÁČEK Marek Dolení Paseky 
ŘIČÁNEK Miloslav Praha 
SEIDL Tamara Roth/SRN 
SEIDL Zdenek Roth/SRN 
SENOHRÁBEK Stanislav Desná v Jizerských horách 
SCHIEKE Filip Děčín 
SCHNEIDER Pavel Liberec 
SCHNEIDER Petr Liberec 
SCHNEIDER Vlastimil Liberec 
SCHNEIDEROVÁ Lenka Liberec 
SCHNEIDEROVÁ Petra Liberec 
SCHÖTTA Ivo Jablonec nad Nisou 
SLÁDEK Petr Liberec 
SLAVÍK Kamil Vítkov u Opavy
SLAVÍK Libor Roztoky u Prahy 
SOCHŮREK Roman Liberec 
SOUČKOVÁ Monika Liberec 
STANĚK Jakub Liberec 
STAŇKOVÁ Ivana Liberec 
STANGE Walter Zittau/SRN  
STANKIEWICZ Wojciech Poznaň/Polsko 
STEHLÍKOVÁ Miluše Liberec 
STEJSKAL Jan Liberec 
STEJSKAL Libor Hejnice 
STRNÁDEK Milan Jablonec nad Nisou 
STRNADOVÁ Martina Heřmanice 

STYCZYNSKI Romuald Wągrowiec/Polsko 
SUCHL Jan ml. Liberec 
SVIEŽEN Stanislav Liberec 
ŠÁLEK Jan Liberec 
ŠEFČOVIČ Dušan Liberec 
ŠEPS Miroslav Liberec 
ŠIMEK Jiří Liberec 
ŠÍP Ondřej Liberec 
ŠKAPIKOVÁ Zuzana Liberec 
ŠKODA Richard Liberec 
ŠKODOVÁ Dagmar Liberec 
ŠKOPKOVÁ Martina Praha 
ŠMAUS Petr Bedřichov 
ŠORM Josef Liberec 
ŠORMOVÁ Vlasta Liberec 
ŠOUREK Jiří Kopidlno 
ŠOUREK Miroslav Liberec 
ŠREK Jakub Liberec 
ŠTEFAN Petr Liberec 
ŠTEKL Miroslav Liberec 
ŠTĚPÁNEK Daniela Liberec 
ŠTĚPÁNEK Vladimír Liberec 
ŠTĚPÁNKOVÁ Jitka Liberec 
ŠUBRTOVÁ Marie Jablonec nad Nisou 
ŠVEC František Nitra/Slovensko 
TICHÝ Michal Liberec 
TOMAIDES Martin Vestec 
TOMÁŠ Jiří Rozstání 
TOMÁŠOVÁ Alena Rozstání 
TREJBAL Tomáš Čistá u Horek 
TRŽICKÝ Martin Praha 
TŘEŠŇÁK Radim Liberec 
TUREK Josef Jablonec nad Nisou 
ULMAN Otto Liberec 
ULMANOVÁ Marie Liberec 
VALENT Radovan Nové Město pod Smrkem 
VALENTOVÁ Marta Praha 
VAŠINA Leoš Liberec 
VAŠINA Leoš ml. Liberec 
VÁVROVÁ Jiřina Oldřichov v Hájích 
VEJROVÁ Eva Liberec 
VINAŘ Michal Česká Lípa 
VINKLÁT D. Pavel Hejnice 
VITÁČEK Zdeněk Česká Lípa 
VITÁČKOVÁ Eva Česká Lípa 
VOLKERT Fredy Helfried Hrádek nad Nisou 
VONDRÁČKOVÁ Jana Liberec 
VONIČKA Martin Liberec 
VONIČKA Miloš Křenek 
VONIČKA Pavel Liberec 
VONIČKOVÁ Monika Liberec 
VONIČKOVÁ Pavlína Liberec 
VYDRA Jan Liberec 
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VYDROVÁ Vladimíra Liberec 
WALDE Thomas Eckartsberg/SRN 
WATERS Josef Děčín 
WATERSOVÁ-NÁDENÍKOVÁ Dana Děčín 
WATTEROTT Gabrielle Zittau/SRN 
WATTEROTT Gerhard Zittau/SRN 

WERNEROVÁ Jaroslava Liberec 
ZÁMEČNÍK Jaroslav Liberec 
ZAPPEOVÁ Eva Jablonec nad Nisou 
ZMEŠKALOVÁ Jitka Liberec 
ŽIDŮ Jiří Brno

Jestli z tebe 
nebude pořádnej princ,  

tak už na žádnou  
brigádu nikdy  

nejedu!
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Děkujeme všem členům a příznivcům spolku za podporu spolkových aktivit. 
 

Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2019 děkujeme dále uvedeným 
organizacím a jednotlivcům: 

 
 ❧ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ❧  

Ananda Line, s. r. o. ❧ Aquaform CZ, s. r. o. ❧ AquaKlimax, s. r. o. ❧  
Elitronic, s. r. o. ❧ Epicos export import, s. r. o. ❧  

Evropská unie ❧ Jiří Fajmon – penzion Eva Kryštofovo Údolí ❧  
Feromax, a. s. ❧ Fotograf Milan Drahoňovský ❧ Geoprint, s. r. o. ❧  

Hols, a. s. – Pivovar Liberec-Vratislavice ❧ Ještěd, s. r. o. ❧ Jizerské pekárny, s. r. o. ❧ 
Kamenictví Bohumil Hauptman ❧ Karel Klouček – Řeznictví a uzenářství, s. r. o. ❧ 

Knihkupectví a antikvariát Fryč, s. r. o. ❧  
Knorr-Bremse – Systémy pro užitková vozidla ČR, s. r. o. ❧ Lesy České republiky, s. p. ❧ 

Liberecký kraj ❧ Nadace Jablotron ❧ Nadace Preciosa ❧  
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody ❧ Nakladatelství Petr Polda, s. r. o. ❧ 

Pekařství Jahůdka, s. r. o. ❧ Pivovar Falkenštejn, s. r. o., Krásná Lípa ❧  
Pivovar Svijany, a. s. ❧ PPF, a. s. ❧ Severočeské muzeum v Liberci ❧  

SIAL architekti a inženýři, s. r. o., Liberec ❧ Státní fond životního prostředí ČR ❧ 
Statutární město Jablonec nad Nisou ❧ Statutární město Liberec ❧  

Stavební a natěračské práce Blajer ❧ Teplárna Liberec, a. s. ❧  
Turistický oddíl Kletr ❧ Warmnis, s. r. o. ❧ Zámecký pivovar Frýdlant ❧  

Zoologická zahrada Liberec ❧  
36/02 ZO ČSOP Liberec 

 
 
 
 
 
 

 Kontakty 
 

Jizersko-ještědský horský spolek  

IČ: 65100352 
DIČ: CZ65100352 

sídlo: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1 
tel.: 485 109 717 

e-mail: horskyspolek@volny.cz  
URL: www.horskyspolek.cz  

bankovní spojení: Fio banka, a. s. 
č. ú.: 2501113643/1010



 
 
 

Dosud vydané ročenky JJHS 
Foto Petr Ferdyš Polda


