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Vážení členové 
Jizersko-ještědského horského spolku,

přibližně třináct let jste dostávali spolkový zpravodaj
v téměř stejné jednoduché grafické podobě a po této
době jsme dospěli k názoru, že je čas na změnu. Připra-
vili jsme proto nový modernější grafický vzhled zpra-
vodaje, který, jak doufáme, se vám bude líbit. Obsah
zpravodaje se od předchozích čísel v podstatě neliší,
opět se tu dočtete především to, co se v uplynulém 
období událo na co je n nejbližší nadcházející období
naplánováno. 

Budeme rádi, když nám vaše případné připomínky
sdělíte na náš spolkový e-mail: horskyspolek@volny.cz, 
abychom mohli v příštích číslech zpravodaj postupně 
zdokonalovat.

Ing. Pavel Schneider, předseda výboru JJHS

Stručné ohlédnutí
Slavnosti slunovratu na Martinské stěně 
proběhly i za nepříznivého počasí
V sobotu dne 20. června 2015 se na místě bývalého 
lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna v Liberci-
-Kateřinkách opět konalo před stavení nazvané Slavnosti
sluno vratu. Akci organizoval Jizersko-ještědský horský
spolek (JJHS), který zde podobné akce pořádá již od
roku 2004.

Na slavnostech vystoupilo divadlo Rolnička s dět-
ským 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 ide ální po-
časí na Martinskou stěnu vypravili. Před začátkem před-
stavení si mohli všichni malí návštěvníci projít pohád-
kový les, který byl připraven ve spolupráci s Turistic-
kým oddílem Kletr. Vstup pro všechny byl již tradičně
zcela zdarma. Konání akce bylo podpořeno z kulturního
fondu statutárního města Liberec.

Zpravodaj Jizersko-ještědského horského spolku
2015/02

Toto číslo vychází dne 5. 11. 2015. 
Zpravodaj je určený pro vnitřní potřebu členů JJHS. 

Vychází nepravidelně dle potřeby, 
minimálně dvakrát ročně. 
Redakční rada zpravodaje: 
Pavel Schneider, Petr Polda, 

Libor Stejskal, Pavel Vonička. 
Foto: Milan Drahoňovský, Petr Polda, 

Stanislav Linda, Pavel Schneider. 
Kresba: Petr Polda. Sazba: Petr Polda. 

Foto na obálce – Blatný potok.
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Vyhlídka Martinská stěna se nachází v bukových 
lesích na strmých svazích údolí Černé Nisy v Liberci- 
-Kateřinkách a návštěvníky k ní zavede modrá turis-
tická značka. JJHS v roce 2004 vyhlídku kompletně zre-
konstruoval a osadil nové kované zábradlí, aby vyhlídka
opět mohla bezpečně sloužit návštěvníkům.

Od roku 1926 bylo pod vyhlídkou lesní divadlo,
které však zaniklo s příchodem druhé světové války. Ve
druhé polovině osmdesátých let minulého století byla
tradice lesních představení na několik sezón obnovena,
místo však opět zůstalo pusté až do roku 2004, kdy se
JJHS rozhodl opět oživit zaniklou lesní scénu a alespoň
jednou ročně tu uspořádat představení pro diváky. 
V současné době je prostor příležitostně využíván i Ka-
teřinským sousedským divadlem. 

Pavel Schneider

JJHS a sklářská pouť na Kristiánově
S koncem prázdninového období, začátkem školního
roku a s blížícím se nástupem babího léta je už dlouhá
léta nerozlučně spjato i pořádání Mariánské sklářské
pouti na Kristiánově. První předchůdkyně dnešních
oslav se na Kristiánově konala již v roce 1790 a postu-
pem času dala vzniknout dobré tradici pokračující až
do zániku zdejší sklárny. Vždyť Kristiánov byl domo-
vem sklářů po celých 111 let! Myšlenky na její obnovu
se zrodily v roce 1990. Přívlastek „Mariánská“ pak není
v názvu pouti náhodně; probíhá totiž o každé sobotě
nejbližší svátku Narození Panny Marie, tedy 8 září.

Tolik krátce k historii. Letošní sklářská pouť byla 
v jejích novodobých dějinách již dvacátá čtvrtá. A po
128 letech se na Kristiánově opět tavilo sklo! Foukání
skla přímo u pece umožnila Floriánova huť z Častolovic
u České Lípy. Další program už by klasický – řemeslná
výroba, dobové zboží, koláče, poutní mše svatá, Zlatý
holky, muzika..., a také stánky s občerstvením. A právě
o tento jistě hodnotný aspekt rozšířil letos svůj stánek
Jizersko-ještědský horský spolek.

