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Úvodní slovo pana vedoucího Správy CHKO Jizerské hory 
      

Ing. Jiří Hušek 
 
 

Vážení  čtenáři, stalo se zvykem, že občasník UPOLÍN vám přináší poměrně pestrou mozaiku informací o Ji-
zerských horách, jejich přírodě, krajině i historii, ochraně přírody a činnosti Správy CHKO zejména. Toto číslo je 
ovšem poněkud odlišné. Rozhodli jsme se je totiž věnovat cyklu „Jizerky slaví“, který probíhal celý rok 2008. Tento 
rok byl výjimečný, zcela v duchu „slavných osmiček české historie“. Uplynulo totiž právě čtyřicet let od okamžiku, 
kdy k 1. lednu 1968 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Jizerské hory a kdy v září téhož roku oficiálně vznikla 
i Správa CHKO, která od počátku sídlí v památkově chráněném barokním roubeném Scholzově domě v Liberci. 
CHKO Jizerské hory patří k nejstarším velkoplošným chráněným územím v ČR, ze šestadvaceti dnešních CHKO a 
čtyř národních parků mají delší historii pouze Český ráj, Moravský kras, Šumava a Krkonoše. Čtyřicetiny jsou vý-
znamné narozeniny a naše hory si v uplynulé době prožily a protrpěly různé peripetie, ze kterých vyšly sice pozmě-
něné, ale stále krásné. Rozhodli jsme se, že si zaslouží velkorysejší a slavnostnější připomenutí, a tak vznikl nápad 
na cyklus s příznačným názvem Jizerky slaví. Samo jméno mělo naznačit náš záměr, že slavit by měly opravdu 
„Jizerky“, tedy všichni lidé, kteří s Jizerskými horami mají něco společného, jejich přátelé, obyvatelé, návštěvníci, 
obce, nevládní organizace, mládež, ale i regionální úřady nebo podnikatelé. Rozhodně jsme nechtěli, aby slavila 
toliko chráněná krajinná oblast nebo snad jen její správa. Tak vznikl scénář, průběžně doplňovaný, který se stal 
kostrou pro nepřeberné množství akcí, převážně veřejných a otevřených, o nichž vám podrobnější zprávu podají 
právě další stránky našeho občasníku. 

Projekt byl vskutku velmi ambiciózní a přestože jsme počítali s tím, že všichni pracovníci Správy CHKO 
zcela nad rámec běžné práce udělají vše pro jeho zdar, bylo jasné, že bez vydatné pomoci zvenčí to nemůže dobře 
dopadnout. Tak vznikla velmi úzká spolupráce s občanským sdružení Náš kraj, které se stalo spolunositelem projek-
tu a zcela zásadně pomohlo s plánováním a organizací cyklu nebo třeba s jeho financováním. Velký dík proto patří 
Blaženě Huškové a Květě Vinklátové. Finance byly samozřejmě logickým úhelným kamenem celého záměru. Ač-
koli byl naplánován s poměrně uměřenými nároky na zdroje, přesto bylo třeba sehnat přibližně třičtvrtě milionu 
korun, což zhruba odpovídá běžnému ročnímu provoznímu rozpočtu celé Správy CHKO. Nakonec se podařila i tato 
maličkost a kromě podstatného podílu mateřské Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního 
prostředí poskytl velikou pomoc Liberecký kraj, státní podnik Lesy ČR, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, ale také soukromé společnosti nebo drobní dárci. Oficiální podporu poskytli a záštitu přijali ministr ŽP Martin 
Bursík a tehdejší náměstek hejtmana LK Radim Zika.  

Celý cyklus jsme s velkým očekáváním odstartovali na konci ledna vernisáží fotografické výstavy Jizerky 
mýma očima v Severočeském muzeu v Liberci. Uvolněná a příjemná atmosféra a ohromná účast (snad 450 lidí!) 
nám dodala optimismu a chuti k pokračování. Nastala smršť terénních i „salonních“ akcí pro děti, školy a veřejnost, 
týdne konferencí a doprovodných programů, fotografických a výtvarných soutěží, výstav, filmových dnů a večerů a 
jánevímčeho ještě. Naštěstí jsou lidé, kteří to vědí přesně a jsou schopni vám na stránkách Upolínu podat podrobný 
report. Přesto ani následující výčet a popis akcí není úplný - jsou to spíše aktivity, které se odehrávaly v přímé režii 
Správy CHKO nebo o.s. Náš kraj. V rámci cyklu Jizerky slaví proběhla řada dalších zajímavých setkání či akcí, kde 
byla podstatná úloha dalších spolupracujících organizací, s nimiž Správa CHKO významně a programově spolupra-
covala. Za všechny je třeba zmínit zejména  velmi podařené krajské a následně celostátní finále ekologické olympi-
ády v prostorách střediska ekologické výchovy Střevlik v Oldřichově v Hájích, nositelem obou akcí byl Český svaz 
ochránců přírody. Cyklus Jizerky slaví byl připraven jako celoroční, s jistými přirozenými vrcholy v pozdním jaru a 
na podzim. Oficiální ukončení by mělo symbolicky uzavřít časový i prostorový kruh. Začínali jsme v lednu otevře-
ním fotografické výstavy, která mezitím „oběhla“ celé hory, respektive výstavní síně podhorských měst a odskočila 
si na měsíční dovolenou do Prostějova. Smyčka se uzavírá instalací téže výstavy v lednu 2009 ve druhém přiroze-
ném centru našich hor, v Jablonci nad Nisou. Jsme rádi, že naše celoroční snažení padlo na úrodnou půdu, podařily 
se oslovit bez přehánění desítky tisíc lidí a ohlasy byly veskrze pozitivní. Předpokládáme proto, že nebudeme čekat 
dalších deset let na oslavy kulatého výročí, ale v řadě aktivit, které se líbily a po všech stránkách „fungovaly“ bu-
deme dále pokračovat, byť přirozeně s menším nasazením lidských sil a materiálních zdrojů. Budeme spokojeni, 
pokud dobrý příklad našich „oslav“ bude inspirací i pro ostatní správy chráněných krajinných oblastí nebo národ-
ních parků a jejich komunikaci ve svěřeném území. První vlaštovkou, která na náš projekt přímo navazuje, je Správa 
CHKO Jeseníky, která využívá našich zkušeností a připravuje oslavu čtyřicetiletí své CHKO v roce 2009 podle 
osvědčených jizerských „not“. Přes zcela nepochybný úspěch cyklu Jizerky slaví v něm zůstala samozřejmě některá 
slabší místa, ze kterých je třeba se poučit pro další práci.  Sám vidím snad největší problém v tom, že se nám nepo-
dařilo v dostatečné míře oslovit ke spolupráci nebo jen k prosté účasti obce, a to přes upřímnou a poměrně intenzivní 
snahu. Zůstala tak nedostatečně využita příležitost k setkávání ochrany přírody se samosprávami nad pozitivními a 
nekonfliktními společnými tématy, včetně málo formálních osobních střetnutí. To je to, co nám tolik schází v běž-
ném chvatu všedních dnů a v rutině pracovních a úředních kontaktů s obsahem z podstaty věci mnohdy konfliktním.  
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JIZERKY SLAVÍ - AKCE PRO VE ŘEJNOST 
 
 

RNDr. Blažena Hušková, Lenka Zadrobilová, Mgr. Jitka Thelenová 

 
Jizerky mýma  očima 

 
 

 

 
 

Výstava „Jizerky mýma očima“ je kompono-
vána z fotografií deseti osobností z velké řady autorů, 
spojených svojí tvorbou i životem s Jizerskými ho-
rami. K účasti byli přizváni autoři dvou generací: 
hejnický Jiří Bartoš, liberečtí Zdeněk Lín, Jan Pikous 
ml. a Jan Veselý a jablonečtí  Bohumil Jakoubě, 
Miloš Kirchner, František Mrva, Siegfried Weiss. 
Objevují se zde také fotografie nedávno zesnulých 
Miloslava Kalíka a Wolfganga Ginzela. Základním 
tématem expozice jsou Jizerské hory, jejíž proměny 
podávají jednotliví autoři sobě vlastní fotografickou 
technikou s osobitým uměleckým pohledem, vlastní-
ma očima.  Jednotlivé soubory tak charakterizují své 
autory a společně podávají výpověď  o mimořádné 
pestrosti a půvabu horské krajiny a přírody.  

Výstava obsahuje celkem 52 fotografií, z toho 
20 šířkového a 32 výškového formátu. Fotografie 
jsou adjustovány v rámečcích Nielsen a laminovány. 
Soubory fotografií od jednotlivých autorů čítají 4 - 6 
kusů a jsou doplněny stručnou informací o každém z 
autorů a osobním „vyznáním“. Rozsah výstavy byl 
omezen kapacitou (většiny)  výstavních prostor, které 
jsou v regionu k dispozici, a také dostupnými finanč-
ními prostředky, které se nám podařilo na výrobu 
výstavy získat.  

