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Výroční zpráva JJHS 2015

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

Ochrana přírody
Zejména v praktických opatřeních pro ochranu přírody rozšířil JJHS svoji působnost na té -
měř 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, sečeme
horské louky se vzácnými druhy rostlin, likvidujeme nepůvodní invazní rostliny, vytváříme
nové biotopy pro vodní a mokřadní faunu i flóru, budujeme a udržujeme zařízení k usměr-
nění pohybu návštěvníků, stavíme oplocenky k ochraně lesních porostů apod. V posled-
ních letech se podílíme na revitalizaci vybraných rašelinišť v Jizerských horách hrazením
odvodňovacích příkopů, které zde byly v minulosti vytvořeny.

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 – Re -
gionálním pracovištěm Liberecko, Krajským úřadem Libereckého kraje, Lesy České repu-
bliky, s. p., Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Nadací Preciosa, s obcemi i ne -
vládními 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 tema-
tických článků z českých i polských Jizerských hor, Ještědu i dalších oblastí Libereckého
kraje. Při jejich tvorbě spolupracujeme i se zahraničními autory.
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Obnova naučné stezky údolím Plakánek v Českém ráji
Foto Michal Vinař

Zastavení naučné stezky údolím Plakánek
Foto Milan Drahoňovský



Členská schůze JJHS v pivovaru ve Vratislavicích. 
Předseda JJHS Pavel Vonička do dalšího volebního období již nekandidoval,

jeho mnoholetá práce v čele spolku byla odměněna bouřlivým potleskem.
Nová ročenka, guláš s knedlíkem – tradiční kolorit výročních schůzí. 

Foto Milan Drahoňovský
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Osvětová a propagační činnost
Budujeme a opravujeme naučné stezky a vytváříme informační tabule k chráněným úze-
mím, které v terénu seznamují návštěvníky s přírodními a historickými zajímavostmi 
jednotlivých území. Zabýváme se hlubším poznáním významných lokalit z pohledu histo-
rického, kulturního nebo přírodovědného. Organizujeme výlety a vlastivědné exkurze,
seznamujeme se s méně známými a navštěvovanými místy s cílem vytvářet a pěstovat
vztah k historii i současnosti regionu, jeho kulturním tradicím a hodnotám. Provádíme 
i rekonstrukce a údržbu vyhlídkových míst v Jizerských horách a jejich okolí.

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

Pozemkový spolek 
Pozemkový spolek pro přírodu a památky severovýchodních Čech, původně nazvaný Se ve -
rák, byl založen v roce 2000 jako součást Jizersko-ještědského horského spolku. V červnu
2001 získal do pronájmu první pozemek na Václavíkově Studánce a v dubnu 2002 byl akre-
ditován 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 kulturněhistorickou hodnotou. Tato ochrana je prováděna nejprve nabytím
vlastnických nebo jiných věcných práv ke zvoleným nemovitostem (dlouhodobý proná-
jem) a následnou odpovídající péčí o ně.

