
Výroční zpráva JJHS 2020

Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) se sídlem v Liberci byl založen v roce 1996 a 
sdružuje 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 terénu, 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 usměrnění pohybu 
návštěvníků, stavíme oplocenky k ochraně lesních porostů apod. V posledních letech se 
podílíme na revitalizaci vybraných rašelinišť v Jizerských horách hrazením odvodňovacích 
příkopů, které zde byly v minulosti vytvořeny.
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 – Správou 
CHKO Jizerské hory, Správou CHKO Český ráj, Správou CHKO Lužické hory, Krajským 
úřadem Libereckého kraje, Lesy České republiky, s. p., Nadací Ivana Dejmala pro ochranu 
přírody, s obcemi i nevládními organizacemi 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 tematických článků z českých i 
polských Jizerských hor, Ještědu i dalších oblastí Libereckého kraje. Při jejich tvorbě 
spolupracujeme i se zahraničními autory.

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 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. Provádíme i rekonstrukce a údržbu 
vyhlídkových míst v Jizerských horách a jejich okolí.
Organizujeme různé akce pro veřejnost spojené se sportovně-turistickými výkony i kulturními
pořady v přírodě, popř. na nich spolupracujeme. Jmenovat můžeme např. Soutěž stovkařů, 
Slavnosti Ještědu, Slavnosti slunovratu, atd.
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Pozemkový spolek 
Pozemkový spolek pro přírodu a památky severovýchodních Čech, původně nazvaný 
Severák, 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 
vlastnických nebo jiných věcných práv ke zvoleným nemovitostem (dlouhodobý pronájem) 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 myšlenky 
podobně zaměřených ekologických organizací a institucí, programově by je zastřešovalo 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 budově Správy 
CHKO JH sešel přípravný výbor spolku, začaly se tvořit první stanovy a programová 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 kancelář, 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.

Členská základna a struktura spolku

Počet členů a jeho změny

V roce 2020 bylo přijato 18 nových členů: Irena Hamplová,  Petra Havránková, 
Vlasta Kalošová, Jana Krupová, František Křůmal, David Landštof, Karel Mikeš, 
Dagmar Najmanová, Běla Podrábská, Cornelia Püschel, Ulf Püschel, Jaroslav Řezáč,  
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Štěpán Šádek, Kateřina Škodová, Václav Špetlík, Věra Týfová,  Ivana Vojtěchová,    
Ilona Zvěřinová.

Členství bylo ukončeno na vlastní žádost nebo zaniklo z důvodu neplacení členských 
příspěvků 15 členům.

K 31. 12. 2020 měl Jizersko-ještědský horský spolek 300 členů, z toho 9 členů čestných.

Výbor
V roce 2020 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
Petr Polda – publikace, informační tabule (grafika a sazba); ferdys.polda@tiscali.cz
Libor Stejskal – zpravodaj; libor.stejskal@seznam.cz
Šárka Němcová, sarka.nemcova@epicos.cz
Nikola Neumanová – zapisovatel, nikola.neumanova@volny.cz
Martin Pivrnec, mapiv12@seznam.cz
Pavlína Voničková, hospodář, pajavonickova@seznam.cz

Kontrolní komise
Tomáš Klimovič – předseda
Lucie Podhorová 
Martin Rejlek 

Zaměstnanci 
Leoš Vašina – vedoucí kanceláře, realizace projektů a zakázek
Alena Řebíčková – účetnictví, administrativa

Činnost Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2020

Realizace praktických opatření v ochraně přírody a krajiny

Realizace projektu Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny

V roce 2020  pokračovala realizace projektu financovaného z Operačního programu životní
prostředí a Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Cílem projektu je zvýšení biodiverzity
lesních porostů v EVL Jizerské smrčiny a úprava vodního režimu krajiny. Plánovaný obnovní
management  lokality  odpovídá  přístupu  přírodě  blízkého  pěstování  lesa  s  důrazem  na
biodiverzitu  a  ekologickou  stabilitu  lesních  porostů.  Problematika  zvýšení  odolnosti  lesů
Jizerských hor úzce souvisí s obnovou původní dřevinné skladby a zejména se zvyšováním
podílu listnatých dřevin a jedle. Jejich nízké a nerovnoměrné zastoupení si žádá jejich umělé
zavádění,  jemuž  musí  předcházet  citlivý  regulační  management  (výběrná  těžba,  účelný
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asanační výběr, podrostní hospodaření). Na vybraných lokalitách bude proveden úplný výřez
stanovištně nepůvodních dřevin (smrku pichlavého a kosodřeviny).
V rámci uskutečněného výběrového řízení akci realizuje společnost DENDRIA s.r.o., s jejímž
sadebním materiálem je bohatá zkušenost nejen na území Jizerských hor. V roce 2020 došlo k
další rekonstrukci porostů náhradních dřevin a bylo vysazeno celkem 8 750 kusů dřevin v
podobě  smrku,  jeřábu,  břízy  a  javoru  včetně  instalace  individuální  ochrany  a  nástřiku
repelentem. V rámci úpravy vodního režimu bylo v oblasti Vánoční louky v PR Černá hora
vybudováno na 40 ks hrázek pro zvednutí  hladiny podzemní vody a zadržování srážek za
účelem nastartování rozvoje degradujícího vrchoviště. Další práce budou pokračovat v roce
2021. 