První výběr fotografií provedli sami autoři, 
výsledná podoba výstavy je společným dílem Pavla 
Vinkláta, Jiřího Huška a Blaženy Huškové. Cenné 
rady týkající se zejména adjustace fotografií poskytl 
pan Miloš Kirchner. Výroby a adjustace výstavy se 
velmi kvalitně zhostila jablonecká firma LACCER 
s.r.o.   

Výstava byla v průběhu roku 2008 instalována 
na šesti místech, pětkrát v regionu Jizerských hor a 
jednou na  Moravě.  

Slavnostního zahájení výstavy v malém sále 
Severočeského muzea v Liberci se dne  24. ledna 
2008 zúčastnilo přes 400 návštěvníků. Úvodní slovo 
patřilo řediteli Severočeského muzea Aloisi Čvanča-
rovi a vedoucímu Správy CHKO Jizerského hory 
Jiřímu Huškovi, hudbou doprovodila kapela Swingtet 
z Frýdlantu v Čechách. Návštěvníci vernisáže měli 
možnost ochutnat „občerstvení z blízka“- výrobky 
jizerskohorských pekařů, sýrařů a uzenářů.  

Ve dnech 2.3. - 27.3. 2008 byla výstava k vi-
dění v prostorách Mezinárodního centra duchovní 
obnovy v Hejnicích, od 4.4. do 30.4.2008 v Riedlově 
vile v Desné a v srpnu téhož roku ve výstavní síni 
kulturního střediska ve Smržovce. V září byla výsta-
va péčí pana Stanislava Nováka instalována v ne-
mocnici v Prostějově. V listopadu měli výstavu mož-
nost vidět zejména obyvatelé  a návštěvníci Frýdlantu 
v Čechách ve výstavní síni na radnici.  

Na závěr oslav 40. výročí vyhlášení Chráněné 
krajinné oblasti Jizerské hory bude výstava otevřena 
od 22.1. 2009 ve výstavních prostorách Galerie MY v 
Jablonci nad Nisou.   

Děkujeme zejména všem autorům, kteří přijali 
nabídku k účasti na výstavě, a panu Martinu Ginzelo-
vi, který poskytl výběr fotografií z díla Wolfganga 
Ginzela. Přípravě výstavy věnoval mimořádnou péči 
Pavel Vinklát. Dík za úspěšné „putování“ výstavy 
patří zejména Aloisu Čvančarovi, Pavlu Voničkovi, 
Zdeňku Hrabákovi, Aleně Bitmanové, Jiřímu Slou-
povi, Miloši Rabanovi, Evě Machkové, Květě Šírové, 
Ivaně Hujerové, Karolíně Peroutkové, Stanislavu 
Novákovi, Ivě Beranové a Janu Strnadovi. Dokumen-
taci všech instalací výstavy a vernisáží zajistil Miloš 
Kirchner. Finanční prostředky na realizaci výstavy 
poskytlo Ministerstvo životního prostředí České 
republiky.  
 

Z návštěvní knihy :  
„Krása, která se dotýká hloubi srdce. A tady jsme 
doma.“ (podpis nečitelný) 
“Výstava zachycuje to, co máme nedaleko, a možná 
si ani neuvědomujeme, jak je to krásné.” (Bubeníč-
kovi) 
“Je vzrušující znát ta místa ve skutečnosti, je krásné 
vědět, že existují lidé, kteří prostřednictvím fotoapa-
rátu představují naše krásné hory všem. Děkuji za 
příjemnou podívanou,. Jizerkám a fotografům zdar!  
(Věra Hávová) 
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foto z vernisáže výstavy v libereckém muzeu 

 
Výtvarná soutěž - Život v Jizerských horách aneb Kreslím dárek pro Jizerky 

 
V lednu 2008  vyhlásila Správa CHKO Jizerské hory  ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci a DDM Větr-

ník Liberec výtvarnou soutěž Život v Jizerských horách aneb kreslím dárek pro Jizerky. Žáci a studenti kreslili zví-
řata, rostliny, krajinu i lidi při jejich práci, vše co je napadlo ve spojitosti s Jizerskými horami. K obrázkům také 
připojili narozeninová přáníčka, neboť soutěž byla vyhlášena ke 40. výročí vyhlášení CHKO Jizerské hory.  

Do soutěže se sešlo téměř 800 obrázků, které porota rozdělila do čtyř kategorií - mateřská škola , 1. stupeň 
základní školy,  2. stupeň základní školy a střední školy.  

Téměř všechny obrázky si mohli prohlédnout návštěvníci libereckého Kolosea při květnových konferencích 
Jizerky slaví a Jizerské hory v proměnách času. Vyhlášení výsledků se ale účastníci soutěže dočkali až 28. května. 
Vernisáží v liberecké Oblastní galerii byla zahájena výstava všech obrázků, které zde byly vystaveny téměř tři týdny 
a pokryly celé nádvoří galerie.  

A jak to vše dopadlo a kdo zvítězil? 
 

Kategorie Mateřská škola  
1. místo Davidová Terezka , MŠ Luhová, Raspenava 
2. místo kolektiv MŠ Jizerka, Husova, Liberec  
3. místo Foldová Karolína, MŠ Železná, Frýdlant 
 

Kategorie 1. stupeň základní školy  
1. místo Štromová Tereza, ZŠ Lázeňská, Hejnice 
2. místo Staňková Radka, ZUŠ Frýdlantská, Liberec  
3. místo Ječná Pavlína, ZŠ Bělíkova, Frýdlant  
 

Kategorie 2. stupeň  základní školy 
1. místo Faina Daniel, ZUŠ Nové Město pod Smrkem  
2. místo kolektiv, ZŠ Sobotecká Turnov 
3. místo Müllerová Leona, ZŠ 28. Října Turnov  
 

Kategorie střední školy  
1. místo Imbrová Petra, SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou  
2. místo Jahodová Jana, SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou 
3. místo Radostná Romana, SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou 
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Všichni vítězové si odnesli hodnotné ceny a vítězné obrázky jednotlivých kategorií byly díky finanční podpo-
ře Libereckého kraje vytištěny jako pohlednice. 

Výtvarná díla byla předána Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor k prodeji. Návštěvníci výstav si je 
mohli zakoupit na konferencích i v Oblastní galerii v Liberci.  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor takto  
za prodej obrázků získala 4830,- Kč. Získané prostředky budou využity Nadací k podpoře projektů v Jizerských 
horách.  

 

Fotosoutěž - Jizerkám k narozeninám 
 
Koncem roku  2007 Správa CHKO Jizerské hory vyhlásila fotografickou soutěž s názvem „Jizerkám k naro-

zeninám“. Soutěž se konala u příležitosti oslav 40. výročí vyhlášení CHKO Jizerské hory a amatérští fotografové, 
jimž byla určena, tímto způsobem darovali Jizerským horám narozeninový dárek. Autoři fotografovali krajinu, de-
tail, architekturu, zvířata, rostliny...cokoliv, co podle nich charakterizuje „naše Jizerky“. 

Fotografické soutěže se zúčastnilo 65 autorů a sešlo se neuvěřitelných 180 fotografií. Většina fotografií byla 
velmi zdařilá a odborná porota, ve složení Miloš Kirchner, Zdeněk Lín a Šimon Pikous, měla proto nelehký úkol. 
Kromě 3 vítězných snímků a 1 čestného uznání vybrala rovněž 94 fotografií (tedy zhruba polovinu), které se staly 
součástí putovní výstavy. Na prvním místě se umístila fotografie Miloše Smolného nazvaná „Úsvit“, jako druhou 
ocenili porotci snímek „Mrazení 3“ od Aleny Kortanové a třetí pozici obsadil Jan Hrubý se svou černobílou fotogra-
fií „První sníh“. Porota rovněž udělila čestné uznání za technické zvládnutí přírodního motivu, který byl částečně 
abstrahován a dal tak vzniknout vynikajícímu obrazu do interiéru. Čestné uznání získal Josef Březina za fotografii 
„Dávná krajina (prales pod Jizerou)“. 

Všechny fotografie byly vystaveny ve dnech 14.-16. května 2008 v prostorách libereckého Kolosea. Výstavu 
mohli zájemci shlédnout v rámci odborné konference „Jizerské hory v proměnách času“, konference pro veřejnost 
„Jizerky slaví“ a volně přístupných večerních doprovodných programů. V červenci byla putovní výstava k vidění v 
Lázních Libverda, kde ji v informačním centru navštívilo hodně návštěvníků z řad lázeňských hostů, kteří se takto 
seznámili s krajinou Jizerských hor. V srpnu zavítala za hranice Jizerských hor do Hamru na Jezeře, což je letní 
rekreační centrum v oblasti za Ještědem, které je hojně navštěvované a v krásně zrekonstruované budově obecního 
úřadu měla výstava velkou návštěvnost. V září se výstava představila v Desné v Jizerských horách  v Riedlově vile. 
Návštěvníci vernisáže zaplnili celou obřadní síň. Výstavu si prohlédli i zástupci rodiny Riedlů, kteří v době výstavy 
přijeli město navštívit.  



