
Výroční zpráva JJHS 2021

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 2021 bylo přijato 26 nových členů: Lukáš Karas, Josef Hrubeš, Jiří Bašta, Josef 
Kozák, Radoslav Škubník, Martin Veselka, Anežka Chaloupková, Elena Chaloupková, 
Kryštof Chaloupka, David Hájíček, Jan Nápravník, Dana Julie Moravcová, Veronika 
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Střeláková, Jaroslav Týl, Martina Vysoká, Kateřina Chaloupecká, Richard Hozák, Karel 
Mádle, Jaroslav Machaň, Tomáš Komberec, Renata Jiráková, Marcela Coufalová, Miloš 
Balabán, Petr Matějka, Jaroslav Zámečník, Martin Verner.

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

20. 3. 2021 zemřel čestný člen a spolu zakládající člen JJHS Jan Škoda.

K 31. 12. 2021 měl Jizersko-ještědský horský spolek 313 členů, z toho 8 členů čestných.

Výbor
V roce 2021 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 (do 1. 10. 2021)
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
Martin Novotný – práce v terénu
Alena Řebíčková – účetnictví, administrativa

Činnost Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2021

Realizace praktických opatření v ochraně přírody a krajiny

Dokončena realizace projektu Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny

Prvním významným projektem podpořeným z Operačního programu životního prostředí a 
Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody a dokončeným v roce 2021 byla akce Zajištění 
péče pro EVL Jizerské smrčiny.
Cílem projektu bylo zvýšení biodiverzity lesních porostů v EVL Jizerské smrčiny a úprava 
vodního režimu krajiny. Realizovaný 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 
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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 asanační výběr, podrostní hospodaření). Na 
vybraných lokalitách byl proveden úplný výřez stanovištně nepůvodních dřevin (smrku 
pichlavého a kosodřeviny). V těchto vytvořených prostorech se uskutečnila následná výsadba 
chráněná novými oplocenkami nebo individuální ochranou oplůtků vzor KRNAP.
V rámci  uskutečněného výběrového řízení  akci  realizovala  společnost  DENDRIA s.r.o.,  s
jejímž sadebním materiálem je bohatá zkušenost nejen na území Jizerských hor. Celkem se
v Jizerských smrčinách nově vysadilo více než 14 tisíc geneticky původních sazenic jedle,
smrku, břízy, jeřábu a javoru.
Na základě komplexního řešení péče bylo v rámci projektu vybudováno také 60 dřevěných 
přehrážek instalovaných do v minulosti vytvořených odvodňovacích příkopů. Nové hrázky 
v rašeliništích PR Černá hora nebo PR Klečové louky pomáhají obnovit vodní režim v 
unikátních rašeliništích, která byla ohrožena vysycháním.

Úspěšná revitalizace rašeliniště v pramenné oblasti Kamenice

Druhým větším projektem financovaným z Operačního programu životního prostředí, který 
v roce 2021 Jizersko-ještědský horský spolek realizoval, je revitalizace rašeliniště v pramenné
oblasti Kamenice.
Místo, které se nachází nedaleko bývalé sklářské osady Kristiánov, tvoří menší rašeliniště, jež
bylo v minulosti odvodněno systémem kanálů za účelem získání dalších ploch pro intenzivní 
pěstování lesního porostu. Nedaleko zájmové oblasti se navíc nachází staré vodárenské 
šachty, které jsou svědky dávného využití území. Středem lokality probíhal centrální 
odvodňovací kanál, který náš projekt sice neřešil, nicméně Správa CHKO Jizerské hory 
usoudila, že je třeba jej také do revitalizace zahrnout. Vzhledem k jeho parametrům se 
přistoupilo k budování mohutných srubových hrázek a postupnému zasypávání kanálu těžkou 
mechanizací. S touto akci se tak náš projekt vhodně doplňoval, když řešil revitalizaci 
navazujících menších kanálů po stranách centrální sběrné rýhy.
Ačkoliv zde není patrný významný pramen vody, těleso rašeliniště bude závislé zejména na 
srážkových dotacích, které se nově vybudované dřevěné hrázky budou snažit zadržovat co 
nejdéle. Zadržovaná voda se rozprostírá do stran, čímž se vytváří opět podmínky pro rozvoj 
rašeliniště. Celkem se vybudovalo na 50 ks dřevěných hrázek tvořených jednoduchou řadou 
zatlučených fošen spojených systémem pero-drážka a ve vrchní části spojených kleštinou. 
Věříme, že tato opatření pomohou lokalitě k návratu do přirozeného vývoje.
Jizersko-ještědský horský spolek se obnovou rašelinišť zabývá již řadu let. Na svém kontě má
již několik větších i menších obnovených ploch, ať už jako investor nebo realizátor. U 
prvních míst byla obnova provedena před více než deseti lety. Za tuto dobu je již patrné 
výrazné oživení tělesa rašeliniště a nastartování jeho přirozeného vývoje. 

