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ZPRAVODAJ 
Jizersko-ještědského horského spolku 

č. 1/2022 
 
 
 
Vážení členové, kamarádi,  
 
zvykem se již stalo, že alespoň jednou či dvakrát do roka vychází spolkový zpravodaj. Bohužel se 
z různých důvodů stalo, že již přes rok a půl naši členové žádný takový zpravodaj neobdrželi. S radostí 
se Vám však konečně nyní do rukou či na obrazovky dostává nový zpravodaj Jizersko-ještědského 
horského spolku, který se snaží celé toto období stručně obsáhnout. 
 
V loňském roce a na začátku toho letošního byly bohužel ještě některé tradiční události poznamenány 
špatnou koronavirovou situací, avšak díky uvolnění opatření během letního období mohla být 
spousta plánovaných akcí zrealizována. Terénní práce naštěstí tak výrazně ovlivněny nebyly, a tak se 
ve zpravodaji můžete dočíst, co vše spolek za ten rok a půl zvládl. Informujeme vás také o již 
proběhlých společenských akcích a v závěru vás nalákáme na další plánované spolkové události. 
 
Naleznete zde také souhrn nabízených publikací a jiných propagačních materiálů, které jsou k dostání 
v kanceláři spolku. V loňském roce spolek oslavil již své 25. narozeniny a my věříme, že jich ještě 
mnoho a mnoho má před sebou. 
 
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme pěkné počtení 

Výbor JJHS 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
 

Po dlouhé koronavirové pauze 
mohla konečně proběhnout klasická 
osobní výroční členská schůze. Ta se 
tentokrát uskutečnila v Pivovarské 
hospodě ve Vratislavicích nad Nisou, 
kde se sešel početný zástup členů 
spolku. Všichni účastníci si mohli 
vyslechnout přehled aktuálního dění 
ve spolku, o proběhlých a 
plánovaných akcích, stali se svědky 
jmenování Martina Rejlka a 
Stanislava Lindy čestnými členy a 
hlasovali o novém členovi výboru, 
kterým se stal Jakub Šrek. Nahradí 

bývalou členku Nikolu Neumanovou, která má v současnosti příjemné starosti se svými ratolestmi. Za 
její dosavadní působení ve výboru si však zasluhuje poděkování. Nový člen výboru, zapálený 
„kamenolomník“, chystá pro členy spolku řadu zajímavých výletů, mezi kterými je plánováno 
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například navštívení vitriolového dolu Zeche v Kryštofově Údolí nebo lomy ve výchozech jurských 
vápenců u Doubice v Českém Švýcarsku. Záměrem je také vícedenní výlet do Českého krasu 
(Koněpruské jeskyně, odstřel na Velkolomu Čertovy schody nebo některé veřejnosti uzavřené jeskyně 
v okolí Srbska a Tetína). Další myšlenkou je setkání se členy ze Spolku rodáků a přátel Hodkovic, který 
pořádá obdobnou soutěž jako náš spolek spočívající v pravidelném vystupování na Javorník. 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 
Z různých koutů spolkového stolku. 
 

Soutěž Kniha roku Libereckého kraje 
 
Do tradiční krajské soutěže byl v letošním roce přihlášen nový spolkový 
titul Tichými stezkami z Jizerských hor k Ralsku po stopách Rudolfa 
Kauschky. Kniha známého jabloneckého fotografa a našeho čestného 
člena Siegfrieda Weisse je věnována památce jizerskohorského horolezce, 
sportovce a básníka Rudolfa Kauschky a je také autorovým vyznáním 
celoživotní lásky k pohořím našeho kraje. Zároveň autor vyjadřuje svůj 
vztah ke Kauschkovi, ačkoliv se s ním nikdy osobně nesetkal. Ačkoliv 
knížka v soutěži nevyhrála, bylo jistě vhodné připomenout tradiční 
spolkovou publikační činnost i tímto způsobem. 
 

