
Místo úvodu

Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,

léto se pomalu blíží ke svému konci a vy dostáváte do rukou další letošní vydání Zpravodaje JJHS, ve 
kterém  najdete  jednak  stručné  ohlédnutí  za  některými  činnostmi  Spolku,  které  proběhly  během 
jarního a letního období,  jednak přehled společných akcí,  které proběhnou do konce tohoto roku. 
Připravili  jsme  vícedenní  brigádu s ubytováním v Jizerských  horách,  čtyřdenní  výlet  na  Pálavu  i 
společné setkání členů při příležitost 15 let od založení JJHS. Připomenutí jednotlivých akcí budeme 
ještě rozesílat e-mailovou poštou vždy zhruba v týdenním předstihu. 

Vážení členové, milí přátelé, přeji vám krásný, barevný podzim a těším se na setkání na některé ze 
společných akcí, o kterých se dočtete v tomto Zpravodaji.  

Pavel Vonička
             předseda JJHS

JJHS již posedmé uklízel přírodní rezervaci Meandry Smědé

Když se řekne „Smědá“, vybaví se většině lidí tok této prastaré řeky plný zákrutů, meandrů a slepých 
ramen, který se v běhu času zařezává do okolních pastvin. Pro členy a přátele Jizersko-ještědského 
horského spolku je toto slovo i synonymem každoročního prvního jarního setkání,  táboření a pře-
devším sbírání odpadků, nashromážděných v meandrech Smědé po jarních záplavách. Povodně nejsou 
v této malebné krajině Frýdlantska ničím neobvyklým, přicházejí každoročně spolu s táním sněhu v 
blízkých Jizerských horách, ale také při prudkých přívalových deštích v letním období. V loňském 
roce zastihla zdejší obyvatele tisíciletá voda. Z malinkých potůčků se staly mohutné řeky, které s se-
bou bez milosti braly vše, co jim stálo v cestě. I říčka Smědá se na krátký čas stala běsnícím živlem 
unášejícím obrovské množství vyplavených předmětů a zanechávajícím spoušť. 

V meandrech řeky se tak letos členové JJHS a Turistického oddílu Kletr nepotýkali jen s běžným od-
padem, ale i s ledničkami, bednami po munici, barely, kontejnery, částmi automobilů, lyžemi, gauči či 
pneumatikami od traktorů. Sedmý ročník uklízení meandrů Smědé se konal od pátku 15.4.2011 do ne-
děle 17.4.2011. Během těchto tří dnů bylo sesbíráno 96 pneumatik (z toho 10 od traktorů), 4 ledničky, 
3 kontejnery na tříděný odpad, 5 záchodových prkének, 15 barelů na vodu, několik desítek cívek nití a 
na dvě stě pytlů drobných odpadků. Toto množství značně převyšovalo objem věcí sesbíraných v mi-
nulých letech. Členové JJHS a turistického oddílu Kletr uklidili levý břeh řeky Smědé od mostku v 
Předláncích k tradičnímu tábořišti. Po vyčerpávající práci čekala na všechny v táboře odměna v podo-
bě dobrot  z řeznictví  u Kloučků,  guláše od místopředsedy spolku a vynikajícího piva z pivovaru 
HOLS. Celá akce se konala pod záštitou Libereckého kraje a s podporou firmy Termizo. 
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Tomáš Trejbal
Rekonstrukce naučné stezky Jedlový důl

Během jarního  období  byla  dokončena  kompletní  rekonstrukce  naučné  stezky Jedlový důl,  která 
prochází údolím říčky Jedlové, chráněném v přírodní rezervaci Jedlový důl. Na pěti zastávkách se na 
informačních tabulích mohou návštěvníci seznámit s přírodními zajímavostmi tohoto cenného území, 
které je součástí Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, důvody jeho ochrany a způsoby péče o lesní 
porosty. Původní stezku vytvořila v roce 2000 Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. ve spolupráci s 
Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Správou CHKO Jizerské hory. 

V letošním  roce  provedl  rekonstrukci  naučné  stezky  Jizersko-ještědský  horský  spolek. 
V podmáčených úsecích stezky byly instalovány nové povalové chodníky z dubových fošen,  byly 
opraveny  či  nově  zhotoveny  svodnice  pro  odtok  vody,  na  vyhlídce  u  vodopádu  Jedlové  bylo 
obnoveno zábradlí a na stezku jsme umístili také nové informační tabule. Oprava stezky je součástí 
projektu  obnovy návštěvnické  infrastruktury v CHKO Jizerské  hory,  financovaného  z Operačního 
programu životní prostředí v rámci Evropských fondů. Na financování se dále podílela Správa CHKO 
Jizerské hory, Lesy České republiky, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Liberecký kraj. 
Poděkování patří také všem našim členům, kteří se na rekonstrukci podíleli a odvedli zde obrovský 
kus těžké práce.

