Výroční zpráva JJHS 2018
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 čtyřleté
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.
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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.
Vznik spolku
Prvotní myšlenka vzniku JJHS spadá již do roku 1995. Tehdejší dobrovolní ochránci přírody
přišli s nápadem založení občanského sdružení, které by propojovalo zájmy a myšlenky
podobně zaměřených ekologických organizací a institucí, programově by je zastřešovalo a
mělo regionální působnost. Spolek se měl od začátku stát základnou především pro milovníky
hor, a proto se i svým názvem odlišuje od jiných, úzce zaměřených, pouze ochranářských
sdružení. Cílem JJHS je kriticky se stavět a věcně argumentovat proti megalomanským
projektům, např. jako byla idea pořádání SKI 2003, jež by svým pojetím a rozsahem
nepochybně negativně ohrožovalo horskou přírodu. V březnu 1996 se v budově Správy
CHKO JH sešel přípravný výbor spolku, začaly se tvořit první stanovy a programová náplň
budoucího sdružení. S rostoucím tlakem pořádání SKI 2003 bylo nezbytné proces založení
občanského sdružení urychlit, aby posléze mohlo aktivně vstupovat do správních řízení
týkajících se kontroverzních plánovaných zásahů pořadatelů SKI 2003. Na podzim roku 1996
bylo dokončeno paragrafové znění stanov a dne 18. 12. 1996 byl návrh na registraci nového
sdružení s názvem Jizerko-ještědský horský spolek doručen na Ministerstvo vnitra ČR. O den
později byl náš spolek ministerstvem zaregistrován a 19. 12. 1996 je tak oficiálním datem
vzniku spolku. V roce 1997 začala pracovat první kancelář, dokončovaly se poslední
formality spojené s fungováním spolku jako samostatné právnické osoby a vzniklo i logo
JJHS.
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 Jizerskoještědský 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 spolku
Počet členů a jeho změny
V roce 2018 bylo přijato 32 nových členů: Anežka Nosková, Libuše Procházková, Zuzana
Škapiková, Eva Doleželová, Miloš Vonička, Lukáš Karas, Jitka Štěpánková, Vladimír
Štěpánek, Miroslava Kafková, Jiří Háva, Jaroslava Wernerová, Petr Štefan, Ing. Josef Waters,
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Mgr. Dana Watersová-Nádeníková, František Kučera, Jitka Zmeškalová, Mgr. Zora
Nováková, Jan Červa, Ing. Andrea Brušková, Roman Sochůrek, Alena Tomášová, Jana
Vondráčková, Ing. Jiří Tomáš, Bc. Jiří Pavlů, Miroslav Štekl, Ladislav Rejman, MVDr.
Jaroslav Kostřica, Markéta Coufalová, Filip Schieke, Michaela Křivohlavá, Jaroslav Reich,
Markéta Marková.
Členství bylo ukončeno na vlastní žádost nebo zaniklo z důvodu neplacení členských
příspěvků 9 členům:
Anna Bláhová, Radek Brož, Ing. Anna Hanzesová, Helena Havelková, Michal Křenek,
Petr Maršíček, Ing. Miluše Portlová, Martin Stezka, Jaroslav Studený.
V březnu 2018 nás navždy opustil ve věku nedožitých 78 let čestný člen Ing. Jiří Mánek.
K 31. 12. 2018 měl Jizersko-ještědský horský spolek 307 členů, z toho 6 členů čestných.