Vznik spolku
Prvotní myšlenka vzniku JJHS spadá již do roku 1995. Tehdejší dobrovolní ochránci pří-
 rody přišli s nápadem založení občanského sdružení, které by propojovalo zájmy a myš-
lenky podobně zaměřených ekologických organizací a institucí, programově by je zastře-
šovalo a mělo regionální působnost. Spolek se měl od začátku stát základnou především
pro milovníky hor, a proto se i svým názvem odlišuje od jiných, úzce zaměřených, pouze
ochranářských sdružení. Cílem JJHS je kriticky se stavět a věcně argumentovat proti me -
galomanským projektům, jako byla např. idea pořádání SKI 2003, jež by svým pojetím 
a rozsahem nepochybně negativně ohrožovalo horskou přírodu. V březnu 1996 se v bu -
dově Správy CHKO JH sešel přípravný výbor spolku, začaly se tvořit první stanovy a pro-
gramová náplň budoucího sdružení. S rostoucím tlakem pořádání SKI 2003 bylo nezbytné
proces založení občanského sdružení urychlit, aby posléze mohlo aktivně vstupovat do
správních řízení týkajících se kontroverzních plánovaných zásahů pořadatelů SKI 2003. 
Na podzim roku 1996 bylo dokončeno paragrafové znění stanov a dne 18. 12. 1996 byl
návrh na registraci nového sdružení s názvem Jizersko-ještědský horský spolek doručen
na Ministerstvo vnitra ČR. O den později byl náš spolek ministerstvem zaregistrován 
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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 zalo-
žení 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 prů-
vodce, stavěl rozhledny i horské chaty. Od roku 1891 vydával také spolkové ročenky, 
jež jsou dodnes ceněným zdrojem informací nejen o Liberecku. Pravděpodobně největším
počinem DGVJI byla stavba ještědského hotelu, dokončeného roku 1907 (shořel roku
1963). Náš Jizersko-ještědský horský spolek je moderní organizací, která navazuje na dobré
tradice DGVJI, a přitom se jasně distancuje od jeho směřování po roce 1938.
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Výroční členská schůze JJHS – setkání patriotů Jizerských hor.
Karel Nádeník, Otokar Simm a Siegfried Weiss nad originální fotografickou knihou hor.

Foto Milan Drahoňovský



Úklid posekané trávy z Upolínové louky  pod Bukovcem
a na Václavíkově Studánce

Foto Milan Drahoňovský
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Členská základna 
a struktura občanského sdružení
Počet členů a jeho změny
V roce 2015 bylo přijato 14 nových členů: Anička Bláhová, Mgr. Zdeněk Hluštík, Mgr. Vladi -
míra Hoření, David Kadaník, Ing. Jan Koukol, Martin Nosek,  Jana Novotná, Daniel Pimek,
Tomáš Půta, Tomáš Ramseidl, Kamil Slavík, Martin Stezka, Radim Třešňák, Pavla Voj tě -
chová. 

Členství bylo ukončeno na vlastní žádost nebo zaniklo z důvodu neplacení členských
příspěvků 16 členům: Mgr. Josef Glogar, Václav Helšus, Pavel Janda, Josef Janeček, Věra
Jírová, Ing. Bc. Štěpánka Klímková, Jana Kürthyová, Miloš Matucha, Mgr. Jitka Mrázková,
Jiří Pavlů, Šárka Šlechtová, Tomáš Třešňák, Zdeněk Urban, Bc. Jan Vrabec, Ladislav Vyšo -
hlíd, Oleg Zeman.

Zemřeli dva členové: Karel Nádeník (čestný člen), Jiří Pelc.
K 31. 12. 2015 měl Jizersko-ještědský horský spolek 282 členů, z toho 8 členů čestných.
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Sběr hlasovacích lístků při volbách výboru JJHS
Foto Milan Drahoňovský



Výbor 
V roce 2015 pracoval výbor JJHS v následujícím složení:

Do 11. 4. 2015:
Ing. Pavel Vonička – předseda, Leoš Vašina – místopředseda, Stanislav Linda – hospodář, 
Ing. Pavel Schneider – zapisovatel, Milan Drahoňovský, Vojtěch Nevole, Petr Polda, Milan
Šteinfest, Otto Ulman.

Od 11. 4. 2015:
Ing. Pavel Schneider – předseda; pschneider@centrum.cz
Bc. Leoš Vašina – místopředseda (projekty, granty, zakázky);
leos.vasina@volny.cz
Bc. Jana Eichlerová – hospodář; eichlerova.jana@seznam.cz
Otto Ulman, DiS. – zapisovatel; o.ulman@centrum.cz
Milan Drahoňovský – fotodokumentace, propagace; milan@photo-bank.cz
Petr Polda – publikace, informační tabule (grafika a sazba); 
ferdys.polda@tiscali.cz;
Milan Šteinfest – práce v terénu, společenské akce; mad.milan@seznam.cz
PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. – zpravodaj; libor.stejskal@seznam.cz
Ing. Michal Vinař – správní řízení; vinar.michal@email.cz