Kromě „spolkových“ triček, publikací, map a kalendářů
jsme letos nejen svým členům nabízeli i velké a opravdu
dobré klobásy z dílny uzenářského mistra Karla Klouč -
ka z Raspenavy a vynikající vratislavické pivo Konrad.
Pro nejmenší byla připravena malinovka.

Naše počínání na pouti můžeme hodnotit, nejen
soudě podle ohlasů a fronty u stánku, jako úspěšné; pivo
se vzhledem k panujícímu počasí vyprodalo úplně
všechno, klobásek zbylo pomálu a malinovky také... Své
kupce si našly i knihy a trička. To je ta největší odměna
a zároveň motivace pokračovat se stánkem na pouti 
i nadále. Všem návštěvníkům proto děkujeme a bu-
deme se za rok těšit zase na viděnou na Kristiánově.

Za JJHS ještě závěrem zvlášť děkujeme všem, kteří
nám pomohli s organizačním zajištěním pouti, nebo
poskytli nezbytné propriety, bez nichž by náš stánek ne-
mohl fungovat. Takže, díky moc za vše!

Leoš Vašina ml.
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Na Ještědu 
opět padaly neuvěřitelné rekordy
V sobotu dne 19. 9. 2015 pořádal Jizersko-ještědský
horský spolek (JJHS) již dvanáctý ročník závodů ve 
vynášení sudů piva na vrchol Ještědu v rámci oslav 
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 
50litrové sudy piva od spodní stanice lanovky na vrchol
Ještědu. Letos se poosmé konala i dámská kategorie této
disciplíny s 15litrovými sudy a poprvé kategorie zdra-
votně postižených taktéž s 15litrovými sudy.

Závodů se zúčastnil poměrně velký počet účastníků:
6 mužů, 3 ženy a 1 zdravotně postižený a všichni soutěž
zdárně dokončili a vynesli 50litrové, respektive 15litrové
sudy na zádech až na vrchol Ještědu.

V mužské kategorii zvítězil ve výborném čase
00:37:50 Zdeněk Pácha, svůj vlastní rekord 00:37:00 
z roku 2013 však nepřekonal. 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 ne-
uvěřitelném čase 00:28:10, překonala tak svůj loňský čas
téměř o minutu a vytvořila nový absolutní rekord sou-
těže. Druhá skončila Veronika Bumbálková v čase
00:47:45. Třetí pak došla Dagmar Hanušová.

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

Ceny pro závodníky věnovaly: provozovatel hotelu
Ještěd – společnost Ještěd, s. r. o., České Radiokomuni-
kace, 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 záštítil hejtman Liberec-
kého kraje Martin Půta, který si v pátek jednou na Ještěd

také vyšlápl. Účastníci Radim Třešňák (dosavadní re-
kord – 18 výstupů z května 2015), Milan Linka (17 vý-
stupů z listopadu 2014) a Petr Marek vystartovali v pá-
tek 18. září v 16 hodin od spodní stanice kabinové 
lanovky a výstupy ukončili v 16 hodin v sobotu 19. září
na vrcholu před Hotelem Ještěd. Všechny výstupy a se-
stupy absolvovali pěšky od spodní stanice kabinkové 
lanovky do recepce Hotelu Ještěd.

Radim Třešňák dokázal neuvěřitelné, během 24 ho-
din vystoupil na vrchol čtyřiadvacetkrát! Milan Linka
také překonal svůj osobní rekord a i přes problémy s ko-
lenem zdolal Ještěd jednadvacetkrát. Petr Marek také
vydržel chodit celých 24 hodin a dosáhl velmi slušných
patnácti výstupů. 

Pavel Schneider

Spolkový výlet na Malou Fatru
Ve dnech 24.–29. září t. r. se uskutečnil plánovaný výlet
na Malou Fatru. V pátek ve čtvrt na čtyři jsme vyrazili
autobusem našeho dvorního spolkového dopravce pana
Grundmanna. Na místo určení, do obce Varín nedaleko
Žiliny, jsme dorazili kolem desáté hodiny večerní. Jako
téměř vždy se z našeho dopravního prostředku ozýval
po většinu cesty radostný zpěv účastníků zájezdu, jak
jinak než  za doprovodu kytary.
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Ubytováni jsme byli v budově Správy NP Malá Fatra
ve Varíně, přijetí bylo vlídné, pokoje prostorné a pří-
jemné.

