RIEGROVA STEZKA – NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍ JIZERY
ČESKÝ RÁJ, délka trasy 5,7 km
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RIEGROVA STEZKA – NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍ JIZERY
ČESKÝ RÁJ, délka trasy 5,7 km

Semily  Bítouchov  údolí Jizery  Podspálov
Z centra Semil se po červené turistické značce dostanete na výchozí místo stezky na rozcestí Bítouchov. Dále pokračujeme
údolím řeky Jizery po červené turistické značce do Podspálova. Zde končí Riegerova stezka, avšak můžeme se napojit
na modré turistické značení, vedoucí po Kamenického stezce, která nás zavede zpět do výchozího bodu v Semilech. Stezka se na 15 zastaveních věnuje ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí.
Semily
Město ležící v údolí při soutoku Jizery a Olešky, proslavené díky rodákům spisovatelům
Antalu Staškovi a Ivanu Olbrachtovi. První písemná zpráva o Semilech pochází z roku 1352,
protože se ale týká kostela, lze předpokládat,
že Semily existovaly již dlouho před tím. Semilské panství dlouho patřilo Smiřickým, pak
Albrechtu z Valdštejna a po něm se dostalo
do držení cizích šlechtických rodů. Mezi zajímavosti města patří Muzeum a Pojizerská galerie se dvěmi stálými expozicemi – Osobnosti Semilska a (Ne)zapomenutá minulost, novorománský kostel sv. Petra a Pavla či roubené
chalupy v Jílovecké ulici, poslední dochovaná
památka na původní zástavbu města.

Přírodní památka Galerie
Skalní soutěska se stěnami vysokými až 40 m
vytvořená řekou Jizerou v masivu žuly. Přírodní památka byla vyhlášena na ochranu populace lomikamenu trsnatého vlnatého vyskytujícího se na stěnách soutěsky. Zajímavostí je
77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná
5,5 metrů nad původní hladinou řeky Jizery.
Galerie je vybudována uměle.

Hydroelektrárna Spálov
V místní části obce Spálov – v osadě Podspálov se nachází hydroelektrárna vybudovaná
v letech 1921 až 1926. Voda do elektrárny je
přiváděna štolou vedoucí z řeky Jizery. Vodu
na turbínu přivádí 1 300 metrů dlouhý tunel
vylámaný ve skále. Elektrárna je dodnes v provozu a je otevřena v letní sezóně pro veřejnost.
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V blízkosti města nalezneme největší komplex
dolomitových jeskyní v Libereckém kraji s názvem Bozkovské dolomitové jeskyně.

Böhmova vyhlídka
Skalní vyhlídka v nejkrásnější partii říčního
kaňonu s výhledem na protější Krkavčí skálu, řečiště plné balvanů a na železniční trať
na protilehlém břehu. Na Krkavčí skále byla
vybudována první zajištěná feratta v Libereckém kraji. U Böhmovy vyhlídky se nachází tzv.
pěšorest – zastřešené odpočívadlo.
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Kamenického stezka
Žlutě a modře značená turistická stezka, pojmenovaná po semilském rodákovi a propagátorovi turistiky, již není součástí naučné Riegerovy stezky, avšak prochází souběžně po horní
hraně údolí Jizery přes vyhlídky do údolí. Stezka byla veřejnosti zpřístupněna již v roce 1941.
Na trase se nachází spousty vyhlídek s názvy
Peretka, Jiřička, U Bakala, Kopáňka, atd.
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