
NÁRODNÍ GEOPARK RALSKO
Národní geopark Ralsko leží 
na území bývalého vojenské-
ho prostoru Ralsko a zabírá 
území 294 km2. Krajina Geo-
parku Ralsko je rozmanitou 
mozaikou pískovcových skal-
ních věží, tabulových hor, 
strmých soutěsek, tichých 
rybníků a rašelinišť, nekoneč-
ných borových lesů i překva-
pivě příkrých vrcholků vulkanického původu se starými bučinami.

Dnešní podobu krajiny geoparku značně poznamenalo fungování vo-
jenského výcvikového prostoru Ralsko v letech 1950–1991. Během 
tohoto období zmizelo nenávratně přes dvacet obcí a osad i s kostely 
a hřbitovy, naopak vyrostly stavby sloužící vojenským účelům. Úze-
mí se uzavřelo okolnímu světu a místa, která vojska nechala ladem, 
si příroda obratem vzala zpět. Po odchodu vojáků začala probíhat 
sanace zdevastovaných částí krajiny od munice, chemických látek 
a nepotřebných budov, dřívější osídlení však již obnovit nelze. A tak 
je dnes Geopark Ralsko jedinečným zeleným ostrovem s unikátními 
přírodními hodnotami. Část území Geoparku Ralsko patří do Chrá-
něné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj.

FENOMÉNY NÁRODNÍHO GEOPARKU RALSKO

Pískovcový reliéf a polzenity
Území Geoparku Ralsko je mimořádné tím, že jsou zde pískovce na 
mnoha místech proráženy vulkanickými žilami a suky. Před 90 mi-

liony lety v období druhohor 
zvaném křída byla oblast 
geoparku zalita mělkým mo-
řem. Na jeho dně se usazoval 
křemenný písek a štěrk, ze 
kterého postupem času tíhou 
nadloží vznikla pevná hornina 
zvaná pískovec. Druhohorní 
a především třetihorní vulka-
nická činnost dala krajině no-

vou tvář a diverzitu. Zhruba před 75 miliony let za dramatických okol-
ností vyvřely jako žhavé magma jedny z nejstarších vyvřelých hornin 
české křídové tabule – polzenity (jméno je odvozeno od německého 
názvu řeky Ploučnice). Vzhledem k tomu, že vystoupily rychle k povr-
chu, zůstaly bez větších korových příměsí. Dozvídáme se z nich mno-
hé o zemském plášti. Poté utuhly a ležely ukryté pod vrstvou zdejších 
pískovců. V důsledku postupného zvětrávání a odnosu měkčího pís-
kovce se polzenitové žíly dostaly na povrch.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA LOKALIZOVANÁ NA MAPĚ

 Ralsko – výhled, zřícenina hradu, národní přírodní rezervace
Ralsko je dominanta krajiny. Jed-
ná se o tvrdý vulkanický suk vy-
preparovaný z okolních měkčích 
usazených hornin. Vulkanická 
hornina zvaná tefrit vychází na 
vrcholu na zemský povrch v po-
době obrovské zdi. Postupným 
mrazovým zvětráváním se z ní 
na svazích Ralska vytvořilo roz-
sáhlé kamenné moře obývané 
vzácnými druhy rostlin a živočichů. Na vrcholu zbytky hradeb, dvou 
věží a paláce hradu ze 14. století. Z vrcholu nádherný kruhový výhled 
do širokého okolí.

 Vranovské skály – skalní útvary, přírodní památka
Menší skalní město se zajímavými pískovcovými útvary. Kromě skalních 

věží zde najdete skalní okna, pře-
visy, ale také tzv. skalní hřiby.

 Juliina vyhlídka – výhled
Unikátní, do skály vytesaná vy-
hlídková plošina, ze které se před 
téměř dvěma sty lety kochala hra-
běnka Juliana. Vyhlídku nechal 
vybudovat hrabě Franz Harting 
v roce 1822 pro svoji manželku.