 ZPRAVODAJ  Správy CHKO Jizerské hory prosinec 2008  
 

 6 

 
 

Fotografové své fotografie darovali Správě CHKO Jizerské hory. Návštěvníci výstav proto měli možnost si 
fotografie  zakoupit, což se také stalo, neboť většina fotografií se během výstav prodala. Výtěžek z prodeje v hodno-
tě 16250,- Kč připadl Nadaci na záchranu a obnovu Jizerských hor. Takto získané finance se vrátí zpět do Jizerských 
hor v podobě konkrétních opatření, jež nadace podporuje. Dárek Jizerkám tedy vlastně dávali nejen autoři fotografií, 
ale i šťastní noví majitelé snímků. Za což všem děkujeme. 

 

Dny otevřených dveří 
 

 
 
Vždy v měsíci únoru 

otevíráme dveře Správy 
CHKO Jizerské hory žákům 
základních škol a nižších roč-
níků gymnázií při již tradiční 
akci. Letošních dnů se zúčast-
nilo okolo 400 dětí, které se 
přišly do historické budovy 
Správy CHKO Jizerské hory v 
Liberci podívat. Co je zde 
čekalo? Prohlídka roubené 
budovy, promítaná přednáška 
o CHKO Jizerské hory, poví-
dání o ochraně přírody a kraji-
ny či ukázky různých přírod-
nin. Žáci si své nabyté vědo-
mosti mohli ověřit i v testu a 
nejlepší si odnášeli i drobné 
ceny. 
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Soví škola, soví noc 
 

 
Již několik let se nám daří spolupracovat s Věrou Malátkovou, která je vedoucí záchranné stanice pro handi-

capované živočichy v České Třebové. Ta k nám každý rok přiváží živé sovy s programem o jejich životě. V únoru  
letošního roku jsme ve spolupráci se ZOO Liberec a DDM Liberec uskutečnili Soví večer. Na Valentýnský  podve-
čer se před ZOO Liberec sešlo skoro 70 dětí a dospělých, kteří se chtěli dozvědět  zajímavé informace o sovách. 
Nejprve jsme se odebrali k voliérám s denními dravci. Přestože ZOO ovládla tma, pracovník ZOO svým poutavým 
výkladem o dravcích zaujal každého z návštěvníků. Ochotně odpovídal na všetečné otázky z řad dětí i dospělých. 
Tato návštěva by mohla trvat i déle, ale vzhledem k omezeným časovým možnostem jsme museli návštěvu ZOO 
ukončit a přejít do V klubu na ulici 5. května, což je nízkoprahové zařízení pro mládež při DDM Větrník Liberec, 
kde na nás čekalo povídání o životě sov a jejich ochraně. Společnost nám oživily živé sovičky – výr velký a puštík 
obecný. 

V dubnu jsme program o sovách zopakovali ještě jednou. V pátek 18.4.2008 v podvečer se sešlo téměř 70 zá-
jemců o poznávání přírody na Jizerce ve Středisku ekologické výchovy. Společnost pro Jizerské hory o.p.s., která 
středisko provozuje, zde spolu se Správou CHKO Jizerské hory a za podpory Libereckého kraje připravily již tra-
diční Soví noc. Asi nejlákavější částí programu bylo blízké setkání se sovičkami ze stanice pro handicapované živo-
čichy a poutavé povídání Věry Malátkové. Řeč ale byla i o dalších druzích ptáků, kteří obývají lesy a rašeliniště 
Jizerských hor. Ornitolog Martin Pudil například prozradil pozorným posluchačům, že zde při troše štěstí mohou v 
této době obdivovat svatební tance jeřábů popelavých či tok tetřívků obecných. Návštěvníci také úspěšně absolvova-
li večerní školu soví řeči a poté si své nově nabyté znalosti vyzkoušeli při noční výpravě za sovím houkáním pod 
vedením Jitky Thelenové ze Správy CHKO. Sýcům rousným, kteří obývají lesy i holiny v okolí Jizerky bohužel 
nebylo zrovna do řeči, ale předvedli alespoň své varovné volání. Ani velmi pozdní večerka neodradila většinu nad-
šenců od brzkého vstávání a ranní výpravy za tetřívky. Sobotní program pak ukončily hry, ve kterých si děti i hraví 
dospělí vyzkoušeli, jaké povinnosti a úskalí na ptáčky během roku čekají. Zájem o akci je každoročně veliký a uby-
tovací kapacity omezené, pořadatelé proto uvažují, že v příštím roce proběhnou alespoň 2 soví noci.  

Vždy, když k nám do Liberce přijede Věra Malátková, snažíme se její poutavý program o sovách představit i 
školním dětem. Tak se stalo i letos. Sovy se podívaly do libereckých základních škol Na Výběžku a Lesní a v dubnu 
pobyly v ZŠ Katolická v Jablonci nad Nisou, kde po celý den probíhaly výukové programy, kterých se celkem 
zúčastnilo 200 dětí. 
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Žabí festival 
 

Žabí festival byl název akce, která se konala 15. března 2008 v Ekocentru v Oldřichově v Hájích. Pro všech-
ny milovníky přírody a zejména rodiny s dětmi  zde byl od 10 do 16 hodin připraven bohatý program plný zábavy, 
her a poznání na téma obojživelníci. A proč právě obojživelníci? Tito zajímaví živočichové, žijící část života ve 
vodě a část na souši, bývají dobrými indikátory kvality přírodního prostředí. Při svých jarních tazích ze zimovišť na 
místa rozmnožování však musí často překonávat silnice, což se pro mnohé z nich stává osudným. Na obzvláště rizi-
kových úsecích lze předcházet střetům s dopravou stavbou trvalých zábran a podchodů či alespoň přechodných 
zábran. Právě na tuto problematiku jsme chtěli pořádáním Žabího festivalu upozornit. Celý den byl rozdělen na dvě 
části. V Ekocentru  se děti a dospělí bavili hrami a soutěžemi a u Šolcova rybníku probíhala stavba bariér. A jak den 
probíhal? Pracovníci liberecké ZOO promítali a vyprávěli o cizokrajných druzích obojživelníků a jejich celosvětové 
ochraně.  Do programu přispěli i děti z DDM Větrník, které si  pro tento den připravili kreslené panely s informace-
mi o obojživelnících a seznamovali tak příchozí s jednotlivými druhy obojživelníků.  Návštěvníkům byla k dispozici  
i moderně vybavená laboratoř Ekocentra, ve které si děti i dospělí vyzkoušeli mikroskopování rostlinného materiálu 
a poznávali drobné vodní živočichy pomocí určovacích klíčů. Pracovníci Správy CHKO Jizerské hory si zase při-
pravili program, při kterém děti  pomocí her poznávali  naše obojživelníky, jejich hlasy, do vytvořeného papírového 
rybníčku umisťovali žabí vajíčka tak, aby přežila útok predátorů a nakonec se seznámili s problematikou dopravy a 
ochranou obojživelníků.  
 

 
Kdo měl zájem, mohl zároveň sám pomoci při stavbě bariér táhnoucích se podél silnice kolem Šolcova ryb-

níka v celkové délce 1,2 km.  A tak se návštěvníci akce vybavení holinkami vydávali přistaveným mikrobusem k 
rybníku, kde za dohledu odborníků a brigádníků pomáhali se stavbou bariér. Dobrovolníci, kteří přiložili ruku k dílu 
získali za dobře odvedenou práci chutné občerstvení. Celý den se vydařil, i když jsme předpokládali větší zájem z 
řad veřejnosti. Akce skloubila část ekovýchovnou s praktickou pomocí v ochraně přírody. Žabí festival pořádali za 
podpory Libereckého kraje Ekocentrum Oldřichov v Hájích ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory s pomocí 
ZOO Liberec a DDM Větrník Liberec.  
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Naučná stezka v ZOO Liberec 

 

Ve středu 2. dubna ve 14,00 hodin v ZOO Liberec byla za přítomnosti náměstka hejtmana Libereckého kraje 
Radima Ziky, náměstka primátora města Liberce Ondřeje Červinky, ředitele ZOO Liberec Davida Nejedla a vedou-
cího Správy CHKO Jizerské hory Jiřího Huška slavnostně  otevřena expozice o ekosystémech Jizerských hor. Děti i 
dospělí  zde zábavnou formou získají základní informace o regionu CHKO Jizerské hory. Stezku tvoří základní 
mapa s fotografiemi ekosystémů oblasti na kterou navazuje  devět panelů s  krásnými obrázky, které nakreslil vý-
tvarník Robert Smolík. Trasou provází sovička sýc rousný, která na jednotlivých panelech vtipně vysvětluje vybrané 
ekosystémy Jizerských hor. Setkáme se zde s ekosystémem bučin, získáme informaci o ptačí oblasti, ptačích druzích 
a dalších živočiších žijících na území Jizerských hor, o rašeliništích, dále o lesích  a kalamitě v Jizerských horách. 