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

Zaměstnanci 
Leoš Vašina – vedoucí kanceláře, realizace projektů a zakázek
Tomáš Trejbal – realizace projektů a zakázek
Alena Řebíčková – účetnictví, administrativa
Petr Maršíček – realizace projektů a zakázek (od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015)

Činnost Jizersko-ještědského horského
spolku v roce 2015
Realizace praktických opatření 
v ochraně přírody a krajiny

Projekt obnovy návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť 
v CHKO Jizerské hory
Jizersko-ještědský horský spolek dokončil v roce 2015 dvouletý projekt financovaný z Ope -
račního programu životní prostředí nazvaný Obnova návštěvnické infrastruktury 
a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory III.
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Již v roce 2014 bylo položeno 265 m povalového chodníku v Sedle Holubníku a posta-
ven byl nový přístřešek pro turisty a dále bylo vybudováno 20 přehrážek na rašeliništích 
v PR Klečové louky. Ve stávajících odvodňovacích příkopech byly postaveny hrázky, které
zpomalí odtok vody z rašeliniště tak, aby se zvýšila a stabilizovala hladina podzemní vody.
Ustálený vodní režim umožní opětovné rozšíření vlhkomilných společenstev v území, 
kde dojde k celkovému zvýšení retence vody a snížení jejího odtoku z povodí. Zatopení 
drenážních rýh pomocí systému hrázek patří k aktivní ochraně narušeného rašeliniště, 
přispěje k zastavení probíhajících degradačních změn a k obnovení podmínek blízkých 
přírodnímu stavu lokality. V roce 2014 byla ještě obnovena oplocenka pod Krásnou Maří,
zabraňující poškozování výsadeb zvěří.

V roce 2015 pak byla provedena obnova turistických stezek u rašeliniště Vlčí louka a na
Jizeru. Byly vybudovány nové povalové chodníky, kamenné stupně, svodnice a pročištěny
odvodňovací příkopy. Došlo také k obnově oplocenek pod Nosem a v PP Pod Smrkem.

Péče o maloplošná chráněná území a další cenné lokality
— kosení luk a odvoz posečené trávy v PR Bukovec a v mokřadech na Václavíkově 

Studánce a v Bílém Potoce;
− likvidace kleče v PR Rybí loučky, PR Černá jezírka a PR Nová louka;
− výřez vejmutovky v PP Divadlo;
− tvorba tůní pro obojživelníky u Bílého Kostela nad Nisou.  
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Úklid odpadků podél silnice z Oldřichova do Raspenavy
Foto Milan Drahoňovský
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Zázemí pro brigádníky na Jizerce – příprava dobrého jídla

Posezení u ohníčku po celodenní práci na loukách
Foto Milan Drahoňovský
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Editoři Matouschkovy nové mapy na Prezidentské chatě

Již tradičně nám při křtu mapy zahrála a zazpívala bluegrassová skupina Namodro. 
Jako host se připojil i náš člen a grafik ročenek Petr Ferdyš Polda. 

Foto Milan Drahoňovský
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Úklid v rezervacích a dalších významných územích
— sběr a odvoz odpadků podél silnice Oldřichov v Hájích – Raspenava;
− sběr odpadků v PR Meandry Smědé.

Značení hranic zvláště chráněných území
— vyznačení hranic CHKO Český ráj;
− oprava a údržba značení PP Jelení vrchy, PP Rašeliniště Černého rybníka, 

PP Stohánek a PP Divadlo.

Obnova a údržba návštěvnické infrastruktury
— obnova naučné stezky Údolí Plakánek v CHKO Český ráj;
− údržba naučné stezky Tři iseriny – nový most přes Jizerku;
− údržba naučné stezky Jedlový důl;
− oprava a údržba vyhlídky na Sněžných věžičkách a pod vodopádem Velkého Štolpichu;
− výroba a instalace informačních tabulí v NPP Peklo;
− výroba a instalace odpočívadla u Rohanova kamene; 
− údržba a oprava informačních tabulí soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji;
− oprava a údržba hraničních a informačních tabulí Přírodního parku Maloskalsko.