 Svébořice – zaniklá obec
Původní rozlehlá obec s jedním z největších kostelů v okolí. Z Mimoně 
kdysi vedla ke kostelu poutní cesta lemována patnácti výklenkovými 
kapličkami růžencových tajemství. Dnes z nich zůstala pouze jediná –
před odbočkou k Pavlininu dvoru. Po 2. světové válce se obec vylidnila. 
V době fungování vojenského prostoru zde umístěn tábor motostřelců 
a odpaliště pro pancéřové pěsti RPG. Dnes zbytky budov a sklepy.

 Šibenice – skalní věž, bývalé popraviště
Skalní věž, která stojí na vrcholu Šibenice, je tvořena výrazně načervena-
lým pískovcem. Jaký je původ této barvy? Ke zbarvení došlo díky železu, 
které se do pískovce dostalo z blízké vulkanické žíly. Železo nejenže pís-
kovec obarvilo, ale také zpevnilo. Díky tomu se zdejší skalní věž do-
chovala až do dnešní doby. Na skalních stěnách jsou k vidění železité 
inkrustace rozličných tvarů. V blízkosti Šibenice jsou v terénu patrné 
drobné zbytky po těžbě železné rudy, která zde v minulosti probíhala. 
Dobývky mají povětšinou tvar mělkých příkopů. Šibenice byla místem 
výkonu rozsudků (ortelů) strážského soudu do 18. století.

 Velký a Malý Jelení vrch – výhled, přírodní památka
Oba vrchy leží na vulkanické žíle čedičové horniny, která ve vrcho-

 Děvín – zřícenina, dobývka, výhled, přírodní památka
Není mnoho míst, kde si lze prohlédnout vulkanickou žílu vycházející až 
na zemský povrch. Děvín je jedním z nich. Tento výrazný vrchol vznikl 
díky vulkanické žíle, která pronikla z hlubin země až k povrchu a zpev-

nila místní pískovce. Vulkanic-
kou žílu najdete u přístupového 
schodiště na hrad. Hornina, kte-
rá žílu tvoří, byla pojmenována 
polzenit, neboť byla prvně popsá-
na právě v této oblasti a za své 
jméno vděčí blízké řece Ploučnici 
(německy Polzen). Děvín je opře-
dený mnoha pověstmi, možná 
i proto, že po rozsáhlém stře-

dověkém hradě dnes zbyly jen ruiny. Vlastní historie hradu začíná ve 
13. století, ale v 17. století jeho význam upadá a je pravděpodobně již 
neobývaný a pustý. Hrad nebyl nikdy dobyt, ačkoli byl několikrát oblé-
hán (např. při půtkách s Lužickým šestiměstím v roce 1444).

 Lom pod Hamerským Špičákem
Menší pískovcový lom s ukázkami kamenných růží – proželezněných 
pískovců. Železo, které místními pískovci kdysi proudilo v podobě hyd-
rotermálních roztoků, vytváří spletitou mozaiku tvarů, z nichž ty nejdo-
konalejší připomínají okvětní lístky růže.

 Schachtenstein – dobývka
Nejhlubší dobývka železné rudy v Geoparku Ralsko je založena na pol-
zenitové žíle. V současné době je dlouhá 75 metrů a dosahuje hloubky 
až 17 metrů. Železná ruda, která se zde těžila, byla zpracovávána ve vy-
sokých pecích a v hamrech v blízkém okolí. Hornická činnost probíhala 
v 17. a 18. století.

 Široký kámen – přírodní památka
Široký kámen je ukázkou stolové hory, která díky přítomnosti tvrdší 
vrstvy odolala lépe erozi a vyčnívá nad okolní reliéf. I díky své izolova-
nosti se na vrcholu dochovaly zbytky reliktního boru.

 Skalní divadlo a Švarcvaldská brána – skalní útvary, přírodní 
památka
Menší pískovcové skalní měs-
to ukryté v borových lesích. Při 
pohledu shora jsou místní skály 
rozmístěny v širokém oválu při-
pomínajícím přírodní amfiteátr. 
Největší zajímavostí je Švarcvald-
ská brána a silně proželezněné 
pískovce ve tvaru železných klád.

