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AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2011
HLAVNÍ ČINNOST
Jizerská magistrála
Lyžařská sezóna 2011 na Jizerské magistrále začala již posledním listopadovým týdnem roku
2010. Na lyžaře čekaly podél tratí nové mapové stojany, skiservis na bedřichovském stadionu
a prosvětlené stopy díky vyřezání náletových dřevin. V minulosti byly nálety pro Jizerskou
magistrálu problém. Při odtávání sněhu fréza sněžných strojů zasahovala do mladých
porostů. Nejenže se tím mohly rolby poškodit, ale na větve a mladé stromky si stěžovali
i sami lyžaři. Většina byla odstraněna firmou Lesy ČR, část úseků však prořezali zaměstnanci
Jizerské, o.p.s. nebo dobrovolníci, kteří pomáhají Jizerské magistrále.
I v zimní sezóně 2010/2011 mohli běžkaři přispět na Jizerskou magistrálu nejen dárcovskými
sms, ale i platební kartou přes internet nebo systémem Paysec. V průběhu zimy také neustále
narůstal počet fanoušků Magistrály na Facebooku, kdy došlo k překročení 2.000 fanoušků.
Po konci zimní sezóny pak byly uveřejněny i výsledky ze sčítání lyžařů projíždějících okolo
počítadla u Nové louky. Počet průchodů za pět zimních měsíců opět přesáhl 200 tisíc. Největší
návštěvnost byla zaznamenána o víkendových dnech, z měsíců pak byl nejvýraznější měsíc
leden.
V roce 2011 došlo k instalaci zasněžovacího systému kolem lyžařských tratí v Bedřichově.
Tuto akci finančně podpořil Liberecký kraj. Již v minulosti bylo pořízeno čerpadlo nezbytné
pro zasněžování a v roce 2011 se celý systém podařilo dokončit.
Společnosti se opět podařilo, i přes obecný trend snižování příspěvků a darů, sehnat pro
Jizerskou magistrálu dostatek financí na její provoz a údržbu v roce 2011. Jak se změnily
zdroje na financování Jizerské magistrály za poslední roky dokládá následující přehled:
Finance na úpravu Jizerské magistrály z veřejných rozpočtů tvoří 53 % z celkových příjmů,
od soukromých firem (40 %) a od soukromých dárců – lyžařů (7 %).
Peníze z veřejných rozpočtů se v roce 2011 oproti roku 2010 mírně zvedly. Zdaleka však
nedosahují takové úrovně jako před rokem 2010, kdy příjmy z těchto zdrojů byly téměř
o milion korun vyšší!
Od roku 2008 mírně rostly peníze od soukromých firem. Tento růst se však v roce 2011
zastavil. Oproti předchozímu roku dokonce došlo k mírnému poklesu.
V posledních letech stoupají peníze od soukromých dárců, tedy samotných lyžařů. Velmi
tomu pomohly dárcovské sms, které jsme spustili 11.11.2009. Od té doby lidé poslali přes
4 000 DMS, což obnáší více jak 110.000 Kč.
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Finanční dary pro Jizerskou magistrálu přijaté v roce 2011
Dárce

Částka

Dárce

Částka

Dárce

Částka

Regulus

10 000 Kč Interiér Windows

7 000 Kč O. Severýn

2 000 Kč

Fuchs Oil Corporation

37 227 Kč M. Kakrda

5 000 Kč J. Hlůzová

10 000 Kč

P. Stárek

20 000 Kč A Zárybnický

5 000 Kč J. Mareš

2 000 Kč

J. Žitný

10 000 Kč Jablotron Alarms

33 000 Kč Z. Müller

10 000 Kč

Jablocom s.r.o.

10 000 Kč Dřevoplast Ludvík

80 000 Kč Dyn s.r.o.