Publikační činnost 
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2014
Stejně jako ty minulé, je i tento 13. ročník Ročenky JJHS určen nejen členům spolku, ale
všem zájemcům o Jizerské, Ještědské či Lužické hory a jejich okolí. I tentokrát v ní čte-
 náři najdou pestrou paletu příspěvků. Hned po otevření objevíme rozhovor Pavla Voničky
s botanikem, ekologem, sportovcem a bývalým pracovníkem Správy CHKO Jizerské hory
Janem Burdou, žijícím mnoho let ve Větrově u Frýdlantu. Obsáhlý článek o historickém
vývoji lidové architektury v Jizerských horách a okolí připomíná Petra Vetešníka, někdej-
šího odborného pracovníka Správy CHKO JH, jehož životní pouť se uzavřela koncem roku
2014. Lubor Lacina, historik Severočeského muzea v Liberci, přispěl do Ročenky JJHS
pojednáním o pietních místech věnovaných obětem Velké války 1914–1918. Autor nás po -
drobně seznamuje s množstvím dosud existujících, ale i zaniklých pomníků v okresech
Liberec a Jablonec nad Nisou. Čtenář si může učinit představu i o tom, jak která obec dnes
pečuje o pomníky připomínající stovky jejích obětí. Vlastivědná část je zastoupena něko-
 lika kratšími příspěvky, stejně tak jako část přírodovědná. V nich se dočteme například 
o vlcích v Podještědí, o lamačích kamene v Žitavských horách nebo o památných bucích
a javorech našich hor, dalším dílem pokračuje miniseriál o vzácných druzích zdejší 
květeny.

Mezi přispěvateli jsou i dva autoři z Německa. Franz Neumann z Mnichova, rodák z Ras -
penavy, se pokouší ve svém příspěvku sehnat důkazy pro možnou inspiraci skladatele 
C. M. von Webera k opeře Čarostřelec, kterou mohl získat v rokli Štolpichu za svého léčeb-
ného pobytu v Libverdě na počátku 19. století. Horolezec a autor několika průvodců 
Al brecht Kittler z Herrnhutu píše objevně o Emilu Löppenovi, jednom ze čtyř prvový stup-
ců na jizerskohorský Zvon. O něm dosud nebylo takřka nic známo. A na podobné téma



14

plynule navazuje příspěvek Otokara Simma o dalším muži z této Kauschkovy party, o Ru -
dolfu Thamovi. Také on byl mezi prvními čtyřmi lezci, kteří stanuli na této legendární
skále. Všude oblíbený Tham, který se stal obětí horolezecké nehody v Západních Alpách,
odkázal část svého majetku Spolku přátel přírody, který peníze použil ke stavbě Domu
přátel přírody na Královce, dnešní Prezidentské chatě.

Závěrečná část Ročenky JJHS je již tradičně věnována spolkovému životu a dění.

Matouschkova nová speciální mapa Ještědských a Jizerských hor z roku 1938
JJHS v listopadu 2015 vydal mapu, kterou její tvůrce Josef Matouschek nazval Matousch -
kova nová speciální mapa Ještědských a Jizerských hor a která se měla stát po jede-
nácti letech v roce 1938 mladší sestrou jeho stěžejního díla, tedy Speciální mapy Ještěd -
ských a Jizerských hor z roku 1927. Ačkoliv dnes již máme mapy podrobnější a přehled-
nější, Matouschkova mapa zůstává neocenitelnou pomůckou všech badatelů, znalců 
a zá jemců o tento region. Jizersko-ještědský horský spolek vydal již v letech 2000, 2005 
a 2012 reprint mapy z roku 1927. Přes značný náklad byly výtisky brzy rozebrány a dnes
již nejsou dostupné. Proto se JJHS rozhodl k dalšímu významnému vydavatelskému po či-
nu – přijít na trh s „Novou“, dosud nevydanou Matouschkovou mapou, zachycující situaci
Ještědských a Jizerských hor v roce 1938, a to jak ve složeném mapovém formátu, tak i ve
formátu nástěnné mapy. Tato mapa byla v roce 1938 připravena k tisku, její vydání ale
bylo z důvodu politické situace pozastaveno a do dnešní doby se dochovalo jen několik
tajně vytištěných exemplářů. Jeden z nich byl využit jako podklad pro vydání „Nové“
mapy. Více se o mapě a jejím tvůrci dozvíme v příspěvku Otokara Simma v této Ročence
JJHS. 

