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Program péče o krajinu 

Tento program je jedním ze stabilních prvků naší činnosti a nechceme se ho vzdát ani v letech následujících. 

Praktická opatření v krajině jsou stále velmi důležitá, nezbytná je samozřejmě i údržba již realizovaných prvků. 

V tomto a v předchozím roce jsme se rozhodli podat několik projektů pro Jizerské hory do Operačního programu 

Životní prostředí, jelikož je zde možné získat opravdu značné prostředky, které bychom vlastní činností či za pomoci 

sponzorů nikdy nenashromáždili. U všech projektů si však budeme muset sehnat peníze na spoluúčast, navíc naše 

vlastní práce na projektech není nijak ohodnocena a musí být dotována z jiných činností oragnizace.  

Projekt výsadeb původních dřevin 

Prvním projektem, který jsme společně s naším zřizovatelem Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor podávali 

již v loňském roce je projekt Podpora biodiverzity lesních systémů v Jizerských horách. Jedná se o výsadby 

původních dřevin (buků, javorů, jedlí,…) do Jizerských hor. Projekt za necelých 4,5 miliónů korun je plánován jako 

dlouhodobý až do roku 2015 a v jeho průběhu bude osázeno přes 331 ha ploch necelými 90 tisíci sazenicemi dřevin 

a keřů. S výsadbami se započne již na jaře roku 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESY NA MNOHA MÍSTECH  J IZERSKÝCH HOR SI ZASLOUŽÍ OBOHACENÍ O LISTNATÉ DŘEVINY 
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Projekt obnovy návštěvnické infrastruktury 

Tento nově připravený 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. Nakonec byly zvoleny 

tyto návrhy:  

· Výstupovka na Ptačí kupy a na Holubník 

· Cesta na Hajní kostel a Polední kameny 

· Výstupovka na Paličník 

· Vyhlídka z Pytláckých kamenů na Velkou Jizerskou 

louku 

· Úpravy v trase naučné stezky Oldřichovské háje a skály 

· Oprava studánky Karlov 

· Zbudování odpočívadla U Švédů pod Dračím vrchem 

· Povalkový chodník u lomu Hraničná 

· Obnova Umrlčí cesty 

Celkové náklady projektu jsou cca 7,5 milionu korun a budeme 

velmi rádi, pokud se nám podaří tyto peníze pro Jizerky získat. 

 

 

Projekt revitalizace toku Smědé 

 

 

Projekt řeší opravu nevyhovující úpravy koryta 

v horním toku řeky Smědé (poblíž Smědavy) 

tak, aby byla podoba řeky navrácena 

k přírodním podmínkám a stala se opět 

migračně prostupnou pro lososovité druhy ryb, 

které zde žijí. 

 

 

 

 

TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA V JIZERSKÝCH HORÁCH 

VYŽADUJE NA NĚKTERÝCH MÍSTECH OBNOVU 
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Výsadby alejí 

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. již od svého založení vysazuje v Jizerských horách aleje, které vhodně doplňují 

krajinný ráz. Snažíme se také obnovovat aleje, které v daných místech již historicky existovaly. Realizovali jsme již 

sedm alejí na Jizerce, oboustrannou alej na Nové louce, v Oldřichově v Hájích, v Bedřichově, v Maxově, 

v Příchovicích a na Kristiánově. 

Ukliďme Jizerky 

Naše úklidové akce se již staly tradicí a 

pomáhají vždy dvakrát za rok uklidit celé hory. 

Pravidelně tak stovky dobrovolníků nasbírají 

velké množství odpadků, které zanechali 

neukáznění návštěvníci podél cest nebo odhalí 

černé skládky v horách. Pro dobrovolníky vždy 

zajišťujeme vybavení pytli na odpadky a 

rukavicemi, dále drobné občerstvení a pro část 

z nich 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. 
BEZ STOVEK DOBROVOLN ÍKŮ BY TO NEŠLO 
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Ekovýchova 

Dalším pilířem naší činnosti je práce s mládeží i s 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.  

 

Projekt „Kořeny – jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo?“ 

Podařilo se nám získat podporu z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost a můžeme tak školám zdarma nabízet 

pobytové programy na Jizerce. Žáci se mohou během svého pobytu 

zážitkovou formou seznámit s tématy jako Voda, Kámen, Les, Místo a 

Rašeliniště. Programy jsou sestaveny dle metodiky environmentální  

interpretace tak, aby byly pro děti po celou dobu zábavné a pestré a 

současně v nich pozitivní zážitek z přírody ještě dlouho zůstal. 

 

Projekt AQUAMUNDI 

Společně s naším německým partnerem Umweltzentrum Dresden 

jsme připravili projekt na téma Voda. Pro všechny věkové kategorie 

dětí a studentů připravujeme projektové dny, kde se budou spolu se 

svými zahraničními protějšky zabývat vodou z různých úhlů pohledu. 