Tůně pro obojživelníky v Jeřmanicích a Českém Dubě

Jizersko-ještědský  horský  spolek  v  průběhu  podzimu  roku  2020  úspěšně  dokončil  dva
obdobné projekty vodních tůní s menším rekreačním zázemím pro využití místními obyvateli
a návštěvníky regionu. Obě místa se nachází v centrálních částech dvou obcí – Jeřmanicích
nedaleko krajského města Liberce a v Českém Dubu v zámeckém parku.
Obě místa byla dříve vybrána ve spolupráci se zástupci místních municipalit a byla situována
do částečně  zamokřených a  jinak  nevyužívaných ploch.  V případě Jeřmanic  se  jednalo  o
prostor, který je ze tří stran obehnán komunikací a přilehlými domy. Zde byly vyhloubeny
dvě prosté zemní nádrže na zachytávání dešťových srážek nebo mělké spodní vody. Zároveň
byl  vytvořen  menší  povalový  chodník,  který  umožňuje  průchod  územím  a  je  to  ideální
možnost, jak mohou lidé pozorovat nový život, který se v tůních brzy objeví. Na podporu
rekreačního využití bylo v místě vystavěno také masivní posezení se stolkem.
U druhé lokality v České Dubu se zájmová plocha nacházela v srdci Zámeckého parku, který
přiléhá k náměstí Bedřicha Smetany. V blízkosti se nachází domov pro seniory a park slouží
jako odpočinkové místo pro místní obyvatele. V centrální ploše parku byla opět podmáčená a
nevyužívaná plocha. Na tomto místě bylo vhodné vytvořit hned dvě větší tůně, jejich plocha
je násobně větší než v případě Jeřmanic, proto musela nastoupit těžká mechanizace pro její
výkop. Ten se nakonec povedl a nádrže se ihned začaly plnit vodou. V prostoru mezi oběma
tůněmi byl vytvořen průchozí povalový chodník, který bude navazovat na parkovou cestní síť.
Projekt byl financován ze zdrojů Dotačního fondu Libereckého kraje č. 8.6 Podpora retence
vody v krajině a zároveň tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené
oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Tůně pro obojživelníky v Liberci

Jizersko-ještědský  horský  spolek  se  nezaměřuje  pouze  na  velké  projekty  revitalizací
rašelinišť,  ale  snaží  se  tvořit  také  menší  soustavy  tůní,  které  vhodně  doplňují  mozaiku
dostupných biotopů i pro ohrožené živočichy.
Novými soustavami tůní se tak mohou pyšnit v Machnínu nebo Starém Harcově. Zatímco v
první  jmenované  lokalitě  vznikla  soustava  několika  větších  tůní  v  malebném zalesněném
údolí uprostřed luk, na druhém místě je dílo poněkud menší bohatém v bukovém lese. Obě
lokality spojovala  vhodná  místa  pro  vytvoření  prostých  zemních  nádrží,  patrná  vlhkost
naznačovala, že by se zde voda mohla udržet, následně zvolna vsakovat nebo vytvářet menší
tůně, které mohou osídlit například ohrožení obojživelníci.
V západní části Liberce nastoupila na výpomoc s kopáním menší technika,  která pomohla
lépe a rychleji vyhloubit několik jam. Lidská síla pak byla zapojena hlavně do vytahání bez
mála tří  desítek pneumatik,  které  se v údolí  z nepochopitelného důvodu vyskytovaly,  a v
tvorbě úkrytů pro obojživelníky.
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Ve severovýchodní části  města pak přišla ke slovu pouze energie z řad členů a příznivců
spolku, kteří rázem vykopali tři tůňky.
V obou případech se po vydatných deštích všechny jámy zaplnily vodou, čímž se vytvořily
nové biotopy pro vyšší diverzifikaci živočišných i rostlinných obyvatel prakticky v blízkosti
zastavěné části města.
V  těchto  aktivitách  bude  Jizersko-ještědský  horský  spolek  nadále  pokračovat.  V  sušších
obdobích bude každá zamokřená plocha jistě velmi cenná, v těch vlhčích zase pomůže velkou
část vody zadržovat jako houba a vodu postupně pouštět dále. 