Následující dny jsme věnovali poznávání krás Malé
Fatry. Co se počasí týče, přálo nám tak napůl.

V pátek prošla celá naše skupina Jánošíkove diery 
u Terchové, a to i s odborným výkladem pracovníka
Správy NP Malá Fatra. Déšť však přerušil naše putování,
a tak jsme zamířili do krásného malého pivovaru 
v Terchové..

Další den jsme, již rozděleni do menších skupin,
shlédli Šútovský vodopád, Žilinu, hrad Strečno a ně -
kteří si také užívali v termálních vodách lázní Rájecké
Teplice. 

V neděli většina z nás vyrazila lanovkou z Vrátné na
hřebeny, neboť předpověď počasí již byla příznivější.

Avšak po většinu času jsme cestou přes Velký a Malý
Kriváň bojovali s větrem, ba i deštěm. Navečer se ale již
udělalo krásně, a tak jsme si mohli konečně prohléd-
nout i vzdálenější okolí.

Poslední turistický den nás čekal v pondělí, kdy již 
i na hřebenech bylo opravdu krásně s širokými výhledy,
a tak nejzdatnější členové zdolali i Velký Rozsutec. Ti,
kteří se rozhodli pro výlety v údolí, si jich užívali za pří-
jemných letních teplot.

V úterý jsme za slunečného rána poděkovali našim
hostitelům a vyrazili na zpáteční cestu do našeho mi-
lého Liberce. 

Ivana Hluštíková
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Jizersko-ještědský horský spolek v těchto dnech vydal
mapu, kterou její tvůrce Josef Matouschek nazval 
Matouschkova nová speciální mapa Ještědských a Jizer-
ských hor a která se měla stát po jedenácti letech v roce
1938 mladší sestrou jeho stěžejního díla, tedy Speciální
mapy Ještědských a Jizerských hor z roku 1927. Ačkoliv
dnes již máme mapy podrobnější a přehlednější, Ma-
touschkova mapa zůstává neocenitelnou pomůckou
všech badatelů, znalců a zájemců o tento region. Jizer-
sko-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 vydava-
telskému počinu – přijít na trh s „Novou“, dosud nevy-
danou Matouschkovou mapou, zachycující situaci Ješ-
tědských a Jizerských hor v roce 1938, a to jak ve slože-
ném mapovém formátu, tak i ve formátu nástěnné
mapy.

Osudy této „Nové“ mapy jsou podivuhodné. Přes-
tože již byla roku 1938 připravena k tisku, nikdy nespat-
řila světlo, spíš by bylo možné obrazně říci, že byla 
zardoušena hned po svém zrodu. Vinu na tom nesla 
neblahá politická situace roku 1938, která se neodpus-
titelným způsobem, o kterém se dnes již můžeme pouze
dohadovat, podepsala na její likvidaci. Veškeré doplňky 
a opravy původní mapy z roku 1927 byly Josefem Ma-
touschkem, tehdy již jednasedmdesátiletým, provedeny
a podklady připraveny k tisku. Nicméně, do dnešní
doby se dochoval jenom jediný (!) výtisk této mapy,
kompletní sice co do plošného rozsahu, ale pouze v zá-
kladní černobílé podobě (chybí mu tedy vše, co na mapě
z r. 1927 bylo tištěno červenou, modrou a hnědou bar-
vou). A pak už jsou známy pouhé tři další mapy, které
jsou sice kompletní barevně, ale zobrazují pouze 
východní část původní mapy, která musela být z tech-
nologických důvodů tištěna tehdy patrně ve dvou 
částech. Zdá se být jisté, že po německém záboru Sudet,
tedy i Liberce, Jizerských hor a Ještědského hřbetu 
koncem září 1938, tj. po tzv. Mnichovské dohodě, na-
cisté zakázali a znemožnili tisk již rozpracované mapy,
bezpochyby proto, že zachycovala původní česko -
slovenské hranice a nereflektovala tak politické územní
změny po „Mnichovu“. Josefu Matouschkovi prý tajně
vytiskli několik oněch černobílých map, které po jeho
smrti v roce 1945 předala jeho manželka i s celým 
archivem libereckému občanovi Gustavu Ginzelovi. 
Od jeho syna onen zmíněný výtisk získal před půl -
stoletím Miloslav Nevrlý (dnes je uložen ve Státním
okresním archivu v Liberci ve fondu NEVRLÝ Miloslav
RNDr., karton č. 1 i s ostatními Matouschkovými ma-
pami), vše ostatní údajně shořelo v srpnu 1995 při 

