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V západní části vás zveme do 
kraje zapadlých vlastenců 

a nejkrásnějších výhledů – tak se 
oblasti kolem měst Paseky nad 
Jizerou a Vysoké nad Jizerou říká. 
A začít můžeme v Památníku 
zapadlých vlastenců v Pasekách 
nad Jizerou. Nachází se uprostřed 
krásné přírody s působivým 
výhledem na západní Krkonoše, 
v sousedství kostela sv. Václava 
z konce 18. století a vznikl už 
v roce 1958 v prostorách bývalé 
farní budovy. Původně literární 
památník věnovaný památce 
písmáka, houslaře a učitelského 
pomocníka Věnceslava Metelky, 
jehož osobností se inspiroval 
Karel Václav Rais ve svém románu 
Zapadlí vlastenci, nabízí zajímavé 

Kouzlo zdejší krajiny si ideálně 
vychutnáte při výletech z Vysokého 
nad Jizerou. Ať se z malebného 
městečka v Podkrkonoší vydáte 
kterýmkoliv směrem, budete 
nadšeni. Výlety po okolí jsou 

značeny medvědí tlapkou a vyberou 
si z nich zdatní turisté, vozíčkáři 
i rodiny s kočárky. Co třeba po žluté 
tlapce údolím Staré vsi na rozhlednu 
U Borovice? Nebo po fialové za 
romantickými výhledy na Krkonoše, 
údolí Tříče a roubenky? To zní 
dobře, že? A proč zrovna medvědí 
tlapky, ptáte se? Pověst o zkroceném 
medvědovi místním uhlířem se 
odráží ve značení i v městském 
znaku. Tady se tedy medvědů nebojí. 
A pokud by se vám ve Vysokém nad 
Jizerou pokazilo počasí, zavítejte 
do Vlastivědného muzea, nebudete 
litovat. Je zde k vidění pohyblivý 
betlém, modely roubených chalup 
a hradu Nístějka, sbírka figur 
Krakonošů, kovaný hodinový stroj 
a další stovky zajímavých exponátů 
včetně lyží.

A teď na skok na východ Krkonoš, 
do Žacléře, města s hornickou 
historií, které leží v průsmyku mezi 
Rýchory a Vraními horami. Kolorit 
regionu vám nejlépe přiblíží místní 
městské muzeum ve čtyřech stálých 

expozicích a těžbu uhlí, která zde má 
čtyři sta let starou tradici prohlídka 
hornického skanzenu v areálu dolu 
Jana Švermy. Projdete špinavé šatny 
(řetízkárnu), cáchovnu i šachetní 
budovu jámy Jan. Vystoupat můžete 

na 52 metrů vysokou těžní věž Jan, 
ze které je krásný výhled na okolí. 
Zamíříte i do nově přístupné štoly 
Jitřenky, která je dlouhá zhruba 100 m 
a je v ní k vidění i nádherná uhelná 
sloj. Prohlídka končí ve strojovně, ve 

které se nachází původní těžní stroj, 
ale i expozice věnovaná důlnímu 
vybavení, či paleontologické nálezy. 
Tak tedy vzhůru i dolů do Krkonoš, 
stále je co objevovat. ■

Objevujte
Krkonoše neznámé

u Z 18 m vysoké věže rozhledny U Borovice 
jsou nádherné výhledy do krajiny. V zázemí 
rozhledny se nachází Muzeum psacích strojů.

pu V areálu dolu Jana Švermy sídlí 
Hornické muzeum.

pu Zručnost a um místních obyvatel 
připomínají expozice Památníku zapadlých 
vlastenců. 
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Máte chuť poznat Krkonoše trošku jinak, víc do hloubky, a to i doslova? 
Láká vás v klidu vnímat kouzlo i zajímavé příběhy této krajiny? Pak pro vás 
máme tipy jak v západní, tak ve východní části regionu. 

expozice. Expozice krkonošské 
houslařské školy s unikátní sbírkou 
hudebních nástrojů od prvních 
paseckých houslařů a až po ty 
současné ze slavných rodů Pilařů 
a Špidlenů je jednou z nich. Její 
součástí je i poutavá část Jak se 
rodí housle, která prezentuje za 
pomoci trojrozměrných předmětů, 
textů a fotografií postup stavby 
nástroje od hrubého klínu až po 
hotové dílo.

Vlastivědná expozice věnovaná 
historii, způsobu života a řemeslům 
zdejších obyvatel od 19. do 
poloviny 20. století zase autenticky 
přibližuje život v podhůří. 
Praktické ukázky tkalcovského 
řemesla na dvou ručních stavech, 
soustružnická dílna vybavená 
dřevoobráběcím soustruhem, 
pohyblivý betlém bratří Škrabálků 
nebo horská vesnická škola –to vše 
k Pasekám patřilo. 

Ani v Městském muzeu Žacléř nechybí 
hornická expozice.