Kulturní a společenské akce
Tradiční ples JJHS
V pátek 20. února se již tradičně konal ples Jizersko-ještědského horského spolku v sále
restaurace U Košků v Liberci-Pavlovicích. K tanci i poslechu napříč všemi žánry zahrála
skupina The Continental Band, zajímavá byla i přehlídka společenských účesů a oděvů,
kterou předvedly kadeřnice ze Střední školy gastronomie a služeb Liberec. Na účastníky
čekala také bohatá tombola, do které přispěli naši partneři, firmy i jednotlivci. Všem spon-
zorům patří poděkování.

Členská schůze JJHS
Dne 11. dubna se v prostorách pivovaru Hols ve Vratislavicích nad Nisou uskutečnila 
členská schůze JJHS, na které byly mimo jiné předneseny a schváleny následující doku-
menty: zpráva o činnosti JJHS v roce 2014, zpráva o hospodaření v roce 2014, zpráva 
o revizi hospodaření za rok 2014, zpráva o činnosti a hospodaření Servis JJHS, s. r. o., 
v roce 2014, návrh rozpočtu JJHS na rok 2015 a plán činnosti JJHS na rok 2015. Dále 
zde byl zvolen na další čtyřleté funkční období výbor JJHS ve složení: Ing. Pavel
Schneider (předseda), Bc. Leoš Vašina (místopředseda), Milan Drahoňovský, Bc. Jana
Eichlerová, Petr Polda, PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Milan Šteinfest, Otto Ulman, DiS. 
a Ing. Michal Vinař. 
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Na vrcholu Malého Fatranského Kriváně
Foto Stanislav Linda

Spolkový výlet na Ronov
Foto Milan Drahoňovský
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Slavnosti slunovratu na Martinské stěně
V sobotu dne 20. června se na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna 
v Liberci-Kateřinkách opět konalo představení nazvané Slavnosti slunovratu. Na slav-
 nostech vystoupilo divadlo Rolnička s dětským představením Ořechová pohádka, 
T. O. Jizerský bodlák předvedl ukázky skotských tanců a bluegrassová kapela Namodro
zahrála pro dobrou náladu několika desítek návštěvníků, kteří se i přes ne zrovna ideální
počasí na Martinskou stěnu vypravili. Před začátkem představení si mohli všichni malí 
návštěvníci projít pohádkový les, který byl připraven ve spolupráci se ZO ČSOP Kletr. Vstup
pro všechny byl již tradičně zcela zdarma. Konání akce bylo podpořeno z kulturního fondu 
statutárního města Liberec.

Letní rodinný tábor ve spolupráci se ZO ČSOP Kletr v Lobendavě
Ve dnech 16. až 19. července se na tábořišti ZO ČSOP Kletr u Lobendavy uskutečnil tábor
pro rodiče či prarodiče s dětmi. Táboru se zúčastnilo 24 dospělých a dětí především před-
školního věku a všichni prožili pěkné chvíle mimo civilizaci v lese na vybaveném tábořišti
bez elektrické energie.

Sklářská pouť na Kristiánově
V sobotu 5. září měl na pouti na Kristiánově JJHS opět svůj stánek. Kromě spolkových 
triček, publikací, map a kalendářů jsme letos nabízeli i opravdu velké a opravdu dobré 
klobásy z dílny uzenářského mistra Karla Kloučka z Raspenavy a vynikající vratislavické
pivo Konrad. Pro nejmenší byla připravena malinovka.