Projekt je financován z programu Cíl 3, spoluúčast z našich vlastních 

zdrojů je 10 %. 

 

Další programy 

Mimo programů pořádaných v rámci projektů nabízíme celou paletu dalších programů včetně tematických výletů, 

harmonizačních pobytů a cyklokurzů pro školy z celé České republiky. Kompletní nabídka je k dispozici na našich 

webových stránkách www.projizerky.cz. 
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Akce pro veřejnost 

Naše činnost v ekologické výchově se neomezuje jen na školní skupiny, pořádáme také akce pro veřejnost, na 

kterých se snažíme zaujmout široké spektrum lidí pro environmentální problematiku. O tyto akce byl v minulých 

letech velký zájem. 

 

Soví noc 

Náplní této akce je seznámení s druhy sov běžně žijícími na 

území ČR, s jejich způsobem života a se zajímavostmi o nich. 

Součástí je i noční poslouchání sovího houkání. Vše za 

odborného dohledu pracovníků Správy CHKO Jizerské hory.  

 

 

Žabí stezka 

Jednodenní program zaměřený na život obojživelníků a 

pozorování života v tůních na Jizerce. 

Tajemná rašeliniště 

Interaktivní seznámení s funkcí a výjimečností rašelinišť, 

doprovázené praktickými pokusy a poznáním vzácných 

druhů. V rámci odborně doprovázené procházky bude mít 

veřejnost také možnost pozorovat, jak probíhá revitalizace 

rašelinišť. 

 

 

Den dravců 

Víkendový program zaměřený na Ptačí oblast 

Jizerské hory. V rámci programu mají návštěvníci 

možnost zblízka se seznámit s velkým množstvím 

různých ptáků, a to jednak těch v péči sokolníka, 

jednak volně žijících při jejich kroužkování. 

  

VODNÍK  NAPOVÍDÁ  PŘI  ŘEŠENÍ  JEDNOHO  Z ÚKOLŮ  ŽABÍ  STEZKY 
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Infocentrum na Jizerce 

Díky podpoře Nadace ČEZ jsme v roce 2012 vybudovali první etapu inovativního infocentra v okolí našeho Střediska 

ekologické výchovy na Jizerce. V rámci tohoto projektu byly dopracovány návrhy jednotlivých stanovišť a dvě 

zastavení byla realizována.  

V první části projektu se jednalo o nalezení vhodné koncepce a o návrh samotné podoby infocentra. Naším cílem je 

odlišit se od klasického modelu naučných a informačních tabulí, jejichž funkce je zejména popisná. Naší ambicí je 

pokusit se vytvořit místo, které by kladlo otázky, nutilo poslouchat a hledat. Místo, které bude vytvořeno jako 

kompozice citlivě komunikující s loukou a lesem, s vodou a větrem, s tichem a světlem. Nejjednodušší způsob, jak 

změnit naši optiku, jakou nazíráme na věci je pomocí umění - a proto jsme také zvolili formu každého stanoviště 

jakožto malého uměleckého díla - kvalitně a s invencí zpracovaného a zároveň s možností interakce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STANOVIŠTĚ LES – NÁVRH A REALITA 

STANOVIŠTĚ HVĚZDY – NÁVRH A REALITA 
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OBEC BEDŘICHOV V J IZERSKÝCH HORÁCH  

Podporují nás 

Celá naše činnost stojí a padá s našimi podporovateli, kterým jsme velmi vděční, že jim není osud Jizerských hor 

lhostejný a každoročně nám pomáhají zajistit dostatek prostředků pro rozvoj naší činnosti. DĚKUJEME! Jsou to 

zejména: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  statutární město Jablonec nad Nisou    město Tanvald     SKI KLUB Jizerská padesátka    

obec Mníšek    město Raspenava    obec Nová Ves nad Nisou    město Smržovka    obec 

Zlatá Olešnice    Nadace Via    obec Albrechtice v Jizerských horách    
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Rozvaha 
ke dni 31. 12. 2012, výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., v tisících Kč 

 

AKTIVA 

stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

stav k poslednímu 
dni účetního 

období 

A.   Dlohodobý majetek celkem + 8 565  + 8 887 

A. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem + 41 + 41 

  A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek + 41 + 41 

A.II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem + 10 291 + 10 920 

  A.II.3. Stavby + 10 030 + 10 030 

  A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí + 261 + 561 

  A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   + 329  

A.IV.   Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 1 767  - 2 074 

  A.IV.4. 

Oprávky k drobnému dlouhodobému  nehmotnému 
majetku - 41 - 41 

  A.IV.6. Oprávky ke stavbám - 1 468 -1 739 

  A.IV.7. 