Tůně pro obojživelníky nejen v Liberci

Jizersko-ještědský horský spolek se již tradičně věnuje budování tůní pro ohrožené živočichy
a pro zadržení vody v krajině. V roce 2021 jsme pro Městské lesy Liberec, p. o., vytvořili dvě
tůně v lese nad Lidovými Sady. Dále byly vyhloubeny čtyři tůně v údolí Lučního potoka pod
Veseckým sportovním areálem a jednu tůň jsme zbudovali v Dolní Oldříši na soukromém
podmáčeném pozemku.
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Louky na Jizerce opět posekány

Tradiční akce nemohla chybět ani v letošním létě. I letos se třicítka členů a příznivců 
Jizersko-ještědského horského spolku vydala posekat cenné louky v Přírodní rezervaci 
Bukovec u osady Jizerka v Jizerských horách.
Pro týdenní akci byla zvolena opět základna na Středisku ekologické výchovy Nadace Ivana 
Dejmala. Zatímco z kraje týdne nastoupilo několik sekáčů, kteří pomocí křovinořezů a 
bubnové sekačky pokosili plánem péče stanovenou část tzv. Úpolínové louky a Pralouky, o 
víkendu se dostavila hlavní skupina, která měla za úkol posečenou biomasu pohrabat a na 
plachtách odtáhnout k cestě, odkud byla následně traktorem odvážena k dalšímu využití. 
Všechny tyto práce jsou prováděny ve spolupráci s odbornými pracovníky Správy CHKO 
Jizerské hory. Zatímco v uplynulých letech bývalo posečené hmoty méně, v letošním roce jí 
bylo o poznání více. Bohužel okolní zemědělci a zpracovatelé měli travní hmoty pro své 
potřeby dostatek. Ač poměrně daleko, biomasu se podařilo nakonec předat k využití.
Na žádost AOPK byla posekána nově také pokusná plocha nedaleko Pešákovny, kde byla 
posekaná hmota odstraněna a na plochu naopak přivezena a rozprostřena vrstva posečené 
biomasy z Pralouky. Sledovat se zde bude změna rostlinné skladby.
Louky pod Bukovcem představují nejbohatší botanickou lokalitu v CHKO Jizerské hory. 
Hojně se zde vyskytuje například upolín nejvyšší (Trollius altissimus), který se stal symbolem
CHKO Jizerské hory. Vyskytují se zde i další vzácné druhy jako třeba kropenáč vytrvalý 
(Swertia perennis) nebo pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Louky se kosí vždy po 
odkvětu význačných rostlin, aby se omezil rozvoj rostlin běžných a také aby se zabránilo 
zarůstání luk náletovými dřevinami. Na rozdíl od většiny luk na našem území, které vznikly 
lidským přičiněním, bezlesí v okolí Bukovce se zde vyskytovalo již před příchodem člověka. 
Odtud také pochází název louky u turistické cesty od parkoviště u Mořiny na Bukovec 
„Pralouka".
Ačkoliv byly uplynulé týdny deštivější než dříve, sucho je stále patrné. Posečená hmota sice 
proti loňskému roku na objemu narostla až čtyřnásobně, avšak stále je jí výrazně méně než 
v předchozích letech. Proti minulému roku bylo spatřeno i více žab a dalších plazů.
JJHS se nezabývá pouze loukami na Jizerce. Jako akreditovaný pozemkový spolek se stará 
ještě o zajímavé vachtoviště v Bílém potoce, kde se vyskytuje jedna z nejbohatších populací 
chráněné vachty trojlisté (Menyanthes trifolia).
Základní péče o luční ekosystémy spočívá v pravidelném kosení, monitorování výskytu 
zvláště chráněných druhů, zabránění všech aktivit, které by mohly znamenat potenciální 
ohrožení těchto biotopů, a naopak podpora aktivit směřujících k trvale udržitelnému 
hospodářskému využití daných pozemků.

