
„Každý z nás se setkal nebo setká s duchem Jizerských hor v jinou chvíli, na jiném místě a v jinou 
roční dobu. Minout jej ale nemůže nikdo. Já jsem ho poprvé poznal před mnoha lety, v samotě, za 
nejhlubšího jizerskohorského podzimu. Větrná píseň letěla tehdy nad horami, přinášela od západu 
vodu a déšť se již čtvrtý den bez ustání snášel na střechu staré lovecké chaty nad jizerskými močály. 
Ve dne v noci zněl jednostejně jeho tichý hlas. (…) Dojen pusté severské přírody byl úplný a dokonalý.  
A když se již tak čtvrtý den snášela chladná voda na hory, tehdy duch hor vystoupil z lesů v celé své 
kráse.

Miloslav Nevrlý.

Jizersko – ještědský horský spolek - tradice 
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). 

"Také příroda a hory jsou pouhou cestou k sobě samému - a nemůžeme zvolit cesty ryzejší a 
vznešenější. Ať o tom chceme mluvit nebo mlčet, s horami je a zůstane spojeno něco nádherného i  
cosi hrozného. Odhalují nešetrně, jsou neklamným zrcadlem, před kterým nelze nic zastřít, nic zatajit.  
Dívají se na tebe očima, které dovedou najít tvé poslední a nejskrytější. Kdo před tímto pohledem 
dokáže rok co rok obstát, kdo po něm touží snad proto, aby mu dal poznat cenu vlastního života, tomu 
musel požehnat laskavý osud. Toto zrcadlo, tento pronikavý pohled je neúprosně krutý."

Rudolf Kauschka

Jizersko – ještědský horský spolek – současnost
Snaha navázat na dobré tradice Německého horského spolku a skloubit je s moderním pojetím 
turistiky, horolezectví a ochrany přírody vedla roku 1996 k založení Jizersko-ještědského horského 
spolku (JJHS). Horský spolek je v současné době jednou z nejvýznamnějších organizací v Libereckém 
kraji. V roce 2000 měl JJHS cca 150 členů ve čtyřech tematických sekcích a zabývá se především 
ochranou přírody (značení rezervací, kosení biologicky cenných luk atd.), turistikou (výlety) a 
propagací hor (výstavy Poezie jizerské žuly, Včera a dnes; Soutěž stovkařů), vydává první vlastivědné 
publikace (reprint tzv. Matouschkovy mapy z roku 1927, publikace NPR Jizerskohorské bučiny a 
Přírodní park Ještěd).
 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
Kulturní a propagační sekce 
Vlastivědná sekce 

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 

http://jjhs/ochrana.htm
http://jjhs/vlast.htm
http://jjhs/kultprop.htm


nepůvodní invazní druhy rostlin, opravujeme a udržujeme naučné stezky a jiná zařízení ochrany 
přírody, skalní vyhlídky 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. Připravujeme přednášky a výstavky pro školy i širší veřejnost. 
Zorganizovali jsme např. cyklus přednášek o národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny pro 
Střední odborné učiliště lesnické v Hejnicích a v Jablonci nad Nisou v klubu "Na Rampě" nebo 
výstavku na pouti na Kristiánově. Při své činnosti spolupracujeme zejména se Správou CHKO 
Jizerské hory a referátem životního prostředí Okresního úřadu v Liberci. K nejvýznamnějším 
opatřením, která jsme realizovali v minulých letech, patří: 

• kosení horských luk v PR Bukovec a v PCHP Bílý Potok; 
• značení hranic NPR Jizerskohorské bučiny, NPR Rašeliniště Jizery, PR Černá jezírka, 

Klikvová louka, Jedlový důl, Křížový vrch, PP Kamenný vrch, Terasy Ještědu aj.; 
• výřez náletových dřevin v PR Malá Strana a Vápenný vrch; 
• likvidace křídlatky a dalších invazních druhů rostlin v ochranném pásmu NPR Jizerskohorské 

bučiny, v povodí Štolpichu a v PR Vápenný vrch; 
• oprava a údržba zabezpečení zimovišť netopýrů u Nového Města pod Smrkem; 
• rekonstrukce naučné stezky Oldřichovské háje a skály; 
• oprava skalní vyhlídky na Ořešníku v NPR Jizerskohorské bučiny. 

