
Zápis z pracovní schůzky dne 24.01.2014 

v budově MěÚ Semily

Přítomni: Ing. Marcela Volšičková, Mgr. Kateřina Šromová, Ing. Jiří Lukeš, Ing. Jan 

Mertlík, Miloslava Koucká, Ing. Tomáš Šimek, RNDr. Tomáš Řídkošil, Jana Brojová

„Geologická zastavení v Geoparku UNESCO Český ráj 

v oblasti Mikroregionu Kozákov“

 Předložená studie je příliš rozsáhlá /má 100 stran/, nutno srovnat a rozčlenit dle 

zadání, aby byla přehledná /fotky 3-6 fotek/, provést výtah z textu /min. 30 

bodů, 1800 znaků, 3600 znaků u lokalit/

 Předloženou verzi si ponecháme jako verzi pracovní

 Držet se zadání studie - nová verze musí mít: 

15 bodů v textové části - 1800 znaků – obecný + geologický popis 

a 15 bodů v návrhové části 3600 znaků – rozšířenější text, vybavení, cenová 

část

 Zmiňovaných 15 bodů vybere p. RNDr. Tomáš Řídkošil

 Gabionové koše – pořizovací náklady, udržitelnost, bude třeba souhlasy 

vlastníků, jaký zvolit sklon 15 či 45˚?, velikost, mutace, hlavní nákladovou 

položkou bude doprava

 Jednotnost značení na trase, pokud to půjde využít stávajících značení KČT, 

ale i cyklistických tras

 Taggy – regionální taggy pod společnou správou, QR kódy, částečně 

financováno z ministerstva pro místní rozvoj

 Bee tagg má šestiúhelníkový tvar a je zpoplatněný, u čtverhranného není 

zpoplatněná nálepka, kam je umístit proti odcizení, můžeme doplnit zvuky, 

instalace bude záležet na samotných obcích

 Snaha cenové dostupnosti, kameny selektivně vysbírané – při realizaci

 2 okruhy /každý na jiném břehu Jizery/

 Kterých 30 bodů bude ve zkráceném rozsahu?

 Lokalita na katastru Chuchelny /vybráno 10/6 lokalit/: 

- CH02 Bačov – výskyt sopečných tufů /vykácení náletů, aby byly skály 

vidět/

- CH03 Komárov – čedič s kulovitou odlučností, 

- CH04 Lávové proudy Kozákova, 

- CH05 Chata na Kozákově – kráter, 

- CH06 Pod chatou na Kozákově kráterová brekcie, 

- CH08 Svahové pohyby a hydrogeologie, 

- CH11 Na kamínce 

- CH12 Čedičové varhany + CH17 Sloupcová odlučnost – sloučit,



- CH13 Krkavčí skála, 

- CH14 Ferrata

 Lokalita na katastru Semily /vybráno 11/7 lokalit/:

- S01 Na rovném u trafostanice /jednání s Krajskou správou silnic LK/ 

- S02 Bezkořenná erupce za Machovými

- S05 Bítouchov – sesuvy

- S06 Myší skála

- S08 Semilské souvrství + S15 Štola – sloučit /zatraktivnit a zhodnotit 

území Palackých sadů/

- S09 Semily nová radnice /postačí fotka s textem/

- S10 Treperka + S11 Varta – sloučit¨

- S13 Masarykova vyhlídka

- S16 Albitická žula /vyčistit a zpřístupnit lom, je tam zástupce žuly/

- S17 – S27 – z Riegrovy stezky – sloučit do 1 bodu

- S28 Venkovní expozice Riegrovo náměstí /doplnit údaje/

 Lokalita na katastru Záhoří /vybráno 6/3 lokalit/:

- Z01 Hamštejnský vrch-melafyry

- Z02 Buchtův kopeček /zajímavá sopka, vyčistit/

- Z06 Údolí potoka u Proseče

- Z07 Proseč u silnice

- Z08 Daleké výhledy

- Z10 Záhoří – škola Smrčí expozice + Z11 Drobné církevní památky –

sloučit / popisy před školou a přidat cedule na drobné církevní památky/

Termíny:

- přepracování textové části, jazyková korektura – do 31.1.2014

- RNDr. Tomáš Řídkošil – schůzka s architektem

- GPS pozice – nutno dodat, je to součást zadání

- Vyřešit autorská práva

Brojová Jana

dne 19.02.2014

………………… ………………. ………………

Obec Chuchelna Město Semily Obec Záhoří




