
 

Ralsko (696,1 m n. m.) 

 

 je výrazná dominanta celého podještědí. Jeho 

vrchol však byl několik posledních desetiletí 

nepřístupný. Pouze v určené dny jej občané 

navštěvovaly při výstupech druţby.  Název 

Ralsko má kořeny pravděpodobně ve slově 

radlo, coţ byl původní název kopce (Radlsko 

= hrad na Radle). Přestoţe se dlouho 

předpokládalo, ţe hrad vznikl aţ v 15. století, 

podle archeologických nálezů byl však 

nejpravděpodobněji zaloţen uţ ve století 

třináctém, v dalších dvou stoletích však byl 

přestavován. Dochované věţe a hradby 

pocházejí z těchto přestaveb ve čtrnáctém a 

patnáctém století. Hrad patřil významnému 

rodu Markvarticů (Vartemberků). Počátkem 

15. století jej vlastnil Jan Chudoba z 

Vartemberku na Ralsku. Okolo roku 1409 

patřil k přívrţencům Jana Husa, ale v říjnu 

1415 byl jedním ze čtrnácti panů, kteří se 

postavili proti protestnímu listu odeslanému 

zemským sněmem do Kostnice a slíbili 

poslušnost králi, církvi a koncilu. Po 

praţských bouřích roku 1419 přešel do 

protihusitského tábora a spolupracoval s 

luţickým Šestiměstím. Jeho vztah k němu se 

však postupně měnil, aţ k zásadnímu obratu 

došlo v roce1433, kdyţ byl v ţitavě popraven 

jeho syn Jan z Ralska. Od těch dob se datuje 

boj Vartemberků proti Luţici. Roku 1468 se 

hradu Ralsko lstí zmocnilo luţické vojsko. 

Později se na hradě usadili loupeţiví rytíři a 

penězokazci. Od roku 1505, kdy ralské 

panství koupili Bibrštejnové byl hrad uţ 

opuštěný. Ralsko poskytuje výjimečný výhled 

na blízkou Mimoň a Stráţ pod Ralskem, 

Ještědský hřbet a Podještědí, Luţické hory s 

Luţí a Hvozdem, České středohoři s 

Milešovkou a Rádobylem a Dokeskou 

pahorkatinu s Vlhoští a Houskou.  

     Území pod horou Ralsko se ve středověku 

vyvíjelo v závislosti na zeměpisné poloze, 

hospodářském zázemí a mocensko-politickém 

zabezpečení. Vrch obcházela stezka zvaná 

Záhvoţďanská, spojující Prahu s Ţitavou. Od 

Bezdězu směrem k starodávným Kuřívodům, 

pokračovala k Mimoni, kde byl brod přes 

Ploučnici. Mířila ke Stráţi pod Ralskem. Od 

Stráţe směřovala k Jablonnému přes Dubnici 

a původně přes Rynoltice kolem slavné skalní 

České brány údolím Bílého potoka k Ţitavě. 

Od časů Karla IV. vedla od Jablonného na 

Petrovice kolem celního hradu Karlsfried. Pod 

Ralskem procházeli kupci z Vratislavi 

ubírající se přes Prahu do jiţního Německa, 

Horního Rakouska nebo aţ do Benátek. 

Převáděli koně, osly, krávy, ovce a vepře. 

Vozili koţešiny, uzené maso, vosk, tuk, kůţe 

a také solené ryby od Baltu. Šla tudy sůl z 

Halle, která slouţila i jako celní platidlo. Z 

horní Luţice pocházelo sukno a ze Ţitavy 

pivo, v době předhusitské jedno z 

nejvyhlášenějších. Z Čech se vyváţelo hlavně 

obilí, rovněţ víno a různé výrobky, jako zbroj, 

těţké kované zámky nebo příkladně také 

závoje. Různé údaje o zboţí uvádí mimo jiné 

prameny téţ celní rejstříky mimoňské. Ţivý 

ruch na cestě před válkami husitskými dává 

tušit, ţe území pod Ralskem mohlo být 

částečně zásobovací základnou pro putující 

kolony a jejich zvířata. Hrad Ralsko 

poskytoval ochranu obchodní stezce.  moň. V 

posledním desetiletí 14. století připadl 

příslušníkovi rodu Vartenberků při dělení 

rodové drţavy. 
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      Die Burgruine Ralsko befindet sich auf dem 

gleichnamigen Gipfel zwischen den Städtchen 

Mimoň und Jablonné v Podještědí. Lange Zeit 

war diese Sehenswürdigkeit unzugänglich für 

die Öffentlichkeit. Sie liegt nämlich am Rande 

des ehemaligen Truppenübungsplatzes, den 

die Sowjettruppen besetzt haben. Heutzutage 

ist der Berg und die Burgruine frei zugänglich 

und der Besuch lohnt sich wirklich aus, 

obwohl der Anstieg ein bisschen 

anspruchsvoller ist. Die Burg befindet sich in 

einer Höhe von 696 m und dank ihrer Lage 

handelte es sich um die höchst gelegene 

Befestigung in Böhmen. Der Weg beginnt 

langsam aus dem danebenliegenden Dorf 

Vranov durch einen Wald zu steigen, später 

wird er ganz steil. Auf dem Gipfel, der 15m 

breit und 20m lang ist, befinden sich Ruinen 

einer Burgmauer. Die Burg wurde aus Basalt 

erbaut. Die Ruinen der Burgmauer sind noch 

heutzutage 1,5-2,0m breit. Dem Westen 

gegenüber liegt der Haupteingang, der 

ehemals einen runden Wachtturm hatte, links 

befindet sich der steile Abhang des Berges, 

der die Burg geschützt hatte. In dem schmalen 

Hof befanden sich Ställe und darüber im 

Süden ein Rittersaal mit einem zweistöckigen 

Turm. Nach dem Anstieg öffnet sich uns eine 

wunderschöne Aussicht in alle Richtungen. 

Vor uns liegt das Lausitzer Gebirge und das 

Bergpanorama von Ještěd, der ehemalige  

Truppenübungsplatz Ralsko mit einer 3km 

langen Landebahn  und im Hintergrund das 

majestätische Panorama von Bezděz und der 

unübersichtliche Gipfel des Berges Říp. 

Direkt unter uns liegen die Städte Ralsko, 

Mimoň, Stráţ pod Ralskem und Jablonné 

v Podještědí. 

www.expozice-ralsko.estranky.cz 
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