Soutěž Stavba roku Libereckého kraje 
 
Jizersko-ještědský horský spolek se letos zúčastnil další tradiční krajské soutěže Stavba roku 
Libereckého kraje. Ačkoliv se jedná spíše o architektonickou soutěž, přihlášen byl již realizovaný 
projekt Revitalizace rašeliniště v pramenné oblasti Kamenice v kategorii veřejný prostor a krajina. 
Konkurence byla veliká a spolek v soutěži nevyhrál, nicméně počtem získaných hlasů se projekt celou 
dobu držel přibližně uprostřed žebříčku veřejného hlasování. 
 

Horský spolek na sociálních sítích 
 
JJHS už je na Facebooku jako doma a jeho profil je asi nejúčinnějším nástrojem šíření povědomí 
o spolku. Najdete ho pod odkazem http://www.facebook.com/horskyspolek.cz, sledujících je 
aktuálně 1 126, tedy dvojnásobek než před rokem. 
 
Vlastní profil existuje i na Instagramu: https://www.instagram.com/jizerskojestedskyhorskyspolek. 
Zde má zatím 166 sledujících, což je dokonce čtyřnásobně víc než před rokem. 
 
Nejmladším do rodiny populárních sítí je nový spolkový Youtube kanál, kde se budou objevovat 
speciální videa ze spolkové činnosti. Prozatím je zde uveden sestřih z úklidu PR Meandry Smědé, který 
proběhl na jaře: https://www.youtube.com/channel/UCkZZbdwuzD6Kq7kZEoK2syQ  
 
 
 
 

https://stavbaroku.lk/
http://www.facebook.com/horskyspolek.cz
https://www.instagram.com/jizerskojestedskyhorskyspolek
https://www.youtube.com/channel/UCkZZbdwuzD6Kq7kZEoK2syQ
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Prohlášení výboru Jizersko-ještědského horského spolku 
 
Členové Jizersko-ještědského horského spolku mají ještě v živé paměti spolkovou výpravu na Ukrajinu 
z června 2019. I proto dnes stojíme plni hořkosti, zármutku a hněvu, když sledujeme ozbrojený útok 
Ruska proti této zemi. 
 
Jedná se o ničím nevyprovokovanou a ničím nezdůvodnitelnou agresi proti zemi, která sice není 
dokonalá, ale která má právo na suverenitu a rozvoj vlastní identity. Ruský režim svým krokem 
bohužel nejen potvrdil negativní historické stereotypy o roztahovačnosti a věrolomnosti ruských 
vládců, ale zejména poškodil obraz Ruska na desetiletí dopředu. 
 
Jednání Ruska můžeme pouze odsoudit, nemáme na něj žádný vliv. Zároveň doufáme, že postoj 
západního společenství, tedy zemí Evropské unie a NATO, se mění správným směrem k aktivnější 
pomoci napadené Ukrajině. 
 

V mobilní aplikaci Peakpoint sbíráme body na opravu vyhlídky na Sněžných věžičkách 
 
V rámci speciální mobilní aplikace Peakpoint, pomocí které můžete zaznamenávat zdolávání 
nejrůznějších vrcholů u nás i v zahraničí, sbíráme body, které lze našemu projektu v rámci aplikace 
věnovat. Po dosažení hranice 10 000 bodů budou přetaveny na finanční částku potřebnou k obnově 
vyhlídky na Sněžných věžičkách, kterou před lety náš spolek již opravoval. Zub času a horské klima 
jsou však neúnavní bojovníci, a proto nastal čas si akci zopakovat. Podpořit projekt můžete na 
stránkách aplikace: https://peakpointapp.com/projekty/6  
 

Z PRAKTICKÉ ČINNOSTI 
 
Stejně jako loni chceme upozornit na poptávku po nových nápadech, návrzích na činnost 
a možnostech nových projektů. Víte o nějakém místě, kde roste či žije chráněný živočich a plocha by 
zasloužila nějaký zásah na jejich podporu, o lokalitě, kde by mohla být tůň, meandr, nebo o nějakém 
turisticky zajímavém místě, kde by se mohla udělat třeba vyhlídka? Kdokoli z členů spolku může sdělit 
členům výboru i zaměstnancům spolku svůj vlastní podnět k činnosti, které by se JJHS mohl ujmout. 
Věříme, že takových příležitostí je kolem nás pořád dostatek – a tak neváhejte a podělte se s takovou 
inspirací. V minulosti právě na základě podobných nápadů od vás vznikla řada pěkných a 
smysluplných aktivit. Vítáni jsou také aktivně zapojující se lidé. 
 

