
Výroční zpráva JJHS 2012

Členská základna a struktura občanského sdružení

Počet členů a jeho změny
V roce 2012 bylo přijato 11 nových členů: Karel Čáp ml., Miroslav Dvořák, Václav Helšus, 
Jiří Holas, Romana Kotyková, Jindřich Langmayer, Jiří Malík, Stanislav Sviezen, Ivana 
Trejbalová, Zdeněk Vitáček, Eva Vitáčková.
Členství bylo ukončeno z důvodu neplacení členských příspěvků nebo na vlastní žádost 39 
členům. 
V roce 2012 zemřeli dva naši členové: Karel Čáp st. a Vladimír Petr. Čest jejich památce! 
K 31. 12. 2012 měl Jizersko-ještědský horský spolek 256 členů, z toho 4 členy čestné.

Výbor
V roce 2012 pracoval výbor JJHS v následujícím složení:
Ing. Pavel Vonička – předseda (člen redakční rady, projekty, publikace, výlety, zpravodaj); 
pavel.vonicka@muzeumlb.cz
Leoš Vašina – místopředseda (projekty, granty, zakázky, jednání s investory i dodavateli); 
horskyspolek@volny.cz
Stanislav Linda – hospodář (ekonomicko-provozní činnosti); linda@elitronic.cz
Ing. Pavel Schneider – zapisovatel (člen redakční rady, www stránky, tiskové zprávy, 
kulturní a sportovní akce); pschneider@centrum.cz 
Milan Drahoňovský – fotodokumentace, propagace; milan@photo-bank.cz
Petr Polda – člen redakční rady, publikace (grafická příprava a sazba); 
ferdys.polda@tiscali.cz 
Otokar Simm – předseda redakční rady (šéfredaktor ročenky), publikace; 
o.simm@seznam.cz 
Milan Šteinfest – práce v terénu, společenské akce; mad.milan@seznam.cz
Otto Ulman, Dis. – práce v terénu; o.ulman@centrum.cz

Revizní komise
MUDr. Tomáš Klimovič – předseda
Ing. Lucie Podhorová 
Ing. Martin Rejlek 

Zaměstnanci 
Leoš Vašina – vedoucí kanceláře, realizace projektů a zakázek
Dana Nechvílová – účetnictví, administrativa (do 31. 1. 2012)
Alena Řebíčková – účetnictví, administrativa (od 1. 2. 2012)
Tomáš Trejbal – realizace projektů a zakázek
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Činnost Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2012

Realizace praktických opatření v ochraně přírody a krajiny

Projekt obnovy návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské 
hory
Činnost zaměstnanců JJHS a brigádníků z řad našich členů byla v roce 2012 soustředěna 
především na realizaci dlouhodobého projektu, na který jsme získali podporu z Operačního 
programu životní prostředí. Tento projekt, jehož realizace byla rozložena do dvou let, byl 
složen ze dvou částí: obnova návštěvnické infrastruktury a praktická opatření směřující 
k revitalizaci rašelinišť v CHKO Jizerské hory. Na financování se dále podílela AOPK –
Správa CHKO Jizerské hory, Lesy České republiky, Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor, Liberecký kraj a Statutární město Liberec. 
V prvním roce realizace (2011) byla zrekonstruována naučná stezka Jedlový důl, bylo 
obnoveno nové oplocení kolem rašeliniště a bylo zhotoveno více než 100 dřevěných 
přehrážek v melioračních rýhách v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery (blíže viz 
Ročenka JJHS 2011). 

V roce 2012, tedy ve druhém roce realizace výše uvedeného projektu, byla postavena 
z dubových hranolů a fošen nová vyhlídková věž v rašeliništi Na Čihadle včetně poválkových 
chodníků a odpočívadla pro turisty u Štolpišské cesty. Věž byla pro návštěvníky slavnostně 
otevřena 19. července 2012. 
V rámci druhé části projektu byly dokončeny přehrádky v ochranném pásmu NPR Rašeliniště 
Jizery (celkem cca 100 ks). 

