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ZPRAVODAJ 
Jizersko-ještědského horského spolku 

č. 2/2022 
 
 
 
Vážení členové, kamarádi, 
 
přinášíme Vám druhé vydání našeho spolkového zpravodaje v tomto roce. Letošní rok byl na akce 
opět bohatý, pilně jsme pracovali v terénu, poznávali nové kraje a bavili se při společenských akcích. 
Společnými silami jsme chránili přírodu, odvedli kus práce a zažili spoustu zážitků. Jizersko-ještědský 
horský spolek zkrátka žije a je to i Vaše zásluha.  
 
Děkujeme Vám za všechnu tu práci a pomoc! Přejeme šťastné a veselé Vánoce a těšíme se na Vás 
znovu v dalším roce, tentokrát s pořadovým číslem 2023. 
 

Výbor JJHS 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 
Z různých koutů spolkového stolu. 
 

Horský spolek na sociálních sítích 
 
JJHS už je na Facebooku jako doma a jeho profil je asi nejúčinnějším nástrojem šíření povědomí o 
spolku. Tam jej najdete na 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, 
kde máme aktuálně přes 300 sledujících. 
 
Nejmladším do rodiny populárních sítí je nový spolkový YouTube kanál, kde se budou objevovat 
speciální videa ze spolkové činnosti. Najdete nás na odkaze: 
https://www.youtube.com/channel/UCkZZbdwuzD6Kq7kZEoK2syQ 
 

Nový vzhled webových stránek horského spolku 
 
Po dlouhých letech jsme přistoupili ke změně spolkového webu, jelikož ten starý již svými funkcemi 
neodpovídal současným požadavkům a přestával fungovat, zároveň bylo potřeba ho modernizovat, 
aby mohl být důstojnou reprezentací našeho spolku a veškerých spolkových činností. Nové webové 
stránky jsou také vánočním dárkem pro všechny členy a my doufáme a věříme, že se vám jeho nová 
podoba bude líbit. V novém kabátě ho uvidíte již v několika následujících dnech, avšak nic se nemění 
na tom, že ho naleznete na stejné adrese, tj. www.horskyspolek.cz. Na oplátku prosíme členy o 
shovívavost, jelikož nový web bude ještě stále procházet drobnými úpravami. 
 

http://www.facebook.com/horskyspolek.cz
https://www.instagram.com/jizerskojestedskyhorskyspolek
https://www.youtube.com/channel/UCkZZbdwuzD6Kq7kZEoK2syQ
http://www.horskyspolek.cz/
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V mobilní aplikaci Peakpoint jsme nasbírali všechny body na opravu vyhlídky na 
Sněžných věžičkách 
 
V rámci speciální mobilní aplikace Peakpoint, pomocí níž můžete zaznamenávat zdolávání 
nejrůznějších vrcholů u nás i v zahraničí, sbíráme body. Náš spolek měl v programu menší projekt na 
opravu vyhlídky na Sněžných věžičkách, kde zejména vyhlídková plošina již vzala za své. 10 000 bodů 
bylo přetaveno na finanční částku potřebnou k obnově vyhlídky na Sněžných věžičkách, kterou před 
lety náš spolek již opravoval. Akce proběhne na jaře příštího roku. Více o aplikaci na jejích stránkách: 
https://peakpointapp.com/. 
 

PRÁCE V TERÉNU 
 
Stále chceme upozornit na poptávku po nových nápadech, návrzích na činnost a možnostech nových 
projektů. Víte o nějakém místě, kde roste vzácná rostlina 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 vznikla řada pěkných a smysluplných 
aktivit. Vítáni jsou také aktivně zapojující se lidé. 
 

Pokračujeme v ochraně jizerskohorských rašelinišť 
 
Jizersko-ještědský horský spolek pokračoval v obnově 
jizerskohorských rašelinišť i v letošním roce a práce na 
nich budou probíhat i v roce následujícím. Nové 
dřevěné hrázky vznikaly v rámci projektu Revitalizace 
rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery – 
III. etapa. Oproti minulosti se budují masivnější a vyšší 
přehrádky, které zadrženou vodu více rozprostírají do 
plochy a tím pomáhají s plošnou obnovou rašeliniště. 
Další hrázky byly vybudovány v menších kanálech v PR 
Vlčí louka.  
 