10 000 Kč

Ski a Bike Centrum
Radotín

10 000 Kč Webberger CZ

10 000 Kč Nadace Preciosa

10 000 Kč

J. Maděra

3 000 Kč OK Sport

5 000 Kč M. Kupková

F. Pálek

5 000 Kč P. Klenor

2 000 Kč R. Míka

2 000 Kč

Z. Štantejnský

5 000 Kč J. Soukal

20 000 Kč J. Buňat

12 000 Kč

Knorr - Bremse

25 000 Kč J. Stach

5 000 Kč

2 000 Kč M. Holeček

2 000 Kč

IG Sport

5 000 Kč M. Pazderský

9 843 Kč A-net

5 000 Kč

A. Mindžák

6 000 Kč F. Hásek

5 000 Kč J. Klinderová

2 000 Kč

J. Sadil

5 000 Kč P. Simerská

5 000 Kč J. Novák

Magna Seating

50 000 Kč A. Raymond

Pachner s.r.o.

40 000 Kč PPF a.s.

20 000 Kč H. Makovičková
150 000 Kč J. Vaníček

3 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč

Srovnání uplynulých zimních sezón
Sezóna

Zahájení sezóny

Ukončení sezóny

Celkem dní

Celkem najeto

Spotřeba nafty

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

20.11.2008
(říjen) pros. 2009
24.11.2010
9.12.2011

14.4.2009
28.3.2010
28.3.2011
8.4.2012

145
115
124
122

1 573 Mth
1 112 Mth
994 Mth
1 041 Mth

21 272 litrů
15 706 litrů
15 237 litrů
16 986 litrů

Co se týká finanční náročnosti úpravy Jizerské magistrály, byla stanovena cena jedné
motohodiny, a to na základě výdajů spojených s magistrálou v předchozích letech. Pro zimní
sezónu 2011/2012 tak cena jedné motohodiny činila 3.000 Kč.
Deklarace o spolupráci
Provoz Jizerské magistrály by nebyl možný bez dobré spolupráce se státním podnikem Lesy
ČR, Správnou CHKO Jizerské hory, Povodím Labe a Libereckým krajem. Pro zajištění činnosti
Jizerské magistrály je nezbytné sladit zájmy těchto institucí se zájmy Jizerské o.p.s., a zajistit
tak vysokou úroveň poskytovaných služeb. Právě proto došlo začátkem roku 2011 k podpisu
Deklarace o spolupráci, jejímž smyslem je ukázat veřejnosti ochotu spolupracovat a také
upozornit na to, že v horách nejsou „jen lyžaři“ nebo „jen ochránci“, ale že zde probíhají různé
činnosti společně.
Rozšíření trati nad stadionem v Bedřichově a úpravy cesty u Olivetské hory
Díky úzké spolupráci Jizerské, o.p.s. s Lesy ČR se podařilo zrealizovat rozšíření prvního
kilometru lesní cesty Elektrovod (úvoz nad stadionem v Bedřichově směrem k rozcestí
U Buku). Z Bedřichova je to přitom hlavní nástupní místo na lyžařské tratě, kudy během zimy
projde až 200 tisíc lyžařů. Rozšířením se cesta stala bezpečnější, a to hlavně v prudkém sjezdu zpět
do Bedřichova. Lesy ČR přispěly také na úpravu průseku pod vedením vysokého napětí mezi
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Bedřichovem vodojemem, Hájovnou a magistrálou,
což dává nové možnosti vedení tratí v okolí lyžařského
stadionu.
Lesy ČR, s.p. nechaly zrekonstruovat lesní cestu Stará
hejnická vedoucí přes Olivetskou horu, jejíž úprava
byla v minulosti rovněž problémová. Opravený most,
sanace břehu a 2 km dlouhá cesta s novým povrchem,
která je po krajích vyčištěná od náletů, tak zvýšila
pohodlí a bezpečnost pro návštěvníky magistrály.