Úklid v přírodní rezervaci Meandry Smědé
Čištění přírodní rezervace Meandry Smědé ve Frýdlantském výběžku proběhlo od pátku 13. 
do neděle 15. dubna 2012. Ani nízké ranní teploty a nedělní déšť neodradily členy Jizersko-
ještědského horského spolku a turistického oddílu Kletr od uskutečnění již osmého ročníku 
této akce. Podle nepříznivé víkendové předpovědi počasí se zprvu zdálo, že akce je odsouzena 
k přeložení minimálně na další víkend. Nakonec se počasí umoudřilo a v tradičním tábořišti, 
nedaleko vlakové zastávky Filipovka, se sešlo téměř 40 účastníků. 
V průběhu víkendu jsme z přírodní rezervace vynosili více než 100 pytlů odpadků a mnoho 
dalších věcí. Přímo z koryta řeky naši tři „potápěči“ hasičským hákem vytahali 43 pneumatik, 
z toho 8 od nákladních aut. Mezi letošní zajímavé nálezy patřila lednička, dětská tatrovka, 
formičky a lopatička z pískoviště, část trakaře či záchodová mísa. Uklízení meandrů Smědé 
však není jen úpornou prací, je zároveň i prvním jarním společným setkáním členů horského 
spolku, tábořením a příjemným klábosením u plápolajícího ohníčku. Během uklízení bylo pro 
všechny účastníky zajištěno i občerstvení v podobě výborného guláše od místopředsedy 
spolku a pivečka z pivovaru Hols ve Vratislavicích. Celá akce se konala s podporou 
Libereckého kraje a společnosti Termizo. 

Kosení luk v Jizerských horách
Již tradiční letní brigáda s ubytováním na Jizerce se v roce 2012 uskutečnila v období od 
soboty 11. srpna do středy 15. srpna. Členové JJHS společnými silami pokosili a uklidili 
cenné louky a mokřady v přírodní rezervaci Bukovec, přírodní památce Tichá říčka, na 
Václavíkově Studánce a v Bílém Potoce. Této akce se pravidelně zúčastňuje několik desítek 
našich členů, kteří chtějí jednak pomoci při péči o cenná přírodní stanoviště v Jizerských 
horách, jednak se setkat a pohovořit s lidmi, které spojují společné zájmy v ochraně přírody. 
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Další praktická opatření k ochraně přírody provedená v roce 2012
 údržba naučné stezky Tři iseriny;
 výřez náletových dřevin na Václavíkově Studánce a v mokřadu v Bílém Potoce;
 sběr a odvoz odpadků v I. zóně CHKO podél silnice Oldřichov v Hájích – Raspenava;
 obnova značení hranice CHKO Jizerské hory;
 instalace informačních tabulí v CHKO Lužické hory;
 obnova značení maloplošných chráněných území v CHKO Lužické hory;
 stavba zábradlí u Adamova lože v CHKO Český ráj;
 likvidace vlčího bobu na Jizerce a v přírodní rezervaci Bukovec;
 označení registrovaných významných krajinných prvků a památných stromů pro 

Magistrát města Liberce;
 rekonstrukce naučné stezky Terasy Ještědu;
 obnova tůně u Jedličkova ústavu v Liberci;
 vytvoření přehrážky v melioračním příkopu v přírodní rezervaci Sluneční dvůr;
 oprava zábradlí na Paličníku a Krásné Maří v Jizerských horách; 
 výřez nepůvodních výsadeb v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery.

Publikační činnost 

Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2011
Začátkem dubna 2012 vyšla Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2011, v pořadí již 
desátá. A hned dvě zakulacená výročí jsme si připomněli v souvislosti s jejím vydáním: šlo 
především o patnáctiny Jizersko-ještědského horského spolku a zároveň i desáté narozeniny 
spolkové ročenky. Zájemci o náš region najdou v ročence řadu zajímavých příspěvků, které 
pro ni opět napsali jak odborníci, tak i amatérští badatelé či místní znalci. Z obsahu můžeme 
namátkově zmínit dva příspěvky Vlastimila Pilouse – jeden o murách vzniklých v souvislosti 
s povodní v roce 2010, druhý o pořadí Bukovce na žebříčku nejvyšších čedičových hor 
v Čechách. Zajímavý článek o archeologických nálezech v Hrádku nad Nisou poskytl Petr 
Brestovanský ze Severočeského muzea v Liberci, Przemysław Wiater z Krkonošského muzea 
ve Sklářské Porębě píše o slezském spisovateli Will-Erichu Peuckertovi, Marek Řeháček 
nabídl příspěvek o Oybinu v Žitavských horách. Minulosti zimních sportů na Smrku si všímá 
Karel Nádeník, Pavel Vonička píše o vážkách žijících na jizerskohorských rašeliništích, 
sběratel Martin Němec z Kroměříže představuje unikátní turistické štítky z Liberecka. 
Zmíněné články jsou pouhým nahlédnutím do obsahu. Ročenka 2011 má 256 stran a zájemci 
o náš kraj v ní jistě najdou i mnoho dalších zajímavostí. Věříme, že po našich ročenkách bude 
jednou podobná sháňka, jako po těch, které již před mnoha desítkami let vydávali členové 
dnes již dávno zaniklých horských spolků.

