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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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ZE ZÁmKU na ZÁmEČEK

 Z parkoviště u Zákupského zámku se vydáme na Zámeček ve Svojkově. Přes Mariánskou 
výšinu vystoupáme na její vrchol Oboru a pokračujeme přes Nový Šidlov do Svojkova. V okolí Svojkova, 
kdy naše cesta jde otevřenou krajinou, se nám nabízí pěkný výhled na České Středohoří a Ralskou 
pahorkatinu. Celou cestu nás vede zelená turistická značka.

 Zákupy  Nový Šidlov  Svojkov  Zámeček na Svojkově  Nový šidlov  Zákupy

Pěší výlet ze Zákup na Svojkov v délce 17 km (tam a zpět). 

 Zákupy zámek – na 
místě vladycké gotické tvrze při 
potoce Svitavka dal Zdislav Ber‑
ka z Dubé vystavět v polovině 
16. století rozlehlý zámek. Čtyři 
křídla, postavená kolem obdél‑
níkového nádvoří zdobená arká‑
dami, ono nádvoří uzavírají.Ten‑
to renesanční objekt byl později 

přestavěn do barokní podoby. Pozoruhodný je nejen samotný 
zámecký objekt, ale rovněž park se stupňovitými a plasticky 
zdobenými barokními terasami, francouzskou zahradou a ang‑
lickým parkem.

 Hrad Svojkov – byl postaven na malém kuželovi‑
tém vrchu v údolí pod Svojkovskými skálami, těsně přimknut ke 
skalnímu bloku. Původní hrad byl zřejmě jen dřevěný. Později 
byl upraven jako zámecký letohrádek s dřevěnými terasami, 
které umožňovaly vstup do horních pater. Dřevěné schodiště 
do místnosti v patře, upravené jako kaple, se dochovalo v tor‑
zu do 70. let. Dnes nalezneme pouze místnosti ve skalnatém 
bloku a část zdiva. 

 Svojkov – obec 
s prehistorickými nálezy, 
pocházel odtud Jan z Chlu‑
mu, který doprovázel Jana 
Husa do Kostnice. Zámek 
ze 17. století zbořen po 
požáru roku 1959. Empí‑

rová budova z počátku 19. století byla po předchozí devastaci 
obnovena na restauraci Zámeček. 

 Nový Šidlov je rekreační osada v romantickém skal‑
natém údolí.

 Zalesněné návrší Mariánská výšina bylo oblíbené 
místo císařovny Marie Anny, po ní nese výšina svoje jméno.Na 
vrcholu výšiny zvaném Obora stával dřevěný gloriet. Na svazích 
se nachází několik starých opuštěných lomů. 

 Modlivý důl – skalnaté údolí s několika horolezecký‑
mi skalami. Poutní místo s vytesanou kapličkou do pískovcové 
skály. 