Rozšířený výjezd z lyžařského
stadionu v Bedřichově

4. ročník Jizerského Night Light Marathonu
30. prosince se uskutečnil 4. ročník Jizerského Night Light Marathonu. Letos se za tmy a
hustého sněžení vydalo do stop již přes 300 nadšených závodníků. Tento již tradiční závod,
který je pořádán Jizerskou, o.p.s., byl letos vylepšen o některé novinky. Závodníci mohli letos
poprvé okusit pohodlí šatny přímo na stadionu, protože k dispozici byl stan, který pořadatelé
připravili díky spolupráci s Jizerskou Padesátkou. Další novinkou bylo elektronické měření
času, díky kterému byly průběžné výsledky k dispozici ihned a závodníci je obdrželi také
formou sms do svých telefonů.
V roce 2011 se na stadionu konalo celkem 20 sportovních akcí, z toho bylo pět závodů
konaných v letním období a zbylé v průběhu zimní sezóny, včetně výše zmiňovaného
a Jizerskou o.p.s. pořádaného nočního závodu.
Bedřichovské výhledy
Projekt byl zahájen již v roce 2010, jeho cílem je vybudování dvou výletních okruhů, které
propojí turisticky významná místa v Bedřichově a okolí. V roce 2011 došlo k realizaci terénních
úprav, byla vybudována odpočinková a sportovní místa. Závěrečná fáze projektu, včetně
vyúčtování dotace pak proběhne v roce 2012.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Informační centrum
Obec Bedřichov navýšila v roce 2011 příspěvek na provoz informačního centra na 200
tis. Kč. Došlo také k rozšíření sortimentu prodávaného zboží a prodloužení otevírací doby
o víkendech a státních svátcích. Oproti předchozímu roku navštívilo Informační centrum
o 400 osob více, což se promítlo i na obratu prodeje zboží, který byl tento rok o 20 tisíc
Kč vyšší než loni. Navázána byla úzká spolupráce se spolkem Bedřichováci o.s., jedná se
zejména o pomoc při propagaci a přípravě kulturních akcí.
Chata Stadion
Jizerská, o.p.s. provozovala Chatu Stadion přímo v centru zimního i letního dění – na zimním
stadionu, východisku všech hlavních běžeckých tratí, přímo u tenisových kurtů a startu
cyklotras po Jizerských horách. Největší zájem o chatu je tradičně v lednu a únoru. Objekt
je vhodný zejména pro skupiny kolem 30 osob. Od listopadu jsou chata i tenisové kurty
podnajaty panu Marku Pazderskému.
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Parkoviště Bedřichov
Na základě mandátní smlouvy přešla správa parkoviště od 1.7.2010 na Jizerskou o.p.s., která tím
na sebe převzala zajištění plné obslužnosti parkoviště. Provozovatelem zůstává i nadále obec
Bedřichov. Výše parkovného byla mimo zimní sezónu stanovena na 60 Kč za celý den. Pro
zimní sezónu je parkovné upraveno tak, aby i lyžařům vyrážejícím na delší trasu, stačilo 80 Kč.
V roce 2011 byla obě parkoviště vylepšena kamerovým a zabezpečovacím systémem. Jako
další krok kupředu byla modernizace parkovacího systému koupí nových PC a softwaru,
který napomáhá k lepší ovladatelnosti a přehlednosti.
Tržby za jednotlivé měsíce v roce 2011
Měsíc

Tržba ( v Kč )

Z toho pro Jizerskou,
o.p.s.* (v Kč)

Leden

646 950

80 868,75

Únor

712 950

89 118,75

Březen

394 995

49 374,38

Duben

25 860

3 232,50

Květen

64 440

8 055,00

Červen

22 720

2 840,00

Červenec

75 190

9 398,75

Srpen

82 180

10 272,50

Září

107 810

13 476,25

Říjen

35 390

4 423,76

Listopad

37 200

4 650,00

Prosinec

419 170

52 396,25

Celkem

2 624 855

328 106,89

* 15% z tržeb po odečtení DPH

EKONOMICKÁ ČÁST
Roční účetní závěrka - tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy. Základní údaje v ní obsažené
vykazují výsledek hospodaření ve výši -200 tis. Kč.