Výbor
V roce 2018 pracoval výbor JJHS v následujícím složení:
Ing. Pavel Schneider – předseda; pschneider@centrum.cz
Ing. Aleš Kočí – místopředseda; koci@zooliberec.cz
Ing. Michal Vinař – správní řízení; vinar.michal@email.cz
Otto Ulman, DiS. – zapisovatel; o.ulman@centrum.cz
Milan Drahoňovský – fotodokumentace, propagace; milan@photo-bank.cz
Petr Polda – publikace, informační tabule (grafika a sazba); ferdys.polda@tiscali.cz
Milan Šteinfest – práce v terénu, společenské akce; mad.milan@seznam.cz
PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. – zpravodaj; libor.stejskal@seznam.cz
Kontrolní komise
MUDr. Tomáš Klimovič – předseda
Ing. Lucie Podhorová
Ing. Martin Rejlek
Zaměstnanci
Leoš Vašina – vedoucí kanceláře, realizace projektů a zakázek
Alena Řebíčková – účetnictví, administrativa

Činnost Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2018
Realizace praktických opatření v ochraně přírody a krajiny
Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny
Jizersko-ještědský horský spolek realizoval v průběhu roku 2018 projekt „Obnova
návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“. Projekt je rozdělen na dva
objekty: SO 01 – Úprava stezky přes Poledník a SO 02 – Úprava stezky údolím Bílého
Štolpichu.
Stávající dotčené turistické stezky vedoucí NPR Jizerskohorské bučiny nebyly v ideálním
stavu – na mnoha místech docházelo k vodní erozi různého stupně, vyskytovaly se tu špatně
překonatelné stupně, výmoly a zamokřená místa. Návštěvníci si pak vyšlapávali cesty okolo a
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někde se na jednom místě vyskytuje i několik alternativních tras. Docházelo tak rozšiřování
prostoru, který je zasažen návštěvníky rezervace a návštěvníci tak ovlivňují větší část cenného
ekosystému bukového lesa. Stávající svodnice a povalové chodníky byly již dožilé a ve
špatném technickém stavu. Hlavním cílem realizace opatření tak bylo usměrňování pohybu
návštěvníků NPR Jizerskohorské bučiny a omezení a prevence vodní eroze. Návštěvníci
budou automaticky volit nejpohodlnější upravenou část stezky a již přestanou využívat
alternativní obchůzné stezky. Vybudováním funkčních svodnic a stupňů dojde k omezení
vlivu vodní eroze, která vážným způsobem poškozuje stezky.
Úprava stezky přes Poledník již byla zcela dokončena. Jednalo se o úpravu úseku zeleně
značené turistické stezky délky cca 1132 m. Došlo k vybudování (výměně) 5 ks dřevěných
svodnic, 79 ks dřevěných stupňů, 24 m dubových povalových chodníků a úpravu povrchu
cesty, narovnání kamenů a vybudování kamenných stupňů v délce úseku cca 323 m.
Oproti plánům se bohužel nepodařilo v roce 2018 dokončit úpravu stezky údolím Bílého
Štolpichu z důvodu opožděných subdodávek dubového materiálu realizační firmě. Je zde
hotova cca polovina prací a zbytek bude dokončen na jaře roku 2019. Práce budou zahájeny
podle klimatických podmínek a ukončení všech prací musí být provedeno do 31. května 2019.
Projekt je financován z Operačního programu životní prostředí, na vlastní spoluúčast spolku
přispěla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.
Čištění přírodní rezervace Meandry Smědé
Již podvanácté uklízel spolek v sobotu 21. dubna 2018 odpadky v PR Meandry Smědé na
Frýdlantsku v blízkosti obce Višňová. Poprvé úklid proběhl v roce 2005 a od té doby (pouze
kromě let 2014 a 2017) čistí tuto lokalitu od odpadků pravidelně. Letos byly podmínky pro
sběr odpadků opravdu ideální – nádherné teplé počasí a nízká hladina vody v řece. Úklidu se
zúčastnilo přibližně 55 dobrovolníků z řad členů a příznivců JJHS a Turistického oddílu Kletr.
Odstranění staré oplocenky v přírodní památce U Posedu
Několik brigádníků si ve velmi přehuštěném terénu poradilo se zbytky staré oplocenky,
v minulosti zřízené k ochraně porostů, květeny a krajinných útvarů na lokalitě. Tvrdé klima a
špatná údržba ji natolik poznamenaly, že přestala plnit svůj účel a stávala se nebezpečnou pro
pohyb zvěře. Brigádníci oplocenku postupně rozebrali. Navzdory jejímu stáří bylo pletivo
velmi kvalitní a zachovalé. U větší částí 700metrového oplocení se muselo přistoupit k téměř
mravenčí práci se štípačkami a pletivo složitě vytrhávat z vegetace. Hromady starého pletiva
pak byly odvezeny k likvidaci.