požáru domu G. Ginzela na Jizerce. Zdá se, že stejně 
pokoutně, i když z jiných důvodů, byly zhotoveny i do-
chované barevné fragmenty, tedy východní dvě třetiny
mapy, které zachycují Jizerské hory. Jeden z nich byl
nyní použit po sedmdesáti sedmi letech pro její vlastně
„první“ vydání.

Jizersko-ještědský horský spolek byl postaven před
nesnadnou otázku, v jaké podobě „spojit“ oba docho-
vané fragmenty mapy; tedy její sice plošně kompletní,
ale pouze černobílou podobu s kartograficky kompletní,
ale plošně jen fragmentární barevnou částí. Bylo roz-
hodnuto publikovat obě části samostatně. Barevnou 
východní část (která z podstaty implicitně obsahuje i její
základní černobílou podobu) na jedné straně společně
s reprodukcemi dobových pohlednic ze 30. let minul.
století, na rubu pak chybějící západní pouze černobílou
část mapy s doprovodnými texty a snímky.

Mapa je k dostání ve skládané verzi nebo ve verzi 
v roličce v místních knihkupectvích a informačních
centrech. Za zvýhodněnou cenu ji můžete pořídit i na
adrese horského spolku: 
Nerudovo náměstí 108/1, 460 01 Liberec 1, 
telefon +420 485 109 717.

Miloslav Nevrlý a Pavel Vonička
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Jizersko-ještědský horský spolek právě dokončil dvou-
letý projekt financovaný z Operačního programu ži-
votní prostředí nazvaný Obnova návštěvnické infra-
struktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory
III. Součástí projektu byly následující části: obnova tu-
ristické stezky v Sedle Holubníku, obnova turistické
stezky u PP Vlčí louka, obnova turistické stezky na Ji-
zeru a revitalizace rašelinišť v PR Klečové louky. Navíc
ještě byly obnoveny oplocenky pod Krásnou Maří, oplo-
cenka pod Nosem a oplocenka v PP Pod Smrkem.

Již v roce 2014 bylo realizováno 265 m povalového
chodníku v Sedle Holubníku a postaven nový přístřešek
a dále bylo vybudováno 20 přehrádek na rašeliništích 
v PR Klečové louky. Ve stávajících odvodňovacích pří-
kopech byly postaveny hrázky, které zpomalí odtok
vody z rašeliniště tak, aby se zvýšila a stabilizovala hla-
dina podzemní vody. Ustálený vodní režim umožní
opětovné rozšíření vlhkomilných společenstev v území,
kde dojde k celkovému zvýšení retence vody a snížení
odtoku vody z povodí. Zatopení drenážních rýh pomocí
systému hrázek patří k aktivní ochraně narušeného 
rašeliniště, přispěje k zastavení probíhajících degradač-
ních změn a k obnovení podmínek blízkých přírodnímu
stavu lokality.

V roce 2014 byla ještě obnovena oplocenka pod
Krásnou Maří.

V roce 2015 byla provedena obnova turistické stezky
u PP Vlčí louka a turistické stezky na Jizeru. Byly vybu-
dovány nové povalové chodníky, kamenné stupně,
svodnice a pročištěny odvodňovací příkopy. Došlo také
k obnově oplocenek pod Nosem a v PP Pod Smrkem.

Pavel Schneider
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Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory III

Přehled připravovaných spolkových akcí
Sobota 7. listopadu 2015
Křest vydání nového reprintu Matouschkovy mapy

Křest se koná na Prezidentské chatě, začátek je ve 
14 hodin, hudba – bluegrassová kapela Namodro. Mož-
nost ubytování přes noc – cena 250 Kč/osoba/noc 
v pokoji s příslušenstvím, 200 Kč/osoba/noc v pokoji
bez příslušenství. Ubytování zamlouvejte a plaťte 
v kanceláři spolku. Na místě bude možno mapy zakou-
pit za zvýhodněnou cenu 130 Kč! 

Sobota 14. listopadu 2015
Úklid odpadků kolem silnice 
Oldřichov v Hájích–Raspenava

Sraz v 9 hodin v Oldřichovském sedle na parkovišti.
Zájemci o brigádu hlaste se v kanceláři spolku. 

