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Zpráva o činnosti 
Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2013 

 
 

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 dvouleté 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 pro záchranu a 
obnovu Jizerských hor, 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. 
 

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. 
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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 občanského sdružení 
 
Počet členů a jeho změny 

V roce 2013 bylo přijato 22 nových členů: Radek Beran, Jana Drábková, Ondřej Hlava, Vladimír Hlava, 
Marcela Hlavová, Jiří Hrubeš, Libuše Jahodová, Aleš Lipský, Michal Maier, Roman Maier, Nikola Marešová, 
Miloš Matucha, Jana Novotová-Jahodová, Růžena Pileková, Martin Smutný, Jakub Staněk, Jan Stejskal, 
Drahomíra Stejskalová, Michal Tichý, Libor Trtík, Zdeněk Urban, Oleg Zeman.  

Členství bylo ukončeno na vlastní žádost nebo zaniklo z důvodu neplacení členských příspěvků 12 
členům: Tomáš Buzín, Věra Čermáková, Rudolf Černý, Dagmar Eisenmannová, Jiří Holas, Vítězslav 
Lorenowicz, Michaela Niedobová, Jan Studený, Milada Škodová, Libuše Švédová, Jiří Vacek, Marek Vávra. 

K 31. 12. 2013 měl Jizersko-ještědský horský spolek 247 členů, z toho 4 členy čestné. 
 
Výbor 

V roce 2013 pracoval výbor JJHS v následujícím složení: 
Ing. Pavel Vonička – předseda (publikace, výlety, společenské akce, 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 (www stránky, tiskové zprávy, kulturní a sportovní akce); 
pschneider@centrum.cz  
Milan Drahoňovský – fotodokumentace, propagace; milan@photo-bank.cz 
Vojtěch Nevole – nevolev@seznam.cz (od 6. 4. 2013) 
Petr Polda – publikace, informační tabule (grafika a sazba); ferdys.polda@tiscali.cz;  
Otokar Simm – předseda redakční rady (šéfredaktor ročenky), publikace; o.simm@seznam.cz (do 6. 4. 2013) 
Milan Šteinfest – práce v terénu, společenské akce; mad.milan@seznam.cz 
Otto Ulman, Dis. – 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 
Tomáš Trejbal – realizace projektů a zakázek 
Alena Řebíčková – účetnictví, administrativa  
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Činnost Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2013 
 

Realizace praktických opatření v ochraně přírody a krajiny 
 
Projekt obnovy návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory 

V roce 2013 byla realizována další opatření v rámci projektu „Obnova návštěvnické infrastruktury a 
revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory II“. Obnovili jsme povalové chodníky v přírodních rezervacích 
Klečové louky a Černá jezírka a instalovali zde rovněž informační panely. V ochranném pásmu národní přírodní 
rezervace Rašeliniště Jizery jsme vytvořili 129 přehrádek omezujících zrychlený odtok vody z melioračních 
příkopů.  
Výše uvedená opatření jsou součástí dlouhodobého programu JJHS, v rámci něhož jsou předkládány a 
realizovány jednotlivé projekty, financované z podstatné části z Operačního programu Životní prostředí 
(Evropské fondy) a podporované rovněž Lesy České republiky, s. p., Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Libereckým krajem.      
V rámci těchto projektů byla již v předchozích letech např. obnovena naučná stezka v přírodní rezervaci Jedlový 
důl, zhotovena nová vyhlídková věž v přírodní rezervaci Na Čihadle včetně poválkových chodníků a 
odpočívadla pro turisty u Štolpišské cesty a nového oplocení kolem rašeliniště Na Čihadle. V ochranném pásmu 
národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery bylo v letech 2011–2012 zhotoveno více jak 200 dřevěných 
přehrážek v melioračních příkopech.  
 
Péče o maloplošná chráněná území a další cenné lokality 
- kosení luk a odvoz posečené trávy v přírodní rezervaci Bukovec a v mokřadech na Václavíkově Studánce a v 
Bílém Potoce; 
- likvidace zavlečeného vlčího bobu na Jizerce a v přírodní rezervaci Bukovec; 
- oprava oplocenek v přírodní památce Pod Smrkem, U Nosu a Krásné Maří; 
- vytvoření zkušebních ploch na území přírodní památky Quarré;  
- výřez nepůvodní kosodřeviny v přírodní rezervaci Nová louka a v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery; 
- výřez náletových dřevin a prosvětlení tůní v přírodní rezervaci Vápenný vrch. 
 