Péče o maloplošná chráněná území a další cenné lokality
 Instalace zábradlí proti vstupu u Safírového potoka
 Instalace schodiště a zábradlí v PR Příhrazské skály (vrch Mužský)
 Podpora obnovy vodního režimu v PR Nová louka
 Podpora obnovy vodního režimu v PR Klečové louky
 Podpora  obnovy  vodního  režimu  v  ochranném  pásmu  NPR  Rašeliniště  Jizery

(budování přehrádek)
 Oprava vyhlídkové plošiny v PR Klečové louky
 Oprava a údržba hraničníků CHKO Jizerské hory
 Oprava a údržba značení vybraných přírodních památek na území Libereckého kraje
 Údržba Naučné stezky Tri Iseriny
 Údržba Naučné stezky Jedlový důl
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 Prodloužení povalového chodníku v parku v Českém Dubě

Při terénních pracích pravidelně pomáhají i firmy

Je nám potěšením, že naši činnost pravidelně podporují některé společnosti nejen finančně, 
ale také zapojením svých zaměstnanců. Každoročně se do některých akcí zapojují například 
pracovníci Škoda Auto, a.s., nebo Nadace O2. Pracovníci nám výrazně pomáhají při 
náročnějších a zdlouhavých činnostech v terénu. Prozatím posledním zapojením byl výřez a 
snášení kleče při rekonstrukci porostů pracovníky mladoboleslavské automobilky. Pokud 
máte nějaký kolektiv, chtěli byste se občas vyvětrat na čerstvém horském vzduchu a pomoci 
při nějakém managementovém opatření v přírodě, ozvěte se nám a něco vymyslíme. Za 
každou pomoc děkujeme!

Publikační činnost

Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2020

Koncem dubna vydal Jizersko-ještědský horský spolek již svoji devatenáctou ročenku, ve 
které čtenáři najdou pestrou skladbu článků o historických i přírodních zajímavostech našeho 
kraje a také příspěvky z činnosti horského spolku.
Atmosféru staré tváře Jizerských hor navozuje úvodní článek, který z německého originálu 
přeložil Otokar Simm. Je v něm popsán pěší výlet z Libverdy přes Smědavu, Souš, Kořenov a
Velkou Jizeru do Szklarske Poręby v roce 1803, tedy v době, kdy Jizerské hory ještě ani 
neměly svoje pojmenování. Jen o pár let později, v roce 1808, se v Čechách usadil původem 
francouzský rod Rohanů, který své panství postupně rozšířil až do Jizerských hor. Nejen o 
působení rohanských knížat v severních Čechách, ale také o rodové hrobce v Loukově, se 
dočteme v příspěvku Bohumila Horáčka. Jiří Růžička, Milan Votava a Tomáš Brojír 
připomínají poněkud zapomenuté významné osobnosti Hejnic (Kamila Webera, Michala 
Kaufmanna, Josefa Schäfera a Maxmiliana Hitschmanna). Historii lázeňství v Harcově u 
Liberce přibližuje Josef Turek, působení jabloneckých country a bluegrassových skupin 
shrnuje Marek Hofman. Josef Kuna zve čtenáře na výlet po tanvaldských zajímavostech, 
Lubor Lacina popisuje turistické vyhlídky v okolí Jelení Hory v Polsku. Ullrich Junker, 
Otokar Simm a Roman Karpaš vzpomínají na kolegu a přítele Przemysława Wiatera, historika
spjatého s polskou částí Jizerských hor a Krkonoš, který předčasně odešel koncem roku 2020.
Velice zajímavý je článek o objevení historického vodního díla – smyku na Černé Nise z pera 
Ivana Rouse a Jany Stěhulkové a také příspěvek o výsledcích nejnovějších geologických 
výzkumů v Jizerských horách, které shrnují Ivan Rous a Josef Klomínský.
Již tradičně přispěl do ročenky i Jakub Šrek, který se tentokrát věnuje výskytu, dobývání a 
zpracování šluknovského syenitu. Bohumil Nádhera přibližuje čtenářům vrch Velký Vápenný 
v Ještědském hřbetu, tentokrát jako významnou paleontologickou lokalitu. Pomyslnou část o 
přírodě našeho kraje zakončuje stručný příspěvek Pavla Voničky a Milana Průši o nálezech 
vzácných a ohrožených druhů brouků vázaných na dřevo, resp. na staré a zachovalé lesní 
porosty Jizerských hor.
Následují příspěvky z činnosti horského spolku. Význam projektu obnovy vodního režimu 
jizerskohorských rašelinišť, kterému se spolek věnuje již více než 10 let, shrnuje Michal 
Vinař, zatímco Jakub Šrek popisuje historii a znovuobnovení Soutěže stovkařů na Ještědu, od 
kterého uplynulo již 20 let. Krátkou vzpomínku na zesnulého čestného člena JJHS Jana Škodu
napsal Jaroslav Krupauer.
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V závěrečné části ročenky nalezneme již tradičně přehled regionální literatury vydané v roce 
2019 a také zprávu o činnosti JJHS.

