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pRůVODcE
 
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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K pRůRVĚ pLOUČnIcE pŘES VRcH RaLSKO

 Výlet na vrch Ralsko a k průrvě Ploučnice začíná na 
náměstí v Mimoni, vydáme se po červené turistické značce. 

 Mimoň  Vranov  Vranovské skály  Ralsko  Noviny p. R.  Průrva Ploučnice  Mimoň

Pěší výlet v délce 21 km přes dominantu regionu – vrch Ralsko 696 m n.m.

 Město Mimoň leží na soutoku 
Panenského potoka a řeky Ploučni‑
ce. Nejstarší archeologické nálezy 
v Mimoni a okolí jsou z mladší doby 
kamenné a z doby bronzové. Při 
významné kupecké cestě stezce ve 
13. století začíná vznikat celní měs‑
tečko. Jeho dějiny jsou do r. 1500 
spjaty s Vartemberky. Nejvýznam‑
nějšími památkami města jsou 
katolický kostel sv. Petra a Pavla 
s vyhlídkovou věží a kaple Božího 
hrobu, která je věrnou kopií božího 

hrobu v Jeruzalémě. Uprostřed města se nachází památkově 
chráněný Zámecký park.

 Vranovská lipová alej byla vysázena v r. 1898 
lípami malolistými k padesátému výročí vlády císaře Františ‑
ka Josefa a je dlouhá 2 km. 

 Pod vrchem Ralsko leží malá vesnička Vranov. Na 
jeho úpatí se nachází několik unikátních pískovcových útvarů 
s borovým porostem, patřících do souboru zvaného Vranov-
ské skály. Nejznámější je Juliina vyhlídka, odkud je krásný 
pohled na Mimoň. Tuto skálu si kdysi oblíbila hraběnka Juli‑
ana z Grundemannů, manželka hraběte Františka z Hartigů. 
Ten dal skálu upravit, opatřit zábradlím a nazval ji jménem 
své manželky. 

 Jednou 
z dominant regionu je 
vrch Ralsko (696 m 
n.m., plocha 450 ha) 
se zbytky hradeb, dvou 
mohutných věží a palá‑
ce hradu. Čas a nepří‑
znivé vlivy proměnily 
těžko dobytnou pevnost 
ve zříceninu a lidé, kte‑
ří se do rozvalin vydávali hledat bájné poklady, zkáze ještě 
napomáhali. V roce 1967 byla na Ralsku vyhlášena Národní 
přírodní rezervace s chráněnou plochou 22,31 ha. Útočiště 
zde našli např. tesařík alpský, střevlíci, výr velký, mlok skvrni‑
tý. Z rostlin vzácné teplomilné druhy (ojedinělá lokalita ostřice 
tlapkaté velkonohé, kapradinka skalní). 

 Na konci vesničky Noviny pod Ralskem se nachá‑
zí průrva Ploučnice, zvaná též Pekelný jícen nebo Hromová 
rána. Jedná se o velmi zajímavou technickou památku. Je 
podzemním náhonem bývalého hamru. Svojí délkou 150 m 
a výškou tunelu 6 m se jedná o velmi pozoruhodné dílo. Do 
průrvy je svedena celá vodnatá říčka Ploučnice, která pro‑
téká asi 50 m mezi vysokými pískovcovými stěnami a potom  
se v pravém úhlu vnořuje do tunelu. Krátce nato se objevuje 
v otevřené propadlině, aby dál pokračovala dlouhým tunelem. 
V 19. století vozil místní mlynář za světla loučí návštěvníky, 
které tento technický „zázrak“ uchvacoval. Od roku 1997 je 
vyhlášena kulturní památkou. 

 Zpět se dostaneme částečně po stejné cestě (čer‑
vená turistická značka), ale kopec Ralsko obejdeme zprava 
po žluté značce a z Vranova až do Mimoně po červené.