Připravujeme vybudování sítě přírodovědně-historických naučných stezek na území Ještědského 
hřbetu. První trasa s názvem "Terasy Ještědu" bude zhotovena v roce 2001. (Na obrázku rašeliniště 
Čihadla v Jizerských horách.) 

Kulturní a propagační sekce 
Pořádá zejména výstavy fotografií a historických materiálů týkajících se Jizerských hor, 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. Výstava fotografií "Pomníčky a památky Jizerských hor", 
kolující od roku 1997 po našem regionu, plně vystihuje směr a snahy sekce. Stejně tak i dva 
následující cykly: 
Poezie Jizerské žuly
výstava popisující vývoj turistiky a horolezectví od konce minulého století po současnost 

• jaro 1999, muzeum Frýdlant v Č. 
• léto 1999, muzeum Semily 
• léto 2000, muzeum Liberec 

Včera a dnes
výstava fotografií porovnávající historickou pohlednici se současným stavem 

• podzim 2000, muzeum Frýdlant v Č. 
• v roce 2001, v Jablonci n. Nisou 

v Augsburgu, Chrastavě a Liberci

Vlastivědná sekce
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. významným cílem je obnova vojenského hřbitova 
v Ostašově. Zde byl v I. světové válce velký zajatecký tábor pro cca 45 000 lidí

Jizersko- ještědský horský spolek 
Členská základna a struktura občanského sdružení

Počet členů a jeho změny
V roce 2001 bylo přijato 20 nových členů. Jizersko-ještědský horský spolek měl tak k 31.12.2001 
celkem 149 členů. 



Dva členové spolku zemřeli: Miloslav Jíra a Jiří Jíra. Čest jejich památce!

Výbor Horského spolku
Činnost spolku jev období mezi jednotlivými členskými schůzemi řízena výborem. V roce 2001 
pracoval výbor JJHS v následujícím složení:

Leoš Vašina (předseda)
Ing. Alena Beňadiková (hospodářka, do 30.6.2001)
Karel Čáp
PhDr. Jitka Doubnerová
Jaroslav Krupauer (hospodář, od 1.7.2001)
Mgr. Marek Řeháček
Jan Škoda
Ctibor Vimmer
Ing. Pavel Vonička (místopředseda, do 30.10.2001)

Revizní komise
Rudolf Hubka
MUDr. Marta Pivrncová
Ing. Martin Rejlek

Kancelář
Ing. Alena Beňadiková (do 30.6.2001)
Šimon Pikous (do 30.6.2001)
Marcela Prajzlerová (od 1.9.2001)

Činnost Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2001

Realizace projektů v ochraně přírody a krajiny

Realizovaná managementová opatření v CHKO Jizerské hory v roce 2001

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2001 jsme v rámci Programu péče o krajinu Ministerstva 
životního prostředí ČR prováděli řadu managementových prací zadaných Správou CHKO Jizerské 
hory, zejména v maloplošných chráněných územích CHKO.  

Obnova značení hranic přírodních rezervací Černá hora, Prales Jizera, Nová louka 
- kompletní obnova pruhového značení na stromech, obnova a instalace nových tabulí se státním 
znakem na přístupových cestách.

Zajištění zimovišť netopýrů u Nového Města pod Smrkem
- údržba a oprava mříží zajišťujících vchody do starých důlních štol z důvodu ochrany zimovišť 
ohrožených druhů netopýrů; zabezpečení vchodu do štoly Beránek Boží, vyčištění vstupních prostor 
do štol Rapold a Nadílka štěstí; realizace technických opatření k umožnění odtoku zadržované vody 
ze štol. 