Sekání luk na Jizerce

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,
hrabání  a  odvozu  biomasy  z Úpolínové  louky  a  Pralouky  v rámci  PR Bukovec.  Ochranu
těchto luk netřeba zdůrazňovat. V lokalitách se mimo jiné vyskytuje symbol CHKO Jizerské
hory – úpolín  nejvyšší  (Trollius  altissimus)  či  kropenáč  vytrvalý  (Swertia perennis)  nebo
pětiprstka  žežulník  (Gymnadenia  conopsea).  Péče  o  tyto  louky  probíhá  v úzké  kooperaci
odborníků ze Správy CHKO Jizerské hory.

Údržba naučné stezky Tři iseriny

Stezku  kolem  osady  Jizerka  s  názvem  Tři  iseriny,  kterou  před  lety  spolek  kompletně
zrekonstruoval,  se  snažíme  nadále  udržovat  v  dobrém  stavu  i  po  skončení  udržitelnosti
projektu financovaném z OPŽP. Získané finanční prostředky dovolují pravidelnou údržbu a
obnovu  poškozených  prvků  na  celé  stezce  na  české  straně  hranice.  V  roce  2020  byly
obnoveny všechny informační tabulce, v letošním byly opraveny schodové stupně, zábradlí,
vyměněny poškozené fošny na chodnících, provedeny nátěry.

Péče o maloplošná chráněná území a další cenné lokality
 Obnova hraničníků CHKO Český ráj, Lužické hory a Jizerské hory
 Obnova značení EVL a PP na Českolipsku
 Podpora obnovy vodního režimu v PR Klečové louky
 Podpora obnovy vodního režimu v PR Černá hora (nad rámec projektu Jizerské

smrčiny)
 Obnova zábradlí u vodní nádrže Naděje v CHKO Lužické hory

Publikační činnost 

Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2019

Začátkem dubna 2020 vydal Jizersko-ještědský horský spolek svoji osmnáctou ročenku, která 
byla z důvodu letošních mimořádných okolností distribuována až během května. Na 246 
stranách čtenáři najdou pestrou skladbu článků o historii i přírodních zajímavostech našeho 
kraje a také příspěvky z činnosti horského spolku.
Tak např. Bohumil Horáček připomíná 110. narozeniny evangelického kostelíku v Tesařově, 
Miroslav Jech popisuje historii staré acetylenové plynárny v Hejnicích, Bohumil Nádhera 
uvádí poznatky z nejstarší historie Stráže nad Nisou, Marek Řeháček provází čtenáře 
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výpravou za ještědskými kameny loveckého štěstí, Josef Turek popisuje poněkud 
zapomenutou historii bobové dráhy v Liberci nebo Marek Hofman shrnuje dosavadní 
působení legendární jablonecké country kapely Volupsije.
Poměrně rozsáhlé, ale zajímavé zejména pro obdivovatele důmyslných technických děl našich
předků, jsou původně v němčině publikované články o stavbě Mšenské přehrady, které 
přeložil Jiří Kasík. Lubor Lacina seznamuje čtenáře s odznaky tzv. schlaraffských říší v 
severních Čechách, které jsou uložené ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci. O 
ještědských kvarcitových kamenolomech vypráví Jakub Šrek. Posledně jmenovaný autor 
popisuje rovněž historii Rohanského kamene na Ještědu a zároveň průběh jeho opravy, kterou
realizoval v roce 2019 JJHS. Nesmíme opomenout také příspěvek o kvasinkách ve 
vratislavickém pivovaru z pera sládka Petra Hostaše.
Články o přírodě jsou tentokrát směřovány z větší části do Jizerských hor. Jiří Hušek 
vysvětluje význam a důvody vyhlášení tzv. bezzásahových území, Šárka Mazánková 
zpracovala současné poznatky o rozšíření hrotnosemenky bílé a plavuňovitých rostlin, Jiří 
Šourek seznamuje čtenáře s výskytem tzv. čarověníků v Jizerských horách. Další z příspěvků 
Pavla Voničky o hmyzích migrantech, tentokrát ve spolupráci s kolegou Lukášem Blažejem, 
se věnuje kutilce asijské, která již docestovala do severních Čech.
V závěrečné části ročenky nalezneme již tradičně přehled regionální literatury vydané v roce 
2019 a také zprávu o činnosti JJHS.

