
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hor, kde se snaží o 

obnovu přírodních a krajinných hodnot. Realizuje praktic-

ká opatření - výsadby alejí, zřizování návštěvnické infrastruktury a horami a v krás 

 

S polečnost pro Jizerské hory, o.p.s. působí již od roku 1999 

v regionu Jizerských hor, kde se snaží o obnovu přírodních 

a krajinných hodnot. Realizuje praktická opatření - výsadby alejí, 

zřizování návštěvnické infrastruktury a provozuje Středisko ekolo-

gické výchovy na Jizerce. ,  
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T ento program je jedním ze 

stabilních prvků naší čin-

nosti a nechceme se ho vzdát 

ani v letech následujících. Zcela 

naplňuje poslání naší společ-

nosti. 

Praktická opatření v krajině jsou 

stále velmi důležitá, aktuální a 

nezbytná je i jejich údržba .  

V roce 2014 jsme začali s reali-

zací  tří projektů pro Jizerské 

hory z Operačního programu 

Životního prostředí. Společnost 

uspěla u SFŽP se všemi žá-

dostmi a dostala dotaci. Fond 

nabízí opravdu značné pro-

středky, které bychom vlastní 

činností či za pomoci sponzorů 

nikdy nenashromáždili.  

vštěvnické infrastruktury ve zvláš-

tě chráněných územích, ptačích 

oblastech, evropsky významných 

lokalitách, přírodních parcích a 

geoparcích (včetně návštěvnic-

kých středisek). Jsme rádi, že se 

nám podařilo do Jizerek získat 

dotaci na 6 500 486kč. Hlavní část 

projektu bude probíhat v rozmezí 

léto 2014 až jaro 2015. Firma, 

která vyhrála výběrové řízení, je 

CZ-ANEK´S z Frýdlantu. 

D alším společným 

projektem s Nadací 

pro záchranu a obnovu Jizer-

ských hor je Obnova návštěv-

nické infrastruktury 

v Jizerských horách. Získali 

jsme finanční dotaci z programu 

osy 6-Zlepšování stavu přírody 

a krajiny, konkrétně se zamě-

řením na investiční opatření 

pro obnovu a výstavbu ná-

 Jelikož u všech pro-

gramů OPŽP je požado-

váno spolufinancování, i 

zde musíme část pro-

středků získat od spon-

zorů. 

U všech projektů, které se týkají 

přírody, či environmentální vý-

chovy, si však budeme muset 

vždy sehnat peníze na spolu-

účast. Navíc naše vlastní práce 

na projektech není nijak ohodno-

cena a musí být dotována z ji-

ných činností organizace. 

. 

PROGRAM PÉČE O KRAJINU 

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách 

Projekt výsadeb původních dřevin 

Na podzim roku 2013 byly vystavě-
ny všechny oplocenky, které po-
skytnou novým stromkům a odrost-
kům ochranu před zvěří. Hlavní 
část realizace proběhla na jaře a 
v létě 2014, na jaře 2015 budou  
probíhat   dokončovací práce. 

 

 

S polečně s naším zřizovatelem 
Nadací pro záchranu a obno-

vu Jizerských hor jsme připravili 
projekt Podpora biodiverzity les-
ních systémů v Jizerských ho-
rách. Jedná se o výsadby původ-
ních dřevin (buků, dubů, jedlí,...) 
do Jizerských hor. Projekt za ne-
celých 4,5 miliónů korun je pláno-
ván jako dlouhodobý až do roku 
2015 a v jeho průběhu bude fir-
mou KHL-EKO osázeno přes 331 
ha ploch necelými 90 tisíci sazeni-
cemi dřevin a keřů.  
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Toto množství 

stromů si již žádá 

velké náklady na kaž-

doroční údržbu 

(dosadby místo uhy-

nulých stromů, péče o 

stabilizaci, přihnojová-

ní, apod.). 