Úklid odpadků a vyhloubení tůní pro obojživelníky v Ruprechticích
V lesíku v Radčické ulici v Liberci-Ruprechticích se přibližně 20 členů a příznivců spolku
pustilo do úklidu odpadků a vykopání čtyř tůní pro obojživelníky. Do zalesněného údolí mezi
ulicemi Radčická, Kruhová a Strážní je přirozeně stahována povrchová a mělká podzemní
voda z přilehlého okolí. Relativně zanedbaný prostor s velkým množstvím odpadků sloužil
jako černá skládka i bydliště bezdomovců. Nebyl tak problém naplnit přistavený kontejner o
objemu 20 m3. Práce to nebyla vůbec jednoduchá, mnoho odpadků bylo třeba vykopávat ze
země a vyčištěno bylo i několik zemních jam naplněných odpady včetně pneumatik, starých
koberců a lina, velkého množství skla a pochopitelně plastů.
Přesto si toto území vybralo za svůj domov několik druhů chráněných obojživelníků, včetně
mloka skvrnitého a žab. Na podporu těchto druhů členové a příznivci spolku ručně vykopali
čtyři tůně – prosté zemní nádrže vybudované hloubením pod úroveň terénu. Tůně se ihned
začaly plnit podzemní i povrchovou vodou z dešťových srážek a přirozeného povrchového
odtoku z okolního terénu. Lze tak předpokládat, že ve vlhčím období budou tůně naplněny
vodou až po úroveň terénu a vytvoří tak ideální biotop pro rozmnožování obojživelníků a
dalších vodních a na vodu vázaných živočichů.
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Celá akce byla podpořena z Ekofondu Statutárního města Liberec, z dotačního programu péče
o krajinu vyhlašovaného Ministerstvem životního prostředí a Nadačním fondem Tesco.
Zasazení tří lip k 100. výročí založení Československé republiky
Příspěvkem JJHS k oslavám stého výročí založení Československé republiky se stalo
vysazení tří lip republiky. První byla vysazena ve středu 24. října 2018 u Javornické kaple na
pozemku obce Dlouhý Most za účasti několika členů spolku a starostky obce paní Ing. Běly
Ivanové. Druhá výsadba proběhla ve stejný den v Liberci-Dolním Hanychově na pozemku
statutárního města Liberec v parku v ulici Ještědská v blízkosti tramvajové zastávky
Malodoubská. Třetí strom byl zasazen ve čtvrtek 25. října 2018 v obci Bulovka u kapličky
v blízkosti hřbitova na pozemku Římskokatolické farnosti Bulovka. Slavnostního okamžiku
se za větrného a deštivého počasí kromě několika členů JJHS zúčastnili také starostka obce
paní Romana Šidlová, frýdlantský farář pan Vít Audy a zejména děti z místní základní a
mateřské školy – s velkou státní vlajkou a připraveným pásmem básniček a písniček.
U kořene každé z lip byla ponechána schránka s několika aktuálními drobnými mincemi a
vzkazy pro budoucí generace. Doufejme, že obce lípám zajistí potřebnou prvotní péči, což
bychom jako členové spolku měli sledovat a případně s tím pomoci. Přejme stromům, aby se
dožily nejen oslav 200., ale i 300. či 500. výročí založení Československa. Děkujeme našemu
členovi Ing. Ivo Schöttovi za finanční příspěvek na pořízení lip.
Úklid odpadků podél silnice z Oldřichova v Hájích do Raspenavy
Z Oldřichovského sedla se 3. listopadu 2018 po 9. hodině vydalo něco přes 30 členů a
příznivců JJHS s plastovými pytli vysbírat odpadky podél silnice, která prochází ochranným
pásmem Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Pytle byly postupně sváženy na
korbě spolkového automobilu do frýdlantské provozovny firmy FCC Česká republika, s.r.o.