Projekt Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny 
 
Projekt v roce 2021 úspěšně pokračoval svým finálním 
třetím rokem. Zájmové území EVL Jizerské smrčiny 
tvoří komplex horských, rašelinných a podmáčených 
smrčin, rašelinišť a vrchovišť, skalních výchozů a 
balvanových akumulací v centrální části náhorní 
plošiny Jizerských hor. Na území se vyskytuje řada 
zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Ze 
zoologického pohledu má lokalita význam především 
v kontextu širšího území náhorní plošiny jako 

https://peakpointapp.com/projekty/6
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významná součást hnízdního areálu tetřívka obecného a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů 
ptáků. Cílem projektu bylo zvýšení biodiverzity lesních porostů a úprava vodního režimu krajiny. 
Obnovní management lokality odpovídá přístupu přírodě blízkého pěstování lesa s důrazem na 
biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních porostů. Zvýšení odolnosti lesů Jizerských hor úzce souvisí 
s obnovou původní dřevinné skladby a zejména se zvyšováním podílu listnatých dřevin a jedle. Na 
vybraných lokalitách byl proveden úplný výřez stanovištně nepůvodních dřevin (smrku pichlavého a 
kosodřeviny). 
 
V rámci projektu došlo k rekonstrukci porostů náhradních dřevin, vysadily se tisíce sazenic smrku, 
jeřábu, břízy, javoru a jedle včetně instalace doprovodné individuální ochrany a nástřiku repelentem 
proti okusu. Vybudovalo se také několik oplocenek. 
 
V rámci úpravy vodního režimu bylo v oblasti Vánoční louky v PR Černá hora vybudováno na 60 ks 
hrázek pro zvednutí hladiny podzemní vody a zadržování srážek za účelem nastartování rozvoje 
degradujícího vrchoviště. Projekt byl financován z Operačního programu Životní prostředí, na vlastní 
spoluúčast spolku přispěla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. 
 

Revitalizace rašeliniště v pramenné oblasti Kamenice 
 

Druhým stěžejním projektem financovaným 
z Operačního programu životního prostředí v roce 
2021 byla obnova rašeliniště v pramenné oblasti 
Kamenice nedaleko bývalé sklářské osady 
Kristiánov. 
 
Lokalita je tvořena menším tělesem rašeliniště, 
které v minulosti bylo odvodněno systémem kanálů 
za účelem získání dalších ploch pro intenzivní 
pěstování lesního porostu. Středem plochy probíhal 
centrální odvodňovací kanál, který náš projekt sice 
neřešil, ale Správa CHKO Jizerské hory usoudila, že 
je třeba jej také do revitalizace rašeliniště začlenit. 

Vytvoření masivních srubových hrází a zahrabání kanálu pomocí techniky bylo přiděleno jiné 
společnosti. Tento zásah se spolu s naším projektem vhodně doplnil. 
 
Poněvadž zde není patrný žádný významný pramen vody, těleso rašeliniště bude závislé zejména na 
srážkových dotacích, které nově vybudované hrázky budou zadržovat co nejdéle. Zvýšení hladiny 
vody v rašeliništi výrazně pomůže v nastartování jeho přirozeného vývoje a dalšímu rozvoji. V rámci 
našeho projektu bylo instalováno na 50 kusů dřevěných hrázek. 
 