Závody ve vynášení sudů s pivem na vrchol Ještědu
V sobotu dne 19. září pořádal JJHS již dvanáctý ročník závodů ve vynášení sudů piva na
vrchol Ještědu v rámci oslav Ještědu. Závodů se zúčastnil poměrně velký počet účastníků: 
6 mužů, 3 ženy a 1 zdravotně postižený a všichni soutěž zdárně dokončili a vynesli 
padesátilitrové, respektive patnáctilitrové, sudy na zádech až na vrchol Ještědu. V mužské
kategorii zvítězil ve výborném čase 00:37:50 Zdeněk Pácha a zaostal tak za svým vlastním
rekordem 00:37:00 z roku 2013. Druhý skončil Milan Marhan a třetí byl Petr Schneider.
Dále je následovali Kryštof Polák, Adam Jarmusz a Ján Zatroch. Adam Jarmusz z Polska
byl historicky prvním cizincem, který se závodu zúčastnil.

V ženské kategorii zvítězila Zuzana Kocumová v neuvěřitelném čase 00:28:10, překo-
nala tak svůj loňský čas téměř o minutu a vytvořila nový absolutní rekord soutěže. Druhá
skončila Veronika Bumbálková v čase 00:47:45, třetí pak došla Dagmar Hanušová.

Letos se poprvé konala speciální kategorie pro zdravotně postižené, ve které došel
Tomáš Musílek v čase 01:02:40.

Ceny pro závodníky věnovala společnost Ještěd, s. r. o., České radiokomunikace, a. s., 
a Liberecký kraj. V rámci oslav navíc proběhl pokus o překonání rekordu v počtu výstupů
na Ještěd během 24 hodin. Tuto extrémně náročnou akci zaštítil hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, který si v pátek jednou na Ještěd také vyšlápl. Účastníci Radim Třešňák
(dosavadní rekord – 18 výstupů z května 2015), Milan Linka (17 výstupů z listopadu 2014)
a Petr Marek vystartovali v pátek 18. září v 16:00 hodin od spodní stanice kabinové la -
novky a výstupy ukončili v 16:00 hodin v sobotu 19. září na vrcholu před Hotelem Ještěd.
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Všechny výstupy a sestupy absolvovali pěšky od spodní stanice kabinkové lanovky do recep-
ce Hotelu Ještěd. Radim Třešňák dokázal neuvěřitelné, během 24 hodin vystoupil na
vrchol čtyřiadvacetkrát! Milan Linka také překonal svůj osobní rekord a i přes problémy
s kolenem zdolal Ještěd jednadvacetkrát. Petr Marek také vydržel chodit celých 24 hodin 
a dosáhl velmi slušných patnácti výstupů. 

Křest Matouschkovy nové mapy
Na Prezidentské chatě v Jizerských horách se v sobotu 7. listopadu konal křest Matousch -
kovy nové mapy z roku 1938. Na místě byly k prodeji nově vydané mapy za zvýhodněnou
cenu a k poslechu i tanci zahrála bluegrassová kapela Namodro.

V průběhu roku 2015 proběhly následující spolkové výlety:
12. až 14. června – Máchovo jezero – Staré Splavy
24. až 29. září – Malá Fatra
17. listopadu – výstup na vrch Ronov
12. prosince – okolím Cvikova s exkurzí v pivovaru

Zdeněk Pácha – vítěz závodů ve vynášení sudů na Ještěd
Foto Milan Drahoňovský



18

Zpráva o hospodaření za rok 2015
MAJETEK ZA ROK 2015 KČ
peníze v hotovosti 21 222
peníze na bankovních účtech 716 132
dlouhodobý hmotný majetek 5 053 045
podíly na ovládaných osobách 200 000
ostatní dlouhodobý majetek finanční 130 000
publikace na skladě 411 834
propagační materiál na skladě, ostatní materiál 7 373
pohledávky 119 775
závazky, jiná pasiva –453 957
majetek celkem 6 205 424

