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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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OKOLO mÁcHOVa JEZERa

 Na výlet se vydáme z náměstí v Doksech. Od kostela 
půjdeme po červené turistické značce. Jihozápadní břeh jeze‑
ra lemuje do Starých Splavů Jarmilina stezka. Od vlakového 
nádraží ve Starých Splavech po zbytek cesty po žluté turistické 
značce.

 Doksy  Jarmilina stezka  Staré Splavy  Šroubený  Břehyně  Králův stolec  Doksy

Pěší výlet v délce 20 km

MáCHOVO JeZeRO bylo 
do roku 1945 nazýváno Velký ryb‑
ník. Umělá vodní nádrž o rozloze 
270,5 ha na Břehyňském a Dokském 
potoce (oba z něho vytékají jako 
jeden Mlýnský potok). Máchovo jeze‑
ro, tedy Velký rybník založil Karel IV.

Na jezeře jsou dva ostrůvky 
Myší a Kachní, které tvoří ornitologic‑
ké lokality, a tudíž jsou nepřístupné.

Od 20. století hojně navště‑
vovaná a vyhledávaná rekreační oblast. Hlavní pláž v Doksech 
byla vybudována v roce 1928.

 Nad Starými Splavy nabízí Šroubený vrch o výšce 
375 m netradiční vyhlídku na Máchovo jezero.

 Kuželovitý suk Borný (Velký) je v dolní části tvořen 
pískovcovými stěnami a malým skalním městem. Z pískovco‑

vých teras výhledy na okolní 
krajinu.

 Havířský vrch 
(341 m n.m.) je tvořen z kře‑
menitých pískovců s výklen‑
ky ve skalních stěnách. Pro‑
bíhala zde těžba železných 

rud, které se v letech 1768–1792 zpracovávaly v hradčanské 
vysoké peci. Jižně od Havířského vrchu je zajímavý skalní útvar 
Čihadlo připomínající křídlo ptáka.

 V osadě Břehyně, která podle pověsti byla založena 
Karlem IV., nalezneme pozdně barokní kapli sv. Vavřince se zvo‑
nicí z roku 1779.

 Břehyně–Pecopala – Národní přírodní rezervace 
(r. 1992) o rozloze 903,5 ha, chráněné území již od roku 1933. 
Vrcholová část (Pec 451 m) je pokryta bukovým lesem, na mok‑
řadlech Břehyňského rybníka hnízdí vzácné druhy ptactva. Bře‑
hyňský rybník o rozloze 91,54 ha slouží pro chov ryb. 

Od roku 1991 v rámci Ramsarské úmluvy mokřad mezi‑
národního významu, od roku 1993 biogenetická rezervace 
Evropského společenství.

 Po cestě z Břehyně do Doks (žlutá turistická značka) po 
levé straně ve směru cesty – Králův stolec – skalní blok s částeč‑
ným výhledem a vytesaným kamenným stolem a lavicí, kde pod‑
le pověsti sedával Karel IV., a Králův kámen – eliptická plošina 
z pískovců a slepenců s příkrými a členitými skalními svahy.