Údržba tůně Mlaka v     Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny                               
- vyčištění a prohloubení přirozené tůně v ochranném pásmu NPR, která je místem rozmnožování 
ohroženého druhu obojživelníka - čolka horského. 

Kosení Upolínové louky v     Přírodní rezervaci Bukovec  
- pravidelný management lučních ekosystémů s výskytem vzácných a ohrožených rostlin; ruční kosení 
mokřadů a podmáčených luk, sekání sušších ploch mechanizací; úklid posečené hmoty a odvoz části 
biomasy mimo území rezervace; údržba odvodňovacích stružek.

Kosení louky a mokřadu v     Přechodně chráněné ploše Bílý Potok         
- ruční kosení a odklizení posečené hmoty  z vlhkých luk a mokřadu na PCHP - lokality zvláště 
chráněných druhů rostlin - vachty trojlisté a prstnatce májového.                         



Likvidace celíku kanadského a komonice bílé v     Přírodní rezervaci Vápenný vrch                                 
- asanace invazních druhů rostlin na území přírodní rezervace; vytrhávání rostlin v květu, postřik 
herbicidem Roundup.

Likvidace křídlatky - invazního druhu rostliny

V rámci grantu poskytnutého našemu občanskému sdružení Ministerstvem životního prostředí  bylo 
pokračováno v likvidaci křídlatky na území ochranného pásma Národní přírodní rezervace 
Jizerskohorské bučiny a v navazujícím území v severní části CHKO Jizerské hory. Byl proveden 
opakovaný postřik křídlatky v OP NPR a na březích Velkého Štolpichu v k.ú. Hejnice a posekání 
odumřelých porostů.
Dále byla provedena obdobným způsobem likvidace porostu křídlatky v areálu firmy Interlana v 
Liberci.

Pozemkový spolek "Severák"

Pozemkový spolek pro přírodu a památky severovýchodních Čech - "Severák", evidovaný pod číslem 
093200, byl založen v roce 2000 jako další ze sekcí Horského spolku. Jeho založení vychází ze 
zkušeností členů s prováděním praktické péče o přírodu (managementem) v chráněných územích 
CHKO Jizerské hory. Ve spolupráci a za podpory Správy CHKO  byly vytipovány přírodně cenné 
lokality na území CHKO Jizerské hory, které nemají speciální legislativní  ochranu, vhodné k pronájmu 
a následné péči. 
Dne 30.května 2001 byla po předchozích jednáních uzavřena nájemní smlouva s vlastníkem jednoho 
z pozemků Pozemkovým fondem České republiky o přenechání tohoto území k využití a údržbě 
krajiny. Pozemek se nachází v obci Kořenov, katastrální území Polubný, parcela č. 902 o výměře 21 
298 m. Jedná se o komplex mokřadů, vlhkých luk a svahových lesíků v horní části Zeleného údolí 
s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Území se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory bez 
zvláštní ochrany.

Vlastivědná a publikační činnost, práce s veřejností 

Naučná stezka "Terasy Ještědu"

