OKRUH KOLEM RALSKA
Výlet mírně zvlněnou krajinou okolo vrchu Ralsko v délce 27 km.

Mimoň Vranov Srní potok Noviny pod Ralskem
Stráž pod Ralskem Hamr na Jezeře Sochorův pomník

Průrva Ploučnice
Nový Dvůr Mimoň

Výchozím i cílovým místem výletu je náměstí
v Mimoni. Nejvýznamnějšími památkami města Mimoň jsou
katolický kostel sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží a kaple Božího hrobu, která je věrnou kopií božího hrobu v Jeru‑
zalémě. Uprostřed města se nachází památkově chráněný
Zámecký park.

Pod vrchem Ralsko leží malá vesnička Vranov. Na
jeho úpatí se nachází několik unikátních pískovcových útvarů
s borovým porostem, patřících do souboru zvaného Vranovské skály. Nejznámější je Juliina vyhlídka, odkud je krásný
pohled na Mimoň.

Jednou z dominant regionu je vrch Ralsko
(696 m n.m., plocha 450 ha) se zbytky hradeb, dvou mohut‑
ných věží a paláce hradu.
Na konci ves‑
ničky Noviny pod Ralskem se nachází průrva
Ploučnice, jedná se o vel‑
mi zajímavou technickou
památku. Je podzemním
náhonem bývalého hamru.
Svojí délkou 150 m a výš‑
kou tunelu 6 m se jedná o
velmi pozoruhodné dílo.

Z Hamru na Jezeře projíždíme územím přírodních
památek. Po pravé straně například Rašeliniště Černého
rybníka s výskytem vzácných a ohrožených rostlin a živoči‑
chů, Velký a Malý Jelení vrch.
Nalevo památka Divadlo, Děvín–Ostrý, kde na zales‑
něném vrcholu Děvín jsou zachovány poměrně rozsáhlé zří‑
ceniny hradu ze 13. století. Nalezneme zde volně přístupné
zbytky silných zdí hradního paláce, sklepení a studny. Další
přírodní památkou je unikátní pískovcový skalní útvar s roz‑
lehlým plochým vrcholem a strmými bočními stěnami (stolová
hora) nazývaný Široký kámen.
Podplukovník Sochor – in memoriam generál
– zahynul v roce 1950 při autohavárii. Na místě tragédie stojí
pomník k uctění jeho památky.

Stohánek
– vrch 397 m n.m. se
zbytky skalního hrád‑
ku. Hrad byl založen
v 1. polovině 15. století
na osamoceném pískov‑
covém bloku. Dnes vol‑
ně přístupný, zachovány
vytesané místnosti ve
skalním bloku (pozůsta‑
tek pozdější poustevny).

informace

MIC Doksy, nám. Republiky 191
tel.: 487 872 067,
infocentrum@doksy.com
IC Mimoň, Mírová 121
tel.: 487 805 010,
infocentrum@mestomimon.cz
IC Bělá pod Bezdězem,
Městská knihovna, Masarykovo nám. 140
tel.: 326 702 704, ic@mkzbela.cz

průvodce

IC Jablonné v Podještědí, nám. Míru 22
tel.: 487 829 970, info@jvpmesto.cz
IC Osečná, Svatovítské nám. 88
tel.: 485 179 150, infoosecna@volny.cz
IC Hamr na Jezeře, Liberecká 24
tel.: 487 852 113, ouhamr@volny.cz
IC Zákupy, Borská 5
tel.: 487 827 779, info@zakupy.cz

IC Stráž pod Ralskem, U Potoka 136
tel.: 487 523 135,
infocentrum@strazpr.cz
IC Dubá, Masarykovo nám. 138
tel.: 487 870 490,
info@mestoduba.cz
IC Vojenské lesy a statky ČR,
Hradčany
infocentrum.mimon@vls.cz
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