Pokračujeme v ochraně jizerskohorských rašelinišť 
 
Jizersko-ještědský horský spolek se obnovou rašelinišť zabývá 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 doby je již patrné výrazné oživení tělesa rašeliniště a 
zahájení jeho přirozeného vývoje. 
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V rámci této činnosti bylo v průběhu uplynulého roku mimo výše zmiňované projekty instalováno 
několik desítek dalších hrázek. Nad rámec výše popsaného projektu na Vánoční louce v PR Černá hora 
a stejně tak se dařilo zpomalit odtok srážek a zvýšit hladinu podzemní vody v oblasti PR Klečové louky 
nebo v PR Nová louka. 
 

Louky na Jizerce opět posekány 
 
Tradiční akce nemohla chybět ani v uplynulém létě. Třicítka členů a příznivců Jizersko-ještědského 
horského spolku se 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, vloni jí znatelně přibylo. 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“. 
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. 
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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! 
 

PR Meandry Smědé po odmlce znovu uklizeny 
 
Již potřinácté uklízel v sobotu 23. dubna 2022 Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) odpadky 
v Přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku v blízkosti obce Višňová. JJHS PR Meandry Smědé 
uklízel poprvé v roce 2005 a od té doby (pouze kromě let 2014, 2017, 2019-2021) čistí tuto lokalitu 
od odpadků pravidelně. Jarní období je pro čištění řeky a jejího okolí nejvhodnější – vegetace ještě 

nemá listí, terén je prostupnější a odpadky je snazší 
odhalit. Letos nám počasí opravdu přálo. Úklidu se tak 
zúčastnilo přibližně 70-80 dobrovolníků z řad členů 
a příznivců JJHS a Turistického oddílu Kletr. Ti pak sbírali 
odpadky v celé délce toku řeky Smědé nacházející se 
v Přírodní rezervaci Meandry Smědé – od mostu 
v Předláncích až po železniční most přes řeku u osady 
Boleslav (cca 5 km). Použit byl také gumový nafukovací 
člun. Jeho posádka zajišťovala sběr odpadků 
z nepřístupných míst a také transport plných pytlů ze 
vzdálenějšího břehu řeky. 
 
Po obou březích dobrovolníci sbírali do plastových pytlů 
veškerý odpad, který nalezli v řece, na jejích březích 
a v jejím bezprostředním okolí. Brigádníkům se podařilo 
nejrůznějšími odpady naplnit 194 pytlů (což je zatím 
nejvíce v historii pořádání úklidu). Kromě toho 
z meandrů řeky vytáhli také 43 pneumatik od osobních 
i nákladních aut, a dokonce i od traktoru (rekordní 
množství bylo 129 kusů v roce 2008). Převažovaly 

pochopitelně lehké věci jako PET lahve, pěnový polystyren, různé plastové obaly a kelímky, hliníkové 
plechovky od nápojů, a především nejrůznější plastové folie a pytlíky, které se zachytily ve větvích 
stromů a keřů a vytvořily tak na nich nevzhledné „ozdoby“. Hitem letošní sezony mezi odpadky byly 
plastové květináče všeho druhu. Z náplavů se však podařilo vytáhnout například plastový silniční 
kužel, dětské autíčko, lopatu, smeták či sekeromotyku, buben z pračky, bojler, luxfery, dveře, 
nafukovací rybu, dětskou panenku, popelnici, hromadu zahradních truhlíků, hasicí přístroj, zářivku 
nebo expanzní nádobu. 
 
JJHS hodlá tento úklid zopakovat i v příštích letech a doufá, že přibude lidí, kteří s nepotřebnými věcmi 
nakládají tak, jak mají, a ubude odpadků hromadících se v krásném prostředí přírodních meandrů 
řeky Smědé. Každý z nás nese za současný stav rezervace svůj díl zodpovědnosti. 
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Na akci finančně přispěl Liberecký kraj a společnost Termizo, a. s., velmi jim za příspěvek děkujeme. 
Hlavně ovšem děkujeme všem, kteří se úklidu zúčastnili a ukázali tak, že jim osud naší krajiny není 
lhostejný! Jsme velice rádi, že takovýchto lidí neustále přibývá. 
 
