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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

InfORmacE

PŘESHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ IC
Projekt je podpořen z Fondu malých projektů ITERREG IIIA

prostřednictvím Euroregionu NISA a spolufinancován z ERDF

VÝLET K ČERTOVĚ ZDI

 Výchozím i cílovým místem výletu je Osečná, obec 
zmiňována již roku 1352. V obci empírové domy s radnicí, 
mariánský sloup z let 1720‑1730 se sochou Panny Marie 
v životní velikosti, která je obklopena čtveřicí světců; empíro‑
vá budova fary (r. 1830); pozdně gotický a renesanční kostel 
sv. Víta z roku 1565 na náměstí, od něj se vydáme po červe‑
né turistické značce.

 Osečná  prameny Ploučnice  Kotelské lípy  Čertova zeď  Osečná

Pěší výlet přírodou okolím Osečné v délce 13 km

 Hlavní pramen řeky Ploučnice nalezneme na roz‑
hraní obcí Osečná a Janův Důl. Prameniště je označováno za 
jedno z nejvydatnějších ve střední Evropě. Řeka měří 106 km, 
ústí do Labe v Děčíně.

 V Janově Dole opustíme červenou turistickou 
značku a po místních komunikacích dojdeme do Suchého 
Janova Dolu, kde pokračujeme po modré turistické značce 
přes Kotel k Čertově zdi.

 V osadě Kotel nalezneme přírodní unikát Kotelské 
lípy, jejichž stáří je odhadováno na 300‑400 let. Po obvodu 
měří 5 a 9 m, výška 23 a 25,5 m. Obě památné lípy velkolisté 
jsou duté. Nad osadou směrem na Český Dub kulturní památ‑
ka kaple sv. Anny, na návsi kaple z roku1871.

Máchův kraj 1:50 000,
KČT č.15, 2004

Průvodce Mikroregionem Podralsko
MR Podralsko, 2006

 Čertova zeď byla 
roku 1964 vyhlášena národní 
přírodní památkou. Mimořád‑
ný geologický jev vznikl již ve 
třetihorách, kdy se magma vlilo 
do pískovcové trhliny, po zvě‑
trání a následném odplavení 
pískovce se odkryla čedičová 
žíla o mocnosti několika metrů 
v délce 15 km. Vlivem těžby 
(konec 18. století až začátek 
20. století) dodnes zůstala 
jen nepatrná část útvaru a to 
tzv. Čertova hlava a Čertův 
stolec (výška asi 6 m). Roku 
1912 zde byl nalezen poklad 
asi 300 brakteátů (mincí). Zpět 
do Osečné se dostaneme po 
žluté turistické značce.