Úklid v rezervacích a dalších významných územích 
- sběr a odvoz odpadků z území přírodní rezervace Křížový vrch; 
- sběr a odvoz odpadků v I. zóně CHKO Jizerské hory podél silnice Oldřichov v Hájích – Raspenava; 
- sběr odpadků v přírodní rezervaci Meandry Smědé.  
 
Značení hranic zvláště chráněných území 
- vyznačení hranic nově vyhlášené přírodní památky Černá Desná; 
- obnova značení přírodní rezervace Černá jezírka; 
- obnova značení hranice CHKO Jizerské hory; 
- oprava a doplnění značení maloplošných chráněných území v Libereckém kraji; 
- označení registrovaných významných krajinných prvků a památných stromů na území města Liberce. 
 
Obnova a údržba návštěvnické infrastruktury 
- údržba naučné stezky Tři iseriny (Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky); 
- údržba naučné stezky v Jedlovém dole;  
- výroba a instalace informačních panelů pro novou naučnou stezku Černá Nisa;  
- oprava a nátěr schodiště k hradu Děvín; 
- instalace informačních tabulí v CHKO Lužické hory; 
- rekonstrukce naučné stezky Ještědské vápence; 
- instalace informačních tabulí v CHKO Jizerské hory.  
  

Publikační činnost  
 
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2012 

Začátkem dubna 2013 vyšla Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2012, v pořadí již 
jedenáctá. Zájemci o náš region najdou v ročence řadu zajímavých příspěvků, které pro ni opět napsali jak 
odborníci, tak i amatérští badatelé či místní znalci. V ročence se dočteme například o padesáti letech 
meteorologických pozorování v Hejnicích, o osudech staré rozhledny na Smrku, o prvních bobistech na 
Jablonecku nebo o lyžařském přejezdu všech 28 jizerských tisícovek během jediného dne. Miloslav Nevrlý 
připravil rozhovor s naším pravidelným přispěvatelem Karlem Nádeníkem z Nového Města pod Smrkem, 
půvabné jsou vzpomínky Siegfrieda Weisse na starou, dnes již neexistující kovárnu ve Mšeně nad Nisou.  
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K odborným příspěvkům patří dva články pracovníků Severočeského muzea v Liberci: Lubor Lacina 
napsal o koncentračních táborech v podhůří Jizerských hor, Petr Brestovanský o nálezech devocionálií a o jejich 
významu. Po více letech jsme zařadili pokračování seriálu Galerie rostlin, který pojednává o vzácných druzích 
jizerskohorské květeny, dočtete se též o unikátním výskytu málo známého klenotu mezi stromy, zvaného 
křehovětvec žlutý. Marek Řeháček se tentokrát věnoval vyhlídkové Popově skále u Hrádku nad Nisou, Pavel 
Vonička napsal o třech rozhlednách, které postupně stály resp. stojí na okraji jizerskohorského rašeliniště Na 
Čihadle. Závěrečná část ročenky je jako vždy věnována spolkovým záležitostem.  
 
Druhé vydání knihy Připomínky zašlých časů – pomníčky Jizerských hor  

Knihu, do níž texty napsali Miloslav Nevrlý, Marek Řeháček a Otokar Simm a fotografie ze současnosti 
dodal Jan Pikous mladší, vydal JJHS poprvé v roce 2008 a za krátký čas byla rozebrána. Další zájemci ji pak už 
marně sháněli, a proto se JJHS rozhodl pro její druhé vydání. Ve třinácti hlavních kapitolách čtenáři najdou 
informace o více než 130 drobných památkách, které se staly vyhledávaným fenoménem Jizerských hor. Druhé 
vydání publikace z října 2013 se sice neliší svým rozsahem ani výběrem pomníčků od té první, ale některé texty 
byly na základě nových poznatků opraveny či doplněny, další byly aktualizovány.  
         

Kulturní a společenské akce 
 
Tradiční ples JJHS 

V pátek 22. února se již tradičně konal ples Jizersko-ještědského horského spolku v sále resturace U 
Košků v Liberci-Pavlovicích. K tanci i poslechu napříč všemi žánry zahrála skupina The Continental Band, k 
příjemné plesové náladě přispělo i vystoupení fakíra s artisty a hadí ženou. Na účastníky čekala také bohatá 
tombola, do které přispěli naši partneři, firmy i jednotlivci. Všem sponzorům patří poděkování. 
 
