
Průběh trasy
Km Cyklotrasa Směr Popis úseku
0,0 3007 Hamr na Jezeře

6,8 25 � Osečná

10,5 3050 � Vlachová

11,3 3050 Náhlov

16,2 3046 � Stohánek

19,6 Hamr na Jezeře

Výškový profil trasy
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RekReační OkRuh
PODRALSKO / Cykloturistický výlet / 19,6 km



Z Hamru na Jezeře pojedeme po trase 3007 kolem Hamerského rybníka, Děvínského rybníka a Lázní Kundratic 
do Osečné. Na začátku obce u hřiště odbočíme doprava a po cyklotrase 25 dojedeme do Vlachové. Odbočíme vpravo 
a po trase 3050 projedeme Náhlovem – osadou Ralska (osada z 16. století, místní kaple pochází z r. 1804) – dále až  
k pomníku A. Sochora. Odbočíme vpravo po 3046 a oblastí přírodních památek projedeme až do Hamru  na Jezeře.

 Hamr na Jezeře
Hamr je dnes převážně rekreační obec. Byl 
založen v 16. století při železných dolech 
opuštěných v 19. století. Na začátku 20. století 
rozvoj turistiky a rekreace. Písečné pláže, 
nádherná vodní plocha a malebné okolí byly 
základem pro jeho oblibu. Ve druhé polovině 
rozvoj turistiky silně zbrzdila těžba uranu  
v okolí. Díky těžbě se postupně ztrácela voda 
a provoz těžby rekreační ráz silně znehodnotil. 
V současné době se sem turistika opět vrací 
a s napuštěním rybníka i rekreace a sportovní 
vyžití. Ožívají i zařízení turistického ruchu. 
Středověká tvrz byla přestavěna v 17. stol. 
na zámeček, socha sv. Jana Nepomuckého 
připomíná svého tvůrce Antonína Maxe a tím  
i slavnou uměleckou rodinu Maxů.

Kaple v Hamru na Jezeře 

� Lázně Kundratice

 Osečná 
První zmínka pochází z r. 1352. Obec ležela 
na obchodní Žitavské cestě vedoucí z Prahy 
do Horní Lužice. V r. 1576 jí udělil císař Rudolf 
II. privilegium městečka. Na náměstí pozdně 
gotický a renesanční kostel sv. Víta z let  
1565–66 trojlodní s hranolovou věží s vnitřním 
zařízením pseudogotickým z r. 1904. Některé 
pověsti říkají, že do kostela vede podzemní 
chodba z nedalekého hradu Děvín. Fara  
u kostela je klasicistní, radnice z r. 1831, 
barokní mariánský sloup uprostřed náměstí 
je z r. 1730 – na vrcholové hlavici je Pieta  
a okolo ní plastiky svatých. Severně od Osečné 
vyvěrá na dně hluboké tůně, která navazuje 
na Jenišovický rybník,  netypický pramen 
Ploučnice. Zajímavé jsou roubené chalupy, 
v jedné z nich je v dolní části obce stylová 
restaurace Dřevěnka.

Stohánek 
Na skalnatém ostrohu jsou patrné zbytky 
hrádku z poloviny 15. stol., zbořeného r. 1440 

za lužického vpádu. Ve skále jsou dochovány 
místnosti upravené v 18. stol. poustevníky. 
Místo je hůře přístupné vyšlapanými schody 
bez zajištění. Z vrcholu je omezená vyhlídka. 
Na slabě vápnitých pískovcích se vyskytují 
hvozdík kartouzek, kakost krvavý, kostřava 
sivá či pupava obecná. 

1 2

3

54

www.liberecky-kraj.cz

Hamr na Jezeře � Osečná � Náhlov � Stohánek � Hamr na Jezeře

RekReační OkRuh
PODRALSKO / Cykloturistický výlet / 19,6 km


