
 

Zápis č. 2/2017 z jednání zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

dne 19. 6. 2017 z vrcholu Kozákova 

 

Přítomní členové: T. Šimek, M. Koucká 

Hosté: J. Mertlík, Z. Marková, T. Sábl 

Omluveni: L. Mlejnková 

Zapisovatelka: J. Salabová 

 

Program jednání: 

 Schválení závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kozákov za rok 2016 
 

Zástupci DSO Mikroregionu Kozákov řádně prostudovali návrh závěrečného 

účtu za rok 2016. Ten byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 

USNESENÍ č. 2/2017: 

Shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov schvaluje závěrečný účet 

za rok 2016 bez výhrad.  

 
 

 

 Schválení účetní závěrky DSO Mikroregionu Kozákov za rok 2016 
 

Na jednání byla rovněž schválena účetní závěrka Mikroregionu Kozákov za rok 

2016 nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 

USNESENÍ č. 3/2017 

Shromáždění zástupců DSO Mikroregionu Kozákov schvaluje účetní závěrku 

za rok 2016. 

 

 
 

 

 Geologické zastavení na Kozákově a Riegrova chata 

Pan předseda Šimek navrhl místo konání jednání na vrcholu Kozákova. 

Důvodem byla možnost shlédnutí stavu geologického zastavení na Kozákově a 

Riegrovy chaty, která prošla četnými opravami a úpravami, lze jmenovat např. 

zateplení, nové dřevěné obložení, kultivace okolních záhonků atd. 

Geologické zastavení je pročištěné a upravené, přebytečné keře a stromky jsou 

odstraněny. V nejbližší době budou doplněny popisové tabulky k jednotlivým 

kamenům (9, později 13). Dále mají být doplněny další kameny do expozice a 

kameny na rozťukávání. Bohužel lomy, z kterých měli být dodané kameny, již 

nefungují.  Pan Mertlík ještě dodává, že tu chybí kameny semilského souvrství, 

které by nebylo špatné doplnit. Pan Šimek doporučuje zajet se podívat za 

prodejnu pana Matějovského, kde buduje nové sklady. Jsou zde vykopané 



hromady zeminy a je případně možné, že by se tu nějaký kámen semilského 

souvrství mohl nalézt.  

Pan Mertlík dále, na žádost pana Šimka, přislíbil pomoc se sehnáním kamenů 

na geologické zastavení. Byl také požádán o zpracování případné cenové 

nabídky na cedule a kameny. 

Paní Marková plánuje rovněž upravit žlutou turistickou značku, aby lépe 

procházela geologickým zastavením. 

 

 

 Zalesnění Kozákova 

Při návštěvě vrcholu Kozákova pan Šimek poukázal také na místo, které chce 

jeho majitel zalesnit a již dříve, na jednání Mikroregionu Kozákov, vyjádřil 

svůj nesouhlas s tímto krokem a členové se k tomuto názoru připojili. Pozemek 

se nachází na levé straně od vyhlídkové louky. Zalesněním by došlo k zavření 

obzoru a omezení výhledu. Následně by byla tato strana viditelná jen 

z rozhledny. Majitele sousedních pozemků, vyjma jednoho, také nesouhlasí se 

zalesněním. Všichni přítomní nadále sdílejí stejný nesouhlas. 

 

 

 Žádost o příspěvek 

Paní Marková požádala Mikroregion Kozákov o poskytnutí finančního 

příspěvku na splacení faktur za úpravu geologického zastavení (přibližná 

hodnota nákladu je 100.000 Kč). Přítomní členové souhlasili s poskytnutím 

příspěvku ve výši 30.000 Kč. Práce na geologickém zastavení na Kozákově i 

jeho úprava má i nadále pokračovat. Zastavení by mělo být hotové do konce 

července. 

 

 

 Toaleta u ferraty 

Mikroregion Kozákov se dohodl o umístnění mobilní toalety u ferraty v 

Semilech. Měla již být umístěna, ale bohužel došlo ke zdržení. Stávající toaleta, 

jenž zde měla být umístěna, byla dána na městský park Ostrov v Semilech. 

Původní zde shořela následkem vandalismu. Nová toaleta k ferratě by měla být 

do 14 dnů. 

 

 

 Omezení dopravy pro těžké stroje 

Pan předseda Šimek se zmínil, že žádal o omezení dopravní dostupnosti na 

Kozákov pro těžké stroje, jezdí zde např. těžké nákladní automobily z lomu. 

Dochází k poničení komunikace a směrem od Lestkova již toto omezení platí. 

Bohužel, zatím se nepodařilo prosadit. Všichni přítomní sdílí jednotný názor 

s panem Šimkem na uzavření cesty na Kozákov pro těžké dopravní prostředky. 

 

 

 



 

 Kniha o Kozákově 

Příští rok bude slavit Riegrova chata na Kozákově 90 let. Při této příležitosti, by 

paní Marková chtěla vydat knihu o Kozákově s texty a obrázky. Měla by být 

podobná jako kniha Riegrova stezka – Kaňonem Jizery, která byla vydaná ke 

100. výročí otevření Riegrovy stezky. 

Mikroregion Kozákov byl požádán o součinnost a poskytnutí případného 

příspěvku na vydání knihy. Odhadovaný počet je 1.500 ks nebo 2.000 ks. Kniha 

by měla být vydána a pokřtěná příští rok, předpokládaný termín je 24. června 

2018. 

Pan předseda Šimek požádal paní Markovou o zaslání předběžného rozpočtu 

(odhad 200.000 Kč) a žádosti o příspěvek. 

Zástupci DSO Mikroregionu Kozákov předběžně souhlasí s vydáním knihy a 

spoluprací.  

 

 

 Geologická zastavení 

Pan Mertlík byl dotázán, jak to vypadá s geologickým zastavením v Palackého 

sadech, které se opravuje a má sem být dodána nová cedule. Bylo sděleno, že 

příští týden by mělo být vše namontováno a doděláno. 

Dále byla probírána nová místa pro geologická zastavení. Navrženo bylo možné 

zastavení v zatáčkách u Proseče, které je zajímavé. Nová zastavení Na 

Vzdychánku, kde by bylo možné udělat i posezení a zastavení v zatáčce na 

Komárově, kam by byla umístěna cedule. 

Zástupci Mikroregionu se rozhodli soustředit se především na stávající 

geologické zastavení na Kozákově a další dvě nová Na Vzdychánku a v zatáčce 

u točny autobusu na Komárově. 

Pan předseda Šimek rovněž využil příležitosti konání jednání na Kozákově, a 

při cestě zpět se s panem Mertlíkem a panem Sáblem zastavili prohlédnout 

zastavení v zatáčce na Komárově. Expozice by byla z horní strany zatáčky, bylo 

by potřebné obnažit (odstranit některé stromy a shrnout hlínu). Je nutná 

domluva s odborem životního prostředí. Pan Mertlík vypracuje studii k žádosti 

o povolení úprav na geologickém zastavení. 

 

 

V Semilech dne 19. 06. 2017     Zapsala Jiřina Salabová 

 

 

 

………………   ……………….   ……………… 

Obec Chuchelna   Město Semily   Obec Záhoří 


