
nejvýznamnější patřili Vartem-
berkové. Je známo, že hrad 
Děvín nebyl nikdy dobyt, ale 
byl vypálen Švédy až po jeho 
celkovém opuštění svými po-
sledními majiteli po roce 1651. 
K tomuto datu se připomíná i 
samotná obec Hamr. 
Z vrcholu hradu se mezi vzrost-
lými buky nabízí několik nepře-
konatelných pohledů na samot-
né Hamerské jezero a jeho 
kouzelné okolí. 
V zachovalých ručně ražených 
štolách, vzniklých po těžbě že-
lezné rudy - limonitu, zimuje v 
hojné míře každoročně něko-
lik druhů vzácných netopýrů a 
jedná se o jedno z jejich nejvý-
znamnějších zimovišť v ČR. 
Na hrad bylo v roce 2007 zbu-
dováno přístupové schodiště a 
je řešena další ochrana vzácné 
kulturní památky a dominanty 
obce Hamr na Jezeře.

Pramen Ploučnice
Prameniště Ploučnice je ozna-
čováno za jedno z nejvydatněj-
ších ve střední Evropě.
Prameny vyvěrají na dně malé 
tůňky a vydatnost těchto pra-
mínků neklesá ani v době 
dlouhodobého sucha. Proto je 
Ploučnice až po Benešov nad 
Ploučnicí celoročně splavná. 
Délka celého toku měří více 
než 105 km a končí v Děčíně, 
kde se vlévá do Labe. Tento 
pravobřežní přítok Labe s po-
vodím 1194 km2 je zarostlý 
břehovými porosty a klikatí se 
lučinami v písečném a hlinitém 
řečišti.
Ploučnice se od ostatních čes-
kých řek poněkud liší. Nenajde-
te zde na ní žádné dlouhé jezy 
ani propustě. Zato se vyznačuje 
klikatící se plavbou romantický-
mi zákoutími meandrů. Proto je 
v poslední době hodně navště-
vována vodáky, které meandru-
jící řeka neustále zkouší v jejich 
vodáckých dovednostech.
Na prameniště Ploučnice těsně 
navazuje Jenišovský rybník, 

který je využíván k rybaření. V 
roce 2009 byla realizována re-
konstrukce mlýnského náhonu 
Jenišovského rybníka.

Rašeliniště Černého rybníka
Přírodní památka se nachází 
cca 1,3 km J od Hamru na Je-
zeře. Nejbližší vlaková stanice 
Mimoň cca 10 km JZ.
Společenstvo stojatých vod, 
mokřadů a rybník navazující 
na přechodové rašeliniště se 
vzácnými druhy rostlin a živo-
čichů. Je součástí Hamerského 
naučného okruhu s umístěnou 
velkoplošnou informační tabulí 
s popisem lokality.

Vranovské skály
Přírodní památka na jižním 
úpatí kopce Ralsko nad obcí 
Vranov, 3 km SV od Mimoně.
Pískovcové skalní útvary Vra-
novských skal byly r. 1991 
prohlášeny přírodní památkou 
rozkládající se na ploše 12,92 
ha. Chráněn je pískovcový 
skalní komplex v nadmořské 
výšce od 350 do 420 m na již-
ním svahu vrchu Ralsko (696 
m) nad osadou Vranov.
Členité skalní bloky z velmi 
měkkého žlutého a červeného 
pískovce s jílovitým tmelem 
pokrývá reliktní bor s vtrouše-
nými zakrslými exempláři buku, 
úpatní polohy porůstají kulturní 
bory a smíšený les. 
Některé mohutné skalní bloky 
na území přírodní památky byly 

zpřístupněny již r. 1822 scho-
dištěm tesaným v pískovci. To 
platí i o nejznámějším a nejza-
jímavějším vyhlídkovém místě, 
tzv. Juliině vyhlídce (zvané 
též Júlinka), odkud se nabízí 
daleký výhled na Českolip-
skou kotlinu.
 Podle pověsti zde měla z ne-
šťastné lásky skočit dolů dcera 
strážného. Skutečnost je stejně 
romantická. Vyhlídku dal zho-
tovit na počest své manžel-
ky majitel Mimoně František 
Hartig. Jmenovala se Juliana, 
rozená Grundemannová a žila 
v l. 1786-1866. Juliana si tuto 
vyhlídkovou skálu velmi oblíbi-
la. Na vrcholu stával dřevěný 
gloriet, ze kterého se dodnes 
dochovaly pouze základy vyte-
sané do skály. 

Koncem 19 a začátek 20 století 
byl ve znamení přeměny obce 
v letovisko. Tohoto charakteru 
dosáhla Stráž především v ob-
dobí 1. republiky. Z rybníka Hor-
ky bylo vytvořeno koupaliště.