 Náhlov
Částečně zaniklá obec je jednou z mála, kde mohlo zůstat české oby-
vatelstvo po zřízení vojenského výcvikového prostoru v roce 1951. Byli 

1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto, obec se vylidnila. V letech 
1947–1951 byl postupně zřízen vojenský výcvikový prostor Ralsko, kte-
rý zde fungoval až do roku 1991. Po příchodu sovětských vojsk v roce 
1968 byla v Jablonečku a jeho okolí zbudována raketová základna, 
která mohla sloužit i pro jaderné zbraně. Z bývalé obce se postupně 
stalo jedno z nejstřeženějších míst v prostoru. V místech, kde kdysi stá-
ly nosiče sovětských raket, byla v roce 2010 postavena fotovoltaická 
elektrárna. Dnes je zaniklá obec místem konání land artových festivalů, 
které na jeden den oživí místo hudbou a uměleckými díly. Informační 
altán geoparku, piano, umělecká díla, zbytky domů a sklepů.

 Pod Malou Bukovou – skalní řícení
Na popadaných pískovcových 
balvanech pocházejících ze skal-
ního řícení můžeme objevit vel-
ké množství fosílií – otisků mušlí. 
Ve skalách najdeme i menší tru-
bičky připomínající zkamenělé 
větve. Jedná se o ichnofosílie – 
pozůstatky po činnosti živočichů, 
kteří ve druhohorách obývali 
mořské dno.

 Malá Buková – výhled
Jádro Malé Bukové tvoří vulkanická čedičová hornina. Ve vrcholové 

části čedič proniká až na zemský 
povrch v podobě menších výcho-
zů se sloupcovitou odlučností. Ty 
vznikly v době, kdy žhavé čedičo-
vé magma chladlo a smršťovalo 
se. Na vrcholu můžeme najít také 
skály pískovcové, liší se však slo-
žením a zbarvením – ty okrové 
jsou tvořeny křemenným pískov-
cem, bílé naopak pískovcem vý-

razně vápnitým, ve kterém se zachovaly drobné fosílie jako připomínka 
druhohorního moře.

 Velká Buková – skalní útvary, výhled
Přes vrcholy Velké a Malé Bukové vede naučná stezka Přes Bukové 
hory. Hlavním tématem stezky je geologická minulost krajiny.

 Strážov – zaniklá obec, interaktivní prvek naučné stezky
Do druhé světové války zde stával Valdštejnský lovecký zámeček, 11 domů 
a nákladiště Rečkovské lesní dráhy, která svážela dřevo z okolních lesů 
k papírně v Bělé pod Bezdězem. Dnes pouze zbytky sklepů. Během fun-
gování vojenského prostoru využíváno jako odpaliště raket SCUD.

 Letiště Hradčany
Letiště začalo vznikat koncem roku 1938 nejdříve s travnatou dráhou. Kon-
cem druhé světové války využívala letiště Luftwaffe, která plánovala vý-

ná se pravděpodobně o nejznámější skalní věž Kumerského pohoří – 
Hradčanských stěn. Její výška je 25 metrů. Přístup k ní je znesnadněn 
mladým borovým porostem.

 Psí kostely – jeskyně
Jedna z největších pískovcových jeskyní Geoparku Ralsko. Jeskyně se 
vyvinula ve vložce vápnitého pískovce výběrovým rozpouštěním kar-
bonátového tmelu. Rozpouštěním nejprve vznikaly menší dutiny, které 
se začaly v průběhu času propojovat až do podoby větší jeskyně připo-
mínající architekturu kostela. Pravděpodobně ve středověku byly tyto 
prostory člověkem rozšířeny. Jeskyně má několik vstupů oddělených 
skalními sloupy.

 Skalní brána 
Vznik této skalní brány je vázán na rozpouštění karbonátového tmelu 
ve skalním výchozu vápnitého pískovce. Brána je široká cca 5 metrů 
a vysoká 4 metry. Vznikla v jednom jediném skalním bloku, proto se 
jedná o tzv. pravou skalní bránu. Svými rozměry se řadí k největším 
pískovcovým branám v severních Čechách.