V PR Meandry Smědé je chráněn přírodní ráz údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím 
říčním korytem, se slepými rameny a s fenoménem štěrkopískových náplavů. Toto území je 
pravidelně několikrát za rok zaplavováno, a právě tyto záplavy přinášejí do rezervace obrovské 
množství odpadků, které spláchne voda z hořeních partií povodí řeky Smědé. Odpady z celého 
Frýdlantska se tak hromadí v přirozených meandrech a naplaveninách, které jsou pro svoji 
jedinečnost chráněny v přírodní rezervaci. Pravidelní účastníci této brigády mají možnost sledovat 
přirozený vývoj koryta vodního toku Smědé, které je každý rok trochu jiné, neustále se vyvíjí, mění 
svoji trasu a vytváří tůně a slepá ramena. 
 

Další tůně pro obojživelníky 
 
Práce s vodou nás baví a poslední suché roky 
ukazují, že je také nesmírně důležitá. 
Nezabýváme se pouze obnovou horských 
rašelinišť, ale také budováním drobných 
soustav tůní ve volné krajině i v obcích. Práce 
probíhají ručně i strojově bagrem. Nové tůňky 
za uplynulé období se nachází například 
v Dolní Oldříši, pod Veseckým sportovním 
areálem v Liberci nebo v revíru Městských 
lesů Liberec. Další místa budou postupně 
přibývat. 
 

Úklid skládky bioodpadu nedaleko spolkové meteobudky 
 
Spolkaři se neštítí ani menších úklidových akcí. Po náročném úklidu v meandrech Smědé si několik 
dobrovolníků našlo cestu také do Lidových sadů v Liberci nedaleko naší spolkové meteobudky. Na 
území Městských lesů Liberec, se kterými spolupracujeme na budování tůní, se vyskytovala menší 
letitá skládka bioodpadu a drobného nepořádku. Pracovníci vše pečlivě vysbírali do pytlů a 
přistaveného kontejneru. Nic tak již nehyzdí toto příjemné místo. 
 

Jiné drobné práce 
 
Spolek se samozřejmě zaměřuje i na další práce, které nejsou třeba tak vidět, ale jsou pro ochranu 
přírody také důležité. Opravena třeba byla vyhlídková plošina na Klečových loukách, instalovalo se 
dřevěné zábradlí u Safírového potoka pro zamezení vstupu nenechavcům a obnovilo se značení 
chráněných lokalit na několika místech v Libereckém kraji.  
 

  

https://www.kraj-lbc.cz/
https://tmz.mvv.cz/
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SPOLEČENSKÉ AKCE 
 
Občas je nutné se sejít, pobavit a pořádně to zapít! 
 

Slavnosti slunovratu na Martinské stěně 
 
Na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna v Liberci-Kateřinkách se opět 
uskutečnila Slavnost slunovratu. Vystoupilo Divadlo Na cestě s dětským představením O princezně 
Lesněnce, T. O. Jizerský bodlák předvedla ukázky skotských tanců, a nakonec vystoupila hudební 
skupina Marek Dusil Blend. Akci finančně podpořila firma EPICOS export import spol. s r.o. 
 

Sklářská pouť 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 loňská 
slavnost opravdu povedla. Těšíme se opět na podzim, na viděnou na Kristiánově! 
 

Závody ve vynášení sudů na Ještěd 
 
V říjnu se uskutečnila tradiční soutěž ve vynášení pivních sudů na Ještěd. Potem zkropený svah se stal 
znovu svědkem velkých výkonů a vytrvalosti. Mezi muži (50litrový sud) zvítězil Petr Schneider v čase 
44:50, muži (30litrový sud) Milan Marhan v čase 32:30, čímž překonal rekord Jana Horáka z roku 2018 
(33:14) a ve speciální kategorii dítě v krosně Roman Knížek v čase 25:40. Absolutní rekord v hlavní 
kategorii stále drží Zdeněk Pácha s časem 37:00 z roku 2013 a mezi ženami Zuzana Kocumová s časem 
27:05 z roku 2016. 
 

