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JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšná společnost 
Kořenov 480, 468 49 Kořenov 

IČO 28665431 

www.jizerkyprovas.cz 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 
 

Obecně prospěšná společnost Jizerky pro vás byla založena  

obcí Kořenov a čtyřmi fyzickými osobami 18. 6. 2008 pro  

podporu vyváženého a udržitelného rozvoje cestovního  

ruchu a péče o krajinu Jizerských hor.                                                                                                  

Významnou měrou se na činnosti společnosti finančně podílí  

také obec Paseky nad Jizerou. 

 

Prakticky je činnost společnosti JIZERKY PRO VÁS, o.p.s. zaměřena na: 

 podporu rozvoje služeb cestovního ruchu  

* vydáváním propagačních materiálů   

* zkvalitňováním turistické nabídky 

 rozvoj informačních služeb prostřednictvím  

* Informačního centra Kořenov 

* zřízení a správy webových stránek www.jizerkyprovas.cz 

 údržbu cyklotras a běžeckých lyžařských tras (včetně značení) Kořenovska a Pasek nad 

Jizerou s cílem propojovat Jizerské hory s Krkonošemi  

 péči o krajinu, kulturní a přírodní dědictví zejména formou oprav drobných památek, 

péče o zeleň, tvorby naučných stezek ad. 

 spolupráci s dalšími subjekty formou příhraničního partnerství 

 
 Aktivity společnosti v roce 2012 
 

Informační centrum Kořenov   
Pracovnice infocentra byla zaškolena pro vkládání a opravy údajů v Datovém skladu 

Libereckého kraje. Do systému nahlížejí informační centra i veřejnost a úkolem našeho 

infocentra je udržovat údaje aktuální a doplněné. Během roku 2012 vzrostla návštěvnost až 

o 100 %. Z nabídky byl stažen terminál Sazky pro nízký obrat v poměru k administraci a 

obsazenému prostoru. Interiér infocentra byl oživen novým nábytkem a uspořádáním v 

souladu s provozovnou půjčovny lyží a kol, která se v prostorech nachází. Zároveň bylo 

infocentrum vybaveno potřebnou elektronikou pro zkvalitnění služeb. Pracovnice vytváří 

informační materiály a mapy místního významu.  

IC nabízí v současnosti velký výběr propagačních materiálů regionů Jizerských hor a 

Krkonoš, informace o službách cestovního ruchu kořenovska a pasecka, další informační 

služby i prodej typických a tradičních výrobků z regionální produkce.  

Pracovnice informačního centra pravidelně aktualizují a obsluhují webové stránky 

společnosti www.jizerkyprovas.cz, zapisují každodenní návštěvnost, ze které lze vyhodnotit 

střídání největších potřeb návštěvy infocentra. Doslané elektronické letáky a informace o 

akcích jsou rozesílány na e-mailové adresy ubytovatelů.  

 

 

http://www.jizerkyprovas.cz/
http://www.jizerkyprovas.cz/


2 

 

Údržba běžeckých tras 
Obecně prospěšná společnost Jizerky pro vás propojuje lyžařské trasy Jizerských hor a 

Krkonoš v Kořenově a Pasekách nad Jizerou a vytváří tak rozsáhlý lyžařský areál.  

Rolba Leitner H 360 s dvoustopovačem startovala z Pasek n.J. ke své cestě okolo Štěpánky 

a Bílé skály, kolem Kapradníku a do Kořenova. Projížděla také od Tesařova 

k polubenskému kostelu, zde protahovala tréninkový okruh údolím a opačným směrem 

k areálu U Čápa. V závěru roku byla rolba převezena na Polubný a jejím obvodem se stal 

tréninkový okruh prodloužený o spojnici k nádraží. V závěru roku nebyla pokrývka sněhu 

taková, aby byla protahována trasa od Jizerky do Polubného. Při protahování těchto úseků 

řidiči úzce spolupracují s řidiči rolby Jizerské o.p.s. z Bedřichova.  