K aždý rok vysází 
Společnost pro 

Jizerské hory, o.p.s. ale-
spoň jednu alej, která 
vhodně doplňuje krajinný 
ráz. Snažíme se také 
obnovovat aleje, které 
v daných místech již 
historicky existovaly. 
Péče se dostalo aleji na 
Nové louce, kde ještě 
byly dosázeny nové od-
rostky javorů. 

A jaká místa v Jizerkách obnovovujeme? 

Výsadby alejí 

Zprůchodnění toku Smědé v ř. km 45,155 – 45,208 

bude nahrazeno balvanitým 

skluzem s rozvlněnou kynetou 

tvořenou průtočnými tůněmi pro 

převedení menších průtoků. 

Koryto dostane přírodní, původ-

ní ráz a lepší tím migrační pro-

stupnost na toku. Na podzim 

2014 byly jiný započaty terénní 

práce a projekt bude ukončen 

do poloviny roku 2015. Zhotovi-

telem bude firma HBAPS s.r.o. 

z  Liberce. . 

N áš návrh projektu na 

zprůchodnění toku 

Smědé, v Operačních programech 

životního prostředí—prioritní osa 6, 

úspěšně prošel hodnocením a zís-

kal dotaci ve výši 6,3 miliónů korun. 

Účelem stavby je zprostupnění 

vodního toku Smědé v ř. km 45,155 

– 45,208. Stávající 6 m široké koryto 

dlážděné do výšky 1,8 m s dvěma 

příčnými prahy,  
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1) Výstupovka na Ptačí kupy a Holubník 

2) Hajní kostel a Polední kameny 

3) Výstupovka na Paličník 

4) Vyhlídka z Pytláckých kamenů na Velkou Jizerskou louku 

5) Úpravy v trase naučné stezky Oldřichovské háje a skály 

6) Obnova Umrlčí cesty 

7) Studánka Karlov 

8) Odpočívadlo U Švédů pod Dračím vrchem 

9) Chodník u lomu Hraničná 

Projekt  zahrnuje úpravy a opravy v turistických trasách po celých Jizerských horách. Lokality byly pečlivě 

vybrány v diskuzích s Lesy ČR, Správou CHKO i s dalšími institucemi působícími v Jizerských horách. Na-

konec byly zvoleny: 

Krásně se daří aleji 
na Kristiánově, v 
Příchovicích i na 
Jizerce. Další aleje 
jsme ještě vysadili 
na Maxově a v 
Oldřichově v Há-
jích. 

Máme radost, že 
se „našim“ strom-
kům daří. 



D alším pilířem naší činnosti je práce s mládeží i veřejností v rámci akcí ekologické 

výchovy a osvěty. Pro tuto činnost máme ty nejlepší předpoklady díky tomu, že 

provozujeme Středisko ekologické výchovy v jednom z nejpůsobivějších míst v Jizerských 

horách – v osadě Jizerka. Toto středisko každoročně navštíví přes 1000 dětí z celé ČR, 

které tak mají příležitost se pomocí zajímavých programů seznámit s Jizerskými horami a 

v krásném prostředí Jizerky upevňovat svůj vztah k přírodě.  

 

EKOVÝCHOVA 

 

UKLIĎME 

JIZERKY 

N aše úklidové akce se již staly tradicí 
a pomáhají vždy dvakrát za rok 

uklidit celé Jizerské hory.  V roce 2014 
proběhl již 16.ročník!  

Pravidelně tak stovky dobrovolníků nasbí-
rají velké množství odpadků, které zane-
chali neukáznění návštěvníci podél cest, 
nebo odhalí černé skládky v horách.  

Pro dobrovolníky vždy zajišťujeme vyba-
vení pytli na odpadky a rukavicemi, a pro 
část také ubytování v našem Středisku 
ekologické výchovy na Jizerce.  

Nasbírané odpadky mohou dobrovolníci 
zanechat kdekoliv u cesty a nahlásit nám 
jejich polohu, my už zajistíme jejich svoz a 

likvidaci.  

V roce 2014 zajistila likvidaci odpadu spo-
lečnost Severočeské komunální služby 
Marius Pedrsen. 

