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Kdo jsme? 
 

V regionu Jizerských hor a podhůří působíme již od roku 1999.  Naším posláním je „zachovat přírodní hodnoty 
Jizerských hor pro následující generace“. Zaměřujeme se na praktická opatření v krajině a na environmentální 
vzdělávání v našem ekocentru v osadě Jizerka.  

Pokračovali jsme ve vyhledávání dalších míst a témat, která by zasloužila pozornost a podporu ze SFŽP a MŽP 
v následujících letech.         

 

Nadále jsme pokračovali v péči o vysázené aleje po celých Jizerských horách. Zejména jsme opravili alej na 
Jizerce od Pešákovny k Tibě, dosadili 5 stromů jeřábu ptačího do naší smržovské aleje, které byly zničeny 
vandaly. Vysadili jsme i jednu novou alej v Horním Polubném – 16 stromů jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia L.) 
– jednostranná alej na nádherném místě. 

 

 

EKOCENTRUM JIZERKA 

Od roku 2006 provozujeme ekocentrum v jedinečné lokalitě - v osadě Jizerka, jedné z nejcennějších částí 
CHKO Jizerské hory. Stěžejní náplní činnosti ekocentra jsou pobytové programy pro základní a střední školy, 
dále pak jednodenní programy pro školy a jednodenní programy pro širokou veřejnost - zejména pro rodiny 
s dětmi.  

Školám jsme nabízeli dva hlavní pobytové výukové programy v rozsahu 3 – 5 dní: 

 

U tohoto programu děti na příkladu kůrovcové kalamity jizerských lesů v polovině 80. let 20. stol. pochopí 
principy fungování lesních ekosystémů a způsoby hospodaření v lesích. Cílová skupina: žáci ZŠ, délka 3 -5 
dní. 

  

Tímto programem chceme posílit vztah dětí k místu, kde žijí a zatraktivnit jim Jizerské hory. Propracovaný 
třídenní program dle americké metodiky environmentální interpretace S. Hama.  

Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ – 3dny. 



 

Současně jsme vytvořili a otestovali nový jednodenní program: 

 

Již v roce 2016 jsme uspěli s projektem v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, který nabízí základním školám Libereckého kraje a okresů Bautzen 
a Görlitz na německé straně jednodenní programy dle metodiky environmentální interpretace. Program 
zpracovává významné přírodní fenomény Jizerských hor a Horní Lužice. Smíšené skupiny žáků 
absolvují dva ekodny v  přírodě (Jizerka (ČR) a Wartha (SRN)), následně pak další dva dny ve školách 
(ve své a v německé), kde se věnují projektům na interpretaci místa. Bylo vytvořeno 5 tematických 
výletů na každé straně hranice ve dvou věkových variantách, celkem tedy 20 variant. Témata byla:  
LESY, MOKŘADY, VODA, MÍSTO a LESNÍ LOVCI / NÁVRAT DOMŮ. Proběhlo 5 turnusů a každé 
téma bylo otestováno právě jednou. Program, u něhož probíhá komplexní evaluace, bude probíhat         
i v letech 2018 – 2019. 

 

V česko-německé spolupráci jsme pokračovali s projektem: 

 

Díky tomuto projektu se žáci zabývali fenoménem „voda“, který zkoumali během 6 projektových dnů 

z nejrůznějších úhlů pohledu. Aktivity byly zaměřeny vědecky, naučně, ale i kreativně, kulturně               
a výtvarně. Setkalo se 6 tříd z Německa a Čech. Žáci díky spolupráci v malých skupinách rozvíjeli své 
jazykové možnosti a poznávali své „sousedy“. Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů 
v Euroregionu Nisa  v  rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 
2020. Dotace činila 153 780,- Kč. Vlastní podíl byl ve výši 15%. 

 

Další novinkou roku 2017 byly 2 nové jednodenní programy pro školy, které vznikly v rámci projektu: 

 

 

V rámci projektu, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, vznikly dva jednodenní programy 
dle metodiky tematické interpretace: „I kámen dává život“ a  „Jizerka – po stopách čihařů“. Programy byly 
určeny základním školám Libereckého kraje. Vhodně jsme tak navázali na předcházející úspěšné projekty 
„Jizerka – řeka i místo, které nás utváří“ a  „Jizerka – naučme se interpretovat krajinu“ . Tím jsme rozšířili 
naši nabídku jednodenních programů. U ptačího programu jsme úzce spolupracovali s ornitology a děti tak 
mohly zblízka vidět ukázku odchytu a kroužkování pěvců. Celkové náklady projektu byly 167 859,22 Kč 
z toho dotace z MŽP byla ve výši 122 904,- Kč. 

 

 

 

 

 



 

Pro širokou veřejnost jsme připravili tyto akce, které byly podpořeny ekofondem statutárního města Liberec, 
nadací Preciosa a Libereckým  krajem: 

  
   

    

 

  

 

V roce 2017 jsme začali připravovat ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody a AOPK nové 
projekty na rok 2018/2019: 
 

 Rybí přechod na Smědé v obci Višňová 

 Tichá Říčka – úpravy krajiny a toku, vytvoření tůní, podpora biodiverzity 

 Obnova mokřadů u Sedmihorek  

 Úprava litorálu cvikovského rybníka – hráz rybníka je v současné době poškozena a obec zajišťuje 
její opravu. Kolem rybníka se nachází cca 1 ha litorálního pásma, kde by bylo možné vytvořit další tůně 
a mokřady.  

 Bedřichovské tůně – cílem projektu je vytvořit cca 4 tůně, 5 malých vodních nádrží a opravit 
technickou nádrž (technická památka) k bývalému katru přímo v údolí obce Bedřichov. Projekt by 
přispěl k větší retenci vody v krajině a vytvořil by nová stanoviště pro chráněné druhy zvířat a rostlin.  

 Tůně a mokřady u Václavic u Hrádku nad Nisou – v této oblasti je již delší dobu pozorován pokles 
hladiny spodních vod, který je zřejmě způsoben činností polského dolu Turów. Jedná se o vytvoření 
tůní, nebo mokřadů. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

  

 

 



 

 