Jedním z nejvýznamnějších projektů, realizovaných v roce 2001, byla příprava a vybudování naučné 
stezky "Terasy Ještědu".Vybudováním historicky první naučné stezky na Ještědském hřbetu byla 
zaplněna určitá mezera v nabídce poskytování bližších informací o území, které je po mnoha 
stránkách velice cenné a zajímavé a širokou veřejností hojně navštěvované. Její trasa vede z Výpřeže 
na vrchol Ještědu a odtud po hřebeni přes Černý vrch k chatě Na Pláních, odkud se po tzv. Dělané 
cestě vrací kolem Červeného kamene a Kamenných vrat zpět do výchozího bodu. Stezka je zaměřena 
především na geologii a geomorfologii Ještědského hřbetu, seznamuje rovněž s vegetací a zvířenou 
jeho centrální části a na místech s dalekými výhledy  přibližuje i okolní kraj s jeho historií. Záměrem 
Horského spolku je vybudování dalších naučných stezek, na nichž by se veřejnost mohla detailněji 
seznámit s přírodními i historickými zajímavostmi území – v plánu je např. trasa, která by měla 
sledovat ještědské vápence. Na trase naučné stezky Terasy Ještědu je umístěno celkem dvanáct 
zastávek s informačními panely. Základní okruh je dlouhý asi 10 km, včetně odbočky od chaty 
Ještědka na vrchol Ještědu. Na nástupním místě na Výpřeži (Tetřeví sedlo) je umístěn panel se 
základními informacemi o celé trase. Stezka byla vybudována ve spolupráci s Referátem životního 
prostředí Okresního úřadu v Liberci. Na textech na informačních tabulích se podílelo několik 
spolupracovníků - přírodovědců. Grafické zpracování, tisk a laminaci provedla pražské kartografické 
nakladatelství  ŽAKET, které také dodalo mapu na úvodní zastávku.
Horský spolek získal na zhotovení naučné stezky grant Ministerstva životního prostředí, dále přispěla 
Nadace Preciosa a Lesy České republiky - Lesní správa Ještěd. Stezka byla slavnostně otevřena dne 
15.12.2001. 

Vydání publikace Přírodní park Ještěd

Významným projektem loňského roku bylo vydání publikace Přírodní park Ještěd. Publikace je 
koncipována jako populárně naučná, je určena návštěvníkům přírodního parku i místním obyvatelům k 
bližšímu poznání přírodních, historických i kulturních zajímavostí tohoto území. Texty jsou doplněny 



řadou barevných fotografií geologických objektů, podzemních prostor, významných druhů rostlin a 
živočichů i historických památek, nacházejících se na území parku nebo v jeho nejbližším okolí. 
Brožura je vybavena barevnými ilustracemi charakteristických přírodních interiérů s významnými 
rostlinnými a živočišnými druhy, panoramaty Ještědského hřbetu s popisem důležitých bodů a míst. 
Součástí publikace je rovněž výřez z turistické mapy, zahrnující území přírodního parku. Samostatná 
kapitola je věnována naučné stezce Terasy Ještědu. knížka může tedy sloužit rovněž jako průvodce 
naučnou stezkou. Vzhledem k tomu, že publikace obsahuje i německý souhrn, bude použitelná i pro 
zahraniční návštěvníky, z nichž zejména v tomto regionu převažují turisté z německy mluvících zemí. 
Autorský kolektiv byl sestaven z erudovaných odborníků a místních znalců geologických, botanických 
a zoologických poměrů Ještědského hřbetu i historických a kulturních pozoruhodností území. 
Publikaci finančně podpořily: Město Liberec (Ekofond), Okresní úřad Liberec, Vitrum, s. r. o., Janov n. 
N., Benteler ČR, k. s., Fenestra Wieden, a. s.  Referát regionálního rozvoje OkÚ Liberce poskytl 
zdarma 1 000 ks turistických map Ještědského hřbetu (1:25 000), které jsou přiloženy k brožuře.

Knížka v rozsahu 96 stran vyšla v nákladu 3 000 ks v polovině prosince 2001.

Časopis Jizerské a Ještědské hory

V roce 2000 jsme zahájili vydávání časopisu Jizerské a Ještědské hory. Jedná se o skromný 
neprodejný černobílý občasník v rozsahu osmi stran, určený především členům Horského spolku, ale i 
ostatním přátelům hor, turistům, horolezcům, trampům apod.
V roce 2001 vyšla tři čísla. Jsou zde články o historii horolezectví v Jizerských horách a na Ještědu, o 
historii železnice z Liberce do České Lípy, lanovky na Ještěd, o pašování v Jizerských horách,  o 
některých významných osobnostech našeho kraje aj. Ty jsou proloženy příspěvky o průběhu 
některých spolkových akcí a zážitky členů Horského spolku z výprav do našich hor.