Krajina skal - toulání Lužickými horami

Publikace Toulání Lužickými horami - kniha první nazvaná Krajina skal vznikala dlouhých 
25 let. Roku 1995 totiž začal autor textu Marek Řeháček „šmejdit“ společně s výtvarníkem 
Petrem Ferdyšem Poldou v krajině Hrádecka a Žitavska. Fascinace Knihou o Jizerských 
horách od Míly Nevrlého je tehdy vábila k nalezení „vlastní“ nepopsané krajiny a nalezení 
jejího příběhu. Zvláště Hrádecko se ukazovalo v těch letech jako velmi příhodné pro takovéto 
divoké bádání. Šlo o krajinu tehdy až unikátně opomíjenou všemi vlastivědci. Krůček po 
krůčku se tak s výraznou pomocí města Hrádku nad Nisou a řady zdejších nadšenců dařilo 
nacházet její minulost, která se ukazovala být až překvapivě pestrá. A z krajiny pískovcových 
skal v kopcích nad údolím Nisy později vedla přirozeně cesta do německé části hor, které se 
někdy také nazývají Lužické, ale častěji Žitavské. Autoři na chvíli opustili svět půllitru a 
boršče s rohlíkem z dnes již neexistujícího hostince U Jelena na hrádeckém náměstí a palivem
pohánějícím jejich tvorbu se na nějaký čas stal hackepeter, ono nadrápané syrové vepřové z 
Kummerova řeznictví u svatojakubského kostela v Žitavě.
Sebrané materiály tak byly tak bohaté, že vydaly na celou knihu popisující tuto pískovcovou 
zmenšeninu Českého ráje, jakýsi „Ráj hrádecko-žitavský“, Ráj nad Nisou. Nelézt je v ní 
možné nejen historii krajiny a její fenomény, jako je například pískovec, lesy, cesty či staré 
hraniční patníky. Ale také jsou zde pověsti a příběhy jednotlivých skalních oblastí i 
jednotlivých skal. Příběh Popovy skály, Skalního divadla, Pohádkového dolu či Císařského 
údolí na české straně, ale také Kelchsteinů, Uhusteinů, Pytle mouky, Oybinské madony a 
mnoha dalších věží na straně saské. Vůbec poprvé je v knize podrobněji popsána i pestrá 
horolezecká historie této oblasti, od proslulého výstupu na Fellerovku, přes úctyhodné kousky
party lezců okolo fenomenálního Rudolfa Kauschky až po taškářství jednoho ze saských 
lezců, který Kelchstein zdolával v obleku, který předtím vytáhl z kufru. Přestože stejný 
autorský tým vydal samostatnou publikaci Oybin – po stopách Karla IV. je i v nové knize 
značná část textu věnována Oybinu, Töpferu a jeho okolí.
Kniha tak vlastně popisuje relativně kompaktní území mezi Hrádkem nad Nisou, Jablonným, 
Petrovicemi a právě Oybinem. Na německé straně zahrnuje území končící mezi Oybinem a 
Jonsdorfem, na straně české pak zhruba v linii silnice Jablonné v Podještědí - Petrovice.  Již z 
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větší části připravená kniha druhá nazvaná Mezi Hvozdem a Luží, by měla patrně roku 2022 
pokračovat vyprávěním nejen o samotných vrcholech Luže a Hvozdu, které lze označit za 
pomyslnou královnu a krále těchto hor, ale také o velebné krajině studánek, božích muk, 
podstávkových chalup a květnatých luk táhnoucí se od Lemberku až k Horní Světlé. Celá 
trilogie by měla být v budoucnu ukončena třetí knihou nazvanou Okolo Jedlové. Pokud se to 
podaří, budou tři publikace tvořit oni vysněnou Knihu o Lužických horách.
Zpracování publikace je veskrze staromilské. Texty Marka Řeháčka navazují na styl 
vyprávění, kterým na začátku 20. století publikoval českolipský kněz a vlastivědec Anton 
Amand Paudler. Ilustrace Petra Ferdyše Poldy mají zase inspiraci v Prouskových a 
Liebscherových kresbách v knize ČECHY vznikající taktéž v prvních letech 20. století. Kniha
tak má navodit především touhu po zklidnění v jemné krajině Lužických hor, naplněné až po 
okraj příběhy.