Byly vytvořeny nové mapy v novém designu s odkazem na sponzory a jednotným 

stojanem. Před zahájením sezony byly osazeny při nástupních místech mapy velikosti A0 a 

na trasách byly osazeny mapy velikosti A3. Zároveň byly mapy vydány v tištěné podobě s 

informacemi o možnostech navštívit zajímavá místa v Kořenově a Pasekách. Tyto mapy lze 

zakoupit na infocentru.  

 

Odstavná plocha Mořina 

Hlavním příjmem společnosti je z provozování placené odstavné plochy Mořina na Jizerce. 

Roční výnos z této činnosti ovlivňují zejména klimatické podmínky, které na jedné straně 

ovlivňují návštěvnost Jizerky a na druhé výdaje na údržbu plochy. V roce 2012 bylo 

parkovné zvýšeno ze 40,- Kč na 50,- Kč na vozidlo a den. Před letní sezónou byla po 

dohodě se Správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory upravena plocha srovnáním 

terénu tak, že došlo k navýšení kapacity o 40 vozidel. Další rozšiřování již nebude možné, 

neboť se plocha nachází v těsné blízkosti 1.zóny odstupňované ochrany přírody CHKO 

Jizerské hory. Současně byla zavedena víkendová dopolední služba jedním pracovníkem, 

sloužící k rovnání vozidel a rozměňování mincí. S nástupem zimní sezóny je zavedena 

služba i ve všední den.  Navýšení parkovného i kapacity s sebou nese zvýšení již dříve 

diskutovaného problému, kterým je potřeba zajistit pro návštěvníky udržované WC. 

Společnost odmítla návrh umístění pouze mobilního WC, neboť vyžaduje neustálou 

údržbu. Řešení se nabízí v podobě stavby víceúčelové budovy, která by sloužila k umístění 

WC, informačního centra a zázemí pro službuvykonávající pracovníky. Správa CHKO 

Jizerské hory projevila zájem spolupracovat při činnosti infocentra, které by bylo zaměřeno 

především na její činnost v oblasti. Návrh byl v závěru roku předložen zastupitelstvu Obce 

Kořenov jako vlastníku pozemku z důvodu vyřešení vlastnických vztahů k plánované 

stavbě.  

 
Projekty 

 

Partnerské volnočasové aktivity 
V lednu byla podána žádost o grant z fondu mikroprojektů přeshraniční spolupráce na 

projekt Partnerské volnočasové aktivity, jehož cílem bylo především zakoupení sněžného 

skútru, startovních čísel pro závodníky a stanu pro zázemí sportovních událostí. Jelikož se 

společnost účastní jako organizátor nebo spoluorganizátor několika sportovních aktivit v 

obci, uvedené vybavení bylo nutné půjčovat nebo provizorně zajišťovat. Při posuzování 

projektu byl nákup sněžného skútru zamítnut. V rámci projektu proběhl závod Přespolní 

běh žáků, který se konal v areálu školy polského partnera v Kopanieci. Běhu se, ač počasí 

nepřálo, zúčastnili děti z Kořenovské školy a první stupeň žáků školy v Kopanieci. Další 

aktivitou je závod ICE MANN v lednu 2013. Jedná se o extrémní závod: Běžci startují u 

horní stanice lyžařského vleku a běží okruh dlouhý 2,5 km, běžkař dostane štafetu od běžce 
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a běží volnou technikou okruh dlouhý 5 km, po doběhnutí předá štafetu sjezdaři a sám se 

přesouvá k dolní stanici vleku, kde čeká příjezd sjezdaře, od kterého převezme štafetu a 

podél vleku k horní stanici ji doveze do cíle. Úkolem sjezdaře je převzít štafetu od běžkaře 

u horní stanice vleku, běžet 250 m k lyžím, nazout je a vyrazit na trasu, na které jsou dvě 

místa, kde je úsek 100 m do kopce (závodník může sundat lyže nebo vybruslit) . Úsek 

sjezdaře končí u dolní stanice vleku, kde předává štafetu běžkaři, který vybruslí  sjezdovku 

800 m k horní stanici do cíle. Projekt bude ukončen v březnu 2013. 