Speciální Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
V roce 1927 vydal německý horský spolek tzv. Speciální mapu Ještědských a Jizerských hor. 
Měla měřítko 1 : 50 000 a úctyhodný formát zhruba 125 x 75 cm, na kterém je zobrazena 
rozsáhlá oblast od Lužických hor po západní Krkonoše. Snad největší přínos však měla mapa 
pro milovníky Jizerských hor; ty zde byly zachyceny s dosud nebývalou přesností a 
množstvím detailů. Na tvorbě mapy se výraznou měrou podílel propagátor a znalec 
Liberecka, významný a vážený člen horského spolku Josef Matouschek. Dílo se záhy stalo 
velice vyhledávaným a běžně se o něm mluvilo jako o Matouschkově mapě. A tak se jí říká 
vlastně dodnes. Dlouhá léta byla považována za nejlepší turistickou mapu a tento stav trval 
ještě několik desetiletí po světové válce. Tehdy vydávané mapy totiž valnou informační 
hodnotu neměly. Matouschkova mapa se stala velmi ceněnou, a pokud se náhodou objevila na 
pultech antikvariátů, pak její cena dosahovala řádu tisíců.
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Ačkoliv dneska již máme mapy podrobnější a přehlednější, Matouschkova mapa Ještědských 
a Jizerských hor zůstává neocenitelnou pomůckou všech badatelů, znalců a zájemců o tento 
region. Jizersko-ještědský horský spolek vydal již v letech 2000 a 2005 reprint této staré 
mapy. Přes značný náklad byly výtisky brzy rozebrány a dnes již nejsou dostupné. Proto se 
JJHS rozhodl přijít po 85 letech na trh s již třetím novodobým vydáním. Aktualizovány jsou 
texty na zadní straně a novinkou je také to, že část výtisků je nabízena ve složeném mapovém 
formátu.

Kulturní a společenské akce

Tradiční ples JJHS
Čtyřiadvacátého února 2012 se v tanečním sále U Košků konal již tradiční ples Jizersko-
ještědského horského spolku, tentokrát v novém rytmu. Započal sice s mírným zpožděním, o 
to větší ale bylo taneční úsilí více jak dvou set jeho návštěvníků. 
K poslechu, ale především k tanci nás celým večerem provázela liberecká kapela ABC Band. 
Po dvaadvacáté hodině ve víru bubenických úderů formace Darba Latifah přitančila trojice 
tanečnic ze studia orientálních tanců Mariam. S ubíhajícím časem neutuchalo taneční veselí 
ani po jedné hodině ranní, kdy byly vyhlášeny hlavní ceny opravdu bohaté tomboly. A tak si 
dvě desítky účastníků odnesly s sebou domů voňavé dobroty z řeznictví od Kloučka, dorty z 
Jizerských pekáren, sud piva Konrád z pivovaru Hols a mnoho dalších cen. Na závěr dostali 
ještě šanci vyhrát ti, kteří neměli tolik štěstí v tombole, a tak byly do osudí vloženy všechny 
vstupenky na ples a předseda Pavel Vonička napotřetí vytáhl výherkyni divokého prasátka. 

Výroční členská schůze JJHS
Dne 31. 3. 2012 se v prostorách pivovaru Hols ve Vratislavicích uskutečnila výroční členská 
schůze, na které byly mj. předsedou a hospodářem JJHS, předsedou revizní komise JJHS a 
jednatelem Servis JJHS, s. r. o., předneseny a schváleny následující dokumenty: zpráva o 
činnosti JJHS v roce 2011 (P. Vonička), zpráva o hospodaření v roce 2011 (S. Linda), zpráva 
o revizi hospodaření za rok 2011 (T. Klimovič), zpráva o činnosti a hospodaření Servis JJHS, 
s. r. o., v roce 2011 (L. Vašina), návrh rozpočtu JJHS na rok 2012 (S. Linda) a plán činnosti 
JJHS v roce 2012 (P. Vonička). Dále zde byla zvolena na další funkční období revizní komise 
JJHS ve složení: Tomáš Klimovič (předseda), Lucie Podhorová, Milada Škodová.

