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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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pO ČERVEnÉ KOLEm DUBÉ

 Celým okruhem nás bude provádět červená turis-
tická značka. Z Dubé se vydáme na jih přes Krásný kopec 
a podél Rozprechtického rybníka vystoupáme na Panskou 
Ves. Po hřbetě se dostaneme k přírodní rezervaci Kamen-
ný vrch, odkud pokračujeme přes rekreační oblast Nedamov 
k Plešivci, kde můžeme odbočit ke Kameníkově jizbě. Údolím 
se vracíme k osadě Mlýnek, kde máme možnost navštívit okolí 
kaple sv. Barbory, poté se zpět vracíme do Dubé. 

 Dubá  Sv. Prokop  Panská Ves  Křenov  Plešivec  Nad Mlýnkem  Dubá

Pěší výlet nádherným okolím Dubé v délce 19 km.

 Městečko Dubá leží v Dubské pahorkatině, nazývané 
též Dubské Švýcarsko pro svou krásnou, místy i divokou přírodu. 
Nejstarší zmínka o Dubé byla objevena v listině krále Václava I. 

z roku 1253 v souvislosti s daro‑
váním zboží a pozemků pro nově 
založený řád křížovníků s červe‑
nou hvězdou. I když se v Dubé 
vystřídalo mnoho pánů, žádnému 
se zde nepodařilo rozvinout vět‑
ší průmyslovou výrobu. Proto je 
Dubá čistou, průmyslem nepoško‑
zenou turistickou oblastí.

Dnes je Dubá vyhledávána především turisty a cykloturis‑
ty, protože je ideálním výchozím bodem na pěší i cyklistické túry 
do všech světových stran.

Nejvýznamnější památkou Dubé je kostel Povýšení 
sv. Kříže postavený v letech 1744–1760. Barokní oltáře, kaza‑
telnu a varhanní skříň s andílky zhotovili J. Chládek a F. Adámek 
roku 1755. Obraz Nanebevzetí Panny Marie vytvořil F. J. Richter 
z České Lípy roku 1729. U kostela rostou dva chráněné topo‑
ly lindy. Na náměstí stojí barokní sousoší Nejsvětější Trojice 
s Pannou Marií z roku 1726. Před zámeckým parkem u silnice 
se nalézá trojhranný sloup Nejsvětější Trojice z 18. století. 

 Nový Bernštejn 
byl jako renesanční zámek 
postaven Berky z Dubé 
v druhé polovině 16. století, 
počátkem 18. století barok‑
ně upraven. Zámek s pří‑
rodním parkem je veřejnosti 
nepřístupný.

 Kamenný vrch 
u Křenova – přírodní památ‑
ka zahrnuje vrcholovou část 
Kamenného vrchu, tvořenou 
převážně železitými pískov‑
ci, tvořícími bizardní tvary.

 Kameníkova jizba je uměle vytesaná skalní jesky‑
ně v pískovcovém reliéfu západní části Vysokého vrchu, dnes 
používaná trampy. 

 Panská Ves byla 
založena počátkem 18. století, 
v roce 1960 zde byla vybudová‑
na ionosférická stanice, součást 
celosvětové pozorovací sítě. 

 Kaple sv. Barbory z 18. století, dnes využívána jako 
rekreační objekt, výhledy do okolí. 
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