Máme radost, že se do Úklidu i v roce 
2014 zapojilo několik škol a různých spol-
ků. 

Akci se nám daří pravidelně realizovat i 
díky spolupráci s vybranými informačními 
centry. Pro účastníky máme také malé 
upomínkové předměty. 
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Sedmá sezóna pobytových programů na Jizerce (a devátá celkem) byla zatím nej-

úspěšnější ze všech. Na Jizerku k nám dorazilo 618 žáků základních a středních 

škol, z toho 568 žáků na třídenní pobyt a ostatní na jednodenní programy (nárůst o 

cca 28 % oproti dlouhodobému průměru).  

Nosným programem byl i v tomto roce program „Kořeny – jak číst krajinu kolem 

sebe a hledat v ní své místo?“, který byl spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky“. Program byl zaměřen na environ-

mentální interpretaci a kompletně zpracován dle metodiky Sama Hama. Na výběr 

byly interpretativní výlety Les, Rašeliniště, Kámen a Voda a na každý pobyt učitelé 

vybírali dva. Výlet Místo pak byl společný všem turnusům a představoval jakousi 

přípravu pro školní projekt na interpretaci místa v okolí vlastní školy, který následně 

po odjezdu z Jizerky žáci zpracovali ve škole a prezentovali za účasti našich lekto-

rů. Úspěšným programem, který probíhal od října 2012 do března 2015, prošlo 

v roce 2014 celkem 23 z 25 turnusů, . 

Naše společnost dále získala v tomto roce také jedinečnou příležitost prezentovat 

svůj projekt „Vyšetřování jizerskohorské katastrofy“ na konferenci v severozápadní 

Anglii v těsné blízkosti národního parku Lake District. Mezinárodní konference na 

téma: „The Future of Outdoor Learning in a Changing World“ se konala v Castle 

Head Field Centre – jednom ze středisek sítě FSC (Field Studies Council - 

www.field-studies-council.org) - v Grange-over-Sands od 5. do 8. listopadu 2014. 

Konference byla zakončením několikaletého mezinárodního projektu Real World 

Learning Network (www.rwlnetwork.org), do kterého se zapojily organizace z Velké 

Británie, Německa, Itálie, České republiky, Maďarska a Slovinska. 

 

leckému a humanitnímu 
pohledu na význam vody.  
 
Projekt Aquamundi přede-
vším také nabízí příležitost, 
jak odstranit vzájemné oba-
vy a předsudky mezi ně-
meckými a českými žáky, 
umožnuje objevovat společ-
né zájmy a podporuje pře-
shraniční komunikaci. V 
závislosti na věku a stupni 
znalostí je jako spojující 
prvek používána angličtina. 
  
Na projektu se Společnost  
aktivně podílí od roku 2012 
do roku 2015, kdy čerpá 
dotaci z financí Evropské 
unie. 

V rámci partnerství je úko-
lem naší společnos-
ti akvizice tříd 
z Libereckého kraje a pří-

V  projektu 
Aquamundi se 

setkávají němečtí a čeští 
žáci a studenti. Jedná se 
o projekt z programu Cíl 3 
na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným 
státem Sasko.  
 
Těžiště jednoho projekto-
vého dne spočívá v příro-
dovědném zkoumání 
tématu VODA, zatímco 
další projektový den za-
měřuje pozornost žáků a 
studentů směrem k umě-

prava projektových dnů 
uměleckých a společen-
skovědních. Koncipujeme 
projektové dny tak, aby 
využívaly zejména zážit-
kové metody výuky, a v 
rámci možností upřed-
nostňujeme výuku přímo 
v krajině.  

V roce 2014 jsme uspořá-
dali 20 projektových dnů  
pro děti od 7 do 15 let.  

Výsledkem projektu je 
také web 
www.aquamundi.eu, kde 
najdou učitelé i další zá-
jemci mnoho materiálů 
pro použití ve výuce. 

