Tipy
na
výlety

Semilské
vyhlídkové okruhy
Semilsko

I. NA ROZHLEDNU JÁRY CIMRMANA – 6 km

I. SEMILY –

Koštofrank, Jílovecká (0,5 km) – Nouzov, rozhl. Járy Cimrmana (3 km) – Nouzovská kaple, rozc. (3,5 km) – SEMILY (6 km)
TRASA JE ZNAČENA MODRÝMI STOPAMI.

II. ZE SEMIL AŽ NA MORAVU – 9 km

II. SEMILY –

Bítouchov (2 km) –
Morava, rozc. (4,5 km) –
Sejkorská kaple (6,5 km) –
U čtrnácti pomocníků (8,5 km) –
SEMILY (9 km)
Z Bítouchova po cyklotrase 4170 TRASA ZNAČENA ŽLUTÝMI STOPAMI.
ROZHLEDNA JÁRY CIMRMANA – nejnižší rozhledna
od největšího z Čechů je v Nouzově u Semil. Architektem a otcem nápadu na vybudování tohoto díla je Jára
Cimrman. Nacházíme se totiž v kraji, kde se dlouhou
dobu zdržoval.

Sportovní centrum Semily

Sejkorská kaplička

Bítouchovská zvonička

Pilníkářská dílna, Semily

SEMILY – první písemná zpráva z r. 1352 se týká kostela, proto se soudí, že Semily existovaly již dlouho předtím. Město bylo v minulosti z větší částí dřevěné, ale
postihlo je několik ničivých požárů, takže se z historické
zástavby mnoho nezachovalo. Semily prošly obdobím
rozvoje obchodu, řemesel, drobné výroby a nakonec
i průmyslu využívajícího síly řeky. Pozůstatkem tohoto
období je i rozlehlý komplex Schmittovy textilky při Jizeře. K zajímavostem ve městě patří Mariánský sloup
z r. 1738 (sousoší Panny Marie, sv. Jana Evangelisty,
sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého), novorománský kostel sv. Petra a Pavla z poč. 20. stol. (výhled),
nová budova Městského úřadu, vzniklá přestavbou
továrny (Stavba roku 2006), Muzeum a Pojizerská
galerie, kostel sv. Jana Křtitele na Koštofranku (původně dřevěný, na kamenný kostel přestavěn r. 1723,
postavený na místě středověké tvrze katol. menšinou
na konci 16. stol., zachoval se zvon s letopočtem 1590),
roubené chalupy v Jílovecké ulici (poslední dochovaná
památka původní zástavby města, pocházejí z přelomu 19. a 20. stol., obývali je drobní řemeslníci, dělníci
a domkáři). V jedné z těchto chalup lze navštívit unikátní pilníkářskou dílnu. Všechny tři domy jsou pojizerského typu a pro svou neporušenost mají mimořádnou
hodnotu, jsou kulturní památkou.

BÍTOUCHOV – poprvé zmíněn r. 1461, patřil nejprve
k rohozeckému panství, od pol. 16. stol. k Semilům.
Rozvoj textilního průmyslu koncem 19. stol. přinesl
rychlý růst počtu obyvatel. Zvonice s bání krytou šindelem z r. 1812 je rázovitou památkou lidového stavitelství.
SEJKORSKÁ KAPLIČKA – barokní výklenková kaple
Panny Marie Bolestné z konce 17. stol., jejíž jméno
je prý spjato se zklamáním, které zažila Polyxena Des
Fours, když se z místa, kde kaplička dnes stojí, podívala k Bozkovu, aby spatřila kostelík, na jehož stavbu
věnovala hodně peněz (svému kočímu zavelela „Sýkoro
otoč!“). Ve starých mapách bylo toto místo označováno
Na sejkoří (sejk znamená cíp), což je i jiný výklad původu jména kapličky. V minulosti se stala poutním místem. Nedaleko je Masarykova vyhlídka – místo, odkud
se na Kozákov, Bozkov i na část Krkonoš díval prezident
T. G. Masaryk při své návštěvě Semilska.
U ČTRNÁCTI POMOCNÍKŮ – kaplička zasvěcená
čtrnácti svatým pomocníkům v nouzi, kteří byli vyobrazeni na její stěně (Achatius, Barbora, Blažej, Cyriak,
Diviš, Erasmus, Eustach, Jiljí, Jiří, Kateřina Alexandrijská, Kryštof, Markéta, Pantaleon a Vít). Malba je značně
poškozena. U kapličky jsou čtyři památné stromy – lípy
srdčité, staré 150 let.

Rozhledna Járy Cimrmana
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Semilské vyhlídkové okruhy
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VÝŠKOVÝ
VÝŠKOVÝPROFIL
PROFIL

VÝŠKOVÝ PROFIL

LEGENDA
silnice pro motorová vozidla

silnice III. třídy

nezpevněná cesta

značené turistické trasy

silnice I. třídy

vedlejší silnice

značená cyklotrasa

doporučená cyklotrasa

silnice II. třídy

zpevněná cesta

pásové značení cyklotras

doporučená pěší trasa

