
Memoriál Josefa Šnajdra 2022 

Pochod Jizerskými horami 
Tímto Vás zveme na třetí ročník pochodu. Josef měl rád hory, zejména Krkonoše. Občas jsme ale také 

zavítali do jiných hor, proto tentokrát jdeme na pochod a procházku do krásných hor Jizerských. 

 

Výlet se bude konat v sobotu 20. srpna 2022 a bude vypadat takto: 

07:30 - odjezd autobusem od hasičské zbrojnice v Doubravě (po dohodě je možno nabrat účastníky 

i na trase Žehrov a Žďár) 

09:00 - příjezd do osady Smědava v Jizerských horách 

Cílem memoriálu je nabídnout možnosti všem kategoriím milovníků hor a chůze. Od náročnějších 

s chutí ujít více kilometrů až po ty, kterým stačí pouze krátká procházka a volný čas vyplní rozjímáním 

v nějaké z horských občerstvovacích stanic s půllitrem piva nebo jiného nápoje.  

Trasa 1 – nejkratší. Z parkoviště Smědava lehce nahoru po červené okolo hory Jizery. Pěšina  

v prvních metrech lehce stoupá, ale nic dramatického to není. 

Cestou budeme mít možnost cca po 2 km odbočit vlevo a 

vystoupat na vrchol hory Jizery. Pokud budeme pokračovat dále, 

po cca 500 metrech si můžeme prohlédnout přírodní rezervaci 

„klečové louky“. Tato trasa nabízí několik možností, nicméně 

v každém případě první zastávkou s občerstvením je rozcestník Na 

Knejpě (po 3km). Zde Vám ochotný horal nabídne chutné 

občerstvení. Pokud toto místo bude cíl vaší cesty, trasa sem a zpět 

měří 6 km. Pokud budeme odsud pokračovat okolo hory Jizery (na 

rozcestí vlevo), trasa zpět na parkoviště Smědava bude měřit cca 8,5 km.   
 

Trasa 2 – střední délka. Ze Smědavy po zelené, tedy po „Smrkové cestě“ na rozcestí Černá Smědá,  

kde pokračujeme rovně. Dále po téže Smrkové cestě až na 

rozcestí pod vrchem Zelený Kámen, kde se dáme vpravo, směr 

Pytlácké kameny. Zpět od Pytláckých kamenů přímou spojkou 

(dolů) na „Jizerskou silnici“. A po té zpět na Smědavu. Tato trasa 

je střední délky cca 11 km. Na této trase není moc možností 

k občerstvení. Pytlácké kameny jsou opravdu jen kameny, kde si 

můžete vychutnat pouze přibalenou svačinu. 



Trasa 3 – nejdelší. Ze Smědavy na Pytlácké kameny 

jako trasa 2, nicméně potom dále po Hřebenovce na 

Lasičí cestu. Poté vpravo směr osada Jizerka. Jakmile 

dorazíme do Jizerky, dáme se vpravo po Lasičí cestě do 

osady Jizerka. Kde se dáme opět vpravo po „Jizerské 

silnici“, po několika desítkách metrů dorazíme 

k legendárnímu Hnojovému domu. Kudy pokračujeme 

zpět na Smědavu. Tato trasa je nejdelší cca 15 km. Na 

této trase je dobrá možnost občerstvení právě na 

Jizerce. Cestu zpět se můžete zastavit u rašeliniště Jizerky.  

 

16:30 – Odjezd zpět směr Doubrava 

   

Memoriál Josefa Šnajdra je připomenutí muže, který měl rád přírodu, lidi a hory. Celý život byl 

aktivní, krom jiného činný v obci a také roky vedl místním Sociální demokracii, což v jistém smyslu 

zdědil po svém tatínkovi. A proto již tradičně ČSSD Mladá Boleslav tuto akci finančně podporuje. 

Cena zájezdu (dopravy) je tedy 120 Kč. Občerstvení a ostatní záležitosti si hradí každý sám.  

Nezapomeňte prosím, že jdeme do hor, kde se může počasí změnit z hodiny na hodinu, proto je 

potřeba být připraveni na všechny varianty, déšť, zima, atd. Na výše uvedených trasách není moc 

možností, kde se dá schovat, tak doporučuji pláštěnky a druhé oblečení s sebou do autobusu. 

Kapacita zájezdu je omezená. 

 

Zájemci se mohou hlásit na čísle: 725 562 522 nebo osobně u Martina Šnajdra   