Výrok auditora k výroční zprávě – je součástí přílohy č. 1 výroční zprávy a obsahuje výrok
k účetní závěrce za rok 2011.
Přehled o celkových výnosech a nákladech
Celkové výnosy za všechny činnosti 2011

7.615 tis. Kč

Celkové náklady za všechny činnosti 2011

7.815 tis. Kč

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
Výnosy z hlavní činnosti 2011

6.060 tis. Kč

Výnosy z doplňkové činnosti 2011

1.555 tis. Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Oproti předchozímu roku nedošlo ve společnosti v roce 2011 k žádnému přírůstku fondů.
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Konečný stav fondů je tedy 29 tis. Kč.
Záporný výsledek hospodaření z roku 2010 ve výši 544 tis. Kč byl na základě rozhodnutí
správní rady přeúčtován na účet nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let.
Vlastní jmění společnosti zaznamenalo k 31.12.2011 úbytek 1.987 tis Kč. Jedná se o částku
odpovídající odpisům.
Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2011

změna stavu

k 31.12.2011

449 tis. Kč
30.711 tis. Kč

0 tis. Kč
+ 229 tis. Kč

449 tis. Kč
30.940 tis. Kč

Ke změně stavu došlo v roce 2011 pouze u dlouhodobého hmotného majetku, který byl
navýšen o tyto položky: 181 tis. Kč tvoří představuje osobní automobil, který byl pro potřeby společnosti zakoupen. Druhá částka ve výši 48 tis. Kč je za sněhovou frézu, která je pro
zimní údržbu chodníků v obci nepostradatelná.
Nejvyšší částka 1.265 tis. Kč je součet položek, které se týkají projektu Bedřichovské výhledy
a byly pořízeny z dotace, proto jsou součástí dlouhodobého hmotného majetku. Konkrétně se jedná o 66 tis. Kč za technický dozor na stavbě, 21 tis. Kč za projektovou dokumentaci, 20 tis. Kč za zajištění průběhu veřejné zakázky. Poslední položka 1.158 tis Kč představuje
cenu stavebních prací v rámci projektu.
Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb a náklady na vlastní činnost
Náklady na hlavní činnost v roce 2011
Náklady na doplňkovou činnost v roce 2011
Náklady na správu o.p.s. v roce 2011

6.553 tis. Kč
1.262 tis. Kč
0 Kč

Vývoj vybraných ukazatelů za roky 2009 až 2011
Následující tabulka tvoří přehled výnosů a nákladů za jednotlivé činnosti Jizerské, o.p.s.
v letech 2009 až 2011. Z údajů je zřejmé, že na rozdíl od roků 2009 a 2011 byly v roce 2010
celkové náklady za všechny činnosti vyšší než celkové výnosy za všechny činnosti. Podívámeli se na jednotlivé činnosti, tak výnosy i náklady na hlavní činnost mají kolísavou tendenci
a oba tyto ukazatele byly nejvyšší v roce 2010. Naproti tomu výnosy a náklady na doplňkovou
činnost mají v průběhu sledovaných tří let mírně rostoucí tendenci.
Ukazatel
Celkové výnosy za všechny činnosti
Celkové náklady za všechny činnosti
Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z doplňkové činnosti
Náklady na hlavní činnost
Náklady na doplňkovou činnost

2009
7.393 tis. Kč
5.950 tis. Kč
6.365 tis. Kč
1.028 tis. Kč
5.100 tis. Kč
850 tis. Kč

2010
8.736 tis. Kč
9.280 tis. Kč
7.364 tis. Kč
1.372 tis. Kč
8.168 tis. Kč
1.112 tis. Kč

2011
7.615 tis. Kč
7.815 tis. Kč
6.060 tis. Kč
1.555 tis. Kč
6.553 tis. Kč
1.262 tis. Kč
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Přijaté provozní dotace v roce 2011
Poskytovatel dotace

Částka
(v tis. Kč)

