Z Pasek okolo kopce na Štěpánku
Popis trasy
Podívejte se do Pasek – kraje zapadlých vlastenců. Vystoupejte na rozhlednu Štěpánka, odkud se vám
naskytne nádherný kruhový rozhled. Projděte se podél řeky Jizery kolem malebných památek i
chalup.
Pustíme-li se do putování “Okolo kopce” ze středu obce Paseky nad Jizerou od malebného seskupení
místních památek (kostel a Památník zapadlých vlastenců), musíme sejít prudkým kopcem kolem
místního hřbitova na křižovatku značených cest na cestu zvanou Planýrka. Po ní se vydáme vlevo po
modré, cestou míjíme kapličku Nejsvětější trojice, a náhle se octneme v Havírně, jedné z nejstarších
částí Pasek. Pokračujeme pohodlnou cestou lesem po pravém břehu Jizery, která nás dovede až
k mostu u křižovatky Na Mýtě a dále po silničce vlevo až do Dolního Kořenova. Brzy začne cesta
prudce stoupat vzhůru a my na vlastní nohy pocítíme, že se blížíme k rozhledně Štěpánce. Mineme
chatu Hvězda a po tvarové odbočce vystoupáme poslední metry naší pouti. Z rozhledny se otevírá
nádherný kruhový rozhled. Zpět se vracíme po tvarové značce k chatě Hvězda a odtud pokračujeme
po žluté značce pohodlnou komunikací zpět do Pasek. Cestou míjíme Bílou skálu (964 m), Hütterův
kříž z r. 1834, roztroušené chalupy na Vystrkově a přicházíme k rozcestí Na Perlíčku. Z rozcestí se
dáme vlevo po zelené značce – cestou vychutnáváme krásné rozhledy a zanedlouho se ocitáme na
křižovatce u Bosny. Zde uhýbáme vpravo a postupně sestupujeme k našemu výchozímu bodu
uprostřed obce.
Destinace

Trasa

Krkonoše a Podkrkonoší
Paseky nad Jizerou – Havírna - Na Mýtě - Dolní Kořenov – chata Hvězda – rozhledna
Štěpánka – Na Perlíčku – Paseky nad Jizerou
17 km | 8 hodin

Povrch

Trasa vede po zpevněném i nezpevněném povrchu.

Typ aktivity Pěší turistika

Filmová místa v okolí
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.682778,15.450833
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.712222,15.423056
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.646389,15.416111
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.718889,15.396944
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.729444,15.478889
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.646667,15.414722
Obsluhoval jsem anglického krále: , GPS: 50.743611,15.335

Příběhy, které se odehrály v okolí
Harrachov a první ski: , GPS: 50.7720863,15.4314213
Lyžování pod jubilejní rozhlednou Františka Josefa I.: , GPS: 50.751111,15.2825

Doporučená místa pro cyklisty
MONTANIE RESORT: , Tel: +420483383265, Email: montanie@montanie.cz, Adresa:
Soušská 791, Desná v Jizerských horách, GPS: 50.7913803,15.3224664
Chata na Souši: , Tel: +420704011088, Email: chatanasousi@seznam.cz, Adresa: Soušská
610, Desná , GPS: 50.7847806,15.3218133
Chata na Souši - restaurace: , Tel: +420704011088, Email: chatanasousi@seznam.cz,
Adresa: Soušská 610, Desná, GPS: 50.7847806,15.3218133