 

 

Programy v Ekocentru Jizerka 

Projekt Aquamundi - Vodní světy 
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Motem projektu 
je citát Johanna 
Wolfganga von 
Goethe:   

"Příroda a umě-
ní zdají se být 
sobě vzdálení, a 
přesto k sobě, i 
bez našeho při-
činění cestu 
vždy nacházejí.“ 

www.aquamundi.eu 



 

 

PROJEKT KVETOUCÍ ŠKOLA O d října 2013 realizujeme pro-
jekt s názvem Kvetoucí škola. 

V rámci projektu vznikne na pozemku 
ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou 
nová výuková zahrada. 
V současnosti málo využívaný poOd 
října 2013 realizujeme projekt 
s názvem Kvetoucí škola. V rámci 
projektu vznikne na pozemku ZŠ 
Šumava v Jablonci nad Nisou nová 
výuková zahrada. V současnosti má-
lo využívaný pozemek zemek bude 
proměněn za participace žáků a pe-
dagogů školy. 

Projekt byl ukončen v říjnu 2014, 
během této doby se žáci zapojili ne-
jen do procesu navrhování zahrady, 
ale  podíleli se  také na samotné rea-
lizaci jednotlivých prvků.  

Nová zahrada přispěje ke zkvalitnění 
výuky i prostoru areálu školy a rozšíří 
možnosti názorného vyučování přímo 
v přírodě. Plánované úpravy budou v 
souladu s pravidly přírodě blízkého 
zahradnictví. 

Projekt je podpořen dotací Libe-
reckého kraje v hodnotě 100 000 Kč, 
která tvoří 70 % celkového rozpočtu. 
Společnost pro Jizerské hory financu-
je zbylých 30 % (42 857 Kč). Na tuto 
částku hledáme v současné době 
kofinancování z jiných zdrojů.  
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N aše činnost v ekologické výchově se neomezuje jen na 

školní skupiny, v roce 2014 jsme uspořádali akce pro veřej-

nost, na kterých se snažíme zaujmout široké spektrum lidí pro en-

vironmentální problematiku. O tyto akce je již tradičně velký zájem, 

i novinky jako Žabí stezka či Tajemná rašeliniště se setkaly 

s velkým úspěchem. Ročně navštíví uvedené akce kolem 

1000 návštěvníků, některé jsou i s přespáním.   

AKCE PRO VEŘEJNOST 

Žabí stezka 

Tajemná rašeliniště 

Den  Dravců 

Blízká setkání se stromy 

Soví noc 
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VÝROK AUDITORA 



 

ROZVAHA 2014 

Stránka 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 

ke dni 31.12.2013, Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., v tisících Kč  



 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014 
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V ROCE 2014 NÁS PODPOŘILI 

Albrechtice v Jizerských horách 

Bedřichov  

Mníšek u Liberce 

Raspenava 

Josefův důl 

Desná 

Jakub Stránský 

Tomáš Hakr 

DĚKUJEME!!! 



„Společně hledáme a vytváříme správná místa k životu, pečujeme o krajinu.“ 

INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 

U Jezu 10 460 01, Liberec 

Telefon +420 734 206 747 

www.projizerky.cz 

č.ú.: 3169923349/0800 

zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Krajským soudem v 
Ústí n/L, oddíl O, vložka 76 

Správní rada: 
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. – 
předseda 
Ing. Martin Švancar 
Ing. Eva Kajzarová 

Dozorčí rada: 
Ing. Jan Dolak 
Mgr. Ondřej Šnytr 
Bc. Patrik Fikera 

Zaměstnanci: 
 
Ing. Kateřina Millerová – ředitelka 
 
Ing. David Kavan – hlavní manažer projektu „Člověk a krajina Jizerských hor“ a projektu 
„Kořeny – jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo“ 
 
Ing. Lenka Javůrková – tvůrce programů projektu Aquamundi 
 
Bc. Lada Capoušková – tvůrce programů projektu Aquamundi 
 
Bc. Veronika Saad Beňková– projektový manažer Aquamundi 

STRUKTURA ORGANIZACE 