Expozice je doplněna prvky jako povalový chodníček, který navozuje usměrněný pohyb turistů po rašeliniš-
tích,  návštěvníci procházejí průchodem s navršeným naštípaným dřevem, které může simulovat využití lesů pro 
potřeby sklářství v minulosti, expozici doplňují  vyřezávané dřevěné sošky ptáků. 

Naučnou stezku, kterou najdete ve střední části zoologické zahrady  připravila Správa CHKO Jizerské hory a 
ZOO Liberec za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. 

 
 

Den Země v Oldřichově v Hájích   
 
40. výročí vyhlášení CHKO Jizerské hory byl věnován i Den Země v  Ekocentru v Oldřichově v Hájích, kte-

rý se konal v sobotu 26. dubna. Vyšlo krásné počasí a tak se na tradiční akci Ekocentra   přišlo podívat  kolem 400 
dětí i dospělých. Během sobotního dopoledne i odpoledne se mohli seznámit s oblastí CHKO Jizerské hory pro-
střednictvím promítané přednášky, poznávali známé i neznámé zvuky. V krásné podkrovní místnosti s nástěnnými 
malbami v historické budově byla pro děti připravena pohádka s písničkami. Ve venkovních prostorách Ekocentra si 
návštěvníci prohlédli stáje a chlévy s prasaty, kozami či ovcemi. Svezli se na koních. Po připraveném občerstvení se 
vydávali po značené trase do okolí, kde pro ně byla připravena stezka, na které plnili zadané úkoly s tématikou 
ochrany přírody.  
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Vítání ptačího zpěvu 
 

V brzkých ranních hodinách 27.dubna se sešlo téměř 40 lidí v Liberci - Ruprechticích v  lesíku u cvičáku. 
Časný budíček se určitě vyplatil. Účastníci se připojili k tisícům dalších nadšenců, kteří na mnoha místech celé Ev-
ropy pod záštitou Bird Life International tímto způsobem každoročně vítají novou ornitologickou sezónu. V Liberci 
připravily ve spolupráci Česká společnost ornitologická, Jizersko - ještědský horský spolek a Správa CHKO Jizerské 
hory kromě tradičního poslechu ptačího zpěvu i odchyty a ukázky kroužkování pěvců.  

 

 
 

 
Jizerské hory v proměnách času 

Konference a terénní exkurze pro odborníky 
 

Ve dnech 14. a 15. května 2008 se v prostorách Mezinárodního centra Universium v Liberci konala konfe-
rence „Jizerské hor v proměnách času“. Konferenci předcházely dvě odborné terénní exkurze.  

 
Exkurze „Lesy Jizerských hor“ 

 
 

Průvodci byli Ing. Jiří Hušek - vedoucí Správy 
CHKO Jizerské hory, Ing. Vladimír Vršovský - od-
borný pracovník Správy CHKO Jizerské hory a Ing. 
Jan Burda - bývalý pracovník Správy CHKO Jizerské 
hory. Účastníci exkurze prošli transekt severními 
srázy Jizerských hor, v místě, kde bylo v roce 2007 
smluvně vyhlášeno bezzásahové území Poledník. Po 
fyzicky namáhavém průstupu se autobusem přesunuli 
k oblasti Srázů a měli možnost seznámit se s ma-

nagementem v tomto chráněném území (výsadby tisu 
červeného) a s částí rezervace, která je využívána pro 
některé sportovní aktivity (horolezectví v NPR). V 
rámci průstupu bezzásahovým územím přítomní 
vedoucí Správy CHKO Jizerské hory Ing. Jiří Hušek 
a ředitel krajského inspektorátu Lesů ČR Ing. Ludvík 
Řičář symbolicky vyznačili začátek hranice 
vyhlášeného území. 
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Exkurze “Geologie - voda” 
 

 
Průvodci byli  RNDr. Ivo Honsa - externí spo-

lupracovník Správy CHKO Jizerské hory a Ing. Ka-
mil Farský - odborný pracovník Správy CHKO Jizer-
ské hory. Exkurze se zúčastnilo 27 přihlášených 
účastníků. Trasa byla směrována do severní části 
CHKO Jizerské hory (NPR Jizerskohorské bučiny a 
jejího ochranného pásma, PR Vápenný vrch a vybra-
ných lokalit v nivách vodotečí Holubí potok a Štol-
pich ve třetí zóně odstupňované ochrany přírody na 

území CHKO Jizerské hory). Na devíti zastávkách 
byly představeny jednak zachovalé přirozeně vzniklé 
fenomény neživé přírody vesměs situované do malo-
plošných chráněných území, dále vybrané ukázky 
revitalizačních staveb postavených z prostředků kra-
jinotvorných programů MŽP na vodních tocích či v 
jejich nivách a lokality dotčené historickou těžbou 
nerostů a hornin. 
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Živcová jáma v Oldřichově v Hájích 

 
 
 

Konference „Jizerské hory v proměnách času“ 

 

Konference se konala dne 15.5.2008 ve velkém sále Mezinárodního centra Universium v Liberci. Úvodního 
slova se ujali náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce  ochrany přírody a krajiny MŽP  František Pelc, 
ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky František Pojer, ředitel krajského ředitelství Lesů ČR, 
s.p. v Liberci Ludvík Řičář a vedoucí Správy CHKO Jizerské hory Jiří Hušek. Konference se zúčastnilo 120 účast-
níků.  

 

Přehled prezentovaných příspěvků: 
 

●    Hušek Jiří: Chráněná krajinná oblast Jizerské hory - Milníky v ochraně přírody 
●    Mejzrová Jana: Krajina CHKO Jizerské hory v územním plánování 
●    Šanda Martin, Kulasová Alena: Voda v Jizerských horách 
●    Schwarz Otakar:  Aktuální problémy lesů Jizerských hor 
●    Vacek Stanislav: Výzkum přírodě blízkých způsobů obhospodařování v Jizerskohorských bučinách 
●    Vonička Pavel: Vývoj a poznání přírodního prostředí Jizerských hor na příkladu výzkumu fauny 
●    Hofmeister Jeňýk, Hošek Jan, Hruška Jakub, Oulehle Filip: Chemismus půd a stav lesa v Jizerských horách 
●    Králová Štěpánka: Jizerská rašeliniště - příčiny degradace a způsoby revitalizace 
●    Moucha Petr: Jaký smysl má ponechávání lesa samovolnému vývoji? 
●    Švátora Miroslav: Ryby jako indikátory prostředí, Video ukázky tření sivena amerického 
●    Šnytr Ondřej:  Příklady praktických opatření v ochraně přírody v Jizerských horách 
●    Doubnerová Jitka: Alternativy pro Frýdlantsko 
●    Křížek Jiří: Památková péče pro Jizerské hory 
●    Mertlík Jan: Krajina zemědělská a energetická 
●    Hušek Jiří: Rekreace, sport a turistika v Jizerských horách 
●    Banaš Marek:  Komunikace a spolupráce s veřejností 
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Součástí konference byly prezentace formou 24 tištěných sdělení - posterů, které byly umístěny ve velkém 
sále:  

- Anketa ke 40 letům CHKO Jizerské hory (Vinklát Pavel, Hušková Blažena)  
- Krajinný ráz CHKO Jizerské hory (Mejzrová Jana)  
- Cestovní ruch v CHKO Jizerské hory (Mejzrová Jana)  
- Stráž ochrany přírody (Dolak Jan)  
- Atmosférická depozice (Areál ČOV Hořovice, Správa KRNAP)  
- Moderní metody pro stanovení množství a dynamiky vody v krajině (Šanda Martin)  
- Modelling of Flood Waves (ČHMÚ)  
- Water Storage in Snow Cover and Runoff (ČHMÚ)  
- Genetická struktura dílčích populací jizerskohorského smrku (Mánek Jiří, Šnytr Ondřej)  
- Základní entomologický výzkum Jizerských hor (Vonička Pavel)  
- Současný výzkum fauny motýlů (Krampl František, Marek Jaroslav)  
- Výzkum pavouků Jizerských hor (Kůrka Antonín)  
- Migrační průchodnost příčných staveb na vodních tocích na území CHKO Jizerské hory (Farský 

Kamil)  
- Netopýři (Jóža Miroslav, Thelenová Jitka)  
- Podpora tetřívka obecného v Jizerských horách (Dostál Libor)  
- Výsledky hnízdní podpory dutinových ptáků (Dusík Miroslav)  
- The Diet of Tengmalm's Owl (Thelenová Jitka)  
- Současná architektura v CHKO Jizerské hory (Mejzrová Jana)  
- Tradiční architektura v CHKO Jizerské hory (Mejzrová Jana)  
- Příklady praktických opatření v ochraně přírody v Jizerských horách (Šnytr Ondřej)  
- Management lučních porostů v maloplošných chráněných územích (VÚVR)  
- Management travních porostů v podhorské oblasti Jizerských hor (VÚVR)  
- Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (Zadrobilová Lenka)  
- Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 

 
Prostory pro konání konference poskytlo a stravování účastníků zajistilo Mezinárodní centrum Universium. 