Liberecký kraj
Jablonec n. N.
Dotace EU
Liberec
Janov n. N.
Bedřichov

610
200
32
300
90
698

Frýdlant
Albrechtice

10
20

Lidské zdroje
Společnost zaměstnávala v roce 2011 na hlavní pracovní poměr 4 osoby – ředitel, technický
správce, pracovník informačního centra a správce parkovišť. Jedná se o stejný počet osob
jako v roce 2010. Dále společnost zaměstnávala v průběhu roku 2011 celkem 12 lidí na dobu
určitou, jedná se o lidi pro čištění obce, kteří jsou dotovaní úřadem práce. Výška této dotace
od úřadu práce činila v roce 2011 celkem 812.228,5 Kč.
Na dohodu o pracovní činnosti pak v roce 2011 pracovalo v Jizerské, o.p.s. celkem 11 lidí.
Jedná se především o brigádníky do informačního centra či o výpomoc na parkoviště.
Právě lidé vypomáhající na parkovištích navýšili počet lidí na dohodu proti roku 2010 velmi
významně, neboť v roce 2010 bylo ve společnosti celkem 5 lidí na dohodu za celý rok.
Změny zakládací listiny a složení orgánů obecně prospěšné společnosti v roce 2011
V roce 2011 došlo ke změnám v Zakládací listině společnosti. Změny byly provedeny
v návaznosti na nový zákon o obecně prospěšných společnostech číslo 231/2010 Sb., který
vstoupil v účinnost 1.1.2011. V souladu s touto novelou zákona o obecně prospěšných
společnostech se s platností od 1. 1. 2011 stává statutárním orgánem ředitel společnosti.
Další změna plynoucí z novely zákona je zrušení statutu Jizerské, o.p.s. Složení Správní
a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti se v roce 2011 nijak neměnilo.
K 31.12.2011 bylo složení orgánů obecně prospěšné společnosti následující:
DOZORČÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.
Ing. Jaromír Adamec - předseda
Mgr. Daniel David
Miroslav Kolombo
SPRÁVNÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.
Ing. Josef Ibehej - předseda
René Mašín
Ivan Šmaus
V roce 2011 však došlo ke změně ředitele Jizerské, o.p.s., výkon této funkce zastává
od 1.6.2011 Mgr. Jana Lhotová.
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HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZA ROK 2011
Rok 2011 byl pro společnost rokem vcelku vydařeným. Povedlo se podepsat Deklaraci
o spolupráci mezi klíčovými partnery Jizerské, o.p.s. a výsledky podpisu byly patrné i v praxi.
Bez úzké spolupráce s těmito silnými partnery by jistě nedošlo k realizaci tak významné akce,
jakou rozšíření magistrály u výjezdu z bedřichovského stadionu je.
Pozitivně lze hodnotit i další aktivity společnosti. Příkladem může být závod Jizerský Night
Light Marathon, neboť ten se oproti minulým ročníkům opět rozrostl. Z doplňkových aktivit
se k lepšímu jistě posunula kvalita poskytovaných služeb v informačním centru, které rozšířilo
své otevírací hodiny. Dalším krokem vpřed je úroveň obsluhy na parkovištích, které má
Jizerská, o.p.s. ve své správě od roku 2010. Zvýšený důraz na kvalitu obsluhy přinesl pozitivní
výsledky ve vybraném parkovném a také vyšší spokojenost návštěvníků. Vysoký důraz je
rovněž kladen na úklid parkovišť, jejich okolí i na celkový pořádek v obci.
Naplňování aktivit zmíněných v této zprávě patří mezi hlavní cíle společnosti i pro následující
období.
V Bedřichově dne 25.5.2012

Vypracovali: Jiří Pokorný, Jana Lhotová
Příloha Výroční zprávy - Účetní závěrka se zprávou auditora - jsou zveřejněny na webových
stránkách www.jizerskaops.cz nebo je k nahlédnutí u společnosti.
Originál dokumentu uložen u společnosti a jeho plné znění je rovněž uloženo v Obchodním
rejstříku ve Sbírce listin.

…………………………………..
……………………
Jana Lhotová
Ředitelka Jizerské o.p.s.
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