Oslava 25 let JJHS a křest nové publikace  
 
Významná spolková událost se uskutečnila 23. října 2021 na již osvědčeném místě na Prezidentské 
chatě v Bedřichově. Spolek zde oslavil již své 25. narozeniny a pokřtěna byla nově vydaná publikace 
z pera známého fotografa Siegfrieda Weisse s názvem Tichými stezkami. Po dlouhé pauze způsobené 
pandemií covidu se členové opět mohli sejít a společně se pobavit. Účast byla hojná a akce se velmi 
vydařila. 
 

Výlet do pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou 
 
Z důvodu řádění koronaviru byl tradiční výlet do pivovaru stále odsouván. Pivovar Volt byl vybrán již 
dříve, ale navštívit jej se podařilo před zimou. Skupina spolkových výletníků si však výlet patřičně 
užila. 

https://divadlonaceste.tumblr.com/
https://www.skotskoliberec.cz/
https://bandzone.cz/marekdusilblend
http://www.epicos.cz/
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Výlet do Parostrojního pivovaru Lobeč 
 
Menší skupina vyrazila vlakem z Liberce a přes Turnov a Mladou Boleslav dorazila do zastávky 
Skramouš, odkud došla pěšky do nedaleké Lobče. Zde se nachází unikátní parostrojní pivovar, který 
prochází postupnou obnovou a oživením. Pivo chutné, výklad pana majitele vyčerpávající! 
 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
 
Někdy mozolnaté ruce a boty od bláta nestačí. 
 

Účast ve správním řízení CPI Park Jablonné v Podještědí hala JAB1 
 
V rámci sledovaných správních řízení vstoupil horský spolek do záměru výstavby CPI Parku 
v Jablonném v Podještědí, který je plánován na skutečné zelené louce. Ačkoliv místo není zvláště 
chráněno, je zde doložen výskyt chráněných živočichů, nemluvě o narušení krajinného rázu. Řízení 
nadále probíhá. 
 

PUBLIKACE 
 
Jen tak si lehnout do trávy a číst si. 
 

Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2021 
 
Jubilejní dvacátá ročenka JJHS 2021 vyšla ke konci dubna letošního roku. 
Každý člen JJHS, který má zaplaceny členské příspěvky na rok 2022, si může 
v úředních hodinách kanceláře ročenku vyzvednout! 
 

PLÁN ČINNOSTI 
 
Co nás čeká a nemine. 
 
11.-18.6.2022 – Spolkový výlet na Slovensko  
25.6.2022 – Slavnosti Slunovratu 
15.7.2022 – Začátek turnusu tábora v Lobendavě 
8.-14.8.2022 – Sekání luk na Jizerce 
3.9.2022 – Sklářská pouť na Kristiánově 
3.12.2022 – Výlet do pivovaru 
17.2.2023 – Spolkový ples 
31.7.-6.8.2023 – Sekání luk na Jizerce 
29.7.-4.8.2024 – Sekání luk na Jizerce 
 

Brigáda sečení luk na Jizerce 
 
V letošním roce proběhne akce ve všední dny od pondělí do pátku. Žádáme brigádníky, aby na tradiční 
místo chalupu č. p. 2 Ekocentrum Společnosti pro Jizerské hory přijížděli již od pondělí odpoledne. 
Víkendový pobyt bohužel není letos možný. Děkujeme, že se hlásíte, každá ruka bude potřeba. 
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Sklářská slavnost na Kristiánově 
 
Kristiánovská sklářská pouť se letos uskuteční snad opět za tak vydařeného počasí jako vloni. Spolek 
ve svém hnědém stanu opět nabídne občerstvení sestávající z Kloučkových obřích klobás na grilu 
a dalšího, piva Falkenštejn a Konrad, a zároveň publikací a triček. 
 