Závody ve vynášení sudů s pivem na vrchol Ještědu
V sobotu dne 30. 6. 2012 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek již devátý ročník závodů 
ve vynášení sudů piva na vrchol Ještědu v rámci akce Oslavy Ještědu 2012. Závodníci 
vynášejí na zádech padesátilitrové sudy piva od spodní stanice lanovky na vrchol Ještědu. 
Letos se popáté konala i dámská a nově i juniorská kategorie této disciplíny s 
patnáctilitrovými sudy. 
Závodů ve vynášení sudů piva se zúčastnilo pět mužů, dvě ženy a jeden dorostenec a všichni 
soutěž zdárně dokončili. Ve výborném čase 44 minut zvítězil Milan Marhan, svůj absolutní 
rekord 39 minut z roku 2006 ale nepřekonal. Porazil však o více jak 6 minut vítěze minulého 
ročníku Ondřeje Pleštila. Třetí skončil Martin Záruba, následoval ho Jan Srp a Jan Hlaváček.
V ženské kategorii zvítězila Věra Tomková v čase 56:25, druhá skončila Romana Prošková, 
která zdolala vrchol v čase 1 hodina 8 minut a 58 sekund. Rekord v této kategorii vytvořila v 
roce 2008 Jana Chocholoušková časem 31:40.
Letos se poprvé závodu zúčastnil i dorostenec – patnáctiletý Jakub Stránský, který vynesl na 
zádech patnáctilitrový sud nealkoholického piva ve výborném čase 48:28.
Ceny pro závodníky v podobě poukazů na ubytování v hotelu Ještěd a útratu v restauraci pro 
závodníky poskytla společnost Ještěd, s. r. o., provozovatel hotelu Ještěd. 

4



Slavnostní otevření nové vyhlídkové věže Na Čihadle
Ve čtvrtek 19. července proběhlo otevření nové vyhlídkové plošiny, z níž mohou návštěvníci 
pozorovat rašeliniště Na Čihadle. Slavnostního otevření ze zúčastnili pracovníci Lesů ČR v 
čele s krajským ředitelem Ludvíkem Říčařem, AOPK – Správy CHKO Jizerské hory s 
vedoucím Jiřím Huškem, odboru životního prostředí Krajského úřadu v Liberci, zástupci 
médií včetně České televize a také řada členů a příznivců JJHS. 

Podzimní slavnosti na Martinské stěně
V sobotu dne 22. září 2012 se na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna 
v Liberci-Kateřinkách konalo představení nazvané Podzimní slavnosti. Podobné akce 
(Slavnosti letního slunovratu) zde organizuje Jizersko-ještědský horský spolek již od roku 
2004. Na slavnostech vystoupilo divadlo Rolnička s představením Podzimní dračí pohádka, T. 
O. Jizerský bodlák předvedl ukázky skotských tanců a poté zahráli liberečtí muzikanti v 
rytmu bluegrassu a country. Před začátkem představení si malí návštěvníci prošli pohádkový 
les, který jim připravil Turistický oddíl Kletr. Akce byla finančně podpořena z Kulturního 
fondu statutárního města Liberce. 

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

Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2012 děkujeme dále uvedeným 
organizacím a jednotlivcům:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR   Ananda Line, s. r. o.   A. S. A. Liberec, s. r. o.   
AquaKlimax   Bidvest Czech Republic, s. r. o.   Dimatex, s. r. o.   Elitronic, s. r. o.   
Feromax, a. s.   Jablotron, s. r. o.   Ještěd, s. r. o.   Jiří Jaroš Propagace   Jizerské pekárny, 
s. r. o.   Kalendář Liberecka s. r. o.   Kosmetika Bohemia   Lesy České republiky, s. p.   
Liberecký kraj   MASiF – Místní akční skupina mikroregionu Frýdlantsko   Mediabox, s. r. 
o.   Nadace Preciosa   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor   Novák úklid   
Pivovar Hols Vratislavice   PPF, a. s.   Ria reality, a. s.   Řeznictví a uzenářství Klouček   
Saton Liberec, s. r. o.   Scott Bader Eastern Europe   Sial – architekti a inženýři, s. r. o.   
Státní fond životního prostředí ČR   Statutární město Jablonec nad Nisou   Statutární město 
Liberec   Relax & Wellness centrum „Sarema“ – Grandhotel Zlatý lev   Sklostroj Turnov   
Střevlík – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje   Teplárna Liberec, a. s.   
Termizo, a. s.   Tiskárna Geoprint   Warmis, s. r. o.   Zoologická zahrada Liberec   36/02 
ZO ČSOP Liberec

Kontakty
Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení 
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: GE Money Bank, pobočka Liberec, č. ú.: 89904574/0600
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