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NÌCO O ØECE ÚVODEM

Prameni�tì Plouènice se nachází u obce Oseèná a je
oznaèováno za jedno z nejvydatnìj�ích prameni�� ve støední
Evropì. Vydatnost pramenù neklesá ani v dobì dlouhodobé-
ho sucha. Proto je Plouènice a� po Bene�ov nad Plouènicí
celoroènì splavná. Délka celého toku mìøí více ne� 105 km.
Tento pravobøe�ní pøítok Labe s povodím 1194 km2 je za-
rostlý bøehovými porosty a klikatí se luèinami v píseèném
a hlinitém øeèi�ti.

Plouènice se od ostatních èeských øek ponìkud li�í.
Nenajde� na ní �ádné dlouhé jezy ani propustì. Zato se
vyznaèuje klikatící se plavbou romantickými zákoutími me-
andrù. V�ichni známe okøídlené poøekadlo, �e páru, který
sjede øeku a cestou se nepohádá, vydr�í man�elství. Tak na
Plouènici toto pravidlo radìji nezkou�ejte. Zjistili byste,
�e se nikdy neo�eníte nebo nevdáte. Meandrující øeka tì
nikdy nenechá, aby ses pøíli� rozptyloval a neustále zkou�í
tvoji vodáckou dovednost.

Na Plouènici se musí� pøipravit s vìdomím, �e jede� do
pustiny. Mimo jídla a pití, které jsou samozøejmostí, ne-
zapomeò na zásobu vody, spacák, pøípadnì stan, teplé ob-
leèení k veèernímu ohýnku, pytel nebo nádobu na odpadky,
baterku, sirky, misku na jídlo, hrníèek, l�íci a tuto kilo-
metrá�.

Obvyklé zaèátky plavby jsou na Prùrvì, v Mimoni u skaut-
ské lodìnice nebo u mostu, u mostu na Boreèku, u mlýna
v Brenné, z Kerama v �izníkovì, z Malé Velenì a z Bøe-
ziny. Úsek, který si vybere�, zále�í jenom na tobì. Nej-
frekventovanìj�í je horní èást Plouènice z Prùrvy na Kera-
mo. Dá se øíci, �e Plouènice je novì objevená øeka, pøed
dvaceti lety pojem vodák neznala.

Závìrem bych ti popøál ��astnou plavbu a zároveò tì
�ádám, aby místa, která projede�, po tvé náv�tìvì zùstala
èistá, ne-li èist�í.
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79,8 skalní tunel dl 41 m prohlédnout       

79,5 ][s

79,2 ][c

78,3 ][s Noviny pod Ralskem,     200 m vl

77,8 ][p  100 m vl

77,3   stp,  

75,8 ][s Srní vl

74,7   v 0,4 m N vl,  

74,4   v 0,4 m  

74,0   v 0,4 m  

73,8 nízká ][p

73,4 ][c           Panenský potok

73,3 lodìnice a pùjèovna, 

73,0 ][s [268] Mimoò vp vl               (278 m n.m.)

72,5 ][p stp     200 m vl

72,0 ][� stp, 

69,1 ][�

66,7 ][c

66,4 ][s [270] Boreèek vp, Hradèany 1 km vl,         

63,8 ][p 15 + 300 m � Hradèanský potok

52,0      + 20 m ][s, Brenná 500 m vp       (257 m n.m.)

50,6 Svitávka

47,6 ][s Heømanièky vl, 

46,3 ][� [086]

41,3 ][s �ízníkov, 200 m  vl  

39,3 ][p

37,8   stp rozboøený

37,2 ][s Èeská Lípa vl vp                   

36,8   v 1 m,     poklopový jez

36,6 ][s

36,1 ][� [080] [082]

36,0   v 0,4 m + 50 m  ][p

32,9 Robeèský potok, 100 m vl   

31,9 ][p

30,0 ][p   v 0,6 m   peøej,  vp u býv. mlýna,   

29,2 ][s [262] Stru�nice vl

28,6 ][s vl Stru�nice vp vl

27,2 ][p

26,6 ][s        Stru�nice
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25,1   v 0,6 m rozvalený   ][s Jezvé vl      vl

23,1 ][s

22,3 ][s [262]         Horní Police vl

21,1   v 1,2 m rozvalený   

20,6 ][s �andov vp         

18,8   v 0,6 m rozvalený      Malý �achov vl

18,6 ][s [262]  Starý �achov 300 m vp   (230 m n.m.)