Louky na Jizerce opět posekány 
 
I letos se několik desítek členů a příznivců Jizersko-ještědského horského spolku vydalo posekat 
cenné louky v Přírodní rezervaci Bukovec u osady Jizerka v Jizerských horách. Zatímco z kraje 
senosečného týdne nastoupili sekáči, kteří pomocí křovinořezů a bubnové sekačky pokosili plánem 
péče stanovenou část tzv. Úpolínové louky a Pralouky, ve druhé půlce týdne se dostavila hlavní 
skupina hrabáčů, 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. Letošní rok byl doplněn o louku u 
Pešákovny, která byla posekána, biomasa z ní odstraněna a na její místo bylo převáženo a 
rozprostíráno seno z Pralouky. Je to součást unikátního experimentálního projektu zvyšování 
biodiverzity pomocí místních zdrojů. 

https://peakpointapp.com/
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Nové tůně na Jizerce 
 
Hloubením tůní se spolek zabývá již dlouhodobě. Jedná se o malé zemní nádrže hloubené ručně nebo 
strojně (větším či menším bagrem), které mají za cíl zadržovat především srážkovou vodu a zároveň 
vytvářet vhodný biotop pro obojživelníky a další na vodu vázané organismy. Dvě menší tůňky jsme 
v letošním roce obnovili přímo na Jizerce u Pešákovny. Jednalo se o místo, kde tůně dříve byly, ale 
postupem let zarostly a zazemnily se. Územně zasahují do EVL Rašeliniště Jizerky. Akce byla 
podpořena ze strany Správy CHKO Jizerské hory. 
 

Tvorba tůní 
 
Podpora statutárního města Liberce na tvorbu tůní 
trvala i v letošním roce. V uplynulých letech bylo 
Horským spolkem realizováno hned několik soustav 
tůněk v Ruprechticích, letos k nim přibyly další 
v Horním Hanychově a ve Vesci. Zatímco v Horním 
Hanychově nedaleko točky tramvaje a těsně pod 
lyžařským areálem se jedná o několik menších tůněk 
přímo v lesním porostu, větší soustava se nachází pod 
Veseckým rybníkem (Tajch), kde bylo vyhloubeno 
hned 13 různě velkých tůní. Tvorbu tůní podpořil 
Dotační fond Libereckého kraje, Ekofond 
statutárního města Liberce a některé tůně si 
objednaly Městské lesy Liberec. Pro AOPK ČR obnovil 
JJHS také 2 výše uvedené tůně na Jizerce. 
 

Nový nátěr vyhlídkové věže v PR Na Čihadle 
 
Vyhlídková věž v PR Na Čihadle je populární turistický cíl, v jehož blízkosti se stýká hned několik 
turistických tras. Malebné rašeliniště ročně navštíví tisíce návštěvníků, kteří pro lepší rozhled na 

rašeliniště využívají dřevěnou vyhlídkovou věž. Tu 
před deseti lety vystavěl právě Jizersko-ještědský 
horský spolek, kdy původní věž byla zlikvidována a 
nová byla přesunuta mimo porost vzrostlých 
stromů. 
 
Náročné klimatické podmínky a nápor turistů však 
dávají věži pořádně zabrat, a proto se ji Horský 
spolek snaží udržovat v kondici tak, aby mohla 
sloužit i nadále. V říjnu byla věž kompletně 
očištěna a opatřena zcela novým nátěrem. 
Odstranili jsme několik nevhodných nápisů od 
vandalů, odpadky a menší nánosy písku a mechů. 

Akci podpořil Nadační fond ČEPS. 
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Úklid odpadků podél silnice z Oldřichova v Hájích do Raspenavy 
 
V Oldřichovském sedle se v sobotu 12. listopadu 2022 ráno sešlo něco přes 30 členů a příznivců 
Jizersko-ještědského horského spolku proto, aby uklidili odpadky podél silnice vedoucí z Oldřichova 
v Hájích do Raspenavy. Tato silnice prochází ochranným pásmem Národní přírodní rezervace 
Jizerskohorské bučiny a v jejím blízkém okolí se bohužel každoročně nachází poměrně značné 
množství odpadků. Účastníci sbírali odpadky v bezprostřední blízkosti silnice ve vzdálenosti přibližně 
50 m od hrany komunikace do plastových pytlů. Naprostou většinu sesbíraného odpadu tvořily různé 
obaly od svačin z benzínových pump a fastfoodů, PET láhve, plechovky od různých nápojů, nejvíce asi 
od energodrinků, láhve od alkoholu, igelitové pytlíky a podobně. Drtivá většina odpadů pochází 
s největší pravděpodobností od posádek automobilů projíždějících po silnici mezi Oldřichovem 
v Hájích a Raspenavou, které si čistí své vozy tak, že odpadky vyhazují z okének do lesa a ty pak padají 
po strmých svazích i do poměrně velkých vzdáleností od silnice. 
 
Tuto lokalitu čistí JJHS pravidelně na podzim, stejně jako PR Meandry Smědé u obce Višňová v dubnu. 
Po práci se brigádníci sešli v hospodě v Oldřichovském sedle a dali si zasloužené občerstvení. 
 

Členové spolku opravili historickou meteobudku v Lidových sadech 
 

Kamenná meteobudka se čtyřmi vitrínkami byla postavena 
v roce 1924 tehdejším německým Horským spolkem pro 
Ještědské a Jizerské hory. Sloupek však působil i jako svérázný 
víceúčelový rozcestník. Budku obnovil Jizersko-ještědský horský 
spolek poté, co ji v roce 2006 získal od statutárního města 
Liberce do vlastnictví. 
 
O budku je potřeba se stále starat, proto si ji na paškál vzali naši 
dva členové a poskytli jí odpovídající péči. Dostala kompletně 
nový nátěr stříšky a dvířek, natřena byla také celá fasáda 
a opraveny byly i drobné závady. V budoucnu budou 
aktualizovány informační tabulky, které jsou v budce umístěny. 
Bohužel zde již není původní meteorologické vybavení, které se 
stávalo častým terčem vandalů, a proto se zatím ani o jeho 
navrácení neuvažuje. Členům, kteří se na opravě meteobudky 
podíleli mnohokrát děkujeme!  

 

Jiné drobné práce 
 
Spolek se samozřejmě zaměřuje i na další práce, které nejsou třeba tak vidět, ale jsou pro ochranu 
přírody stejně důležité. Doplněn byl například povalový chodník v PR Černá jezírka, kde byla 
instalována také nová infotabule, proběhla tradiční údržba NS v PR Bukovec a dále byly vyrobeny i 
instalovány informační tabule v CHKO Český ráj, CHKO Lužické hory a CHKO Jizerské hory. 
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SPOLEČENSKÉ AKCE 
 
Občas je nutné se sejít, pobavit a pořádně to zapít! 
 

Slavnosti slunovratu na Martinské stěně 
 
Na místě bývalého (ale vlastně i částečně obnoveného) 
lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna v Liberci-
Kateřinkách se 25. června 2022 opět uskutečnily Slavnosti 
slunovratu. Vystoupilo Divadlo Krtek s dětským 
představením Cirkus plný pohádek a vystoupila hudební 
skupina Marek Dusil Blend. 
 

Sklářská pouť na Kristiánově 
 
Již tradičně vyráží členové Horského spolku na Sklářskou pouť v osadě Kristiánov v srdci Jizerských 
hor, která má mnohaletou tradici. Skupina spolkařů se dělí na dvě skupiny. Zatímco první tvoří 
výletníci, kteří si chtějí o sobotním dnu udělat výlet krásnou přírodou, zhlédnout některé dílny 
a řemesla nebo se jen tak projít, druhou pak obsluha stánku s občerstvením a prodejem drobných 
spolkových knížek, map a dalších suvenýrů. 
 
Tradiční klobásy v uplynulém ročníku obohatil hovězí guláš a masová směs, které se vařily na 
skládacích spolkových kamnech. Pivní pípa pak roztočila ve velkém lahodnou a prověřenou 
jedenáctku Konrad z Vratislavic a ryzí polotmavý speciál značky Falkenštejn z Krásné Lípy. Žízeň a 
hlad, stejně jako počty návštěvníků byly tak velké, že na konci dne nezůstalo prakticky nic. Díky 
pořadatelům za další zvládnutý ročník a za rok znovu. 
 

Závody ve vynášení sudů na Ještěd 
 
V říjnu se uskutečnila tradiční soutěž ve vynášení pivních sudů na Ještěd. V mužské kategorii 
50litrových sudů zvítězil Petr Schneider (vítěz úplně prvního ročníku z roku 2003, vítěz 2020 a 2021) 
ve svém osobním rekordu v čase 00:43:05, druhý dorazil v čase 00:47:14 Milan Marhan (vítěz 2006, 
2007, 2008 a 2012) a třetí Zdeněk Pácha (zvítězil v letech 2013-2018). 
 
V ženské kategorii 15litrových sudů zvítězila jediná ženská účastnice Zuzana Kocumová v čase 

00:29:57, což je horší než její osobní rekord 00:27:05 
z roku 2016. V kategorii dorostenců (15litrové sudy) 
zvítězil David Pácha v čase 00:41:30, druhý skončil Jakub 
Polák v čase 00:44:05. 
 
V kategorii rodiče s dítětem v krosně zvítězil Ondřej Kůrka 
ve velmi dobrém čase 00:23:28. Za ním skončili Jan Louda 
a Martin Havelka. 
  

https://divadlonaceste.tumblr.com/
https://bandzone.cz/marekdusilblend
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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
 
Někdy mozolnaté ruce, zmožené svaly a boty od bláta nestačí. 
 

Rozšiřování lyžařského areálu na Ještědu 
 
Horský spolek pečlivě sleduje vývoj ohledně rozšiřování sjezdovek na Ještědu. Spolu s dalšími 
partnery záměr pečlivě sleduje a zástupci spolku komunikují nesouhlasné stanovisko s plánovaným 
záměrem. 
 

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 
 
Ročenka JJHS 2021 vyšla na jaře 2022. Jedná se o jubilejní dvacáté vydání. Každý člen JJHS, který má 
zaplaceny členské příspěvky na rok 2022, si může v úředních hodinách kanceláře ročenku 
vyzvednout! 
 

Tři iseriny 
 
V listopadu 2022 vyšlo druhé vydání vyprodané 
publikace nazvané Tři iseriny o osadách Jizerka, 
Velká Jizera a Orle od autorů Miloslava Nevrlého, 
Otokara Simma a Jana Pikouse ml. Publikace přináší 
množství barevných fotografií od fotografa Jana 
Pikouse ml. a obsahuje také historické pohlednice 
a fotografie vztahující se k přírodě a lidem 
v předmětné lokalitě. Fotografie doplňuje množství 
vlastivědného a historického textu, jehož autorem 
je Otokar Simm, na které navazují pasáže s osobními zážitky z poznávání této oblasti před téměř 
padesáti lety od Miloslava Nevrlého. Kniha je určena širokému spektru čtenářů – především všem 
milovníkům a obdivovatelům Jizerských hor, pro které je jistě nezbytnou součástí knihovničky. Kdo 
tedy publikaci ještě nemá, neváhejte se obrátit na kancelář spolku. 
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PLÁN ČINNOSTI 
 
Co nás čeká a nemine. 
 
▪ 17.2.2023 – Spolkový ples 
▪ Březen 2023 (termín bude upřesněn) – Úklid Nisy v Liberci 
▪ Jaro 2023 (termín bude upřesněn) – Vícedenní výlet do Českého krasu 
▪ 15.4.2023 – Výroční členská schůze JJHS 
▪ 22.4.2023 – Úklid Smědé 
▪ 24.6.2023 – Slavnosti Slunovratu 
▪ 15.7.-22.7.2023 – Tábor Lobendava 
▪ 31.7.-6.8.2023 – Sekání luk na Jizerce 
▪ 16.9.-23.9.2023 – Vícedenní výlet do Vysokých Tater 
 

Terénní práce 
 
▪ Revitalizace rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery – III. etapa 
▪ Údržba NS Tři iseriny 
▪ Opravy návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách 
▪ Obnova značení přírodních rezervací a památek na území Libereckého kraje 
▪ Práce pro Správu CHKO Jizerské hory, Krajský úřad Libereckého kraje a další zadavatele 
 

Přípravné fáze 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. 
 

Zábradlí na Jizeře 
 
Nedílnou součástí terénních prací je tvorba, obnova a údržba návštěvnické infrastruktury. Do této lze 
započítat i nově instalované dřevěné zábradlí těsně pod vrcholem Jizery, které má za cíl usměrňovat 
návštěvníky tak, aby nechodili do míst, kam již nevede značená turistická stezka. Vrchol Jizery a jeho 
okolí je součástí PR Prales Jizery, kde jsou zachovány fragmenty nejstarších smrkových porostů 
v Jizerských horách. Roste zde mimo jiné mléčivec alpský, hořec tolitovitý nebo šicha černá. 
 
Značené cesty jsou tak zárukou, že návštěvník uvidí krásu přírody a zároveň ji, byť třebas nevědomky, 
neponičí. Do zvlášť chráněných míst je tedy skutečně možné chodit pouze po vyznačených cestách! 
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NABÍDKA 
 
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 9–12 a 13–17 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 – 2021        160 Kč 
Tři iseriny          275 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   100 Kč 
Wünscheho mapa Saskočeského Švýcarska z roku 1906      60 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.). V případě, že již nebude k dispozici vámi 
požadované tričko, prosím kontaktuje Pavlínu Voničkovou na mail pajavonickova@seznam.cz. Není 
problém jakékoliv objednat. 
 
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 
Jakub Šrek, srekj@centrum.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, pajavonickova@seznam.cz 

 
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. 
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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 členům za takovou podporu 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 
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