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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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KČT č.14

ZÁpaDnÍ OKRUH Z JaBLOnnÉHO

 Jablonné v Podještědí  Velký Valtinov  Brniště  Lindava  Kunratice 
 Mařeničky  Mařenice  Heřmanice  Lada  Jablonné v Podještědí

Výlet na kole v délce 30,5 km.

 Údolím Panenského potoka sjedeme přes Velký Valtinov do Brniště, kde 
odbočíme na cyklotrasu 3007 vedoucí do Lindavy. Proti proudu Svitávky vystoupáme 
do Mařenic, nejvyššího místa naší trasy. Do Jablonného se vracíme příjemným sjez‑
dem po cyklotrase 21 přes Heřmanice a Lada. 

 Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí – původní klášterní svatyně 
byla po zničení husity nahrazena dřevěným kostelíkem a v letech 1699–1722 barok‑
ním poutním chrámem sv. Vavřince. Autorem projektu byl vídeňský architekt J. L. Hil‑
debrandt. 

Při stavbě monumentálního kostela byly překročeny tehdejší městské hradby 
a náspem musel být terén svažující se k Panenskému potoku rozšířen. V podzemí vznik‑
ly krypty a tři podlaží katakomb, sahajících až 39 m pod úroveň kostela. V nich jsou mj. 
hrobky Berků a Pachtů a za druhé světové války tu uchovávali část říšského archivu. 

Nejcennější součástí interiéru je pozdně gotická socha Madony z doby kolem 
roku 1510 na oltáři v levé kapli. V kryptě na stěnách kolem Zdislaviny rakve je umístěn 
cyklus 24 mědirytin ze 17. století, zobrazující Zdislaviny zázraky. 

 Velký Valtinov, kostel sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1729, dal postavit jako nákladnou barokní centrálu Jan 
Jáchym Pachta z Rájova. Stavba je vně osmiboká a uvnitř 
čtvercová. Hlavní oltář je sloupovou architekturou al fresco 
s vynikajícím italským obrazem sv. Šebestiána ze 17. století. 
Vedle kostela stojí řada soch přenesených z okolí. 

 Skála smrti je asi 15 m 
vysoká skalní stěna v zalesněném 
údolí Svitávky a nese plastický 
reliéf dívky pronásledované zlým 
rytířem. Než by se dostala do spá‑
rů bojovníka, raději volila skok ze 
skály. Při pěšině odbočující z turis‑
tické značky jsou v bočních pískov‑
cových skalách vytesány rozměrné 
místnosti. 

 Mařenice – o obci Marzenicze je první písemná 
zmínka z roku 1372. Na mírném návrší stojí kostel sv. Maří 
Magdalény. U mostu přes Svitavku jsou umístěna sousoší 
Ukřižovaný a Sv. Václav. Na zalesněném návrší Kalvárie 
(440 m n. m.), jižně od obce, stojí polorozbořená kaple z roku 
1681. Místní lidoví umělci vytesali v okolí několik kamenných 
reliéfů. Na severozápadním úbočí Jezevčího vrchu roste nej‑
větší exemplář buku lesního v severních Čechách. Dosahuje 
výšky 30 m a obvodu kmene 540 cm. 