Pavel Vonička

Slavnosti slunovratu na Martinské stěně

V sobotu dne 18. června 2011 na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna v Liber-
ci-Kateřinkách zorganizoval Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) opět Slavnosti slunovratu. Na 
této akci,  kterou zde pořádáme již od roku 2004, vystoupilo divadlo Rolnička s nafukovacím diva-
dlem a představením Velká medvědí pohádka, potom vystoupila taneční skupina Calledonian Club, 
jejíž členové, odění do tradičních krojů, předvedli ukázky skotských lidových tanců. Nakonec pří-
rodní pódium patřilo bluegrassové kapele Namodro. Před začátkem představení si všichni malí ná-
vštěvníci mohli projít pohádkový les, který jim připravil Turistický oddíl Kletr. Vstup byl pro všechny 
již tradičně zcela zdarma, jelikož akce byla finančně podpořena z Kulturního fondu statutárního města 
Liberec. 

Pavel Schneider

Soutěž ve vynášení sudů s pivem na Ještěd

V sobotu dne 9. 7. 2011 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek již osmý ročník závodů ve vynášení 
sudů piva na vrchol Ještědu v rámci akce Oslavy Ještědu 2011. Závody ve vynášení sudů piva spočí-
vají jednoduše o tom, že závodníci vynášejí na zádech 50 litrové sudy piva od spodní stanice lanovky 
na vrchol Ještědu. Letos se počtvrté konala i dámská kategorie této disciplíny s 15 litrovými sudy. Zá-
vodů ve vynášení sudů piva se zúčastnilo 5 mužů a 1 žena a všichni soutěž zdárně dokončili a vynesli 
50 litrové, respektive 15 litrové sudy na zádech až na vrchol Ještědu. Ve výborném čase 48 a půl mi-
nuty zvítězil vítěz minulého ročníku Ondřej Pleštil, který o 46 minut porazil druhého Petra Beitla. Re-
kord 39 minut, který vytvořil Milan Marhan v roce 2006, však nepadl. Třetí skončil Petr Ivanič, násle-
doval ho Stanislav Jelínek a Marek Řeháček.

Jedinou účastnicí ženské kategorie byla Romana Prošková, která zdolala vrchol v čase 1 hodina a 5 a 
půl minuty. Rekord v této kategorii vytvořila v roce 2008 Jana Chocholoušková v čase 31:40. Ceny 
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pro závodníky v podobě poukazů na ubytování v hotelu Ještěd a útratu v restauraci pro závodníky po-
skytla společnost Ještěd, s. r. o., provozovatel hotelu Ještěd. 

Pavel Schneider

Sekání luk na Jizerce

Již tradičně se od pátku 22. 7. 2011 sešli na Jizerce členové Jizersko-ještědského horského spolku, 
aby společnými silami pokosili a uklidili cenné louky v přírodní rezervaci Bukovec. Tato letní akce je 
bezesporu  jednou  z  nejnavštěvovanějších,  které  JJHS  pořádá.  Pravidelně  se  na  ní  sjíždí  několik 
desítek účastníků, kteří se tak chtějí zapojit do praktické ochrany přírody a touto cestou udělat něco 
dobrého pro  Jizerské  hory.  Louky v  Přírodní  rezervaci  Bukovec  s  výskytem upolínu  nejvyššího, 
kropenáče vytrvalého či pětiprstky žežulníku patří mezi botanicky nejbohatší lokality Jizerských hor. 
Kosíme je vždy po odkvětu vzácných rostlin,  aby se omezil  rozvoj rostlin běžných a také aby se 
zabránilo zarůstání luk náletovými dřevinami. Na rozdíl od velké většiny luk na našem území, které 
vznikly působením lidí v krajině, bezlesí v okolí Bukovce zde bylo již před příchodem člověka. Odtud 
také pochází název louky u turistické cesty od parkoviště u Mořiny na Bukovec „Pralouka". 

