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RIEGROVOU STEZKOU A ÚDOLÍM JIZERY

Pěší výlet s dopravou vlakem ČD dne 1. 9. 2018.

Hlaste se telefonicky nebo emailem do večera 31. 8. 2018.

Odjezd: V 7:02 hod. z nádraží ČD  v Pardubicích (Rosice n./Lab. 7:07 hod.), sraz

účastníků v 6:45 hod. na nádraží.

Příjezd: Semily 8:47 hod.

Mapa:    KČT 1 : 50 000  č. 19  Český ráj

Stravování: Z vlastních zdrojů, v restauraci Spálov, v Železném Brodě (v Semilech).

Výlet je zařazen do kalendáře TKSP akcí 2017 a oblasti KČT Pardubický kraj. 
Členové KČT jsou pojištěni u pojišťovny VZP na této akci včetně organizované 
cesty, ostatní účastníci akce (nečlenové) až na akci samotné. 

Naplánovaná trasa:

Semily od I centra  Č – Spálov  (7 km) Č – Pod Bozkovem  (10 km) – Z  200m na  M – Železný 
Brod nádraží ČD (19 km). Trasa se dá zkrátit o 3 km ze Spálova most. rozc. M (Kamenického 
stezka) – Semily nádraží  (16 km).
    
Odjezdy vlaků: 
Železný Brod:                    14:59 hod.                  16:59 hod.    
Semily:                                15:07 hod.                  17:07 hod.
Příjezd do Pardubic:         16:55 hod.                  18:55 hod.     

Zajímavosti na trase:

Semily – okresní město v  Libereckém kraji,  vzniklo na soutoku řek Jizery s Oleškou. První pí- 
semná zmínka o Semilech, resp. o farním kostele, je z roku 1352. Na Koštofranku stávala tvrz 
a později u Jizery dvůr, na počátku 18. století zámek.

http://www.tksp.info/


Mezi památky Semil patří  děkanský kostel  sv. Petra a  Pavla, kostel  sv. Jana  Křtitele,  hotel 
Obecní dům, dům čp. 2 (muzeum), tři roubené chalupy v Jílové ulici, mariánský sloup, sochy 
sv.  Anny a  sv. Václava u děkanského kostela, socha  sv. Jana Nepomuckého, dr. F. L. Riegra, 
sousoší A. Staška a  I. Olbrachta.
Údolí Jizery patří do Geoparku UNESCO, prochází jím Riegrova a  Kamenického stezka. Neda-
leko leží Bozkovské dolomitové jeskyně a asi 7 km od města hora Kozákov.

Železný Brod – město  se  nachází  v okrese Jablonec nad  Nisou. Část  města zvaná Trávníky
– lidová  architektura, od roku 1995 je chráněnou vesnickou památkovou rezervací. První pí-
semná zmínka o Brodu pochází z roku 1352. Město leží v údolí řeky Jizery, je křižovatkou pro 
turistické výpravy do Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje.
Mezi památky patří kostel sv. Jakuba Většího s dřevěnou zvonicí. Kamenné schodiště z Malé-
ho náměstí ke kostelu je lemováno barokními sochami sv. Anny, P. Marie Karlovské a sv. Jana
Nepomuckého. Za kostelem je umístěn tesaný pískovcový smírčí kříž.
Budova  Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské  je z roku 1920. Budova kina  byla posta-
vená v roce 1964 (vedoucí architekt Karel Hubáček - autor vysílače Ještěd).

Hezké zážitky, pěkné počasí a pohodu nám všem přeje

                                                                                                     Jan Dvořák
                                                                            
                                                                           (M: 774 884 941, jancendvo@seznam.cz)  

Děkujeme sponzorům, za jejichž finanční podpory se akce TKSP uskutečňují:


