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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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HRaDČanSKÝmI STĚnamI

 Výlet začneme v osadě Hradčany u informačního 
centra po modré turistické značce. Projdeme Hradčanské 
stěny, které jsou součástí Hradčanské pahorkatiny s řadou 
zajímavých skalních útvarů a roklí.

Do počátku 17. století bylo území útočištěm medvědů, 
do poloviny 18. století vlků a rysů, od druhé poloviny 18. stole‑
tí součástí Valdštejnské obory s rozlohou 3 405 ha zabírající 
území od Dvoudomí, Senné Brány až po Strážov.

V roce 1945 byla obora zrušena a v letech 1977–1978 
vybudována obora Vojenských lesů a statků s výměrou 
533 ha.

 Hradčany, IC  Hradčanské stěny  Hradčany, IC

Pěší výlet mezi zajímavými skalními útvary v délce 22 km

 Tvarožník – nejvýznamnější skála Hradčanských 
stěn, horolezecky poprvé slezen roku 1909.

 Havraní skála (Hradčanská vyhlídka) – skalna‑
tá vyhlídka s pěkným rozhledem nad Hradčanami ve výšce 
331 m n.m. 

 Šance – vojenské opevnění z období od 2. polo‑
viny 18. století do roku 1813. Na severním vrcholu protáhlé 
nepravidelné opevnění s příkopy a valy, celé údolí přehrazeno 
valem a příkopem, na druhé straně dvě pevnosti, jedna ve 
tvaru W a druhá V, vše tesáno do skály. 

 Děvět kilometrů dlouhý úsek absolvujeme po mod‑
ré turistické značce až k rozcestí před bývalou restaurací 
Myslivna. Odbočíme vpravo a kilometr půjdeme podél oplo‑
cení obory až narazíme na modrou značku, která nás zavede 
k rozcestníku se zelenou značkou před Provodínem. Odsud 
půjdeme po zelené až do Hradčan. 

 Pustý (psí) kostel – přírodní dutiny připomínají‑
cí starobylé lomy na písek, vzniklé zvětráváním pískovce. 
V 17. a 18. století sloužil jako tajná svatyně protestantů.

 Skalní brána – nejširší brána v oblasti, čtyři metry 
široká na skalní hraně nad údolím ve výšce 303 m n.m. 