Organizační pomoc při vítání a orientaci účastníků zajistili členové výtvarné dílny Ivony Špálové při Domě dětí a 
mládeže v Novém Městě pod Smrkem. Autorkou originálních konferenčních jmenovek a  dalších doplňků je Ivona 
Špálová.   

 

 
                                                                                                              Originální kostýmy uvaděčů na konferenci 
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Interaktivní  konference a terénní exkurze pro veřejnost 
 

Cílem konference bylo přitáhnout pozornost místní veřejnosti a nabídnout pestrý, interaktivní program, za-
měřený nejen na ochranu přírody  a krajiny, ale zejména na různé aspekty života  v Jizerských horách.  Na přípravě 
programu se podíleli nejen pracovníci Správy CHKO Jizerské hory, ale také žáci místních škol, reportéři Dětské 
televize Liberec, starostové, pracovníci neziskových organizací a podnikatelé.  

Úvodního slova se ujal náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený vedením resortu rozvoje venkova, 
zemědělství, životního prostředí a informatiky Radim Zika a vedoucí Správy CHKO Jizerské hory Jiří Hušek.  

Konference se zúčastnilo 110 účastníků.  
 

 
 

Program konference:  
 

●    Dětská televize Liberec: Jizerky slaví (video) 
Sedm krátkých reportáží inspirovaných „jizerskohorskými špeky“ - jedinečnostmi, se kterými se lze v Jizerských 
horách setkat. Ve spolupráci s pracovnicemi Správy CHKO Jizerské hory Jitkou Thelenovou a Lenkou Zadrobilo-
vou reportáže natočili reportéři Dětské televize Liberec Adam Fogl a Jakub Horáček (Rozhledna Královka), David 
Nitra a Dan Hakulín (Safírový potok), Petra Šmejdová, Lenka Procházková a Dan Hakulín (Vydra říční), Honza 
Myšák (Hejnická lípa), Petra Petrová a Dan Hakulín (Výr velký), Hanka Markalousová, Karolína Víchová a Honza 
Myšák (Velký Štolpich) a Zdeněk Chaloupka (Protržená přehrada).  
●    Heinzl Jan: Milníky v historii Jizerských hor (důležité historické události, které ovlivnily současnou podobu 
Jizerských hor a život v nich) 
●    Mejzrová Jana: Příběh státní ochrany přírody v Jizerských horách 1968-2008 (40 let Správy Chráněné krajinné 
oblasti Jizerské hory) 
●    Mejzrová Jana: Rok na Správě CHKO Jizerské hory (čím se zabývají pracovníci Správy CHKO Jizerské hory na 
jařem v létě, na podzim a v zimě?) 
●    Thelenová Jitka:  Jizerskohorské špeky (soubor jizerskohorských jedinečností - co u nás máme a jinde nemají? 
100 jizerskohorských “špeků” s ochutnávkou Kloučkova špeku na závěr   
●    ZŠ Kunratická Liberec: Jizerky jako učebnice - hrané představení ze života Jizerských hor, jejich obyvatel a 
návštěvníků, s nápaditými kulisami a kostýmy 
●    ZŠ Vrchlického Liberec (Sandra Opalecká, Lea Bartáková): Jizerky jako učebnice - prezentace 
●    Hušková Blažena:  Jak se žije obcím v CHKO Jizerské hory. Rozhovor se starosty jizerskohorských obcí Janem 
Pospíšilem (Lázně Libverda), Markem Pieterem (Desná v Jizerských horách) a Danielem Davidem (Janov nad Ni-
sou) 
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●   Thelenová Jitka: Jizerskohorské zvuky (zábavné zvukové hádanky pro přítomné, s odměnou pro nejúspěšnější 
luštitele) 
●   Doubnerová Jitka, Preusslerová Kateřina: Co se chová a pěstuje v Jizerských horách a podhůří (zemědělství v 
krajině Jizerských hor a podhůří, místní produkce)  
●   Dudová Renata: Hotel Panský dům a Pyramida na Jizerce (jak se žije a podniká v cestovním ruchu na Jizerce) 
●   Němec Zdeněk: Pension, statek, agroturistika „Selský dvůr“ Raspenava (Jizerské hory jako turistická destinace 
pohledem zemědělce a podnikatele z frýdlantského podhůří) 
●   Hušková Blažena: Naše nestátní neziskové organizace. Představení jizerskohorských ekologických neziskovek. 
Rozhovor s Janem Korytářem (Společnost přátel přírody Čmelák), Květou Morávkovou (Základní organizace ČSOP 
Armillaria), Pavlem Voničkou (Jizersko-ještědský horský spolek), Radkem Hromádkou  (Středisko ekologické vý-
chovy Libereckého kraje STŘEVLIK, Suchopýr, o.p.s.) a Ondřejem Petrovským (Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor) 
●   Hušek Jiří: CHKO Jizerské hory 2018, 2038, 2068, ...(závěrečné vystoupení na téma budoucnosti  Chráněné 
krajinné oblasti Jizerské hory: co čeká zdejší přírodu a lidi?) 
 

Prostory pro konání konference poskytlo a stravování účastníků zajistilo Mezinárodní centrum Universium. Organi-
zační pomoc při vítání a orientaci účastníků zajistili členové výtvarné dílny Ivony Špálové při Domě dětí a mládeže 
v Novém Městě pod Smrkem. Autorkou originálních konferenčních jmenovek a  dalších doplňků je Ivona Špálová.   
 
 

Terénní exkurze pro veřejnost 

V sobotu 17.5.2008 se uskutečnily dvě terénní exkurze. Počasí bylo pěkné a exkurzí se zúčastnilo asi 55 
účastníků.  
 

Jizerka - za rašeliništi, vzácnými minerály a geologickou minulostí Jizerských hor 
 

Průvodci terénní exkurze byli RNDr. Ivo Honsa - geolog a Mgr. Štěpánka Králová - botanička. Účastníci ex-
kurze jeli z Liberce autobusem na Jizerku, kde prošli asi 10 km se zastaveními a výkladem na Pralouce, v lomu pod 
Bukovcem, na vrcholu Bukovce - výhled na osadu Jizerka a Jizerské hory, Upolínové louce,  u Safírového potoka - 
povídání o vzácných minerálech,  a rašeliniště Jizerky. 
 

Za lidovou architekturou Jizerských hor 
 

Průvodkyní terénní exkurze byla urbanistka, pracovnice Správy CHKO Jizerské hory Ing. arch. Jana Mejzro-
vá, trasa vedla z Horních Lučan do Josefova Dolu, s těmito zastaveními:  Horní Lučany (tkalcovská a sklářská osa-
da) - rybník Křísák (lokální biocentrum) - Jelení farma (založena v roce 1986, v současnosti opuštěna) - Horní Ma-
xov - přírodní rezervace Malá Strana (vyhlášena v roce 1994 pro ochranu vlhkých luk a přechodových rašelinišť, 
smilkových trávníků a horských luk) - Slovanka (nejstarší železná rozhledna v Čechách z roku 1887, v roce 1999 
prohlášena kulturní památkou, roku 2000 po obnově znovu otevřena) - Hrabětice/Severák (rekreační využívání) - 
Karlov (osada tkalců a sklářů, výroba bižuterie) - Tichá říčka (přírodní památka byla vyhlášena v roce 2007 pro 
ochranu mokrých až rašelinných luk) - Josefův Důl (koncem 19. století cca 100 brusíren, 3 kompoziční hutě, 15 
mačkáren, několik obchodníků se sklem) - Zadní Josefův Důl/Peklo (lidová architektura a částečně narušený unikát-
ní systém nádrží, náhonů a brusíren ve strmém svahu podél Pekelského potoka). 