Průrva Ploučnice
je umělým vodním tunelem, 
kterým protéká řeka Ploučni-
ce. Nachází se v Novinách 
pod Ralskem. Ploučnice, která 
přitéká od Stráže mezi loukami, 
zde vtéká do soutěsky z pís-
kovce. Asi po 50 metrech vtéká 
do prvního tunelu, dlouhého asi 
13 metrů. Poté protéká asi 10 
metrů roklí a pokračuje druhým,    
41 metrů dlouhým tunelem. 
Tunely byly zhotoveny ručně 
krumpáčem a mají poloměr cca 
4 m. Ve stěnách jsou patrné 
otvory sloužící k zapuštění pěti 
dřevěných jezů a uzávěr. Na 
konci padá voda asi metrovým 
stupněm do tůně pod skalní 
stěnou.
Průrva vznikla pravděpodobně 
v 16. století kdy se uskutečnil 
pokus o stavbu vodní nádrže 
sloužící k pohonu železného 
hamru v Novinách pod Ral-
skem. Koryto Ploučnice bylo 
přehrazeno sypanou zemní 
hrází a řeka svedena do roz-
šířené skalní rokle nazývané 
Pekelný jícen. Zde byl pro-
ražen primitivním způsobem, 
jen krumpáči a lopatami tunel 
skalním masivem. Okolní skály, 
tvořené pískovci, však dobře 
propouští vodu a proto se ná-
drž nikdy nenaplnila a voda do 
hamru musela být přiváděna 
náhonem od Stráže. Z hamru 
dnes nic nezbylo, stával pod 
přepadem. 

Stohánek
Skalní hrad Stohánek se na-
chází v bývalém vojenském 
prostoru u Mimoně. Od roku 
1325 patřilo okolí pánům z Var-
temberka a od konce 14. století 
k hradu Děvín. Za husitských 
válek kraj drželi bratři Jan, 

Markvart a Beneš z Vartem-
berka. Snad v letech 1426–27 
došlo k dělení panství, při němž 
první dva jmenovaní si rozdě-
lili Děvínsko a Beneš zdejší 
Svébořicko. Roku 1431 se při-
pomíná jako pán ze Stohánku. 
Roku 1432 prodal hrad, přilehlé 
Svébořice a další vsi Zdeňkovi 
z Valdštejna. Ten měl za man-
želku Kateřinu, dceru Bene-
še Děvínského, čímž se hrad 
patrně opět dostal k Děvínu a 
ztratil tak zároveň význam jako 
centrum državy. Za vpádu Lu-
žických na panství Vartenber-
ků roku 1444 byl zbořen. Roku 
1453 je připomínán Janaš ze 
Stohánku, patrně man děvín-
ských pánů. V roce 1740 zde 
s povolením hraběte Františka 
Adama z Hartig byla zřízena 
poustevna, kterou poustevník 
Jeroným obýval snad až do 
roku 1783. Hrad byl založen na 
20 metrů vysokém strmém pís-
kovcovém suku. Při patě suku 
stály hospodářské budovy. 
Vstup na skalisko byl spárou 
v mírnější severní stěně suku. 
Ta byla úzká, uzavíratelná vrát-
ky se závorou. Vlastní hrad na 
vrcholu byl zčásti tesaný do 
skály, zčásti dřevěný. Dnes 
jsou na vrcholu, který byl obe-
hnaný dřevěným opevněním, 
dochovány tesané zbytky dvou 
místností. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o typický malý skalní 
hrad s dřevěnými konstrukcemi 
a s přihlédnutím k jeho pozdější 
přestavbě na poustevnu, není 
dnes možné původní podobu 
hradu jasně vymezit.

Zřícenina hradu Děvín
se nachází asi 5 km východně 
od Stráže pod Ralskem. Odtud 
vede cesta po červené turis-
tické značce směrem na Hamr 
na Jezeře, odtud také po čer-
vené. Nejbližší vlaková stanice 
Mimoň se nachází cca 15 km 
od hradu. Nejbližší autobusová 
zastávka je v obci Hamr na Je-
zeře cca 2 km.

Pěšky: červená turistická znač-
ka (Stráž pod Ralskem-Oseč-
ná). Přírodní památka Děvín 
(Burg Dewin) - dominantní vr-
chol viditelný z obce Hamr na 
Jezeře, na náhorní plošině s 
kulturní památkou - zříceninou 
mohutného hradu Děvín. 
Tvoří panorama obce Hamr za 
Hamerským jezerem a nava-
zuje na přírodní památky Ostrý 
a Schachtstein. 
Hrad byl založen pravděpodob-
ně rodem Markvarticů kolem 
roku 1250. Svou plochou patří 
Děvín k našim největším hra-
dům vůbec a ze zachovalých 
částí hradeb dýchá jeho mohut-
nost a síla, nabízející přítom-
ným kouzlo klidu a nádherná 
zákoutí. Hrad byl vybudován 
na Žitavské a Jantarové stezce 
k obraně obchodníků a několi-
krát změnil své majitele. Mezi 

VÝPADY PO KRAJI
Nataša Roithová s pílí sobě vlastní 
navrhla se znalostí kraje tyto vý-
pady. Přirozeně, nejsou závazné. 
Každý ať se zařídí po svém.

ČTVRTEK   6. 10.
Odjezd z Prahy Černého mos-
tu autobusem Student Agency 
(odjezdové stání č. 6) v 9:30, 
výstup v Liberci v 10:40 (cena 
100  Kč, nutno zakoupit místen-
ku, zařídili bychom hromadně). 
Od nádraží budeme pokračovat 
tramvají č. 3 do Horního Hany-
chova. Odjezd 11:18 příjezd do 
H. Hanychova 11:31. Jízdenku 
lze zakoupit v automatu přímo 
na stanici za cca 20 Kč.
V H. Hanychově je restaurace
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Průrva 
Ploučnice
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Obr. zleva: Vranovské skály a Stohánek