 Meandry Ploučnice – přírodní památka
Přirozené koryto řeky a mokřady v její nivě jsou domovem mnoha chrá-
něných druhů rostlin a živočichů. 
Jen ptáků žije v přírodní památce 
přes 40 druhů a denních motýlů 
na pětatřicet druhů. Meandry 
také zásadně pomáhají při vel-
kých srážkách jako prevence 
před povodněmi – řeka se totiž 
může rozlévat do prostoru, aniž 
by způsobila škody. 

 Máchovo jezero
Jeden z největších rybníků je zároveň jednou z nejnavštěvovanějších 

rekreačních destinací v České 
republice. Rybník byl založen 
v roce 1366 Karlem IV. Jeho 
tvůrci chytře využili přirozeného 
pískovcového valu, zpevněného 
nepropustnou vulkanickou žilou 
jako dokonalé hráze. Ta je dlou-
há 130 metrů a dosahuje výš-
ky téměř 10 metrů. Uprostřed 
Máchova jezera vyčnívají dva 

ostrůvky – Myší a Kachní ostrov. Oba jsou nepřístupné, jelikož se jedná 
o významná ornitologická stanoviště. 

 Borný – z úbočí výhled na Máchovo jezero
Výrazný vrch, hrdě se vypínající nad břehem Máchova jezera. Jeho hladi-
nu převyšuje o rovných 185 m. Jádro vrchu tvoří čedičová hornina, která 
vystupuje na zemský povrch na samém vrcholu. Skály na svazích Borného 

Těžba železných rud
Na mnoha místech geoparku 
se zjílovělé části žil vulkanic-
kých hornin těžily jako že-
lezná ruda. Těžba probíhala 
především v 17. a 18. století 
a dodnes po ní v krajině mů-
žeme najít pozůstatky ve for-
mě povrchových dobývek (tzv. 
pinek) i podpovrchových štol 
(na Děvíně). Z natěžené rudy, 
které němečtí horníci říkali „Toneisenstein“, zjílovělý železitý kámen, 
se poté tavením ve vysokých pecích (tzv. hutích) získávalo železo.

Zaniklé obce Ralska
Během druhé světové války sloužila krajina pod vrchem Ralskem 

pro výcvik vojenských jednotek (výcvik 
německého letectva na letišti Hradčany 
a ve Hvězdově). Po vysídlení německého 
obyvatelstva po druhé světové válce ne-
bylo natrvalo dosídleno ani obyvatelstvo 
české. V letech 1947–1951 došlo k po-
stupnému zřízení vojenského prostoru 
pro pozemní i letecký výcvik českosloven-
ské armády. Rok 1968 znamenal pro úze-
mí další předěl poté, co zde byly umístěny 
jednotky sovětských vojsk. Izolovanost 
území se ještě posílila a přibyla zcela nová 
skupina obyvatel. Vojenský výcvikový 
prostor fungoval až do roku 1991. Během 

tohoto období zmizelo nenávratně přes 20 osad a obcí i s kostely 
a hřbitovy, naopak vyrostly stavby sloužící vojenským účelům. Dnes 
po nich v krajině najdeme jen sklepy, staré ovocné stromy či zbytky 
domů a nádrží.

Původní zemědělská kulturní krajina se proměnila na „novou di-
vočinu“ – zelený ostrov lesů, 
ticha a samoty. Dnes je část 
geoparku významnou ptačí 
oblastí vzhledem k jedinečné 
kombinaci suchých stanovišť 
na pískovcových horninách 
a pestré mozaiky mokřad-
ních biotopů. Významné jsou 
především rozsáhlé rybniční 
soustavy, které jsou dokla-
dem řemeslného umění a spolupráce člověka a přírody. V „nové 
divočině“ nalezly útočiště mnohé ptačí druhy i divoké šelmy (vlk). 
V jedné z největších obor ve střední Evropě, v oboře Židlov, probíhá 
záchranný program zubra evropského.

lových částech vystupuje až na 
zemský povrch a nabízí názornou 
ukázku sloupcovité odlučnosti 
horniny. Zdejší skály jsou také 
silně modelovány mrazovým 
zvětráváním (k vidění jsou zde 
mrazové sruby a srázy). Lokalita 
je významná i přítomností pů-
vodního reliktního lesa – suťové 
bučiny s jilmem horským.