16,0   v 1,2 m       pod jezem sucho, Valkeøice vl

15,2   v 1,2 m 

14,8   v 0,4 m 

14,5 ][s 19 Franti�kov 100 m vp  

13,6   v 1,2 m    + 100 m ][p  Ostrý 200 m vp

12,8   v 1,2 m     N vl + 400 m ][� [082]

11,6   v 1,2 m     N vl

11,2   v 1,2 m    + ][� [082] 200 m vl

10,9 ][s [262] vp Bene�ov nad Plouènicí vp vl            vp  Bene�ov

nad Plouènicí 300 m vl, pøítok Bystrá

10,6   v 0,8 m

10,4 ][s [262]

10,1 ][p   100 m vp

9,7   v 1,4 m     N vl + 200 m ][c

8,8 ][p Eli�èino údolí

8,0 Jedlka vp   

7,6 ][s Malá Veleò vl  Malá Veleò 100 m vl

7,4   v 1,0 m   

6,2 ][p Soutìsky vp

5,5   v 1,4 m     N vp, peøeje

4,5   v 1,5 m   

3,8 ][s Bøeziny vp vl      vp  Bøeziny 200 m vl

3,4   v 1,5 m �ikmý   N vl, Libverda vp, peøeje

2,9 ][� [072] + 500 m ][s

2,2 ][� [082]

1,6   v 3,7 m �ikmý N vl, peøeje,  Dìèín východ 200 m vp

1,3 ][s Dìèín vp vl               

0,8 ][s [13]

0,6 ][c kamenný renesanèní

0,3 ][� [082]  U Plovárny 200 m vp

0,0 do Labe na ø. km 95,1   na Labi vl (122 m n.m.)  Dìèín hl. n. 800 m vl

(Vysvìtlení jednotlivých symbolù najdete na str. 16)
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pramen Plouènice

prùrva 79,8 km

jez na 74,7 km

jez na 74,4 km
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Ahoj kamarádi,
øeka Plouènice se dá jet ji� od hráze Horka ve Strá�i pod Ralskem, ale

proto�e se jedná o asi dvoumetrovou umìlou strouhu bez jakýchkoliv zajímavostí,
nasednìme do lodí radìji u Prùrvy v Novinách pod Ralskem. Prùrva, neboli také
Pekelný Jícen, Hromová Rána èi Èertova Díra, je lidskou rukou zhotovený náhon
pro bývalý hamr. Zpoèátku Prùrvy se nad tebou tyèí pøíkré pískovcové stìny
vysoké a� 15 m, abys po pravotoèivém záhybu vjel do 41 metrù dlouhého
a 4 metry �irokého a vysokého tunelu. Na konci tunelu je asi pùlmetrový schod,
který doporuèuji sjí�dìt vlevo od støedu. Pocity z jízdy v takto uzavøeném prosto-
ru ka�dý vnímá jinak, ale pro v�echny je to nezapomenutelný zá�itek. Místo pøed
Prùrvou i pod Prùrvou je mo�no pou�ít pro nouzové stanování, ale není zde �ád-
ných civilizaèních vymo�eností. Prùjezd Novinami pod Ralskem, které vznikly
kolem roku 1400 a dnes mají asi 250 obyvatel, je zpoèátku tro�ièku �utrovaèka,
ale staèí trochu de�tì, a situace se rázem mìní. Pomìrnì mìlkým korytem doplu-
je� pøes nìkolik prahù k mostu na 78,3 km, odkud mù�e� po asi 300 metrech
dorazit k místní hospùdce Na Høi�ti. Po dohodì s provozovatelem je mo�né té�
nouzovì pøespat (toto je informace pro ty z nás, kteøí se rádi veèer posilní).
V bezprostøední blízkosti hospùdky je také obchùdek. Pokraèujeme-li dále a�
k lávce pro pì�í na 77,8 km, mù�eme po asi 100 metrech dojít k country hos-
pùdce Redakce. Po opìtovném pokraèování v plavbì mù�eme po levé ruce obdivo-
vat dominantu místního kraje kopec Ralsko tyèící se do vý�e 696 m n.m. se
stejnojmennou zøíceninou hradu pocházejícího asi ze 14. století. Kdy� bude�
mít �tìstí, mù�e� nad korytem øeky vidìt poletovat ledòáèka. Na 74,7 km dej
pozor na to, abys najel kolmo na �ikmo polo�ený jez a potom u� mù�e� upalovat
korytem, které je z obou stran porostlé køovinami k jezu na 74,4 km, dále
k jezu na 74,0 km a následnì k soutoku Plouènice s Panenským potokem na
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kaple Bo�ího hrobu