 

Pasportizace drobných památek v krajině 
Od roku 2011 pracuje společnost na projektu "Pasportizace drobných památek v krajině". 

Cílem tohoto projektu je zmapování drobných památek v krajině a následné vytvoření 

jejich pasportizačních listů, aby bylo uchováno vše dostupné, co bude možno o těchto 

památkách zjistit, pro budoucí generace. V rámci projektu jsou pasportizovány drobné 

památky v obci Kořenov, Paseky nad Jizerou a Stara Kamienica. Výstupem vznikl Pasport 

obsahující listy s podrobným popisem a dále i propagační brožura s fotografickým 

představením památek a pojmenováním, která je rozdávána na infocentru. V dubnu se 

konalo setkání partnerů projektu ve Stare Kamienici v Polsku s předvedením výstupů 

projektu. Tímto setkáním byl projekt ukončen a vyúčtován.  

 

Záchrana kapličky sv. Gotharda – kulturního dědictví v ERN 
Projekt byl v roce 2011 ukončen a vyúčtován. V srpnu 2012 v době výročí vysvěcení kaple 

byla konána v kostele Mše a průvod ke kapli a tato událost by se měla stát každoroční 

tradicí. Uvažováno je i o konání pouti. 

 

Zasaď si svůj strom 
Společnost vstoupila do spolupráce s o.s. Čmelák a Venkovský prostor o.p.s. . Cílem 

spolupráce bylo vysázení alejí k rozhledně Štěpánka a ke Sluneční chatě. Členky 

Venkovského prostoru v rámci projektu „Aleje v chráněných územích Jizerských a 

Lužických hor“ zajistili osvětu o alejích a jejich ochraně. V rámci tohoto bylo pro děti ze 

Základní školy v Kořenově konáno „Povídání v alejích“ při procházce mezi stromy, které 

na obou místech zbyly z minulých alejí. Děti byly seznámeny s významem alejí, stromů a s 

jejich životem. Následně děti vytvořily spousty malovaných a psaných prací. Spolu s 

výstavou těchto prací byla ve škole uspořádána přednáška o významu alejí pro veřejnost, 

kterou tvořili především rodiče dětí ZŠ. Přednášející RNDr. Blažena Hušková dokázala 

zapojit rodiče do bohaté debaty. V sobotu 20.října se konalo samotné sázení s výzvou 

„Zasaď si svůj strom“. Nad očekávání se ho zúčastnilo více než 60 sázejících z řad žáků 

školy, jejich příbuzných, ale i přespolních návštěvníků. Sázející své stromy pojmenovali a 

stromy byly takto označeny popiskem, aby bylo možné jejich stav kdykoli přesně 

kontrolovat. V listopadu se konala přednáška s arboristou Ing. Miroslavem Wachem o 

vhodných řezech při úpravách stromů s praktickou ukázkou v terénu. Semináře se zúčastnili 

pracovníci Obce Kořenov, areálu U Čápa a Obce Paseky nad Jizerou. Zástupci naší 

společnosti byli pozváni na prohlídku alejí v německém Sasku.  

 

Rozsvícení vánočního stromu 
Tradičně první adventní neděli organizovala společnost spolu s dalšími spolky : areál U 

Čápa Příchovice s.r.o. , SDH Příchovice, Křižovatka o.s. – Rozsvícení vánočního stromu na 

náměstí v Příchovicích. V rámci odpoledně byl představen živý betlém, přišli tři králové, 

byly pouštěny vánoční koledy a bylo prodáváno občerstvení. Mediální atrakcí se stal let 
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andělů z věže kostela. Výtěžek z celé akce byl předán rovným dílem dětem ze základní a 

mateřské školy.  

