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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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GEnERÁLSKÁ

 Osečná  Zábrdí  Vlachová  Kracmanov  Hvězdov  Mimoň
 Nový Dvůr  Stohánek  Černý rybník  Děvín  Podvrší  Osečná

Výlet převážně bývalým vojenským prostorem v délce 42 km, zkrácená varianta 20 km.

 Výchozím místem je Osečná. Trasu si můžete 
výrazně zkrátit ve Vlachové, kdy pokračujete po cyklostezce 
č. 3050 přes Náhlov až k pomníku generála Sochora, násled‑
ně souběžně s nezkrácenou variantou trasy po cyklostezce 
3046 a 3007 do Osečné. 

 Vesnice Hvězdov je součástí obce Ralsko. Prv‑
ní zmínky v 1. polovině 16.století, v době dosídlení oblasti 
německými přistěhovalci. Na začátku 20. století v obci žilo 
přes 500 obyvatel. Se vznikem Vojenského výcvikového 
prostoru Ralsko (r. 1950) obec zanikla, dochovalo se pou‑
ze několik domů. Po odchodu sovětských vojsk se život do 
Hvězdova vrací. 

 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 
hrádku. Hrad byl založen v 1. polovině 15. století na osamo‑
ceném pískovcovém bloku. Dnes volně přístupný, zachová‑
ny vytesané místnosti ve skalním bloku (pozůstatek pozdější 
poustevny). Ze skály je nádherný výhled. Od roku 1995 pří‑
rodní památka o rozloze 0,5 ha; k ochraně přirozeného poros‑
tu skalního suku (borovice a dub).

 Přírodní památka Rašeliniště Černého rybníka 
o rozloze 4,25 ha s výskytem vzácných a ohrožených rostlin 
a živočichů (od r. 1996). 

 Děvín – Ostrý, 
přírodní památka vyhlášena 
r. 1996 o rozloze 33,72 ha 
z důvodu ochrany vrcholo‑
vé bučiny (Děvín) a relikt‑
ního boru (Ostrý) a ukázky 
historické těžby železných 
rud. Na zalesněném vrcho‑
lu Děvín jsou zachovány 
poměrně rozsáhlé zříceniny 
hradu ze 13. století. Volně přístupné zbytky silných zdí hrad‑
ního paláce, sklepení a studny (kulturní památka). 

 Další přírodní památkou je unikátní pískovcový 
skalní útvar s rozlehlým plochým vrcholem a strmými boč‑
ními stěnami (stolová hora) nazývaný Široký kámen. Skálu 
porůstá reliktní bor, jalovec a jeřáb, hnízdí zde sokol stěhova‑
vý a výr velký. Ochrana 29,81 ha od roku 1996.

 Přírodní památka Divadlo (2,45 ha, 1996) – pří‑
rodní amfiteátr, skalní útvar s mohutnou obloukovou skalní 
bránou a prvky železité inkrustace v podobě trubek o průměru 
půl metru. Na vrcholech skal se zachovaly fragmenty relikt‑
ních borů s jmelím bílým.