 
Večer jizerskohorských osobností 

Mezinárodní centrum Universium Liberec, malý sál, 14.5.2008 
 

Pojďme si povídat i Jizerských horách s lidmi, kteří je dobře znají a mají je rádi“ - tato myšlenka stála na po-
čátku úvah o uspořádání večera jizerskohorských osobností. Koho ale pozvat do užšího debatního kroužku? Jaký 
musí být člověk, aby byl osobností, navíc jizerskohorskou? Vznikl dlouhý seznam jmen, každé podloženo řadou 
argumentů, proč právě on či (řidčeji) ona (zná kdejakou skalku v Jizerkách - žije na Velké Jizeře - ví všechno o 
trampingu v Jizerkách - jeho fotky jsou úplně výjimečné - je to takový důležitý člověk v pozadí, motor mnoha skvě-
lých akcí - k Jizerkám zkrátka patří - atd., apod.). Nakonec jsme oslovili 6 mužů v naději, že mnozí další, včetně 
žen, vytvoří velmi aktivní a na povídání naladěné auditorium, a že tedy naše pozvané osobnosti budou jádrem mno-
hem širšího a pestřejšího debatního kroužku. K účasti jsme pozvali geologa a chemika Iva Honsu, přírodovědce a 
spisovatele Miloslava Nevrlého, vlastivědného badatele a publicistu Otokara Simma, redaktora a publicistu Pavla D. 
Vinkláta, fotografa Siegfrieda Weisse a polského historika a spisovatele Przemyslawa Wiatera. Večerního povídání 
se nakonec nemohl zúčastnit Miloslav Nevrlý, který ležel doma s nohou v sádře a s berlemi kvůli úrazu, a z Polska 
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bohužel nedorazil Przemyslaw Wiater. Sešli jsme se tedy ve čtyřech a naše naděje ohledně aktivního publika se 
naplnily. Ústředním tématem naší diskuse byly samozřejmě Jizerské hory - jak si je pamatujeme a jaké jsou dnes, v 
čem tkví jejich kouzlo, jakými proměnami procházejí, jaké zážitky s nimi máme spojené, čeho litujeme a z čeho se  
ve spojení s horami  radujeme, co bychom v nich ještě chtěli zažít. Ačkoli se Míla Nevrlý nemohl zúčastnit, byl 
přítomen ve vzpomínkách a slovech všech přítomných. Scénář večera byl velmi volný, povídali jsme si o tom, co 
nás zajímalo, debata se přirozeně odvíjela a inspirovaly ji také otázky či poznámky z auditoria, kde byli přítomni 
mnozí znalci a pamětníci (za všechny jmenujme doyena ochrany přírody a krajiny v Jizerských horách, dlouholetého 
pracovníka Správy CHKO Jizerské hory Petra Vetešníka). 

Hovor o Jizerských horách jsme se rozhodli doplnit četbou z vybraných jizerskohorských autorů (Walther 
Berndt, Anton Hans Bielau, Franz Grundmann, Rudolf Kauschka, Gustav Leutelt, Marek Sekyra, Ludvík Středa, 
Pavel D. Vinklát, Miloš Zapletal, básně různých autorů), jejichž texty vybrali Marek Sekyra, Otokar Simm a Pavel 
Vinklát a (z časových důvodů bohužel jen některé z nich) přednesli studenti DAMU Petr Besta a Jan Hušek. Zá-
znam večera pořídila Máša Maršíková. Večerem provázela Blažena Hušková. 

 

 
 

Večer jizerskohorských filmů 

Experimentální studio Liberec, 15.5.2008 
 

Péčí Pavla Vinkláta vznikl v průběhu roku 2008 soubor dokumentárních filmů o Jizerských horách od počát-
ku 20. století po současnost. Rozhodli jsme se nabídnout výběr z tohoto materiálu veřejnosti v podobě Večera jizer-
skohorských filmů. Scénář večera připravil Pavel D. Vinklát, střih Máša Maršíková, uváděli  Pavel D. Vinklát, Bla-
žena Hušková a  Otokar Simm. Poděkování za poskytnutí  filmového materiálu, pomoc se zpracováním a uvedením 
patří Janu Kašparovi, řediteli Státního okresního archívu v Jablonci nad Nisou, Haně Chocholouškové, ředitelce, a 
Robertu Filipovi, archiváři Státního okresního archívu v Liberci, Máše Maršíkové a Vladimíru Hartmannovi, Otoka-
ru Simmovi a Petru Vostřákovi - Lidové sady, Experimentální studio Liberec. Večer se setkal s mimořádným zá-
jmem veřejnosti.  
 

Scénář večera: 
1. Originální dokument z poničené Desné (4 min., 1916, čb, bez zvuku. Situace v Desné jen několik dní po katastrofě 
- poničené domy, vojáci odklízející nánosy dřeva a bahna...) 
2. Potopa, protržení přehrady na Bílé Desné (15 min., 1992, čb + barva, zvuk) 
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3. Mit Kamera unterwegs im Isergebirge (Jizerské hory) (13:41 min., 1930, čb, bez zvuku. Krajina Jizerských hor - 
Jizerka, Josefův Důl, Janov n. N., Bedřichov... SOkA Jbc) 
4. Lyžařské závody na Bramberku (Němečtí zaměstnanci jablonecké firmy (dnešní ABB - Elektropraga), 9:37 min., 
1941, čb, bez zvuku - SOkA Jbc) 
5. Jizerská padesátka 1973 (13:55 min., 1973, Zd. Měchura, M. Číla, Z. Maršík, čb., 16.mm., COM OPT, inverzní 
originál, lepený, SMK Liberec, VT 127, Reportáž ze závodu v běhu na lyžích 26. 1. 1973.( těžké klimatické podmínky 
během závodu) - SOkA Lbc) 
6. Rozhledny Jablonecka (8:24 min., barva, zvuk - SOkA Jbc. Představení všech rozhleden Jizerských hor se struč-
nou historií.) 
7. Zubatkou do Jizerských hor (10:54 min., , barva, zvuk - SOkA Jbc)  
8. Akce Štolpich (11:19 min., 1976, čb., 16.mm, COM OPT,  SMK Liberec, VT 129, Záchranná akce Horské služby 
v Jizerských horách-Štolpichu - SOkA Lbc) 
9. Jizerské hory - tragický stav a poškození lesů (filmový zpravodaj 2/80, 10:40 min., 1980, barva, zvuk) 
10. Vteřiny Jablonecka (vyrobilo: - Filmové studio OKS Jbc, zpracovaly Filmové laboratoře Barrandov (Krátký film 
Praha ve filmovém studiu OKS Jbc) - krátké dokumenty 
11. Ročník 33 Kamera, střih Jiří Nožička, 2. 9. 2003, barva, zvuk. Setkání Wolfganga Ginzela, Miloslava Nevrlého 
a Siegfrieda Weisse v Hnojovém domě na Jizerce u příležitosti jejich sedmdesátin. 1:09 hod. 
 
 

Jizerky slaví, společenský večer 

se konal 16. května 2008 od 19.00 hod. ve velkém sále Mezinárodního centra Universium v Liberci. 
 

Společenský večer byl příležitostí k neformálnímu setkání přátel Jizerských hor. Mezi 150 účastníky večera 
byli současní i bývalí pracovníci Správy CHKO Jizerské hory, kolegové z dalších pracovišť ochrany přírody, za-
městnanci i dobrovolníci z nestátních neziskových organizací, zástupci veřejné správy, přátelé a znalci Jizerských 
hor.  

Program: 
19:30 ~ slavnostní zahájení večera,  přání k narozeninám a krájení dortu 
21:00 ~ vyhlášení výsledků fotosoutěže „Jizerkám k narozeninám“, předání cen 
22:30 ~ ukončení prodeje fotografií a výtvarných děl, oznámení výtěžku ve prospěch Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor 
23:00 ~ jizerskohorská tombola 
24:00 ~ ... a jdeme ... domů? 

 

 
                                                                                                                                     Narozeninový dort 
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Úvodního slova se ujal bývalý vedoucí Správy CHKO Jizerské hory, president Nadace pro záchranu a obno-
vu Jizerských hor a náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny MŽP František 
Pelc. Narozeninový dort rozkrojila Zdeňka Flousková, členka redakční rady a bývalá dlouholetá šéfredaktorka časo-
pisu Krkonoše a Jizerské hory, s přáním se připojil náměstek ředitele Krkonošského národního parku Jiří Flousek. 
Skvělý narozeninový dort s přírodními motivy (pavouci, hadi, pařezy, muchomůrky apod.) vyrobila cukrářka paní 
Jahodová, narozeninový dar v podobě jinanu dvoulaločného věnovala Květa Morávková. K tanci hrál Swingtet 
Základní umělecké školy ve Frýdlantě pod vedením Kamila Farského. Ochutnávky jizerskohorských sýrových a 
uzenářských specialit pocházely již tradičně od místních výrobců z farmy Dolenec ve Zlaté Olešnici, od pana Kurky 
z Údolí u Frýdlantu, Maškovy pekárny v Tanvaldě  a řeznictví a uzenářství pana Kloučka z Raspenavy.  Jizersko-
horská tombola nabídla unikátní kousky, šťastní výherci si odnášeli několik sazenic stromů, spodní prádlo víly Ise-
riny, různé pochutiny z místních zdrojů, knihy, časopisy  apod. V průběhu večera bylo možno si prohlédnout výsta-
vy výtvarných prací “Kreslím dárek pro Jizerky “ a “Jizerkám k narozeninám” - výtěžek z prodeje ve výši přes 
20 000 Kč připadl Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor.  

