
Výškový profil trasy

Průběh trasy
Km Trasa Směr Popis úseku
0,0 Osečná náměstí

0,2 IT 1 Popis stezky

0,4 IT 2 Vodní fauna

0,6 IT 3 Geologie

0,9 � IT 4 Mlýny v Osečné

1,1 IT 5 Houby zdejších 
lesů

1,3 IT 6 Živočichové 
zdejších lesů

1,8 IT 7 Proměny Osečné

2,2 �
IT 8 Místní ohrožené 

druhy rostlin

3,0 Osečná náměstí

450

400

350

m
km

1

35 4

2

1

2

3 4 5

www.liberecky-kraj.cz

531 2 6 8

naučná SteZka k PRaMenůM
PODRALSKO / Turistický výlet / 3 km



Naučná stezka
Na stezce je umístěno osm infopanelů, které 
nás seznámí s faunou, florou, geologií a historií 
zdejšího kraje

Součástí naučné stezky bude i nově 
postavená rozhledna na Mlýnském kopci. 
Projektovaná dřevěná stavba bude ve tvaru 
šroubovice a její výška bude 25 metrů. 
Město Osečná při přípravě této unikátní roz-
hledny spolupracovalo se švýcarskou oblastí 
St. Gallen.

�  Osečná – Jenišovický rybník
Jenišovský Mlýn – první písemné zmínky 
jsou z roku 1590. Mlýn byl poháněn pouze 
vodou z náhonu, vybudovaném od pramenů 
Ploučnice. Díky vydatnosti pramenů nebyla 
problémem délka náhonu pouhých 200 metrů. 

Jedna z informačních tabulí NS �

� Výhled z NS na Ještěd

Osečná, Lázně Kundratice
Obec zmiňována již roku 1352. V obci empírové 
domy s radnicí, mariánský sloup, empírová 
budova fary, pozdně gotický a renesanční 
kostel sv. Víta. Součástí obce jsou slatinné Lázně 
Kundratice. Patří mezi naše nejstarší lázně, 
v nichž se používá sirno-železitá slatina pro 
léčení pohybového ústrojí. 

Pramen Ploučnice
Na rozhraní Osečné a Janova Dolu nalezneme 
hlavní pramen řeky Ploučnice. Prameniště 
je označováno za jedno z nejvydatnějších 
ve střední Evropě. Řeka Ploučnice měří 106 km, 
ústí do Labe v Děčíně.

Výchozím a konečným místem je náměstí v Osečné. Nenáročný okružní výlet je vyznačen symbolem naučné stezky. První 
část cesty je souběžná s červenou turistickou trasou a to až k samotě Jenišovský Mlýn. Zatímco červená značka pokračuje 
k hlavním pramenům Ploučnice, my odbočíme vpravo a po naučné stezce dojdeme příjemnou procházkou zpět do Osečné.
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Osečná � Naučná stezka – osm zastavení � Osečná 