Výstava "Včera a dnes"

Výstava historických a současných porovnávacích fotografií z Jizerských hor byla pod názvem"Včera 
a dnes" vytvořena v roce 2000. V roce 2001 byla instalována v galerii Belvedér v Jablonci nad Nisou. 
Vernisáž výstavy se uskutečnila 15.3.2001. 

Obnova hřbitova zajatců z I. světové války v Ostašově

Jedním z projektů Horského spolku, zahájeným v roce 2000 je i obnova bývalého hřbitova válečných 
zajatců z období I. světové války v Liberci - Ostašově.  Projekt spočívá ve "zkulturnění" tohoto pietního 
místa a zhotovení pamětní desky se jmény pohřbených zajatců, pokud se podaří údaje z historických 
archivů získat. V roce 2001 naši členové vyřezávali náletové dřeviny, odstraňovali pařezy z cest a 
prováděli drobné terénní úpravy. 

Odborné a poznávací exkurze pro členy

V roce 2001 se uskutečnilo několik jednodenních tématických exkurzí s přírodovědným i historickým 
zaměřením pod vedením místních odborníků a znalců regionu:
21.4. - botanicko-speleologická exkurze po západní části Ještědského hřbetu s návštěvou Západní 
jeskyně 
  9.6. - geologická exkurze do Přírodní rezervace Vápenný vrch u Raspenavy;
  1.9. - geologicko-historická exkurze do starých důlních štol u Nového Města pod Smrkem.

Vícedenní exkurze členů Horského spolku byly směrovány do následujících oblastí:
4. - 8.5. - Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
2. - 8.7. - Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty a CHKO Biele Karpaty
27. - 30.9. - Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Další uskutečněné akce

Tradiční ples Jizersko-ještědského horského spolku



V sobotu dne 17.2.2001 se uskutečnil druhý tradiční ples Jizersko-ještědského horského spolku, opět 
v sále restaurace "U Cimpla" ve Ferdinandově u Hejnic. Vedle našich členů se plesu zúčastnili i 
přátelé a příznivci Horského spolku, zejména z řad členů partnerských občanských sdružení. 

Kristiánovská pouť

Spolek se opět zúčastnil tradiční horské pouti v osadě Kristiánov v Jizerských horách. Byl zde umístěn 
stánek s publikacemi, pohlednicemi a propagačními materiály.

„Soutěž stovkařů“
Od roku 1884 byl hlavním propagátorem hory Ještědu jako libereckého symbolu a krásného cíle 
pravidelných výletů Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory (DGV). Okolo staré 
Rohanské chaty, provozované v těch dobách oblíbenou hostinskou, přezdívanou „matka Krusche“, se 
postupně vytvořila skupina turistů a horolezců, pro které byl Ještěd doslova vším. Ještědskou chatu 
považovali za druhý domov a vytrvale vystupovali na vrchol za každého počasí s jasným cílem: co 
nejdříve dosáhnout stovky započítaných návštěv hory. Vzorem pro tyto nadšené turisty byl Liberečan 
Adolf Trenkler, který každodenní chození na Ještěd provozoval jako odtučňovací kůru a v roce 1900 
dosáhl úctyhodného čísla 2000 výstupů. Přestože zlí jazykové tvrdili, že pravidelné stoupání na vrchol 
je „nemocí“, způsobenou „ještědským bacilem“, který nakonec turisty přivede na psychiatrii do 
Kosmonos, počet milovníků hory stoupal. Po dostavění velké ještědské chaty na začátku 20. století 
navázal na tuto tradici DGV a zorganizoval „Soutěž stovkařů“ – každý závodník měl ve výčepu na 
Ještědu svůj půllitr se jménem a počtem dosažených stovek výstupů, stovkaři také získávali velice 
ceněné odznaky. V meziválečném období se stalo „stovkaření“ oblíbenou zábavou libereckých turistů, 
přední místa v závodě kupodivu brzy obsadily ženy: zní až neuvěřitelně, že během roku 1937 
vystoupila na vrchol 709krát Lilly Flassaková. Roku 1922 dosáhl rekordu 12 výstupů za den liberecký 
horolezec Rudolf Kauschka s druhy. Absolutního rekordu 5000 výstupů dosáhla  v roce 1937 Frieda 
Mandeliková, která získala stříbrný stovkařský odznak. Odznak z ryzího zlata za 10 000 výstupů však 
již nebyl udělen, neboť soutěž stovkařů zanikla v době 2. světové války společně s jinými aktivitami 
DGV. 
V jubilejním roce 2000 obnovil po více jak půlstoleté přestávce stovkařské závody Jizersko-ještědský 
horský spolek, který k nim vydal i závazné Regule, průkazy a odznaky. V roce 2001 se do soutěže 
zapojilo několik desítek lidí, v průběhu tohoto roku dosáhl první „stovkař“ stého výstupu a obdržel 
stovkařský odznak.