NÁKLADY
kancelářské potřeby 2 836
materiál k pracím v terénu 284 035
PHM 109 507
nákup knih a časopisů 855
nákup drobného majetku 12 115
spotřeba energie – plyn, elektřina, voda 11 100
prodané zboží – propagační materiál 6 541
opravy a údržba – auto a nářadí 88 940
cestovné, stravné – brigády 38 710
pohoštění, potraviny 37 046
poštovné, telefon, nájemné, internet, kopírování, software 203 356
subdodávky 42 051
tisk publikací, grafické práce, distribuce publikací 108 629
služby k pracím v terénu 23 008
kulturní produkce 15 000
nájemné garáž, pozemky, pronájem sálu, různé služby 20 399
přepravní a skladové služby, parkovné 30 491
poskytnuté členské příspěvky 1 000
mzdové náklady – zaměstnanci, brigádníci 575 282
zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady 156 446
silniční daň, dálniční známka, správní poplatky 9 050
bank. popl., povinné ručení, pojištění auta, úroky, ost. náklady 65 968
odpisy dlouhodobého majetku 373 573
daň z příjmmu splatná 0
náklady celkem 2 215 938

VÝNOSY
prodej publikací 181 538
práce v terénu 919 476
reklama, nájemné 101 019
prodej propagačního materiálu 6 099
změna stavu výrobků –12 192
jiné provozní výnosy, úroky 382 616
sponzorské dary    65 000
nadační příspěvky 50 500
členské příspěvky 43 526
příspěvek na mzdu od úřadu práce 117 000
dotace Statutární město Liberec   10 000
dotace MŽP 22 759
výnosy celkem 1 887 341

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
náklady celkem (včetně daně z příjmu) 2 215 938
výnosy celkem 1 887 341
zisk –328 597
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Za finanční i morální podporu 
a spolupráci v roce 2015 

děkujeme dále uvedeným organizacím a jednotlivcům:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR * Ananda Line, s. r. o. 
AquaKlimax * Bidvest Czech Republic, s. r. o.

Elitronic, s. r. o. * Jiří Fajmon – penzion Eva Kryštofovo Údolí 
Feromax, a. s. * Fotograf Milan Drahoňovský 

GEOPRINT, s. r. o. * GEOS AGT, s. r. o. 
GMS Velkoobchod, s. r. o. * HOLS, a. s. – pivovar Liberec-Vratislavice 

JEŠTĚD, s. r. o. * Jiří Jiroudek 
Jizerské pekárny, s. r. o. * Jan Josiek 

Hana Juklová * Lesy České republiky, s. p. 
Liberecký kraj * Nadace Preciosa  

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 
Nakladatelství Petr Polda, s. r. o. * Pekařství Jahůdka, s. r. o. 

Pivovar Svijany, a. s. * PPF, a. s.  
Řeznictví a uzenářství Karel Klouček, Raspenava

SATON Liberec, s. r. o. * Severočeské muzeum v Liberci
Sial – architekti a inženýři, s. r. o. * Simona Saláková 

Státní fond životního prostředí ČR 
Statutární město Jablonec nad Nisou 

Statutární město Liberec 
Teplárna Liberec, a. s. * Termizo, a. s.

Tiskárna Geoprint * Tropic – chovatelské potřeby
Turistický oddíl Kletr * VDI Projekt, s. r. o. 

Warmnis, s. r. o. * 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: GE Money Bank, pobočka Liberec 
č. ú.: 89904574/0600
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Nabídka publikací vydaných 
Jizersko-ještědským horským spolkem

Uvedené tituly můžete získat
za zvýhodněnou cenu

v kanceláři JJHS
Tel.: 725 338 765, e-mail: horskyspolek@volny.cz

www.horskyspolek.cz
Možný osobní odběr i zaslání poštou

po předchozí domluvě.




