
Zápis z jednání zástupců DSO MR Kozákov  

dne 25.05.2015 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky) 

 

Přítomni: L. Mlejnková, T. Šimek, M. Koucká, J. Lukeš, J. Mertlík, T. Řídkošil, J. Velová 

 

Program jednání: 

„Geologická zastavení v Geoparku UNESCO Český ráj v oblasti Mikroregionu 

Kozákov“ 

 Předseda MR Šimek hovořil s p. Balcarem, se společností Eurovia by neměl být  

problém 

 Lom – informační panel + interaktivní prvek, posezení (lavička, stůl), herní prvky: 

přechod po balvanech, hod kamenem na cíl nebo do dálky, geologie – deska s otvory 

pro ruce, vzadu dřevěné modely krystalů, místo pro ohniště, odpadkový koš (nutnost  

pravidelného vyvážení) nebo lépe jednou za čas přijít posbírat odpadky?, pravidelná 

údržba (sekání, nálety)  

 Bačov – panel + stříška (zastřešený odkryv horniny vybavený informačním panelem, 

jednoduchá stříška na třech nohách 2 m x 0,6 m) 

 Semilské souvrství – za jedním z „výchozů“ naučný panel, lavička, gabion zde nemá 

význam (mohla by být lavička se základem gabionu), posuvný panel nebo jiný 

interaktivní prvek? (musí se však počítat i s větším rizikem poničení) 

 OÚ Záhoří  – zde menší riziko vandalismu, doplnění miniexpozice (zajistí T. 

Řídkošil), posezení ne, interaktivní + informační panel, poznávací prvky, edukativní 

hledisko, odkaz na ostatní zastavení?, herní prvek: spojování dvojic (popis + foto 

horniny spojit provazem) 

 Jednotný vzhled informačních panelů, nepoužívat kovové prvky, materiál – dřevo 

(nosné prvky – šestiboké hranoly), větší rozměry, ne drobné písmo  – chceme 

upoutat, upozornit, že je zde něco zajímavého      

 Šestiboký hranol by byl zajímavý i na lavičky (odlišení od obyčejných laviček a 

zároveň jednotící prvek) 

 Značka geologické zastavení - odlišení od jiných produktů cestovního ruchu 

 Problém se zakopáváním gabionů, gabiony volit spíše jako nosné prvky 

 Smlouvy s vlastníky pozemků - souhlas s umístěním inventáře (kostru smlouvy 

připraví SČR)  

 T. Řídkošil připraví texty na panely a pro skládačky (J. Mertlík sdělí zadání – 

požadavky na délku textu a grafiku), termín 14 dní, texty pro panely zaslat 

účastníkům jednání MR s předstihem před datem příštího setkání MR (nejpozději do 

pondělí 15. června 2015) 

    

 



 

Závěr 

 Další jednání MR Kozákov se uskuteční v úterý 16. června 2015  

od 9.30 hodin na MěÚ v Semilech (v kanceláři starostky) 

 

 

Zapsala Jana Velová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………   ……………….   ……………… 

Obec Chuchelna   Město Semily   Obec Záhoří 