 Stohánek – poustevna, výhled, přírodní památka
Vysoká skála uprostřed lesů s dobrým rozhledem – to je ideální místo 

pro strážní hrádek, kterým Stohánek býval 
v 15. století. Kolem roku 1740 zde založena 
poustevna a vrchol skály byl k tomuto účelu 
přizpůsoben. Poustevna na Stohánku je zná-
má svým popisem z povídky Karoliny Světlé 
Poslední poustevnice (skálu označila jako 
Strouhánek, přepisem z německého Stro-
hanke). Stohánek je z geologického hlediska 
svědeckým vrchem. Za svůj vznik vděčí pří-
tomnosti tvrdší pískovcové vrstvy, která jej 
uchránila před erozí. Stoupáme-li k vrcholu 
po vytesaném schodišti, můžeme pozorovat 
střídání vrstev pískovce – kdysi vrstev písků 
usazených na dně druhohorního moře.

 Rozcestí u Sochora – reliéfní mapa, informační altán geoparku
Pomník věnovaný památce generálmajora Československé armády 
Antonína Sochora, který zde byl těžce raněn při nevyjasněné autone-
hodě v roce 1950.

 Dlouhý kámen
Tabulová hora, ze západní stra-
ny ohraničená největší souvislou 
skalní stěnou v širokém okolí. Pro 
její velikost a tvar ji lidé přezdí-
vají také ,,Titanik“. Pískovcová ta-
bulová hora je tvořená odolněj-
ším pískovcem a z toho důvodu 
odolala erozi. Nejlépe si ji můžete 
prohlédnout z vrcholu Stohánku.

 Černý rybník – rašeliniště, přírodní památka
V suché pískovcové krajině je prameniště vzácností. Černý rybník je 
napájený jedním z nejvydatnějších pramenišť v severních Čechách. 
Přechodové rašeliniště poskytuje útočiště mnohým vzácným živo-
čichům a rostlinám.

zde ubytování zaměstnanci Vojenských lesů a statků, kteří pracovali 
v zemědělské a lesní výrobě. 
Z původní obce zůstal zachován 
pouze střed s českou a němec-
kou školou a kaplí sv. Floriána, 
dnes krásně opravenou. Ve škole 
dnes sídlí Muzeum vystěhova-
lectví do Brazílie, jež dokumen-
tuje příběhy tisíců našich lidí, 
kteří odešli v 19. století do Bra-
zílie. Dále je v nabídce pravá bra-
zilská káva v Café Brasil a ubytování v Apartamento Bahia. Připravuje se 
expozice o zaniklých obcích Ralska.

 Čertův žleb – skalní věž

 Čertova stěna – dobývka 
Pověstmi opředená Velká Čertova zeď byla kdysi souvislou skalní stě-
nou. Dnes je však téměř vytěžená. Největší dobývka čedičové horniny 
Geoparku Ralsko je dlouhá 65 metrů, široká až 8,5 metrů a dosahuje 
hloubky 14 metrů. Čedič, který se zde těžil, byl kdysi používán na stav-
bu místních komunikací, protože se jedná o velmi tvrdou horninu.

 Údolí Zábrdky
Tiché údolí říčky Zábrdky skrývá mnohá tajemství. Skály a jeskyně, pra-
meny, vodní mlýny, ale také zajímavé světničky tesané do kamene.

 Obora Židlov
Obora založena v roce 2000. Na jejím území dříve bývalo mnoho sí-

del, která zanikla během fungo-
vání vojenského prostoru Ralsko 
(zaniklá obec Židlov dala oboře 
jméno). Po osídlení se zachovaly 
pouze minimální stopy, protože 
území bylo využíváno jako tan-
ková střelnice. Hlavním druhem 
zvěře v oboře jsou jelen evrop-
ský a muflon. V roce 2011 bylo 
unikátně vysazeno stádo zubra 

evropského. Přes oboru vedou cyklostezky s nádhernými rozhledy na 
Ještěd, Ralsko a Bezděz.