Výroční členská schůze JJHS 

Dne 6. dubna se v prostorách pivovaru Hols ve Vratislavicích uskutečnila výroční členská schůze JJHS,  
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 2012 (P. Vonička), zpráva o 
hospodaření v roce 2012 (S. Linda), zpráva o revizi hospodaření za rok 2012 (T. Klimovič), zpráva o činnosti a 
hospodaření Servis JJHS, s. r. o., v roce 2012 (L. Vašina), návrh rozpočtu JJHS na rok 2013 (S. Linda) a plán 
činnosti JJHS v roce 2013 (P. Vonička). Dále zde byl zvolen na další dvouleté funkční období předseda JJHS (P. 
Vonička), místopředseda JJHS (L. Vašina) a výbor JJHS (M. Drahoňovský, S. Linda, V. Nevole, P. Polda, P. 
Schneider, M. Šteinfest, O. Ulman).  
 
Slavnosti slunovratu na Martinské stěně 

V sobotu dne 22. června uspořádal JJHS na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna 
v Liberci-Kateřinkách opět Slavnosti slunovratu. Tuto akci organizuje JJHS již od roku 2004. Na slavnostech 
vystoupilo divadlo Rolnička s nafukovacím divadlem a představením Barevná pohádka, T. O. Jizerský bodlák 
předvedl ukázky skotských tanců a zahráli liberečtí muzikanti ze skupiny Namodro v rytmu bluegrassu a 
country. Před začátkem představení si mohli všichni malí návštěvníci projít pohádkový les, který jim připravil 
Turistický oddíl Kletr. Akce se zúčastnilo několik desítek návštěvníků, především rodiny s dětmi. Vstup pro 
všechny byl již tradičně zcela zdarma, neboť akci finančně podpořily Lesy ČR, s. p. a Statutární město Liberec. 
 
Spolkový výlet do polských Bieszczad 

Ve dnech 29. června – 4. července navštívila skupina 36 členů JJHS vzdálené karpatské pohoří 
Bieszcady. Zájezd se uskutečnil na pozvání našeho člena Wojciecha Stankiewicze, který v Ustrzykach Górnych 
v sezóně provozuje malé muzeum. Průběhu této úspěšné exkurze i přírodním a historickým zajímavostem tohoto 
kraje je věnován samostatný článek Pavla Voničky v této ročence.  
 
Závody ve vynášení sudů s pivem na vrchol Ještědu 

V sobotu dne 21. září pořádal JJHS již desátý ročník závodů ve vynášení sudů piva na vrchol Ještědu v 
rámci oslav 40 let hotelu Ještěd. Pánové vynášejí padesátilitrové sudy od dolní stanice lanovky na vrchol 
Ještědu, v tomto roce se pošesté konala i dámská a podruhé i juniorská kategorie této disciplíny s 
patnáctilitrovými sudy. I přes nepříliš příznivé počasí se závodů zúčastnil rekordní počet účastníků: 7 mužů, 3 
ženy a jeden dorostenec a všichni soutěž zdárně dokončili. Ve výborném čase 37 minut zvítězil Zdeněk Pácha a 
překonal tak rekord Milana Marhana 39 minut z roku 2006. Ten skončil druhý v čase 41:12 a třetí byl Ondřej 
Pleštil v čase 41:27. Dále je následovali Radim Třešňák, Kryštof Polák, Petr Beitl a Marek Řeháček. V ženské 
kategorii zvítězila Jana Skrbková ve výborném čase 32:00 a téměř vyrovnala rekord, který vytvořila v roce 2008 
Jana Chocholoušková v čase 31:40. Druhá skončila Veronika Paříková v čase 43:00 a třetí Věra Tomková v čase 
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58:30. Šestnáctiletý Jakub Stránský, který měl kategorii sám pro sebe, vynesl patnáctilitrový sud ve výborném 
čase 41:12.  

Ceny do soutěže věnoval provozovatel hotelu Ještěd, společnost Ještěd spol. s r. o., v celkové hodnotě 
15 tisíc Kč pro tři nejlepší závodníky v mužské i ženské kategorii. První cena byla víkend na Ještědu s večeří pro 
dva. Každý účastník získal dárek od pivovaru Konrad (piva se speciální ještědskou etiketou).  
 