Naprostou většinu odpadu tvořily různé obaly od svačin, PET láhve, plechovky od piva a
dalších nápojů, láhve od alkoholu a igelitové pytlíky. Častým nálezem byly obaly od jídel a
nápojů z fastfoodů, velkými znečišťovateli (nedopalky, krabičky od cigaret a vysypané
popelníky) jsou také kuřáci. Nalezena byla i kompletní sada pneumatik.
Došlo i na kuriózní nález: plechovku s drátky a spínačem, patrně atrapu nástražného
výbušného systému. Přesně podle standardního postupu byli přivolání příslušníci Policie ČR
z obvodního oddělení v Hejnicích, kteří však předmět bez bližšího průzkumu odvezli.
Podezření na výbušninu se nepotvrdilo, údajně se jednalo erotickou pomůcku. O případu
dokonce informoval portál idnes.cz.
Tuto lokalitu čistí JJHS pravidelně každý rok. Po práci se brigádníci sešli v hospodě
v Oldřichovském sedle a dali si zasloužené koleno, kuře či smažák.
Péče o maloplošná chráněná území a další cenné lokality
 kosení luk a odvoz posečené trávy v přírodní rezervaci Bukovec a v mokřadech v
Bílém Potoce
 instalace trvanlivé celokovové oplocenky pro podporu přirozené obnovy buku lesního
na jižním svahu Holubníku
 sběr odpadků podél silnice Oldřichov v Hájích – Raspenava
 likvidace starého oplocení v ochranném pásmu PP U Posedu
 výřez nepůvodní kleče v PR Prales Jizera
 sběr odpadků v PR Meandry Smědé

Značení hranic zvláště chráněných území
 značení památných stromů v CHKO Lužické hory
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obnova značení PP U Posedu, NPR Rašeliniště Jizery a PR Prales Jizera
oprava značení EVL Horní Ploučnice
označení PP Pískovna Žizníkov

Obnova a údržba návštěvnické infrastruktury
 obnova povalového chodníku u Bartošovy pece v PP Ondříkovický pseudokrasový
systém
 oprava zábradlí u přehrady Naděje v CHKO Lužické hory
 zhotovení palisády u památného tisu v Krompachu
 údržba NS tři Iseriny
 instalace informační cedule Háj hrdinů v Jablonci nad Nisou

Publikační činnost
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2017
Začátkem dubna 2018 vyšla již šestnáctá ročenka JJHS. Na 264 stranách čtenáři našli pestrou
skladbu článků o historických i přírodních zajímavostech našeho kraje a také informace o
činnosti horského spolku.
Již tradičně se začínalo rozhovorem s některou osobností, žijící a působící v našem regionu.
Tato ročenka má ale v tomto směru prvenství, protože zde nacházíme poprvé rozhovor se
ženou, a to hned se zcela výjimečnou osobností – dlouholetou starostkou obce Višňová Marií
Matuškovou.
Historicko-vlastivědnou část ročenky otevírá již tradiční příspěvek Marka Řeháčka
doprovázený krásnými kresbami Petra Ferdyše Poldy. Tentokrát nás autoři provedou obcí
Rynoltice v podhůří Lužických hor a seznámí nás s její historií. Ludmila Kotková zve čtenáře
na procházku okolím Rašovky s krásnými výhledy do kraje a nově umístěnými lavičkami.
Následuje trojice příspěvků, které se věnují specifickému fenoménu Jizerských hor –
pomníčkům. Otokar Simm nás seznamuje s obnovou dvou významných památek –
Emauzského obrázku na Staré poutní cestě do Hejnic a pomníku obětí sedmileté války v Luhu
u Raspenavy. Bohumil Horáček shrnuje pětileté období aktivit Spolku Patron v oblasti oprav
a údržby drobných památek Jizerských hor. A Jiří Frýgo Novák pomyslně uzavírá
„pomníčkářský“ blok příspěvkem o historii jednoho obrázku v Malém Štolpichu.