Zpráva o hospodaření za rok 2001 

Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2001 děkujeme dále 
uvedeným organizacím a jednotlivcům

Alfavaria Liberec, s. r. o. ♣ Baumax ČR, a. s. ♣ Benteler ČR, k.s. ♣ Copia, s. r. o., 
Liberec ♣ Dendria, s. r. o., Nové Město pod Smrkem ♣ Elitronic, s. r. o., Jablonec n. 
N. ♣ Epicentrum Liberec ♣ Eximex, s. r. o., Liberec ♣ Fenestra Wieden, s. r. o. ♣ 
Finalstav, s. r. o., Liberec ♣ FKW, s. r. o. ♣ Interlana, s. r. o., Liberec ♣ Kartografické 
vydavatelství Žaket, Praha ♣ Lesy České republiky, Lesní správa Ještěd ♣ 
Ministerstvo životního prostředí ČR ♣ Nadace  Preciosa ♣ Nadace pro záchranu a 
obnovu Jizerských hor ♣ Okresní úřad Liberec ♣ Pivovar Hols Vratislavice ♣ Pivovar 
Svijany, s. r. o. ♣ Severočeská  energetika, a. s. ♣ Severočeské muzeum Liberec ♣ 
Severochema Liberec ♣ Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. ♣ Správa CHKO 
Jizerské hory ♣ Statutární město Liberec ♣ Šamo s. r. o., Jablonec n. N. ♣ Tarmac 
Severokámen, a. s. ♣ Tiskárna J.I.M., Liberec ♣ Tiskárna Geoprint Bílek ♣ Vitrum, s. 
r. o., Janov n. N. ♣ Wide - Bike, Liberec ♣ ZO ČSOP Armillaria Liberec



Mgr. Radek Beran ♣ Pavel Bulíř ♣ RNDr. Pavel Čtyroký ♣ Milan Drahoňovský ♣ 
RNDr. Ivo Honsa ♣ Daniel Horáček ♣ Miloš Lorenc ♣ Petr Hradil ♣ Ing. Miroslav 
Chvála ♣ Miroslav Jóža ♣ Ing. Jiří Kittner ♣ RNDr. Antonín Kůrka ♣ Mgr. Pavla 
Loucká ♣ RNDr. Vojen Ložek, DrSc. ♣ Ing. arch. Jana Mejzrová ♣ Petr Mičunovič ♣ 
Rudolf Nemetschke ♣ RNDr. František Pelc ♣ Petr "Ferdyš" Polda ♣ RNDr. Jarmila 
Sýkorová ♣ Mgr. Richard Višňák, PhD. ♣

Kontakty
Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení 
IČO: 65 10 03 52
Sídlo: U Sila 1205, 463 11  Liberec 30
kontaktní adresa - kancelář: Bažantí 378/3, 460 01 Liberec 1
tel. 048/510 97 17
e-mail: horskyspolek@volny.cz
http: //www.horskyspolek.cz

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