Tichými stezkami z Jizerských hor k Ralsku po stopách Rudolfa Kauschky

Kniha známého jabloneckého fotografa Siegfrieda Weisse, věnovaná památce 
jizerskohorského horolezce, sportovce a básníka Rudolfa Kauschky, je zároveň autorovým 
vyznáním celoživotní lásky k pohořím našeho kraje, ve kterých strávil mnoho krásných dní. 
Zároveň v ní autor (ročník 1933) vyjadřuje svůj vztah ke Kauschkovi, přestože se osobně 
nikdy nesetkali. Nicméně setkání s ním mu poprvé zprostředkovala Kauschkova kniha 
Wandern und Klettern (Turistika a horolezectví), kterou mu věnoval jeho přítel z dětství při 
návratu z jedné společné výpravy do Jizerek.
Jak sám Siegfried Weiss v úvodu poznamenává, knížka není životopisem Rudolfa Kauschky 
ani se nezabývá výslovně jeho sportovními úspěchy. Autor se jen snažil pochopit Kauschku 
jako člověka prostřednictvím jeho básní a vlastních slov. Kauschkova lyrika je obrazem jeho 
nejniternějších stavů, je to vlastně jeho třináctá komnata. Ukazuje dvě tváře jeho bytosti, kde 
je na jedné straně výkonný až dravý sportovec, na druhé pak citlivý básník, jehož srdce 
překypuje něhou a nadšením pro krásy přírody.
V knize se prolínají jednotlivé etapy Kauschkova života s autorovými zážitky a vzpomínkami 
na výlety a lezení v Jizerských horách, Ještědském hřbetu a Ralské pahorkatině. Autor čtenáře
občas zavede i do Alp, kde Kauschka sloužil během první světové války a kde také žil po 
nuceném odchodu z Československa po druhé světové válce. Text je samozřejmě doplněn 
řadou autorových skvělých fotografií krajiny, skal, ale i detailů zachycujících 
neopakovatelnou krásu a tajemnost přírody našich hor i vzdálených Alp.
Dne 23. 10. 2022 proběhl na Prezidentské chatě v Jizerských horách křest publikace za účasti 
autora. Zároveň si zde JJHS připomněl 25. výročí od svého založení.

Kulturní a společenské akce

Slavnosti slunovratu na Martinské stěně
Tradiční akce 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 19. června 2021. V programu vystoupilo Divadlo Krtek s dětským představením Cirkus 
plný pohádek, T. O. Jizerský bodlák předvedl ukázky skotských tanců a nakonec zahrála 
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 16. až 30. července se na tábořišti ZO ČSOP Kletr u Lobendavy uskutečnil tábor 
pro rodiče či prarodiče s dětmi. Táboru rozděleného na dva turnusy se zúčastnilo několik 
desítek 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 2. 10. 2021 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek již osmnáctý 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 (50 nebo 30 litrů) od spodní stanice lanovky na 
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vrchol Ještědu. Jako doplňková disciplína se uskutečnila i kategorie rodič s dítětem v krosně. 
Letos se závodů zúčastnilo 8 statečných a všichni z nich závod zdárně dokončili.
V mužské kategorii 50litrových sudů zvítězil Petr Schneider (vítěz úplně prvního ročníku z 
roku 2003) ve svém osobním rekordu v čase 00:43:50, druhý dorazil v čase 00:45:26 Zdeněk 
Pácha (zvítězil v letech 2013-2018).
V mužské kategorii 30litrových sudů zvítězil ostřílený závodník Milan Marhan v čase 
00:32:30, což je o 20 sekund horší čas než ten, kterým předloni vytvořil rekord v této 
kategorii.
V kategorii rodiče s dítětem v krosně zvítězil Roman Knížek ve velmi dobrém čase 00:25:40. 
Za ním skončili Ondřej Kůrka a Štěpán a Iva Stejskalovi.
Ceny a občerstvení pro závodníky věnovala společnost Ještěd, s. r. o. – provozovatel hotelu 
Ještěd. 

