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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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na STŘÍBRnÍK

 Zelená značka nás z Hamru na Jezeře podél lesního kempu dovede nad Útěchovice, kde se nám otevírá panoramatický 
pohled na okolí Hamru. Lesem pokračujeme po východním úbočí Útěchovického Špičáku až do sedla Stříbrníku, kde odbočíme 
po žluté značce a vydáme se k jeho vrcholu. Stejnou cestou se vracíme zpět.

 Hamr na Jezeře  Útěchovice  Stříbrník  Útěchovice  Hamr na Jezeře

Pěší výlet z Hamru na Jezeře v délce 11 km. 

 Hamr na Jezeře – obec s hamrem pro zpracování rud 
z 16. století. Od konce 19. století rozvoj vyhledávané rekreační 
oblasti s výstavbou hotelů, restaurací a úpravou pláže. Začátkem 
šedesátých let zahájen geologický průzkum a posléze i těžba 
uranové rudy. Útlumem těžby dochází k postupnému obnovení 
rekreačního charakteru obce.

 Útěchovický Špičák je význam‑
ný vrchol Podještědské pahorkatiny. Vrcho‑
lová partie je tvořena vyvřelým čedičem. 
Na příkrém východním a jižním svahu jsou 
ve dvou patrech pískovcové skály.

 Stříbrník – vrch o výš‑
ce 507 m nad mořem. Na vrcholu 
skalní vyhlídka s kruhovým výhle‑
dem na Podralsko a  Podještědí. 
Na vrcholové části byla vyhláše‑
na v roce 1968 přírodní památka 
Stříbrník o rozloze 0,77 hektaru. 
Můžeme zde spatřit bizarní tvary 
čedičových skal s výraznou sloupcovitou odlučností a neob‑
vyklou morfologií, která vznikla tektonickým porušením. Pod‑
mínky umožňují výskyt vzácných druhů teplomilných rostlin.