JJHS se ovšem nezabývá pouze loukami na Jizerce. Jako akreditovaný pozemkový spolek se stará 
ještě o další lokality v Jizerských horách. V rámci této letní brigády jsme pokosili i část orchidejové 
louky na Václavíkově Studánce. Tato „brigáda“ není jen čistě pracovní, jde na ní také o setkávání lidí, 
kteří  mají  společné  zájmy  v  ochraně  přírody.  Je  také  jednou  z  akcí,  která  je  příležitostí  pro 
poklábosení u ohně za zvuku drnkající kytary a ševelení horské přírody. 

Tomáš Trejbal

Revitalizace rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery

Činnost zaměstnanců JJHS a brigádníků z řad našich členů je v současné době soustředěna především 
na realizaci dlouhodobého projektu, na který jsme získali  podporu z Operačního programu životní 
prostředí. Tento projekt, který budeme naplňovat po dobu dvou let, se skládá z několika částí. První 
část tvoří obnova návštěvnické infrastruktury v CHKO Jizerské hory. Komplexní rekonstrukce naučné 
stezky  Jedlový  důl  již  byla  provedena  (viz  výše).  Na  rašeliništi  Na  Čihadle  postavíme  novou 
vyhlídkovou věž pro návštěvníky,  obnovíme povalový chodník, který k ní vede, a zhotovíme nové 
oplocení  kolem  stejnojmenné  přírodní  rezervace.  Původní  značně  poškozené  oplocení  již  bylo 
rozebráno a odvezeno, což provedli členové oddílu Mladí ochránci Jizerských hor pod vedením T. 
Klimoviče. 

Druhá  část  představuje  revitalizační  opatření  v ochranném  pásmu  NPR  Rašeliniště  Jizery,  která 
spočívají  v  přehrazování  melioračních  rýh  dřevěnými  (smrkovými)  přehrádkami,  jež  mohou  být 
vodorovné nebo svislé, v závislosti na profilu meliorační rýhy. Během dvou let zde zhotovíme více 
jak 200 takových přehrádek.  Po jejich naplnění  vodou se postupně zvýší  hladina spodní  vody na 
rašeliništi a zabrání se jejímu zrychlenému odtoku. Smyslem těchto opatření je zastavení degradace 
rašelinišť  vysycháním  a  navrácení  původních  rostlinných  společenstev.  V letošním  roce  bude 
zhotovena  zhruba  polovina  přehrádek.  Naši  terénní  pracovníci  se  v současné  době  věnují  tedy 
především těmto pracím.  Obdobné opatření jsme již prováděli  v roce 2009 na vrchovišti  Klugeho 
louka. 
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Program společných akcí na podzim 2011

28. 9. – 2. 10. Brigáda s ubytováním na Tetřevích boudách

Ve dnech od 28. září do 2. října 2011 se uskuteční brigáda v Jizerských horách. Práce budou 
především soustředěny na stavbu nové oplocenky v PR Na Čihadle. Ubytování a stravování zajištěno 
na Tetřevích boudách (terénní  stanice 36/02 ZO ČSOP).  Zájemci,  hlaste se u Leoše Vašiny (tel. 
724754730) nebo u Tomáše Trejbala (tel. 725338765). 
27. 10. – 30. 10. – spolkový výlet na Pálavu

Ve dnech 27. – 30. října 2011 je připraven spolkový výlet na Pálavu (jižní Morava). Doprava bude 
tentokrát vlakem, odjezd z Liberce ve čtvrtek 27.10. v 8:02 hod., příjezd do Popic v 14:19 hod. Návrat 
z Popic  v neděli  ve  12:05  hod.,  příjezd  do  Liberce  v  19:58  hod.  Cena  jedné  jízdy  je  317,-  Kč, 
výhodnější je samozřejmě skupinová jízdenka. Je možné jet i vlastním autem nebo jinou dopravou, 
kdo by nemohl 27.9., může samozřejmě přijet až následující den (státní svátek).  

Ubytování  je  zajištěno  ve  školní  ubytovně  v Dolních  Věstonicích  (cca  5  km od  nádraží).  Cena 
ubytování je 200,- Kč ve spacáku, 250,- Kč v povlečené posteli. Stravování si zajišťuje každý sám. 
CHKO   Pálava   dominuje  krása  Pavlovských  vrchů,  lužní  lesy  na  soutoku  Moravy  a  Dyje  a 
Novomlýnské nádrže. Přes den jsou v plánu pěší výlety, v podvečer ochutnávání vína. Zájemci mohou 
navštívit vyhlášené muzeum v Dolních Věstonicích.