Účast spolku na Mariánské sklářské pouti na Kristiánově
Sklářská  slavnost  na  Kristiánově  je  již  každoroční  tradiční  akcí,  které  se  horský  spolek
účastní. Letošní ročník byl obzvlášť úspěšný, jelikož se díky vydařenému počasí dostavilo
velké množství  účastníků a prodejci  mohli  být spokojení.  I  my jsme již  během poledne s
údivem zjistili, že klobásy, pivo i limonáda jsou vyprodány a do odpoledne nám toho moc
nezbylo. Naštěstí jsme měli v záloze rychlou spojku, která nám zajistila další přísun klobás
pro odpolední hladové návštěvníky. Velice se nám dále osvědčila Drobkovic masová směs z
České Lípy a domácí perníčky a bowle od Moniky. Ve stánku horského spolku mohli i letos
účastníci  mimo  občerstvení  zakoupit  naše  nová  výroční  trička  a  hrníčky,  spolkem
publikované mapy a knihy či publikace Libereckých knihotvůrců. Jako již každoročně nesměl
chybět bohatý hudební a taneční doprovod či tradiční mše. Po předchozích ročnících s ne
příliš příznivým počasím se ta letošní slavnost opravdu povedla.

Výlety a exkurze
Dne 4. 12. 2022 proběhl společný výlet do pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou.

Další aktivity JJHS
JJHS se účastnil vybraných správních řízení vedených orgány ochrany přírody, např. řízení o 
udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů pro záměr „CPI 
Park Jablonné v Podještědí hala JAB1“.

Děkujeme všem členům a příznivcům spolku za podporu spolkových aktivit.

Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2021 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  Fotograf Milan Drahoňovský  GEOPRINT s.r.o.  HOLS, a. s. –    
Pivovar Liberec-Vratislavice  JEŠTĚD, spol. s r. o.  Kamenictví Bohumil Hauptman    
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 ČEZ  Nadace Ivana Dejmala    
pro ochranu přírody  Nadace Jablotron  Nadace partnerství  Nadační fond TESCO     
Nakladatelství Petr Polda, 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  
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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: Raiffeisenbank, a. s., č. ú.: 2237332002/5500
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Zpráva o hospodaření za rok 2021 (v Kč)
                                                         

MAJETEK  K 31.12.2021
 

peníze v hotovosti                                            34 441
peníze na bankovních účtech                       687 821
dlouhodobý hmotný majetek                                    8 951 518
podíly na ovládaných osobách                       200 000
ostatní dlouhodobý majetek  finanční                                                                                           130 000
publikace na skladě                       602 903
propagační materiál na skladě, ostatní materiál                                                                         15 655
pohledávky                         79 740 
závazky, jiná pasiva                                   - 1 034 047
majetek celkem                       9 668 031 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

náklady celkem (vč. daně z příjmu)                    2 489 151
výnosy celkem                       2 900 417
hospodářský výsledek                                                                                                               411 266 

kancelářské potřeby                  9 283
materiál k pracím v terénu                                                                        146 863
PHM                                       48 012
nákup knih a časopisů                            535
změna stavu výrobků                                                                                                                    50 554
spotřeba energie – plyn, elektřina, voda           13 100
prodané zboží   a propagační materiál                                                                                          9 338
opravy a údržba – auto a nářadí                                                                      31 358
cestovné, stravné, ubytování – brigády                                        7 480
pohoštění, potraviny                                       10 184
poštovné, telefon, nájemné, internet, kopírování, software                                                     116 222 
subdodávky                      203 265
tisk publikací, grafické práce, distribuce publikací                                     217 818
autorské honoráře                                                                                                                        25 000
nákup drobného majetku                                                                                                                 0      
kulturní produkce                          0
nájemné garáž, pozemky, pronájem sálu, různé služby                                       25 445 
přepravní a skladové služby, parkovné                        12 750
poskytnuté členské příspěvky                                                 1 000
mzdové náklady – zaměstnanci, brigádníci                     494 295
zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady                     153 448
silniční daň, dálniční známka, správní poplatky                         5 010
bank. poplatky, pojištění auta, povinné ručení, úroky, ostatní náklady                                       33 781
odpisy dlouhodobého majetku                     814 180
daň z příjmu splatná                                                                                                                     60 230
náklady celkem                  2 489 151

prodej publikací                    347 247
práce v terénu                 1 082 412
reklama, nájemné                                96 690
prodej propagačního materiálu                                                                      10 281
jiné provozní výnosy, úroky, zúčt.-dotované stavby                         665 674 
sponzorské dary , nadační příspěvky                                                                                         93 500
členské příspěvky                      48 186
dotace provozní                                                                                                                         556 427
výnosy celkem                                                                                                                      2 900 417
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