 
Jizerky za humny 

 
Jizerky za humny je celoroční projekt Správy CHKO Jizerské hory, při kterém žáci sledují vybranou složku 

přírody v jejích souvislostech po celý rok. Na začátku školního roku 2007/2008 jsme již  po páté oslovili základní 
školy na území CHKO Jizerské hory, aby se zapojily do projektu. Vzhledem ke 40. výročí vyhlášení CHKO Jizerské 
hory jsme jako téma zvolili Moje oblíbené místo - Můj ostrov. Do projektu se přihlásilo 23 tříd a do konce školního 
roku jich vydrželo pracovat 16. Projekt je rozdělen do etap dle ročních období a to na podzimní, zimní a jarní část. V 
těchto etapách žáci vždy obdrží úkoly a pokyny, podle kterých pracují. Výstupem jsou pracovní listy, výstavní pa-
nel, či závěrečné vystoupení před ostatními účastníky akce. Díky finanční podpoře Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor jsme mohli děti  pozvat na výlet s pracovníkem Správy CHKO do Jizerských hor. Žáci se během 
cesty seznámili s ochranou přírody, nahlédli do tajů rašeliniště, získali informaci o problematice  lesů Jizerských 
hor, zjišťovali kam tečou vody z hor a jaké mají funkce  nebo mohli poznat chráněné druhy rostlin. Během cest v 
okolí Bedřichova, Jizerky, v  NPR Jizerskohorské bučiny či cestou z Polubného přes Protrženou přehradu do Desné 
si zahráli spoustu her a získali nové poznatky přímo v terénu. Celý projekt uzavíralo závěrečné společné setkání, 
které se odehrávalo v zasedacím sále Krajského úřadu v Liberci a bylo rozděleno do dvou dnů. První den byl věno-
ván žákům z prvního stupně ZŠ. Děti představily svá oblíbená místa, tančily i zpívaly. Druhý den,  již starší žáci své 
„ostrovy“ představili většinou pomocí promítaných prezentací. Z projektu také vznikly výstavní panely, které jsme v 
měsíci červenci vystavovali ve V klubu při DDM Větrník v Liberci a v měsíci srpnu v ZOO Liberec v pavilonu 
slonů.   
 
 

Setkání pamětníků na  České chalupě 

 
V pátek 17.října 2008 proběhlo v Rudolfově 

na České chalupě setkání, které se v rovině společen-
ské stalo jedním ze zlatých hřebů jizerských oslav. 
Potkali se zde bývalí i současní zaměstnanci Správy 
CHKO Jizerské hory, strážci a zpravodajové ochrany 
přírody, členové poradních orgánů správy a její od-
borní spolupracovníci. V adresáři pozvaných se obje-
vily více než dvě stovky jmen, jakkoli se přes veške-
rou snahu nezdařilo získat kontakt na všechny bývalé 
spolupracovníky a řada z nich již není mezi námi, 
čtyřicet let je opravdu dlouhá doba. Páteční večer 
začal napětím, zda zájem pamětníků bude odpovídat 
našim představám a nebudou-li organizátoři v přesile. 
Skutečnost předčila očekávání. Sešla se více než 
stovka lidí a dlužno říci, že to byli převážně ti, které 
jsme si přáli nejvíce. Spolupracovníci, kteří stáli u 
zrodu chráněné oblasti a jejích rezervací, kteří spolu s 

ní prožili mnoho krásných let v dobách počátečního 
optimismu i následné ekologické i společenské kata-
strofy. Večer byl plný vzpomínání s přáteli, kteří se 
mnohdy setkali bez nadsázky po desetiletích. Historii 
jsme si připomněli nad několika krátkými filmy a 
každý účastník si na památku odnesl originální gra-
fický list s jizerskými motivy, který laskavě poskytl 
pan Roman Karpaš a vytiskl pan Josef Vinklát. Se-
tkání se zúčastnili nejen jizerskohorští “veteráni” ale i 
zástupci nadějné mladé generace - členové oddílu 
Mladých ochránců přírody - Junior rangers, kteří  se 
zájmem poslouchali vyprávění těch zkušenějších.  K 
poslechu sponzorsky vyhrávala kapela Děláme, Co 
Můžem a protože skutečně dělali, co mohli, došlo i 
na tanečky. Společný večer se opravdu vydařil a bylo 
by škoda čekat na jeho opakování dalších dlouhých 
čtyřicet let.   
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Praktické předávání ochranářských zkušeností na setkání pamětníků  

 

Dny jizerskohorských filmů na Frýdlantsku a v Liberci 

22. - 23.10.2008, Dům dětí a mládeže ve Frýdlantě a kino v Hejnicích 
25.11.2008, Experimentální studio Liberec 
 

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Frýdlantě a s městem Hejnice proběhly ve dnech 22. a 23. října 
2008 dva Dny jizerskohorských filmů pro žáky  a studenty základních a středních škol ve Frýdlantě a v Hejnicích. 
Program Dne jizerskohorských filmů byl rozdělen do totožných devadesátiminutových programových bloků, zahr-
nujících  úvodní seznámení a povídání o Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, promítání sestřihu dokumentárních 
filmů  s doprovodným slovem  a závěrečnou diskusi.Programový blok byl složen tak, že svým zaměřením doplňuje 
znalosti zejména z  přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výchovy k občanství. Jedinečný sestřih krátkých dokumentár-
ních filmů (nejstarší záběry pocházejí z roku 1916) podává obrazovou informaci o zajímavých historických událos-
tech a obdobích v Jizerských horách (protržení přehrady na Bílé Desné, výstavba vodního díla Josefův Důl, poško-
zení lesních ekosystémů v 70. a 80. letech minulého století) i o jedinečných místních fenoménech (tanvaldská zu-
bačka, rozhledny, rašeliniště apod.). Program připravili a uváděli Blažena Hušková a Pavel Vinklát,.  

Ve stejném konceptu se uskutečnil Den jizerskohorských filmů v Experimentálním studiu v Liberci dne 
25.11.2008. Ve třech programových blocích se na filmy přišlo podívat asi 260 žáků druhého stupně základních škol 
z Liberce a Vratislavic. Ve Frýdlantě se zúčastnilo asi  200 žáků druhého stupně základních škol, v Hejnicích byla 
účast ještě vyšší. V úvodní diskusi o ochraně přírody a krajiny Jizerských hor prokázali žáci a studenti dobré znalos-
ti místopisu i historie a zájem o Jizerské hory.  

Program pro školy byl ve Frýdlantě a v Hejnicích doplněn večerním programem pro veřejnost.  Ve Frýdlantě 
se večerního promítání historických dokumentů  zúčastnilo 56 zájemců. Výběr filmů zahrnoval jak nejstarší doku-
menty z let 1916 a 1930, tak například půvabný dokument o životě v drsných zimních podmínkách v horské osadě 
Jizerka ze šedesátých let minulého století, který pro promítání laskavě zapůjčil pan Kareš, a za komunistické totality 
zakázané filmové týdeníky o  poškození lesních ekosystémů Jizerských hor z konce 70. let. Večerní program v hej-
nickém kině byl bohatší o uvedení krátkého dokumentárního filmu “Smrt lesní” o jizerskohorských pomníčcích a 
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činnosti spolku Patron. Uvedení dokumentu byli přítomni i jeho autoři, Adam Olha a Šimon Špidla, a  znalec drob-
ných památek Jizerských hor Herbert Endler. Do diskuse s autory, která následovala po uvedení filmu, se živě zapo-
jilo publikum.  

Je zřejmé, že o dokumentární filmy o Jizerských horách, ať už historické či ze současnosti, je opravdu zájem, 
Budeme se snažit ve vyhledávání a zpracování  filmového materiálu pokračovat  a oblíbené večery jizerskohorských 
filmů veřejnosti nabídnout i v roce 2009.  

Děkujeme za pomoc a podporu paní Marcele Fialové z Domu dětí a mládeže ve Frýdlantě,  radě města Hej-
nic za bezplatné poskytnutí prostor kina, panu Jaroslavu Demčákovi za technickou pomoc, pracovníkům Experi-
mentálního studia Liberec za všestranné přispění.  

 

Opuštěná nevěsta - světová premiéra dokumentárního filmu Lenky Šikulové 

 
 

Ve čtvrtek 13.11.2008 ve 20 hodin byl ve zcela zaplněném libereckém kině Varšava ve světové premiéře 
slavnostně uveden dokumentární film o lidech a krajině Jizerských hor „Opuštěná nevěsta“.  

Námět a  režie Lenka Šikulová, kamera Ulrich Esser, střih Annette Duwe a Lenka Šikulová, produkce Lenka 
Šikulová, hudba  Christoph Mann. 

Film vznikl s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti Praha a ve spolupráci se Společností 
přátel přírody Čmelák, Správou CHKO Jizerské hory, Státním oblastním archivem v Litoměřicích - pracoviště Státní 
okresní archiv Liberec, Netzwerk Medien Film Dept. der Universität zu Köln a Geographisches Institut der Univer-
sität zu Köln.  