Info: Leoš Vašina tel. 724 754 730. 

Úterý 17. listopadu 2015
Spolkový výlet na zříceninu Ronov

Společný výstup na zříceninu Ronov a následné 
posezení v hostinci U Doušů v Kravařích.
Odjezd vlakem (resp. autobusem – je výluka) z Liberce

směr Česká Lípa v 8,44 hod. – sraz na nádraží cca 
8,15 hod., abychom si popř. koupili hromadnou jíz-
denku. V případě špatného počasí navštívíme Víseckou
rychtu v Kravařích, kde nás provede náš člen a ředitel 
 muzea v České Lípě Ing. Zdeněk Vitáček. V hostinci 
U Dou šů je rezervace v salonku a v restauraci (místa 
obsazuje vedoucí výletu Milan Drahoňovský, 
tel. 602 245 091, 
milan@photo-bank.cz). 
Odjezdy vlaků z Kravař zpět do Liberce: 
15,04 / 17,04 / 19,04 – (pokud nebude výluka z nádraží
Kravaře)
15,05 / 17,05 / 18,27 – (při výluce z městečka Kravaře). 

Sobota 12. prosince 2015
Výlet do pivovaru ve Cvikově 
Informace budou upřesněny.

Pátek 19. února 2016
Ples JJHS v hospodě U Košků

Tradiční spolkový ples, hraje kapela Nonstop. Infor-
mace budou upřesněny.
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Sobota 18. června 2016
Slavnosti slunovratu

Opět na Martinské stěně v Liberci-Kateřinkách. 
Divadelní a hudební představení na místě bývalého 
lesního divadla. Informace budou upřesněny.

Sobota 17. září 2016
Závody ve vynášení sudů piva na Ještěd 

Informace budou upřesněny.

Výbor spolku pracuje v následujícím složení:
Ing. Pavel Schneider – předseda, 

pschneider@centrum.cz
Bc. Leoš Vašina, ml. – místopředseda,

leos.vasina@volny.cz
Bc. Jana Eichlerová – hospodář, 

eichlerova.jana@seznam.cz
Otto Ulman, DiS. – zapisovatel, o.ulman@centrum.cz
Milan Drahoňovský – fotograf, propagace,

milan@photo-bank.cz
Petr Polda – grafická příprava ročenky, informačních
tabulí, společenské akce, ferdys.polda@tiscali.cz
PhDr. Libor Stejskal, PhD., libor.stejskal@seznam.cz
Milan Šteinfest, mad.milan@seznam.cz
Ing. Michal Vinař, vinar.michal@email.cz

Schůze výboru se konají zpravidla poslední úterý v mě-
síci od 17 hodin v kanceláři spolku.

Čas určený pro přístup veřejnosti na jednání výboru
je vždy od 17.00 do17.30 hodin.
Termín příští schůze: 8. 12. 2015

Členské příspěvky
Členské příspěvky je možné uhradit bezhotovostní 
platbou na účet spolku: GE Money Bank, pobočka Li-
berec, č. ú.: 89904574/0600, variabilní symbol je číslo
průkazky, konstantní symbol 0558, do údaje příkazce
uveďte prosím své jméno. Zaplatit lze i osobně v kan -
celáři spolku. Výše příspěvku je 200 Kč na člena, členové
do 18 let 50 Kč a členové nad 70 let jsou placení 
příspěvku zproštěni.

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. 2015. Členové, kteří si dosud nevyzvedli 
Ročenky JJHS 2014, nechť tak učiní v kanceláři JJHS,
nejpozději do konce roku 2015.

Žádáme členy o poskytnutí informací o případných
změnách kontaktních údajů, zvláště pak prosíme o sdě-
lení 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.

Zaměstnanci: Leoš Vašina st., Tomáš Trejbal, 
Alena Řebíčková, Petr Maršíček

Telefon: 485 109 717
E-mail: horskyspolek@volny.cz

Sídlo spolku: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
IČ: 65100352

Banka: GE Money Bank, pobočka Liberec, 
Číslo účtu: 89904574/0600

Aktuální informace, zajímavosti a fotografie ze spolko-
vých akcí naleznete na adrese www.horskyspolek.cz
Fotogalerie ze spolkových akcí naleznete na adrese
http://jjhs.rajce.idnes.cz/

Zprávy z výboru a kanceláře