Lubor Lacina zve čtenáře na zajímavou procházku „neznámým městem“. Přitom jde o všem
známý Jablonec nad Nisou, který ale autor přibližuje v době nedávno minulé, v období
reálného socialismu. O reprintech historických map Josefa Matouschka a Ernsta Wünsche,
vydaných horským spolkem, pojednává článek, který sestavil Pavel Vonička na základě
původních textů Miloslava Nevrlého a Karla Steina. Hornickou minulost údolí Bílého a
Černého Štolpichu v Jizerských horách, včetně nových objevů, popisují Ivan Rous a Josef
Klomínský. Již tradičně přispěl do ročenky Jakub Šrek, tentokrát článkem o ruprechtickém
lomu. Pavel Vonička přibližuje čtenářům osobnost Jana Pulpána, významného entomologa
pocházejícího z Jizerských hor.
Blok příspěvků o živé přírodě našeho regionu je tentokrát tvořen pouze dvěma články.
Pavel Vonička seznamuje čtenáře s novými nálezy dvou nápadných, ale vzácných a
ohrožených druhů brouků v našem regionu, Václav Tomášek shrnuje výskyt čápa černého
v Jizerských horách včetně záznamů našich kroužkovaných jedinců na tahu.
Další část ročenky je věnována činnosti Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2017.
Zdeněk Hluštík a Leoš Chládek popisují spolkový výlet do Nízkých Tater a Michal Vinař
průběh exkurze do pivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě. Již tradičně uvádíme výběr regionální
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literatury vydané v roce 2017. Důležitá je rovněž výroční zpráva JJHS, ve které se kromě
přehledu realizovaných projektů v ochraně přírody dočteme např. o dětském spolkovém
táboře v Lobendavě i o dalších oblastech spolkového života a dění. Nechybí ani seznam všech
současných členů JJHS a poděkování partnerům a sponzorům.
Matouschkova Speciální mapa Hradčanských stěn 1 : 33 300
Reprintem Speciální mapy Hradčanských stěn (Spezial-Karte vom Kummergebirge) z roku
1929 pokračuje Jizersko-ještědský horský spolek ve vydávání předválečného díla libereckého
tvůrce turistických map Josefa Matouschka. Mapa zobrazuje rozlohou nevelké, ale krajinně i
přírodovědecky velice cenné území severních Čech, tvořené převážně středněturonskými
kaolinickými kvádrovými pískovci, které jsou rozčleněny četnými roklemi a doly.
O malebnosti tohoto území svědčí i následující rada autora vlastivědy českolipského okresu z
roku 1911 Dr. F. Hantschela: „Ten, kdo chce užíti dne v požehnaném Božím míru, nechť
zaváže při slunce východu svůj cestovní uzlík a vydá se ven do lesního velechrámu
smaragdově se třpytících Kummerských hor, nejkrásnějšího přírodního parku severních
Čech.“
Text o mapě a jejím tvůrci na zadní straně mapy napsal Miloslav Nevrlý, do němčiny jej
přeložili manželé Weissovi, německo-český slovníček názvů nejvýznamnějších sídel, vrchů,
rybníků a vodních toků vytvořil Marek Řeháček. Text je doplněn reprodukcemi dobových
pohlednic ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Vydal Jizersko-ještědský
horský spolek, Liberec, listopad 2018. Vydání mapy podpořil státní podnik Lesy České
republiky.