Hlavním tématem dokumentárního filmu “Opuštěná nevěsta” jsou lidé a krajina Jizerských hor. Jedná se o 
příběh krajiny, která musela být po válce sudetskými Němci opuštěna a jejíž obraz se tímto výrazně změnil. Co 
zůstalo, byly opuštěné vesnice a domy, neopečovávané louky a pole, opuštěné továrny. Film se nevyjadřuje k válce 
ani neodpovídá na otázky, zda byl odsun správný nebo nebyl. Dokumentuje vliv odsunu na tuto krajinu - jak se tato 
krajina během posledních šedesáti let změnila a jakým způsobem se o ni nynější majitelé starají. Před kamerou vy-
praví o svém životě a o svém vztahu k této krajině šest protagonistů: dva sudetští Němci, kteří po válce v Jizerských 
horách zůstali, vedoucí Správy CHKO Jizerské hory, horolezec a fotograf, přírodovědec a spisovatel, a ekolog. 
 

“M ůj zájem o krajinu Jizerských hor vznikl během doby mého dospívání, kdy jsem zde jako skautka procházela a 
poznávala tyto hory,” říká Lenka Šikulová. Ale teprve po deseti letech, kdy žila v Německu a hledala téma své 
magisterské práce, se vrací zpět do těchto hor. 
 

Lenka Šikulová se narodila v roce 1978 ve Svitavách a vystudovala geografii v Německu na Universitě v Ko-
líně nad Rýnem. Během studia pracovala jako studentská výpomoc v Audiovisuelles Medienzentrum der Universität 
zu Köln. Od roku 2006 pracuje jako asistentka režie. Dokumentární film “Opuštěná nevěsta” je první spoluprací s 
kameramanem Ulrich Esserem, který studuje kameru na odborné vysoké škole v Dortmundu. 
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Děkujeme Filmovému klubu Liberec za laskavé poskytnutí prostor kina Varšava a všestrannou pomoc při 
přípravě a uvedení filmu. Děkujeme Petru Linhartovi za souhlas s použitím písní z alba Sudéta jako hudebního 
doprovodu během premiéry.  
 
 

Poděkování 
 

Celoroční program jizerskohorských oslav by nebylo možné uskutečnit bez pomoci řady organizací a jednot-
livců, kteří poskytli finanční prostředky, svůj čas a invenci, materiální podporu, znalosti. Jizerské hory jsou velké a 
přitažlivé téma pro mnoho lidí. Opakovaně jsme se setkávali s velkým zájmem a  s názorem, že přispět k oslavám 40 
let CHKO Jizerské hory je více věcí cti než obchodu.  

Děkujeme jak organizacím, které poskytly významné finanční prostředky, materiální podporu a služby, tak 
mnoha dobrovolníkům, kteří pomáhali tam, kde bylo právě zapotřebí. 

 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Liberecký kraj 
Lesy ČR, s.p. 
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 
Projektová kancelář VANER, s.r.o. 
Dendria, s.r.o. 
R - INCON, s.r.o. 

 
 
 
 

A JEŠTĚ BONUS NA ZÁVĚR: 
 

Jizerskohorská kuchařka podle Kláry a Hildy 
 

 
Součástí jizerskohorských oslav bylo také vy-

dání malého sešitu místních kuchařských receptů.  
Jsi to, co jíš, říká se. Jídelníček obyvatel Jizer-

ských hor a podhůří v době  předkauflandové a před-
hypernovové se řídil převážně tím, co dala místní 
krajina, tím, jak se v ní lidé dokázali uživit : brambo-
ry, trocha obilí, mléko, občas vejce, houby, maso a 
ryb poskrovnu, zelenina, borůvky, jablka, bylinky. 
Také krajina byla trochu jiná, opečovávaná, využíva-
ná k obživě, byla vedlejším produktem způsobu živo-
ta lidí, kteří v ní byli doma. A s krajinou, půdou, 
lesem, polem, řekou a potokem se nehazardovalo: byl 
to zdroj obživy, který sloužil prarodičům a rodičům, 
slouží mně a musím jej v pořádku předat dětem a 
vnoučatům.  

To, co jedli naši předkové v tomto kraji, je 
zvláštním typem svědectví. „Jídlo z blízka“, dříve 

téměř jediný zdroj obživy a zcela samozřejmě „bio“ i 
„eko“, se dnes, v době čínského česneku, španělských 
rajčat a argentinských jablek, stává výběrovým luxu-
sem.  

Své recepty nám poskytly Hildgard Burešová 
a Klára Hoffmanová. Mezi jejich narozením uplynulo 
téměř půl století, a zatímco Hildegard celý život 
vzhlíží ke strmým severním svahům Jizerek, Klára 
žije a pracuje na jižní straně hor. Jídla, která nás učí 
připravovat, jsou velmi podobná : skromná, jednodu-
chá, většinou „z jednoho hrnce“ (na mytí hromady 
pánví a rendlíků opravdu nebýval čas), výživná, často 
využívající zbytky a co dům dal. Některá jídla nebu-
de dnes snadné připravit: takové sejkory, málo platné, 
se nejlépe pečou na vybroušených, špekovou kůží 
potřených tálech sporáku roztopeného dřevem, za-
tímco mikrovlnka je k nepotřebě. 
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Z jizerskohorských kuchařských receptů vybíráme:  

 

 
Kyselé brambory, (Sauere Areppl) 
Oloupané a uvařené brambory, cibule, zbytky pečeného masa nebo salám 
 

 
                                                                                

 
Oloupané a uvařené brambory prolisujeme skrze 
drátek. Nakrájenou cibuli osmažíme do zlatova. 
Zbytky pečeného masa či jemný salám rozkrájíme na 
drobné kousky (salám můžeme rozemlít). Všechny 
přísady smícháme dohromady a dochutíme solí a 
trochou octa. 
Dnes můžeme použít i jako přílohu k pečenému ma-
su, párkům atd. 

 
 
Tvarohové placky (Qorkplazl) 
Uvařené brambory, vejce, hrubá mouka, sůl, tvaroh (používal se kozí) 
 
Uvařené a vychladlé brambory nastrouháme. Přidáme 
vejce, hrubou mouku, sůl a tvaroh. Vše zpracujeme v 
těsto, ze kterého naděláme placičky velké asi jako 

ženská dlaň, tlusté asi 1cm. Placky opečeme na tuku 
z obou stran do zlatova a ještě horké obalíme v krupi-
covém cukru. 

 
 
Skládanice  
1 kg polohrubé mouky, 18 dkg cukru, 18 dkg másla, 3 žloutky, kostka droždí, sůl, mléko dle potřeby 
 
 
 
 
Vypracujeme těsto a necháme vykynout. Potom roz-
válíme na vále a vykrajujeme kolečka, na která stře-
dem naneseme nádivku (povidlovou, makovou, tva-
rohovou), posypeme žmolenkou a přeložíme tak, aby 
nádivka byla přikrytá. Na povrchu potřeme rozšleha-
ným vajíčkem a upečeme jako koláče.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rozcuchaná nevěsta  
400 g hrubé mouky, 1 kg vařených brambor, 1 kg jablek, máslo na vymazání pekáčku, cukr na posypání dle chuti, 3 
lžičky skořice, 2 lžíce roztaveného másla, 1 vejce, 100 ml mléka  
 
Uvařené brambory oloupeme. Hrubou mouku vysy-
peme na vál a po částech do ní nastrouháme vařené 
brambory, které prosypáváme moukou tak, aby 
vzniklo něco jako žmolenka na koláče. Jablka olou-
peme, zbavíme semeníků a nakrájíme na plátky. 

Pekáček důkladně vymažeme máslem a střídavě 
vrstvíme brambory s moukou a jablka. Jablečnou 
vrstvu zasypeme skořicovým cukrem. Poslední vrstvu 
tvoří jablka. Ta polijeme rozpuštěným máslem. Mlé-
ko rozšleháme s vejcem a celý pokrm přelijeme. 
V předehřáté troubě (200°C) pečeme  asi 40 minut.  
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rozcuchaná nevěsta 
 
 
 
Bramborák  
 

 
 

 
 
 
Sejkorové těsto, do kterého můžeme přidat ještě 
česnek a majoránku, nalijeme na pekáč s rozpáleným 
sádlem. Nejlepší je škvarkové. Pečeme do zlatova a 
křupava. 
Taky bramborák se dá připravovat na sladko. Těsto 
na pekáči se poklade buď švestkami (rozpůlenými 
čerstvými nebo sušenými) nebo čtvrtkami oloupa-
ných hrušek. 

 
Camprat  
Camprat není nic jiného než bramborák, kterému nedáte pokoj. Bramborákové těsto nalijete na rozpálený tuk, ale 
zhruba za deset minut vezmete špachtli a těsto po částech zpřevracíte. Tuto proceduru opakujete, dokud není cam-
prat samá křupavá kůrčička. 
  
 
Nahatý holky 
Pánové ať se uklidní. Nejde o žádnou pikantnost. „Nahatý holky“ se říkalo velkým bílým fazolím. Ty se vařily a 
podávaly polité škvarky nebo osmaženou cibulkou. 
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Použité obrázky jsou z pera Líby Novotné 

 

_____________________________________________________________________ 

 
Toto číslo zpravodaje Správy CHKO  Jizerské hory bylo vydáno s finanční podporou  

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. 
 

Použité fotografie pocházejí z archívu Správy CHKO Jizerské hory 
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