Terénní práce 
 
Revitalizace rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery III. etapa 
Údržba NS Tři Iseriny 
Nátěr vyhlídkové věže v PR Na Čihadle 
Opravy návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách 
Oprava oplocenek Krásná Máří, u Nosu, PP Pod Smrkem 
Tvorba tůní na území Městských lesů Liberec 
Tvorba tůní v dalších lokalitách (Vesec, Vratislavice, Dlouhý Most) 
Obnova značení přírodních rezervací a památek na území Libereckého kraje 
Práce pro Správu CHKO, Krajský úřad Libereckého kraje a další zadavatele 
Drobné úklidové akce v Liberci 
 

Přípravné práce větších akcí 
 
Revitalizace rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery IV. etapa 
Tůně v České Lípě 
Oprava Janovických pousteven a křížové cesty 
 

OSVĚTOVÉ OKÉNKO 
 
Opakování je matka moudrosti. 
 

Co znamenají červené pruhy? 
Pří toulkách přírodou je možné narazit na červené 
pruhy na stromech či kůlech, avšak řada lidí si 
nevzpomene, k čemu vlastně slouží. Červené pruhy 
označují zvláště chráněná území – přírodní památky, 
národní přírodní památky, přírodní rezervace, národní 
přírodní rezervace a klidové zóny národních parků. 
Slouží především k orientaci. Vidíte-li dva pruhy, 
vstupujete do chráněného území, pokud jen jeden, 
vystupujete z něj. U přístupových cest bývají pruhy 
doplněny i hraničníky s malým či velkým státním 
znakem a tabulkou o jaké území se jedná. 

 
Je důležité si uvědomit, že toto značení má za cíl varovat návštěvníky, aby dávali pozor, kam šlapou 
a chovali se ohleduplně. Kolem nich žijí nebo rostou vzácné druhy živočichů a rostlin, které jsou 
předmětem ochrany. Obzvláště velký pozor je třeba dávat u národních přírodních rezervací 
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a klidových zón národních parků, kde je pohyb mimo značené trasy ze zákona zakázán! Zákaz vstupu 
platí i u některých dalších území v nižším stupni ochrany. Oko strážce přírody také nemusí zrovna spát 
a riskovat pokutu pro nějakou tu selfie fotku by se nemuselo vyplatit, nehledě na častokrát velmi 
těžký terén pro případ nenadálé události. 
 

NABÍDKA KNIH A TRIČEK 
 
V kanceláři spolku lze stále nakoupit spoustu publikací, map a triček. Pro členy je na řadu z nich 
nastavena zvýhodněná cena. Všechny níže uvedené publikace si můžete zakoupit v kanceláři JJHS 
v úřední hodiny (úterý 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.) nebo si je objednat na dobírku (cena publikace 
+ poštovné) e-mailem horskyspolek@volny.cz či telefonicky 485 109 717 (úterý 9.00-12.00 a 13.00-
17.00 hod.). 
 
Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny         32 Kč 
Přírodní park Ještěd            42 Kč 
Ročenka JJHS 2006                52 Kč 
Ročenka JJHS 2003 – 2010 (mimo 2006)      136 Kč 
Ročenka JJHS 2011 – 2019        160 Kč 
Tři iseriny          228 Kč 
Připomínky zašlých časů        300 Kč 
Příroda Frýdlantska         272 Kč 
Píseň o lese / Das Lied vom Walde       167 Kč 
Reprint Matouschkovy mapy Ještědských a Jizerských hor z roku 1927  150 Kč 
Matouschkova nová mapa Ještědských a Jizerských hor z roku 1938  150 Kč 
Speciální Matouschkova mapa Polomených hor z roku 1932   130 Kč 
Wünscheho mapa Saskočeského Švýcarska z roku 1906      80 Kč 
Matouschkova Speciální mapa Hradčanských stěn 1 : 33 300   100 Kč 
Krajina skal – toulání Lužickými horami      300 Kč 
 
Trička – dámská/pánská – info o druhu, velikosti, barvě či ceně v kanceláři spolku či po telefonu 
485 109 717 (úterý 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.). 
 