Kulturní a společenské akce
Spolkový běžko-výlet do Jiřetína pod Bukovou
Hlavním cílem výletu konaného 3. února 2018 byla návštěva muzejní expozice počátků
lyžování ve vile Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou. Na nádraží v Liberci se sešlo pět lidí,
cestou přistoupili ještě dva členové. Takže slabší účast, ale o to více nadšení. V Jiřetíně na nás
čekal kamarád a průvodce Miroslav Pivnička. Během více než dvouhodinové komentované
prohlídky nás stačil seznámit jak s historií obce, tak s historií lyžování v Jizerských horách,
Krkonoších atd. Jelikož při tak malém počtu lidí zpáteční cesta na lyžích neměla smysl,
opustili jsme Jiřetín a vydali se poznat krásu smržovských putyk, jako je nádražní Kufr nebo
majestátní Parkhotel. Jiní zvolili individuální procházku v okolí Jiřetína a odjezd vlakem zpět.
Tradiční ples JJHS
Tradiční ples letos proběhl v restauraci U Košků v Liberci – Nových Pavlovicích dne 23.
února 2018 od 20 hodin. K tanci i poslechu zahrál ABC band a program obohatilo i
vystoupení bubenické formace Darbiam a orientálních tanců v podání tanečního studia Aisha.
Členská schůze JJHS
Dne 7. dubna 2018 se v prostorách pivovaru Hols ve Vratislavicích nad Nisou uskutečnila
členská schůze JJHS. Hlavními body byla volba kontrolní komise, seznámení s činností
v minulém roce, plán činnosti na rok letošní a další nutné každoroční záležitosti, spojené
zejména s hospodařením spolku. Po skončení oficiální části a fotografování se ve 14:00 hodin
uskutečnila pouze pro členy spolku exkluzivní prohlídka Automuzea (rovněž v areálu
pivovaru).
Slavnosti slunovratu na Martinské stěně
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Další z výsostně tradičních podniků Jizersko-ještědského horského spolku, organizovaná zde
již od roku 2004, proběhla na místě bývalého – a dnes opět provozovaného – lesního divadla
u vyhlídky Martinská stěna v Liberci-Kateřinkách v sobotu dne 16. června 2018. V programu
Slavností slunovratu bylo divadlo Rolnička s dětským představením O kohoutkovi a slepičce,
T.O. Jizerský bodlák předvedla ukázky skotských tanců a před začátkem pohádky bylo pro
malé návštěvníky připraveno putování pohádkovým lesem.
Letní rodinný tábor ve spolupráci se ZO ČSOP Kletr v Lobendavě
Ve dnech 21. až 28. července se na tábořišti ZO ČSOP Kletr u Lobendavy uskutečnil tábor
pro rodiče či prarodiče s dětmi. Táboru se zúčastnilo cca 30 dospělých a dětí předškolního i
školního věku a všichni prožili pěkné chvíle mimo civilizaci v lese na vybaveném tábořišti
bez elektrické energie.
Oslavné setkání u Pramene Jizery
Po 20 letech od určení pramene Jizery Stanislavem Zajícem se na místě dne 3. srpna 2018
uskutečnila oslava, při níž bylo zároveň popřáno našim čestným členům Stanislavu Zajícovi
(77) a Miloslavu Nevrlému (85) k jejich životním jubileům.
Sklářská slavnost na Kristiánově
Letos se po přestávce dané rekonstrukcí Liščí boudy dne 1. září 2018 opět uskutečnila
Mariánská sklářská pouť. Spolek přichystal stan s prodejem občerstvení – zejména pivem a
klobásami – a publikací. Počasí bohužel zcela překazilo jinak předvídatelný úspěch
z minulých ročníků. Účast veřejnosti byla kvůli intenzivnímu dešti mizivá, tomu odpovídaly
bohužel i špatné prodejní výsledky.
Závody ve vynášení sudů s pivem na vrchol Ještědu
Již patnáctý ročník závodů ve vynášení sudů piva na vrchol Ještědu v rámci tradičních oslav
Ještědu obnášel nejen královskou kategorii 50litrových sudů od spodní stanice lanovky na
vrchol Ještědu se konal 15. září 2018. Letos se podesáté konala i dámská kategorie této
disciplíny s 15litrovými sudy, obnovena byla kategorie 30litrových sudů. Loni se poprvé
přidala také kategorie rodič s dítětem v krosně. Letos počasí závodům přálo a všech dvacet
závodníků závod zdárně dokončilo.