Vážní zájemci, hlaste se do 30. září v kanceláři JJHS, kde zároveň složíte zálohu na ubytování 
ve výši 200,- Kč na osobu. 
Neformálním vedoucím expedice je Stanislav Linda (linda@elitronic.cz), který výlet připravil. Rád 
vám zodpoví případné dotazy.

26. 11. – setkání členů U Šámalů k 15. výročí založení JJHS 

V sobotu  26.  listopadu  se  v hospodě  U Šámalů  na  Prosečských  horách  uskuteční   setkání  členů 
Jizersko-ještědského  horského  spolku  u  příležitosti  15.  výročí  založení  JJHS.  Společně 
zavzpomínáme na naše začátky i dobu zcela nedávnou při promítání fotografií z našich vybraných 
akcí. Od 17:00 hod. nám k poslechu i tanci zahraje country skupina Pakáž. 

Začátek  programu  je  v 16:00  hod.,  předpokládané  ukončení  akce  ve  23:00  –  24:00.  Z Horního 
Hanychova  jezdí v sobotu i noční tramvaje! Doporučujeme vzít si s sebou baterku na zpáteční cestu.
Pro zájemce  společný pěší  přesun z Horního Hanychova přes  Ještěd a Pláně k Šámalům,  sraz na 
konečné zastávce tramvaje ve 13:00 hod. 

Zprávy z výboru a kanceláře
Výbor spolku pracuje v následujícím složení:
Ing. Pavel Vonička – předseda, pavel.vonicka@muzeumlb.cz
Leoš Vašina – místopředseda, vedoucí kanceláře, projekty, práce v terénu, horskyspolek@volny.cz
Stanislav Linda – hospodář, linda@elitronic.cz
Ing. Pavel Schneider – zapisovatel, www stránky, pschneider@centrum.cz 
Milan Drahoňovský – fotograf, propagace, milan@photo-bank.cz 
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Petr  Polda –  grafická  příprava  ročenky,  informačních  tabulí,  společenské  akce, 
ferdys.polda@tiscali.cz  
Otokar Simm – předseda redakční rady, publikace, o.simm@seznam.cz 
Milan Šteinfest – práce v terénu, mad.milan@seznam.cz
Otto Ulman – práce v terénu, o.ulman@centrum.cz

Schůze výboru se konají vždy poslední úterý v měsíci od 17:00 hodin v kanceláři spolku. Čas určený 
pro přístup veřejnosti na jednání výboru je vždy 17:00-17:30 hodin. 
Termíny příštích schůzí: 27.9., 25.10., 29.11., 20.12. 2011

Členské příspěvky

Žádáme členy, kteří nemají zaplaceny členské příspěvky na rok 2011, případně za rok 2010, 
aby tak učinili buď osobně v kanceláři spolku, nebo bezhotovostní platbou na účet spolku GE Money 
Bank, pobočka Liberec, č. ú.: 89904574/0600, variabilní symbol je číslo průkazky, konstantní symbol 
0558, do údaje příkazce uveďte prosím své jméno. Výše příspěvku je 200 Kč na člena, členové do 18 
let 50 Kč a nad 70 let zdarma.

Zároveň prosíme členy o informace o případných změnách kontaktních údajů, zvláště pak prosíme o 
sdělení e-mailových adres pro zasílání informací. Ušetří nám to spoustu práce, peněz a hlavně životní 
prostředí.

Redakční uzávěrka Ročenky 2011

Žádáme všechny případné přispěvatele do Ročenky 2011, aby dodali svoje příspěvky co nejdříve, 
redakční uzávěrka je nejpozději k 31. 12. 2010. Na později dodané příspěvky nebude brán zřetel!

Neodkládejte prosím odeslání svých příspěvků na poslední chvíli. Vezměte v úvahu, že všechny texty 
procházejí redakční úpravou, několikerými jazykovými korekturami, a až poté je dostává náš grafik 
Ferdyš Polda k dalšímu zpracování. Děkujeme za pochopení. 

Úřední hodiny kanceláře (Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1, 1. p. budovy restaurace Černý 
kůň): 
Úterý a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Zaměstnanci: Leoš Vašina

Tomáš Trejbal
Dana Nechvílová

Telefon: 485 109 717
E-mail: horskyspolek@volny.cz
Sídlo spolku: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
IČ: 65100352
Bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Liberec, č. ú.: 89904-574/0600

Nejaktuálnější informace, zajímavosti a fotografie ze spolkových akcí naleznete 
na adrese www.horskyspolek.cz.

© Jizersko-ještědský horský spolek; toto číslo vychází 5. 9. 2011. 
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