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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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Za ROUBEnKamI V SEDLE KOLa
 Staré Splavy  Nová Skalka  Skalka u Doks  Zbyny  Vrchovany  Chlum  Drchlava
 Dřevčice  Heřmánky  Hvězda  Litice  Holany  Zahrádky  Jestřebí  Staré Splavy

Náročnější výlet mírně zvlněnou krajinou v délce 50 km, doporučujeme trekingové nebo horské kolo

 Na západním břehu Máchova jezera leží známé 
letovisko Staré Splavy, které vyrostlo po první světové válce 
kolem několika původních chalup. První písemná zmínka o 
nich pochází již z roku 1553. Na břehu jezera jsou pláže, nad 
jezerem se tyčí dostupná Jarmilina skála s rozhledem.

 Na jihozápad‑
ním úpatí Maršovického 
vrchu leží obec Chlum. 
Na vyvýšenině na návsi 
nyní nalezneme barokní 
stavbu, příklad srubových 
domů s podstávkami z 
počátku 19. století zastu‑
puje např. čp. 12 a 48.

 Asi 2 km jihozápadně od Zahrádek leží obec Hola-
ny, založená zřejmě jako lokační městečko již v 1. polovině 
14. století. Dominantou Holan je jednolodní pozdně barokní 
kostel sv. Maří Magdalény. V obci je k vidění též několik dobře 
zachovaných roubených domů z 18. a 19. století.

 Mezi lety 1560 a 1592 nechal Jan z Vartenberka 
v Zahrádkách postavit snad na místě starého hrádku rene‑
sanční zámek, který se původně uváděl pod názvy Nový Vít‑
kovec a Nový zámek.

Na zámku bývala údajně pozoruhodná zbrojnice a v 
jednom z nárožních rondelů hvězdárna. Zámecký park byl 
obohacen o zděný gloriet a sochy sv. Barbory a sv. Jana 
Nepomuckého umístěné na Barbořině mostě. V oboře pak 
stál okrouhlý lovecký pavilon s ochozem kolem patra a zří‑
ceniny tzv. Fialkového zámku. Zámek v Zahrádkách sloužil 
za socialismu pro přípravu zahraničních studentů na našich 
školách. 30.1.2003 zámek vyhořel.

 V průběhu 19. století byly roubené domy nahrazo‑
vány v Jestřebí klasicistními objekty, k zajímavým patří čp. 18 
s nikou vyplněnou reliéfem Zmrtvýchvstání a čp. 77 s reliéfem 
Nejsvětější Trojice.

Na území obce najdeme zbytky skalního hradu 
Jestřebí. Z hradního zdiva se do dnešních dnů zachovalo jen 
velmi málo a také skála změnila svoji podobu. Mezi četný‑
mi návštěvníky hradu byl i Karel Hynek Mácha, který poprvé 
použil přirovnání k mořskému korábu.

Máchův kraj 1:50 000,
KČT č.15, 2004

Kokořínsko 1:25 000,
ROSY, 2005