Pocta čestným členům JJHS Miloslavu Nevrlému a Siegfriedovi Weissovi 

Ve středu 23. října se ve velkém výstavním sále Severočeského muzea sešlo zhruba 150 přátel, 
spolupracovníků, příznivců a obdivovatelů přírodovědce a spisovatele Miloslava Nevrlého a fotografa Siegfrieda 
Weisse. Oba se v říjnu 2013 dožili významného životního jubilea – osmdesáti let. Slavnostní večer připravil ve 
spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci Jizersko-ještědský horský spolek, jehož jsou oba jubilanti 
čestnými členy. Během komponovaného, téměř dvouhodinového pořadu, který moderovala Blažena Hušková, 
popřála oběma jubilantům řada významných osobností regionu, přátel a kamarádů. Nejprve pronesl úvodní řeč 
ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek, který zároveň předal M. Nevrlému pamětní medaili, vydanou 
ke 140. výročí od založení Severočeského muzea. Poté popřáli oběma jubilantům náměstkyně hejtmana 
Libereckého kraje Hana Maierová a předseda správní rady Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 
František Pelc. Za muzejní kolegy pronesl vtipný proslov kunsthistorik Oldřich Palata a společně s dalšími 
kolegyněmi předali M. Nevrlému věnec a kytice s nezbytnými klobásky, cibulí a česnekem. S. Weissovi přijeli 
popřát fotograf Jiří Bartoš, publicista a znalec Jizerských hor Otokar Simm a celoživotní přítel Erwin Scholz. Na 
konci své řeči Miloš Zapletal předal M. Nevrlému knihu plnou bílých, nepopsaných stránek se slovy: „Zde máš 
dvě knihy, do kterých můžeš napsat texty, které jsi nám, skautům, před lety slíbil“. Ota Simm vzomenul na již 
zesnulého vrstevníka obou jubilantů – známého jizerskohorského horolezce a fotografa Wolfganga Ginzela a 
Marek Sekyra promluvil k oběma oslavencům za Kruh libereckých autorů. Na závěr oficiální části večera popřál 
předseda JJHS Pavel Vonička našim čestným členům do dalších let hodně zdraví a životního optimismu a předal 
jim stylové narozeninové dorty, které zhotovilo cukrářství pní Jahodové – M. Nevrlému sladkou „Knihu o 
Jizerských horách“ a S. Weissovi čokoládový fotoaparát. Mezi slavnostními proslovy a gratulacemi přednesla 
profesionálně a s půvabem úryvky z knih obou jubilantů herečka divadla F. X. Šaldy Markéta Tallerová a 
muzikanti Petr Polda (kytara, zpěv), Vítězslav Vintr (banjo) a Pavel Lhoták (baskytara) zahráli a zazpívali pro 
potěšení duše písně ve stylu country. 

Poděkování patří našim členkám, které připravily vynikající občerstvení, a také sponzorům (pivovar 
Svijany a Prezidentská chata).   
 
 

Děkujeme všem členům a příznivcům spolku za podporu spolkových aktivit. 
Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2013 děkujeme dále uvedeným organizacím a 

jednotlivcům: 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  Ananda Line, s. r. o.  Applic, s. r. o. A. S. A. Liberec, s. r. o.  
AquaKlimax  Bidvest Czech Republic, s. r. o.  Bohemia Cosmetics Botanická zahrada Liberec 

DB Schenker Czech Republic Dimatex, s. r. o.  Elitronic, s. r. o.  Feromax, a. s.   
Fotograf Milan Drahoňovský iMi Partner, a. s. Jablotron, s. r. o.  Jaroš Propagace Ještěd, s. r. o.   
Jiří Jaroš Propagace  Jizerské pekárny, s. r. o.  Kadeřnictví Alena Poldová adeřnictví Jana Brzulová 

Kalendář Liberecka s. r. o.  KBS čerpadla, armatury, servis 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  Nakladatelství Petr Polda Novák úklid  
Pekařství Jahůdka, s. r. o. Pivovar Hols Vratislavice  Pivovar Svijany PPF, a. s.  Prezidentská chata 
Relax & Wellness centrum „Sarema“ – Grandhotel Zlatý lev Restaurace Sokolovna Hrádek nad Nisou 
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  Sklostroj Turnov  Střevlík – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje  

Teplárna Liberec, a. s.  Termizo, a. s.  Tiskárna Geoprint  Toyota Motor Czech 
Tropic – chovatelské potřeby Warmnis, s. r. o.  Wilo CS, s. r. o. Zoologická zahrada Liberec   
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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 
 
 
 
 