V mužské kategorii 50litrových sudů opět zvítězil vítěz posledních pěti ročníků ve výborném
čase 00:44:13 Zdeněk Pácha a zaostal tak za svým vlastním rekordem 00:37:00 z roku 2013.
Druhý skončil Radim Třešňák (držitel rekordu v počtu výstupů na Ještěd během 24 hodin) a
třetí byl Petr Schneider (vítěz úplně prvního ročníku z roku 2003). Na čtvrtém místě se umístil
Ondřej Pleštil a na pátém Aleš Merunka. V mužské kategorii 30litrových sudů zvítězil
nováček závodu Jan Horák v rekordním čase 00:33:14. Za ním následovali Ondřej Protiva,
Ondřej Knížek, David Mazáč, Zdeněk Balšán, Ivan Kohut, Jan Kocourek a Petr Pošta. V
ženské kategorii zvítězila Zuzana Kocumová v čase 28:43 a nepřekonala tak svůj rekord
27:05 z roku 2016. Druhá byla Markéta Baňková v čase 00:41:34. V kategorii rodiče s
dítětem v krosně nebyl překonán loňský rekord 23:00, který vytvořil Martin Stezka. Letos
zvítězil Roman Knížek v čase 24:30, následovali Kateřina Krutská, Jaromír Baxa, Štěpán
Stejskal a Iva Stejskalová. Ceny pro závodníky věnovala společnost Ještěd, s. r. o. –
provozovatel hotelu Ještěd, České Radiokomunikace, a. s., a Liberecký kraj.
Křest reprintu mapy „Hradčanské stěny“ J. Matouschka
V sobotu 24. listopadu 2018 proběhl na Prezidentské chatě křest spolkem vydaného reprintu
historické mapy „Hradčanské stěny“ J. Matouschka. K poslechu i tanci zahrála kapela
Depozit.
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V průběhu roku 2018 proběhly následující spolkové výlety a exkurze:
19.-20. května – výlet do Dvora Králové a na Kuks
22.-29. září – výlet na Oravu
1. prosince – výlet do pivovaru Klášter Hradiště nad Jizerou
Dále se spolek účastnil výstavy „My občané v neziskovkách Libereckého kraje“ konané v
liberecké knihovně od 1. února do 5. března 2018.
Děkujeme všem členům a příznivcům spolku za podporu spolkových aktivit.
Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2018 děkujeme dále uvedeným
organizacím a jednotlivcům:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Ananda Line, s. r. o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   AquaKlimax s.r.o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.  
Elitronic, s. r. o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Evropská unie  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Jiří Fajmon – penzion Eva Kryštofovo Údolí  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Feromax, a.
s.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Fotograf Milan Drahoňovský  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   GEOPRINT s.r.o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   HOLS, a. s. – Pivovar LiberecVratislavice  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   JEŠTĚD, spol. s r. o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Jizerské pekárny, s. r. o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Kamenictví Bohumil
Hauptman  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Knihkupectví a
antikvariát Fryč s.r.o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Lesy
České republiky, s. p.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Liberecký kraj  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Nadace Jablotron  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Nadace Preciosa  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Nadace Ivana
Dejmala pro ochranu přírody  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Nakladatelství Petr Polda, s. r. o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Pekařství Jahůdka, s. r. o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.  
Pivovar Svijany, a. s.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   PPF, a. s.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   S A T O N Liberec spol. s r. o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Severočeské muzeum v
Liberci  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Státní fond životního prostředí ČR  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.  
Statutární město Jablonec nad Nisou  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Statutární město Liberec  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Stavební a natěračské práce
Blajer  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Teplárna Liberec, a. s.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Turistický oddíl Kletr  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Warmnis, s. r. o.  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Zámecký pivovar
Frýdlant  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   Zoologická zahrada Liberec  Ananda Line, s. r. o.  AquaKlimax s.r.o.   36/02 ZO ČSOP Liberec

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: Fio banka, a. s., č. ú.: 2501113643/2010
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