 Jabloneček – zaniklá obec
Jen málo míst vypovídá tolik o dramatech 20. století jako Jabloneček, 
původním názvem Jablonec, německy Gablonz. V roce 1921 měl Jab-
lonec 432 obyvatel včetně dětí (z toho 25 Čechů, 406 Němců a 1 osobu 
jiné národnosti). Střed obce se kdysi nacházel před německou školou, 
která dnes ještě stojí. Na kopci nad návsí stál barokní kostel Naroze-
ní Panny Marie. Poslední bohoslužba se zde konala ke svátku Naroze-
ní Panny Marie 8. září 1947. Poté byl kostel armádou stržen. Po roce 

raznou přestavbu. Tyto plány však skončily v dubnu 1945, kdy bylo hrad-
čanské letiště dvakrát bombardováno spojenci. Od roku 1946 využíváno 
československou armádou, výcvik zde prodělali i někteří budoucí izraelští 
letci. V letech 1968–1991 letiště sloužilo Sovětské armádě. V roce 2000 
se zde natáčel film Tmavomodrý svět. Dnes místem sportovních aktivit 
(in-line, cyklo, ultralehké letouny). V roce 2016 zde proběhlo cvičení vojsk 
Sky Soldier II., do kterého se zapojili čeští vojáci z výsadkového praporu 
Chrudim a američtí výsadkáři z 91. jízdního výsadkového pluku.

 Hradčanské rybníky – přírodní rezervace
Velká rybniční soustava čtyř rybníků s rozlehlými mokřady v pramen-
né oblasti Hradčanského potoka. 
Soustava zahrnuje rybníky Černý, 
Vavrouškův, Strážovský a Držník. 
Předmětem ochrany jsou zde vý-
značná vodní a rašeliništní spo-
lečenstva. V rezervaci bylo na-
lezeno okolo 200 druhů vyšších 
rostlin, některé z nich dokonce 
kriticky ohrožené. V chráněném 
území také hnízdí mnoho zajíma-
vých druhů ptactva, mimo jiné čáp černý a skřivan lesní. Při entomolo-
gickém průzkumu bylo v lokalitě zjištěno 698 druhů motýlů.

 Hráz rybníka Držník
Jedna ze zajímavostí se skrývá na hrázi rybníka Držník. Jedná se o zbytky 

struskové haldy, pocházející z že-
lezné huti, která v oblasti stála 
do roku 1768. Zde se zpracová-
vala železná ruda vytěžená pod 
Velkou a Malou Bukovou a v dal-
ších dobývkách u Máchova jeze-
ra (např. Havířský vrch). Na hrázi 
také památný strom – Hradčan-
ská borovice.

 Hradčanská vyhlídka – výhled
Jeden z nejkrásnějších výhledů v Geoparku 
Ralsko. Poblíž vyhlídky je v reliéfu patrná 
dobývka po těžbě železné rudy v podobě cca 
2 metry širokého pinkového tahu.

 Tvarožník – skalní věž
Uprostřed nekonečných lesů stojí osamo-
cená skalní pyramida – strážce tajemných 
Hradčanských stěn. Nádherná izolovaná 
skalní věž Tvarožník se nachází poblíž silničky 
asi 1,5 km západně od Hradčan. Je budová-
na relativně měkkým a drolivým pískovcem, 
přesto je oblíbeným lezeckým cílem. Jed-

jsou pískovcové. V dolních částech svahů se v pískovci vytvořila drobná 
skalní města. Značená turistická cesta nás nezavede na samý vrchol Borné-
ho, ale k vyhlídce na Máchovo jezero, která leží na jeho úbočí.

 Čihadlo – výhled
Uprostřed nízkého borového lesa se z ničeho nic zvedají osamocené 
skalní věže. Jsou tvořeny velmi tvrdým, silně prokřemenělým pískovcem. 
Jedna ze skal (zvaná Havířská věž) má z čelního pohledu tvar úzké skalní 
jehly. Temeno největší skály je z jedné strany přístupné a otevírá se z něj 
úžasný pohled do okolí – například na hrady Bezděz a Starý Bernštejn.

