
SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL ČSOP 2022 

2. – 4. ZÁŘÍ 2022, Jizerské hory – Nové Město pod Smrkem 

 

Pořádá: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory a Kancelář ÚVR ČSOP, ve spolupráci 

SCHKO Jizerské hory 

Ubytování JCamp Nové Město pod Smrkem, www.jcamp.cz 

 

Program: 

 

Pátek 2. září 

Přednášky (časy jsou orientační): 

16 h. Rekreační a sportovní aktivity v Jizerských horách - Ing. Jiří Hušek (ředitel AOPK 

Liberecko)  

17 h. Zajímavosti o Jizerských horách - Ing. Tomáš Korytář, vedoucí SCHKO Jizerské hory (s 

promítáním) 

18 h. Slavnostní zahájení – L. Ambrozek (předseda ČSOP), Správa CHKO, hosté, pořádající 

organizace 

Večeře 

19 h. Současné problémy v ochraně přírody -  RNDr. František Pelc (ředitel AOPK)  

20 h. Jizerskohorské bučiny a UNESCO  - Ing. Jiří Hušek (ředitel AOPK Liberecko) 

Po 20. h. Setkání s astronomy – krátká přednáška, pozorování (po skupinkách max. 20-30 osob) 

Neformální setkání s p. Miloslavem Nevrlým - podpis knih (možno i zakoupit)  

Po 20h. Noční program pro děti 

Sobota 3. září 

Snídaně, obědový balíček na cestu 

celodenní exkurze (zajištěný autobus / pěšky) – odjezd cca 8:30: 

1. Mokřady Jizerských hor (busem na Smědavu a pak okruh cca 15 km – Černá jezírka, Quarré, 

okraj Rašeliniště Jizery…) – Mgr. Šárka Mazánková (AOPK Liberecko). Mírně náročná trasa. 

 

2. Smrk (nejvyšší český vrchol Jizerských hor) a okolí, Jizerskohorské bučiny – pěší túra (bez 

busu) – Mgr. Jiří Hušek (AOPK Liberecko). Trasa cca 15km, běžný terén, po turistické značce. 

 

 



3. Skalní město a Jizerskohorské bučiny, Meandry Smědavy, Křížový vrch – autobusová 

(přednostně pro fyzicky méně zdatné turisty)  - Ing. Jiří Hušek (AOPK Liberecko). Omezený 

počet míst 54. Několik zastávek autobusem, trasa vždy 1-2km od autobusu. 

 

4. Novoměstská kyselka – Poloindividuální pěší výlet do okolí, značené naučné stezky. Vhodné i 

pro menší děti. 

Odpoledne po návratu z exkurzí -  Program pro děti v kempu (SMOP ČSOP), nejpravděpodobněji 

v chatce č. 7, bude vyvěšeno u hlavní budovy 

Večer: Posezení u ohně - kapela, oheň, buřty.  

Netopýří noc (pěšky z kempu) -   cca 19.30 kratší prezentace + vycházka s detektorem - D. Horáček 

 

 

Neděle 4. září 

výlety (vše pěšky nebo individuální dopravou): 

1. Štoly – s Danem Horáčkem (36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory) 

2. Jizerskohorské technické muzeum – (prohlídka) – přednostně pro předem nahlášené 

zájemce - dohodnuté jsou dvě prohlídky v 10:00 a v 11:00 

3. Oldřichov – exkurzní cesta – s Tomášem Klimovičem (36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO 

Jizerské hory) 

4. Jizerskohorské bučiny - individuálně 

 

Důležité tipy: 

➢ Doporučujeme vzít si s sebou vlastní baterku (k návštěvě štol) 

 

➢ Milovníkům knih M. Nevrlého (Karpatské hry, Kniha o Jizerských horách ad.) 

doporučujeme vzít si s sebou knihy tohoto autora  - má být možnost podepsání 

knížek i individuálního popovídání s autorem 
 

 

Změna programu vyhrazena 


