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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

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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DĚVÍnSKÁ

 Turistická vycházka ze Stráže pod Ralskem do Oseč-
né po červené turistické značce a zpět nám umožňuje sledovat 
část vodní soustavy v údolní nivě Hamerské strouhy mezi obě‑
ma městy vybudované již ve středověku a navštívit zbytky hradu 
na vrchu Děvín ze 13. století. 

 Stráž pod Ralskem  Hamr na Jezeře  Děvín  Osečná  Stráž pod Ralskem

Pěší výlet ze Stráže pod Ralskem do Osečné v délce 22 km. 

 Hamerská strouha je umělý kanál postavený 
v 16. století, který napájí z Ploučnice rybníky mezi Lázněmi Kun‑
dratice a Stráží pod Ralskem. 

 Hamerský rybník o rozloze 57,0 ha byl založen prav‑
děpodobně v 16. století. Na konci 19. a začátkem 20. století 
významné rekreační středisko, úpadek s rozvojem uranové těžby 
po roce 1965, v roce 1985 dokonce vypuštěn. V letech 1986–1987 
vybudována hrázka na ochranu rašeliniště. Po roce 1993 byl ryb‑
ník obnoven a jsou zde stavěna nová rekreační zařízení. 

 Hamerský Špičák – hrad na vrcholu kuželovitého 
suku, datován jen podle archeologických nálezů do 14. až počát‑
ku 16. století. Na úpatí od sedla s Děvínem zbytky po hornické 
činnosti.

 Na zalesněném vrcholu Děvín jsou zachovány poměr‑
ně rozsáhlé zříceniny hradu ze 13. století. Volně přístupné zbytky 
silných zdí hradního paláce, sklepení a studny (kulturní památ‑
ka). Přírodní památka Děvín – Ostrý byla vyhlášena v roce 1996 
o rozloze 33,72 ha z důvodu ochrany vrcholové bučiny (Děvín) 
a reliktního boru (Ostrý) a ukázky historické těžby železných rud.

 Široký kámen je rozsáhlá stolová hora Kotelské 
vrchoviny o výšce 430 m n.m. tvořená z pískovců, příkré svahy 
se dvěma skalními patry. Hnízdiště výra velkého a krkavce vel‑
kého. Od 1996 přírodní památka o ploše 30 ha. Těžce přístupný 
vrch s částečnými výhledy. 