 Havířský vrch – výhled, dobývka
Nenápadné návrší na břehu Máchova jezera vzniklo díky přítomnosti tvr-
dé vulkanické žíly, která se zde až do roku 1797 intenzivně těžila jako zdroj 
železné rudy. Dobývky v podobě mělkých příkopů lze pozorovat v délce 
několika set metrů. Pod nejvyšším bodem Havířského vrchu je vyhloube-
na výrazná, asi 6 metrů hluboká šachta. Kromě dobývek najdeme pískov-
cové skály s ukázkami proželeznění. Z nich se otevírá nevšední výhled na 
krajinu kolem Máchova jezera včetně dominanty kraje Bezdězu.

 SWAMP – národní přírodní památka
Unikátní rašeliniště, které vznik-
lo v zátoce na jihovýchodním 
břehu Máchova jezera. Je domo-
vem kriticky ohrožených maso-
žravek (rosnatka okrouhlolistá) 
a dalších rostlin (např. klikva 
bahenní, leknín bělostný, hrot-
nosemenka bílá). Poskytuje 
útočiště ohroženým druhům 
ptactva, vyskytuje se zde více 

než 170 druhů řas. Rašeliniště jsou přístupná pouze po značených 
stezkách – doporučujeme Naučnou stezku Swamp.

 Břehyňský rybník – národní přírodní rezervace
Rybník s přilehlými rákosinami 
a mokřady je významnou ornitolo-
gickou lokalitou – pozorováno přes 
250 druhů ptáků. V okolí roubená 
stavení a klasicistní mlýn – býva-
lá osada Břehyně. V hrázi uměle 
vytesaná skalní průrva, sloužící 
dříve jako náhon na Břehyňský 
mlýn (nemovitá památka). Krásný 
výhled na Malý a Velký Bezděz.

 Pustý rybník – rašeliniště 
Na rozvodí Hradčanského a Břehyňského potoka leží oblast zvaná ode-
dávna Pustý rybník (německy Wüste Teich). Jde o plošinu pokrytou ra-
šeliništěm s několika vývěry podzemní vody, která se dělí na tři části: 
Horní, Prostřední a Dolní. Podloží rašeliny tvoří jemnozrnné váté písky, 

které se zde ukládaly ve čtvrtohorách. V 18. století byly zpracovává-
ny ve sklářské huti u Strážova. 

 Prameniště U Flesla
Prameny a prameniště vznikají v místech, kde hladina podzem-
ní vody vystupuje až na zemský povrch. To je případ prameniště 
U Flesla, které napájí vodní nádrž. Na místě dříve stávala myslivna 
(v mapách z 18. století – „Beym Flossel“ tedy U Flesla). Vodní ná-
drž sloužila v období fungování VVP Ralsko k mytí vojenské techniky 
(betonový nájezd).

Národní geopark Ralsko
Řídící subjekt: Geopark Ralsko o.p.s.

Geopark Ralsko o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním 
je šetrný rozvoj krajiny pod Ralskem a to především:
• environmentální rozvoj regionu založený 
  na ochraně přírodních a kulturních hodnot,
• ekonomický rozvoj regionu založený 
  na šetrné turistice a pozitivní prezentaci,

• sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání.

Geopark Ralsko o.p.s. 
Sídlo: Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
E-mail: info@geoparkralsko.cz

www.geoparkralsko.cz

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Městské informační centrum Doksy www.doksy.com
Informační centrum Hradčany, Ralsko
www.vls.cz/lesní-padagogika/informacni-centrum-hradcany
Informační centrum Kuřívody, Ralsko www.turistika.mestoralsko.cz
Informační centrum Mimoň www.mestomimon.cz
Informační centrum Hamr na Jezeře www.obechamr.cz
Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
www.kokorinsko.ochranaprirody.cz

MUZEA V GEOPARKU A JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ
Městské muzeum Mimoň www.muzeummimon.cz
Muzeum Čtyřlístek, Doksy www.muzeum.mksdoksy.cz
Muzeum Bělá pod Bezdězem www.muzeumbela.cz
Památník Karla Hynka Máchy, Doksy www.muzeumcl.cz
Podještědské muzeum Český Dub www.muzeumceskydub.cz
Stálá expozice pyrotechnické asanace Ralska, Kuřívody
www.expozice-ralsko.estranky.cz
Muzeum vystěhovalectví do Brazílie, Náhlov 
www.emigrationmuseum.cz
Muzeum Mnichovo Hradiště www.muzeum.mnhradiste.cz 