Dotisky publikací a map realizované v roce 2020:
 Připomínky zašlých časů
 Reprint Matouschkovy mapy Ještědských a Jizerských hor z roku 1927
 Reprint Matouschkovy nové mapy Ještědských a Jizerských hor z roku 1938

Kulturní a společenské akce

Tradiční ples JJHS
Tradiční ples letos proběhl v restauraci U Košků v Liberci – Nových Pavlovicích dne 14. 
února 2020 od 20 hodin. K tanci i poslechu zahrála skupina Benedetta a program obohatilo i 
taneční vystoupení studia Salsa Liberec.

Slavnosti slunovratu na Martinské stěně
Další z výsostně tradičních podniků 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 20. června 2020. V programu 
vystoupilo Divadlo Na cestě s dětským představením O princezně Lesněnce a hudební 
skupina Marek Dusil Blend. Vstup pro všechny byl již tradičně zcela zdarma.

Letní rodinný tábor ve spolupráci se ZO ČSOP Kletr v Lobendavě
Ve dnech 14. až 25. 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.

Závody ve vynášení sudů s pivem na vrchol Ještědu
V sobotu dne 10. října 2020 pořádal JJJHS již sedmnáctý ročník závodů ve vynášení sudů 
piva na vrchol Ještědu. Závody se konají s jednou výjimkou pravidelně od roku 2003. Závody
ve vynášení sudů piva spočívají jednoduše v tom, že závodníci vynášejí na zádech plné sudy 
piva od spodní stanice lanovky na vrchol Ještědu. Letos se podvanácté konala i dámská 
kategorie této disciplíny s 15litrovými sudy a také kategorie 30litrových sudů, která doplnila 
královskou kategorii 50litrových sudů. Jako doplňková disciplína se uskutečnila i kategorie 
rodič s dítětem v krosně. I přes nepříznivé počasí a koronavirovou situaci se závodů 
zúčastnilo 6 statečných a všichni z nich závod zdárně dokončili.
V mužské kategorii 50litrových sudů zvítězil Petr Schneider (vítěz úplně prvního ročníku z 
roku 2003) v čase 00:51:01, druhý dorazil v čase 01:11:13 Jiří Sobotka.
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V mužské kategorii 30litrových sudů zvítězil ostřílený závodník Milan Marhan v čase 
00:32:25, což je prakticky stejný čas, kterým loni vytvořil rekord v této kategorii.
V ženské kategorii zvítězila Zuzana Kocumová v čase 00:28:42 a zaostala tak asi minutu a půl
za svým rekordem z roku 2016. Druhé místo obsadila Romana Prošková v čase 01:12:14.
V kategorii rodiče s dítětem v krosně se zúčastnil pouze jediný statečný závodník Pavel 
Jirásek s časem 01:12:25.
Ceny a občerstvení pro závodníky věnovala společnost Ještěd, s. r. o., provozovatel hotelu 
Ještěd.

Účast spolku na Mariánské sklářské pouti na Kristiánově
Mariánská sklářská pouť na Kristiánově se v roce 2020 oproti předešlému ročníku uskutečnila
za relativně příznivého počasí. Dopolední polojasno vylákalo dostatek návštěvníků a 
odpolední přeháňky či déšť už je nestihly odradit. Ve zbrusu novém stanu spolek nabízel 
Kloučkovy obří klobásy na grilu, čepované pivo Falkenštejn či Konrad a na odbyt šly i 
publikace a trička. Akci zajistila prověřená skupina kolem Michala „Drobka“ Vinaře.

Zástupci spolku se běhu roku 2020 účastnili jednání a diskuzí týkajících se rozšíření 
lyžařského areálu na Ještědu a účastnili se několika správních řízení. Aktivně jsme se zapojili 
do jednání o podobě skiareálu Ještěd a společně s dalšími regionálními aktéry v ochraně 
přírody se podařilo korigovat záměr do podoby, který umožní zkapacitnit současné sjezdovky 
a zvýšit jejich bezpečnost. Toto vše však se zřetelem nezabírat další plochy mimo hranice 
současného areálu.

Dále se spolek účastnil výstavy "Zdraví rostlin, zdraví člověka, zdraví společnosti" konané v 
liberecké knihovně od 20. ledna do 19. února do 2020.

Děkujeme všem členům a příznivcům spolku za podporu spolkových aktivit.

Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2020 děkujeme dále uvedeným 
organizacím a jednotlivcům:

ADAM & PARTNER, s.r.o.   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 spol.    

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, spol. 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 Ivana Dejmala pro   
ochranu přírody  Nakladatelství Petr Polda, s. r. o.  Pekařství Jahůdka, s. r. o.  Pivovar   
Svijany, a. s.  PPF, a. s.  Severočeské muzeum v Liberci  SIAL architekti a inženýři spol. 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
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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: Raiffeisenbank, a. s., č. ú.: 2237332002/5500
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