meandry

jez na 74 km
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73,4 km. Za pozornost rozhodnì stojí novì zøízené nábøe�í Panenského potoka.
Zde zaèíná mìsto Mimoò, které vzniklo nìkdy ve 13. století a dnes èítá asi
6.700 obyvatel. K zajímavostem Mimonì patøí kostel sv. Petra a Pavla, kaple
Bo�ího hrobu, zámecký park bez zámku, který byl ji� komunisty zbourán a za
zmínku také stojí, �e Mimoò je nástupním místem do cykloráje Podralsko. Bez-
prostøednì za soutokem Plouènice a Panenského potoka je Zámecký most.
U tohoto mostu je mo�no nouzovì pøespat. V dosahu nìkolika set metrù na
námìstí je cukrárna Dana, èínská restaurace Ralsko a hospoda Ibis. Asi 100m po
proudu le�í skautská lodìnice s jednou z nejlevnìj�ích a nejochotnìj�ích pùjèo-
ven v republice. Spojení a ceník je na zadní stranì. Dal�í zastávkou mù�e být
Po�tovní most na 73 km. Z tohoto místa mù�e� vyrazit do hotelu Beseda na jídlo
a pivko nebo na nákup do nedalekého supermarketu. A aby tìch mostù v Mimoni
nebylo málo, tak bude� na 72,5 km podplouvat lávku, od které to má� nìjakých
200 m do hospùdky Døevìnka, kde by sis nemìl nechat ujít jídlo. U v�ech
zastávek, které bude� v Mimoni dìlat, ti doporuèuji nenechávat lodì a vybavení
bez dozoru! Od tohoto místa ji� opou�tí� na del�í dobu civilizaci a proto pøekon-
troluj, zda má� v�e potøebné. Po asi 40 min. plavby dojede� na konec regulace.
Øeka zde získává svoji pùvodní charakteristickou tváø. Nepravidelnými oblouky
meandruje zaøíznutá do hlinitého koryta pro nìkterého romantickým krajem, a pro
nìkterého témìø peklem. Pravdou je, �e tento úsek je minimálnì zasa�en lidskou
èinností a nìkteøí z nás na to nejsou pøipraveni, pøedev�ím psychicky. A tak
nám pøijde zajímavou zmìna, kdy� se pøed námi objeví �eleznièní most, dnes ji�
zèásti rozebraný od �magnetù�. Po jeho minutí je dal�í pøipomínkou civilizace a�
vysoký komín, který se pøed tebou pøi prùjezdu jedním z meandrù objeví. Ale
ouha. Komín je chvíli vpravo, chvíli vlevo a znièehonic ho má èlovìk najednou za

Meandry za jarního tání
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poklopový jez na 36,8 km