 

Vánoční koncert 
Společnost spolupracovala s Obcí Kořenov na organizaci Vánočního koncertu konaného v 

Příchovickém kostele 27.prosince s vysokou účastí. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl 

věnován na opravu rozhledny Štěpánka.  

 

Lesopark na Sluneční 
V návaznosti na úspěšný projekt „Zasaď si svůj strom“ zadala společnost v listopadu Ing. 

Kateřině Preusslerové zpracovat žádost o dotaci na projekt přebudování nevzhledného 

lesního vrchu nad Sluneční chatou na Lesopark. Opět je cílem zapojit co nejvíce veřejnost 

pro vytvoření budoucího vzhledu tohoto parku, kde se nalézají zajímavé stromy 

vypovídající mnohé o historii tohoto místa. Na místo budou dovezeny kameny, které 

vyskládány dokreslí charakteristickou krajinu Jizerských hor. V rámci projektu bude 

vysazena lípa dětí ZŠ Kořenov u školního parku v Kopanieci v Polsku a polské děti si 

přijedou zasadit svůj strom do Lesoparku. Děti zároveň vytvoří slohové práce či malby 

vypovídající o příběhu stromu nebo lesa, které budou na panelech u stromů umístěny.   

 

 

Informativní přehled příjmů a výdajů některých vybraných aktivit  

a  činností společnosti: 
 

Provoz Informačního centra Kořenov v roce 2012: 

Náklady: 

Nájemné roční Informačního centra Kořenov (Beseda)                          94.821,60 Kč 

Osobní náklady (mzda v IC)                                                                    283.820,00 Kč 

Nákup zboží k prodeji + režie                                                                178.052,00 Kč 

Celkem                                                                                                    556.693,60 Kč 

Výnosy: 

Tržby za prodané zboží - drobný prodej v Infocentru                             196.947,00 Kč 

Celkem                                                                                                    196.947,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek činnosti                                                          - 359.746,60 Kč 

 

 

Parkoviště Jizerka v roce 2012: 

Náklady na nájemné + údržba                                             275.890,00 Kč 

Výnosy - prodej služeb - parkovište Jizerka                                             884.669,00 Kč 

Hospodářský výsledek činnosti                                                              608.779,00 Kč 

   

 

Zimní údržba běžeckých tratí v roce 2012: 

Příspěvek Jiz. o.p.s. na údržbu magistrály                                                   30.000,00 Kč 

Příspěvek  na údržbu – Tanvald      10.000,00 Kč 

Náklady na ostatní služby – na údržbu tratí                                               136.486,00 Kč 

Dotace z Lbc kraje                                                                                        29.790,00 Kč 

Hospodářský výsledek činnosti                                                            -  126.696,00 Kč 
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Granty : 

Kulturní dědictví bez hranic       +246.152,00 Kč 

Kaplička sv.Gotharda        +313.322,00 Kč 

Pasportizace drobných památek      -214.985,00 Kč 

Návrat půjček na granty       -445.578,00 Kč 

Hospodářský výsledek činnosti      -101.089,00 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

Složení řídících orgánů společnosti v roce 2012 
 

K 31. 12. 2012 bylo složení řídících orgánů následovné: 

 

SPRÁVNÍ RADA JIZERKY PRO VÁS, o.p.s. 

Stanislav Pelc  

Martin Řípa  

Martin Malý 

Aleš Voverka 

Lukáš Patrman 

Vlastimil Plecháč 

Předsedou správní rady byl zvolen: Stanislav Pelc  

 
DOZORČÍ RADA JIZERKY PRO VÁS, o.p.s. 

Hana Růžičková 

Renata Nosková 

Václav Plecháč 

Předsedou dozorčí rady byla zvolena: Hana Růžičková 

 
Ředitelka společnosti:  Petra Slavíková 

 
 