NAUČNÉ STEZKY

Geostezka Přes Bukové hory
Tématem naučné stezky jsou horniny geoparku. 
Stezka vás provede od pískovců, fosílií k vulkanic-
kým vrchům s krásnými výhledy. Navštívíte také 
zaniklou obec Strážov s interaktivním prvkem za-
měřeným na historii místa. Začátek pod vrchem 
Víšek. Leták ke geostezce s GPS souřadnicemi jed-
notlivých stanovišť ke stažení na webových strán-
kách geoparku nebo k dostání v informačních centrech v regionu. 
Stezka je vhodná pro pěší, část stezky přístupná i pro cyklisty, ko-
čárky či in-line.

Geostezka Po stopách těžby železné rudy
Tématem naučné stezky jsou pozůstatky po histo-
rické těžbě železných rud v okolí Hamru na Jezeře. 
Stezka začíná na rozcestí pod Děvínem v altánu 
geoparku s reliéfní mapou okolí. Na vybraných 
lokalitách stezky jsou umístěny QR kódy. Leták ke 
geostezce s GPS souřadnicemi jednotlivých stano-
višť ke stažení na webových stránkách geoparku 
nebo k dostání v informačních centrech v regionu. Stezka je vhodná 
pro pěší, část stezky přístupná i pro cyklisty, kočárky či in-line.

Naučná stezka SWAMP
Naučná stezka je pojmenována podle Národní přírodní památky 
Swamp ležící při březích Máchova jezera. Na šesti naučných tabulích 
seznamuje návštěvníky s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy, 
rostlinami a rybníkářstvím Máchova jezera. Celková délka trasy z Doks 
přes Břehyň zpět do Doks je 15 km a je vhodná jak pro pěší, tak cyk-
listy. Mapku s popisem trasy o naučné stezce obdržíte v informačním 
centru v Doksech a dalších infocentrech Máchova kraje.

Naučná stezka Jeřáb
V Hradčanech přímo u informačního centra začíná naučná stezka Je-
řáb. Okruh dlouhý 3,5 kilometru má osm zastávek a vede nádhernou 
scenérií zdejších pískovcových skal. Své jméno trasa získala podle 
jeřába popelavého, který je jedním z ohrožených živočišných druhů, 
jež v Ralsku nalezly útočiště. Trasa vede okrajem Hradčanských stěn 
nenáročným rovinatým terénem a lze ji zvládnout i s malými dětmi 
předškolního věku za 1 hodinu. Informační tabule na trase informují 
o floře a fauně ralské přírody.

Naučná stezka Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku
Vydejte se společně s Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou na 
výlet kolem komiksového rybníku Blaťáku, ve skutečnosti Máchova 
jezera. Čeká na vás nejedno dobrodružství! Navštívíte zajímavé skal-
ní útvary, dozvíte se nejeden zajímavý příběh a to nejlepší vás čeká 
na konec. Celá trasa naučné stezky je vedena po žluté turistické tra-
se kolem Blaťáku (Máchova jezera).

popis a mapa 
naučné stezky

popis a mapa 
naučné stezky

Skalní pískovcové věže – Čihadlo

Menší skalní město – Vranovské skály

Zřícenina hradu Děvín

Němé svědectví

Rybník Držník

Dominanta kraje – Ralsko

Juliina vyhlídka – Vranovské skály

Výhled z Velkého Jeleního vrchu

Stohánek

Dlouhý kámen

Bašta na Děvíně

Skalní divadlo

Muzeum vystěhovatelství do Brazílie

Zubr evropský v oboře Židlov

Víšek

Malá Buková

Hradčanský rybník

Skalní věž Tvarožník

Meandry Ploučnice

Borný nad Máchovým jezerem 

Swamp 

Břehyňský rybník s výhledem na Bezděz

webová prezentace 
geoparku

Lekníny – Černý rybník
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