jez na36 km

jez na 30 km

jez na 52 km
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zády, a je�tì k tomu v dálce. Ne nadarmo se mu pøezdívá tanèící komín. Po asi
dvou hodinách plavby (z Mimonì) dopluje� k silniènímu mostu na Boreèku na
66,4 km, kde s velikou radostí spoèine�. Místo pro stanování pøíhodné, ale
opìt prosté jakýchkoliv civilizaèních vymo�eností. Patnáct minut chùze po silni-
ci 270 je vesnice Hradèany. Mù�e� vyu�ít ji� omezenou mo�nost na doplnìní
zásob v místním obchùdku, nav�tívit zoo koutek na Osamìlé hvìzdì a pohovoøit s
Billem èi posedìt v hospùdce Na Plá�i. V pøípadì zájmu si mù�e� také prona-
jmout skautskou chatu, kde mù�ete pøespat èi strávit celý víkend. A� bude� na
Boreèku nasedat do lodì, bude� mít pøed sebou nìkolikahodinovou plavbu pusti-
nou. Koryto øeky meandruje v nivních loukách, které jsou v pøípadì velké vody
zatopeny u� k okraji lesa a z meandrující øeky se rázem stává jedno veliké jezero,
které meandry pohltí. V létì, kdy� se nad tebou tyèí vysoký hlinitý bøeh, je to
docela nepøedstavitelné. Charakter meandrù se od pøede�lého úseku mìní, porost
na bøehu ji� není tak hustý a neprostupný a celkovì pùsobí meandry mnohem
uvolnìnìji a vzdu�nìji. První pøeká�kou, kterou podjede�, bude lávka pro pì�í
na 63,8 km. Od této lávky mù�e� bìhem deseti minut dojít na skautskou chatu.
Následnì mine� starou papírnu po pravé ruce a brod, který není nièím jiným, ne�
pouze �ir�ím korytem s men�í hloubkou. A dále jen meandry a meandry a meand-
ry, dokud se ti po pravé ruce nezjeví Myslivecká chata. Místo vcelku vhodné pro
táboøení. Ale pozor! Majitelem jsou Vojenské lesy a statky se sídlem v Mimoni,
a proto nedoporuèuji kempovat bez jejich pøedchozího souhlasu. Ostatnì Vojen-
ské lesy a statky spravují pozemky podél øeky pøibli�nì z Mimonì do Veselí,
a podle toho je také potøeba se chovat. Pøi plavbì meandry také pozoruj oblohu.
Projí�dí� ptaèí rezervací a mù�e� mít to �tìstí a spatøit chránìného orla moøské-
ho. A� tì meandry pøivedou k místu, kde po levé ruce bude stát srub se dvìma

jez na 25,1 kmjez na 30 km
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jez na 21,1 km

jez na 18,8 km

jez na 16 km

poutní místo � Horní Police
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totemy, vìz, �e jsi dorazil k trampské osadì T.O.H. Severská Dvojka. A opìt se
jedná o soukromý pozemek, navíc chránìný �erifem osady, respektive osadníky.
Kousek za touto osadou je vesnièka Veselí. Odtud se øeka opìt jakoby uzavírá
v køovinách a hou�tinách a meandrujíc tì tímto úsekem, kde bude� také pøeta-
hovat lodì pøes pøeká�ky ve vodì, dovede k jezu u Brennského mlýna na 52 km.
Zde je pøíhodné místo pro nouzové stanování. Jako v pøedchozích pøípadech zde
nejsou �ádné civilizaèní vymo�enosti. Navíc toto místo je soukromé, patøí neda-
leko ve starém mlýnì è.p. 38 �ijící rodinì �trossù a rozhodnì není na závadu za
nimi zajít a po�ádat o mo�nost pøenocování na louce. Samotný jez byl postaven
proto, aby zadr�oval vodu a vhánìl ji do náhonu pro mlýn. Doporuèuji sjí�dìt ho
vpravo, uprostøed v dolní èásti je velký kámen. Úsek z Boreèku na Brennou trvá
asi 5�6 hodin. Pokraèováním v plavbì se krajina opìt více otevírá, nicménì øeka
stále meandruje. A� bude� projí�dìt pod mostem na 47,6 km, tak jsi v tìsné
blízkosti vesnièky Heømanièky. V letních mìsících zde funguje obèerstvovna,
a to pøedev�ím díky frekventované cyklostezce. Pokraèuje�-li dále, vedou tì
meandry stále otevøenìj�í krajinou a� k silniènímu mostu na 41,4 km. Zde roz-
hodnì doporuèuji nav�tívit hospùdku s cukrárnou U Kerama. Je zde zbudované
slu�né zázemí, nohejbalové høi�tì, dìtské høi�tì a je mo�ná dohoda o stanování.
A to jsi u� na dohled od Èeské Lípy, kam dorazí� po dal�ích asi ètyøech kilome-
trech. Okresní mìsto Èeská Lípa vzniklo v prùbìhu 11. století jako rybáøská
osada. Teprve vodní hrad Lipý z 13. století, jeho� trosky lze spatøit u øeky, dal
mìstu název. V souèasné dobì v Èeské Lípì �ije necelých 40.000 obyvatel.
Mezi zajímavosti mìsta patøí kostely, historické námìstí, Augustiánský klá�ter
a poklopový pohyblivý jez z roku 1910 na 36,8 km. Bohu�el v té dobì nikdo
s vodní turistikou nepoèítal, a tak nezbývá, ne� loï uchopit do rukou a vpravo