Oprávky k samost. movitým věcem a souborům 
movitých věcí - 258 - 294 

B.   Krátkodobý majetek celkem + 1 387 + 7 223 

B.II.   Pohledávky celkem + 556 + 6 532 

  B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy + 62 + 70 

  B.II.13. 

Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. 
sam. celků + 388  + 6 284 

  B.II.17. Jiné pohledávky + 106 + 178 

B.III.   Krátkodobý finanční majetek celkem + 728 + 683 

  B.III.1. Pokladna + 5 + 39 

  B.III.3. Účty v bankách + 728 + 683 

B.IV.   Jiná aktiva celkem + 103 + 8 

  B.IV.1. Náklady příštích období + 103 + 8 

    AKTIVA CELKEM  + 9 952 + 16 110 
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PASIVA     

stav k 

prvnímu dni 
účetního 
období 

stav k 

poslednímu 
dni účetního 

období 

A.   Vlastní zdroje celkem + 9 695 + 15 377 

A.I.   Jmění celkem + 9 830 + 15 268 

  A.I.1. Vlastní jmění + 8 591 + 8 599 

  A.I.2. Fondy + 1 239 + 6 669 

A.II.   Výsledek hospodaření celkem - 135 + 109 

  A.II.1. Účet výsledku hospodaření XXX + 109 

  A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 135 XXX 

B.   Cizí zdroje celkem + 257 + 733 

B.II.   Dlouhodobé závazky celkem + 36   

  B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky + 36   

B.III.   Krátkodobé závazky celkem + 221  + 733 

  B.III.1. Dodavatelé + 58 + 4 

  B.III.3. Přijaté zálohy   + 506 

  B.III.5. Zaměstnanci + 61  + 94 

  B.III.7. 

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. 
pojištění + 32 + 48 

  B.III.9. Ostatní přímé daně + 10 + 14 

  B.III.17. Jiné závazky + 1 + 2 

  B.III.22. Dohadné účty pasivní + 59 + 65 

    PASIVA CELKEM + 9 952 + 16 110 
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Výkaz zisku a ztráty 
ke dni 31.12.2012, Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., v tisících Kč 

 

    

hlavní 
činnost 

hospodářská 
činnost 

celkem 

A.   Náklady celkem + 2 142 + 241 + 2 383 

A.I.   Spotřebované nákupy celkem + 145 + 100 + 245 

  A.I.1. Spotřeba materiálu + 86 + 10 + 96 

  A.I.2. Spotřeba energie + 59 + 90 + 149 

A.II.   Služby celkem + 368 + 24  + 392 

  A.II.5. Opravy a udržování   + 2 + 2 

  A.II.6. Cestovné + 41 + 14 + 55 

  A.II.8. Ostatní služby + 327 + 8 + 335 

A.III.   Osobní náklady celkem + 1 253 + 75 + 1 328 

  A.III.9. Mzdové náklady + 963 + 57 + 1 020 

  A.III.10. Zákonné sociální pojištění + 285 + 18 + 303 

  A.III.12. Zákonné sociální náklady + 5   + 5 

A.IV.   Daně a poplatky celkem + 2 + 30 + 32 

  A.IV.14. Daň silniční   + 1 + 1 

  A.IV.16. Ostatní daně a poplatky + 2 + 29 + 31 

A.V.   Ostatní náklady celkem + 67 + 12 + 79 

  A.V.20. Úroky + 42   + 42 

  A.V.24. Jiné ostatní náklady + 25 + 12 + 37 

A.VI.   

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek + 307   + 307 

  A.VI.25. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku + 307   + 307 

B.   Výnosy celkem + 2 010 + 482 + 2 492 

B.I.   Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem + 59 + 479 + 538 

  B.I.2. Tržby z prodeje služeb + 59 + 479 + 538 

B.IV.   Ostatní výnosy celkem + 293 + 3 + 296 

  B.IV.15. Úroky + 1   + 1 

  B.IV.16. Jiné ostatní výnosy + 292 + 3 + 295 

B.VI.   Přijaté příspěvky celkem + 468   + 468 

  B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) + 468   + 468 

B.VII.   Provozní dotace celkem + 1 190   + 1 190 

  B.VII.29. Provozní dotace + 1 190   + 1 190 

C.   Výsledek hospodaření před zdaněním - 132 + 241 + 109 

D.   Výsledek hospodaření po zdanění - 133 + 241 + 109 
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Struktura organizace 
Správní rada: 

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. – předseda 

Ing. Martin Švancar  

Mgr. Tomáš Korytář – do 13. 3. 2012 

 

Dozorčí rada: 

Ing. Jan Dolak 

Ing. Karolína Hrbková 

Mgr. Ondřej Šnytr 

 

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 – od 1. 11. 2012 – tvůrce programů projektu Aquamundi 

Bc. Lada Capoušková – od 1. 11. 2012 – tvůrce programů projektu Aquamundi 

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

 

 