Odznak spolku zlatý (výročí 10 let 1996-2006) či stříbrný (výročí 20 let 1996-2016) 
 
Zprávy z výboru a kanceláře 
 
Výbor spolku pracuje v následujícím složení: 
Pavel Schneider – předseda, pschneider@centrum.cz 
Aleš Kočí – místopředseda, koci@zooliberec.cz 
Šárka Němcová, sarka.nemcova@epicos.cz 
Nikola Neumanová, nikola.neumanova@volny.cz 
Martin Pivrnec, mapiv12@seznam.cz 
Petr Polda, ferdys.polda@tiscali.cz 
Libor Stejskal, libor.stejskal@seznam.cz 
Michal Vinař, vinar.michal@email.cz 
Pavlína Voničková – hospodář, pajavonickova@seznam.cz 
 

mailto:pschneider@centrum.cz
mailto:koci@zooliberec.cz
mailto:sarka.nemcova@epicos.cz
mailto:nikola.neumanova@volny.cz
mailto:mapiv12@seznam.cz
mailto:ferdys.polda@tiscali.cz
mailto:libor.stejskal@seznam.cz
mailto:vinar.michal@email.cz
mailto:pajavonickova@seznam.cz


12 

Schůze výboru se konají zpravidla poslední úterý v měsíci od 17 hodin v kanceláři spolku. 
 
Čas určený pro přístup veřejnosti na jednání výboru je vždy od 17:00 do 17:30 hodin. 
 
Členské příspěvky 
Členské příspěvky je možné uhradit bezhotovostní platbou na účet spolku: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 
2237332002/5500, variabilní symbol je číslo průkazky, konstantní symbol 0558, do údaje příkazce, 
prosím, uveďte své jméno. Zaplatit lze i osobně v kanceláři spolku. Výše příspěvku na osobu je 200 
Kč, členové do 18 let platí 50 Kč a členové nad 70 let minimálně 10 Kč. Jakékoliv částky nad výši 
příspěvku budou brány jako dar spolku a všem takovým členům děkujeme. 
 
Upozornění 
Podle platných stanov je povinností každého člena, který není zproštěn placení příspěvku, uhradit 
jej nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku. Členský příspěvek za letošní rok je tedy 
nutné uhradit do 31. 12. 2022. 
 
Žádáme členy o poskytnutí informací o případných změnách kontaktních údajů, zvláště pak prosíme 
o sdělení změn e-mailových adres pro zasílání informací. 
Úřední hodiny kanceláře (Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1, 1. p. budovy Černý kůň): 
Úterý 9–12 a 13–17 hod. Návštěvy v ostatní dny pouze po dohodě s Alenou Řebíčkovou (tel.: 721 
516 692). 
 
Zaměstnanci: Leoš Vašina, Alena Řebíčková. 
 
Telefon:  485 109 717 
E-mail:   horskyspolek@volny.cz 
Sídlo spolku:  Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1 
IČ:   65100352 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., č. ú. 2237332002/5500 
 
Aktuální informace, zajímavosti a fotografie ze spolkových akcí naleznete na adrese 
www.horskyspolek.cz 
 
Fotogalerie Rajče: http://jjhs.rajce.idnes.cz/ 
Facebook: www.facebook.com/horskyspolek.cz 
Instagram: https://www.instagram.com/jizerskojestedskyhorskyspolek 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkZZbdwuzD6Kq7kZEoK2syQ 
 

mailto:horskyspolek@volny.cz
http://www.horskyposlek.cz/
http://jjhs.rajce.idnes.cz/
http://www.facebook.com/horskyspolek.cz
https://www.instagram.com/jizerskojestedskyhorskyspolek
https://www.youtube.com/channel/UCkZZbdwuzD6Kq7kZEoK2syQ