stupeò na 14,8 kmjez na 15,2 km
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jez na13,6 km, letní voda

jez na 12,8 km

jez na 11,6 km

jez na 13,6 km � jarní voda
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pøenést. Pøi tomto manévru bude� v blízkosti vodního hradu. Samozøejmì �e ti
mìsto skýtá bezpoèet hospùdek a obchodù k doplnìní zásob. Pøi sjetí jezu èi
spí�e jízku na 36,2 km opou�tí� Èeskou Lípu a opìt zaèíná� mírnì meandro-
vat.Po levé ruce bude� míjet camp v Dubici, kde je mo�nost pøenocovat.

Odtud pokraèuje� posledními meandry k jezu ve Stru�nici na 30 km. Zde
funguje pomìrnì silný vodácký oddíl. Pod jezem jsou vyznaèeny branky, a tak pro
ty hravìj�í je to mo�nost vydovádìt se. Je to vodácky nejzajímavìj�í jez na celé
Plouènici. Navíc je zde mo�nost stanování. Odtud u� se rozhodnì nedá tvrdit, �e
by jsi jel pustinou. Podél bøehu se budou a� do Labe støídat osamìlá stavení
s vesnicemi a mìsty. První z tìchto mìsteèek je Stru�nice s necelými 900 oby-
vateli. U mostu na 26,6 km lze nav�tívit restauraci Èapkárna (asi 200 m vle-
vo). Na 25,1 km sjede� rozvalený jez u vesnièky Jezvé. Následovat bude mìsteè-
ko Horní Police a zde mù�e� u mostu na 22,3 km opìt udìlat pøestávku a nav�tívit
místní obèerstvovnu, obchod èi hojnì nav�tìvované poutní místo. Øeka tì dále
povede k jezu na 21,1 km, a potom k mostu na 20,6 km. Ponìkud obtí�nì se zde
vystupuje, ale odmìnou ti mù�e být náv�tìva mìsteèka �andov s 1900 obyvateli,
kostelem sv. Bartolomìje, autokempem Slunce a mo�ností nav�tívit místní re-
staurace a obchùdky. Øeka pokraèuje k jezu na 18,6 km ve Starém �achovì,
který je ji� rozvalený, dále potom otevøenou krajinou k jezu na 16.0 km. Z tohoto
místa byla Plouènice pro vodáky znetvoøena mno�stvím nesjízdných jezù, které ve
své dobì slou�ily k odvodu vody do náhonù, ale nikoho tenkrát nenapadlo, �e by
mohly být zbudovány retardéry. Je to veliká �koda, proto�e staèí trochu více vody
a obtí�nost se mìní ze ZW na WWI. Nicménì, komu nevadí opravdu velice èasté
pøená�ení, mù�e si tento úsek za vy��ího stavu vody sjet. Pøesto spí�e doporuèuji
zde plavbu ukonèit. Následuje jez na 16 km. Zde by tì mìl døevìný køí� vpravo
varovat pøed podcenìním tohoto a následujících jezù! Dal�í jez na tebe èeká na

jez na 10,6 kmjez na 11,2 km
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jez na 7,4 km

jez na 5,5 km

jez na 4,5 km

jez na 9,7 km
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15,2 km a poté následuje schod na 14,8 km. To u� jsi ve Franti�kovì nad Plouè-
nicím s asi 350 obyvateli. U jezu na 13,6 km mù�e� vystoupit a nav�tívit zøíce-
ninu hradu Ostrý. Jezem na 12,8 km pokraèuje� k Bene�ovu nad Plouènicí se
4000 obyvateli. Zde tì èekají dva jezy na 11,6 km a 11,2 km, které nezbývá
ne� pøenést vpravo. Jez na 10,6 km mù�e� opatrnì sjet a pokraèovat k lávce na
10,1 km. Zde se nabízí mo�nost ubytování v kempu Na Koupali�ti asi 100 m
vpravo (umìlé koupali�tì), posilnit se na dal�í cestu a nakoupit zásoby. Po
pøeta�ení jezu na 9,7 km projede� Eli�èiným údolím do Malé Velenì k jezu na
7,4 km. Meandry jsou ji� dávno zapomenutou zále�itostí a øeka si to zde hezky
�plouchá smìrem k Dìèínu. Pomìrnì svi�nou plavbou popluje� k jezu na 5,5 km
který pøenese� vpravo a pokraèuje� k jezu na 4,5 km. Tento jez je nesjízdný, pod
jezem je dlouhá vysoká stìna a je velice obtí�né, ba témìø nemo�né, zde znovu
nasednout. Za Bøezinou následuje jez na 3,4 km, který se nechá hezky sklouz-
nout a dorazíme k jezu na 1,6 km. Toto je vysoký jez, který se pøená�í vpravo.
Pokud vlastníte plastovou keòu, mù�ete ho kdekoliv sjet. Vzhledem k tomu, �e se
va�e plavba chýlí ke konci, tak mù�ete tento jez sjí�dìt i po sedínce. Vlevo je
zde vybudována nová rybí cesta, ale bohu�el i nový náhon pro vodní elektrárnu.
A tak se ti mù�e stát, �e následujících 800 m bude� mít velice málo vody.
Z místa, kde se náhon vrací do øeky, u� v klidu dopluje� do Labe. To doporuèuji
opatrnì pøejet �ikmo po proudu, proto�e na protìj�ím bøehu mù�e� pohodlnì
dojet a� k vodì a nalo�it si lodì.

Doufám, �e ti byl tento malý prùvodce Plouènicí pøínosem, jsou v nìm zazna-
menány v�echny jezy a vìt�í stupnì pro tvoji snadnìj�í orientaci a rozhodování.
Pokud najde� nìjaké nesrovnalosti, tak se za nì omlouvám.

Veselou a pøíjemnou plavbu po Plouènici ti pøejí
Petr a Mimoò�tí skauti

jez na 1,6 kmjez na 3,4 km
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Mìstské informaèní centrum Dezka
Prokopa Holého 808/8
405 012 Dìèín 4
Tel.: 412 531 333
E-mail: info@dezka.cz

Informaèní centrum Zámek Dìèín
Dlouhá Jízda 1253
405 01 Dìèín 1
E-mail: idz@seznam.cz

Sjízdné

Restaurace, hospoda

Obchod
Jez, stupeò
Jez, pøená�ení vpravo
Jez, pøená�ení vlevo

Obvyklý zaèátek plavby

Obvyklý konec plavby

Nesjízdné
Nebezpeèí

Cukrárna

Benzinová èerpací stanice

Kostel, kaple
Zøícenina

Místo k nouzovému

táboøení

Kemp, organozované
táboøi�tì

Po�ta

Informace

Nádra�í

První pomoc

vl = vlevo; vp = vpravo; N = náhon

Vysvìtlivky symbolù

Mìstské informaèní centrum Èeská Lípa
Nám. T.G.Masaryka 2
470 01 Èeská Lípa
Tel: 487 881 105, 106
E-mail: mic@mucl.cz
Web: www.mucl.cz

Informaèní centrum Mimoò
Mírová ul. 121
471 24 Mimoò
Tel: 487 805 010
E-mail: infocentrum@mestomimon.cz

MITEL � regionální TV Mimoò
www.mitel-tv.cz
e-mail: televize@mitel-tv.cz
tel.: 487 862 229

Informaèní centrum Strá� pod Ralskem
U Potoka 136
471 27  Strá� pod Ralskem
Tel: 487 523 135
E-mail: infocentrum@strazpr.cz
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PÙJÈOVNA LODÍ �SKAUT�
MALÁ ULICE 34, 471 24  MIMOÒ

PE kanoe ............................... 60 Kè/den
Vesta .................................... 10 Kè/den
Pádlo .................................... 20 Kè/den
Barel 50 l ............................. 10 Kè/den
PE kajak s výbavou ................. 100 Kè/den
Vlek za os. auto .................... 250 Kè/den
Doprava lodí a osob ................. 12 Kè/km

Pro dìtské organizace sleva!
Tel.: +420 736 783 855


