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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

VLS ČR chtějí ve spolupráci s Lesy ČR i obcemi 

„rozhýbat“ do konce roku projekt Lesnického parku Bezděz 
 

Praha, 22. července 2015 - Do konce letošního roku by mělo dojít k označení Lesnického parku Bezděz 

v terénu informačními cedulemi. Na jeho území by také mělo být rozmístěno sedm informačních tabu-

lí, mimo jiné o způsobu hospodaření v této unikátní přírodní lokalitě, ale také o historii Rečkovské lesní 

dráhy. A na podzim připravuje rada lesnického parku výtvarnou soutěž pro školy v okolí. Vítězný školní 

kolektiv pak čeká exkurze po lesích Bezdězska. „Chceme projekt lesnického parku více rozhýbat,“ říká 

nový předseda rady Lesnického parku Ralsko a ředitel divize Vojenských lesů a statků ČR v Mimoni 

Roman Vohradský k cílům, které si partneři projektu vytkli. 

Historie lesnického hospodaření a využívání krajiny, ať se jedná o osídlení spojené se zemědělstvím, rybníkářství či 
myslivost, sahá na území lesnického parku Bezděz až do 13. století.  
„Z dnešního pohledu můžeme mluvit o trvale udržitelném hospodaření v lesích, které se stále podílí na rozvoji 
území,“ řekl Ludvík Řičář, krajský ředitel podniku Lesy ČR z Liberce.  
Lesnický park Bezděz byl založen 11. května 2011 u příležitosti vyhlášení Mezinárodního roku lesů a je po Křivo-
klátsku a Masarykově lese Křtiny v pořadí třetím lesnickým parkem v České republice. V souladu s dohodou o jeho 
založení byla v pátek 17. července ustavena jeho rada. Osmičlenný sbor, složený ze zástupců VLS ČR, Lesů ČR, obcí 
Doksy, Bělá pod Bezdězem, Zákupy a Bezděz, ale také správy CHKO Kokořínsko a České lesnické společnosti, bude 
pečovat o rozvoj projektu, který má propagovat výsledky trvale udržitelného lesního hospodaření v této lokalitě. 
Lesnický park Bezděz se rozkládá na ploše bezmála 18 tisíc hektarů, polovinu plochy tvoří lesy hospodářské, dále 
jsou zde zastoupeny lesy ochranné, které svou podstatou chrání křehkou rovnováhu stanoviště. Část lokality tvoří 
také lesy zvláštního určení, sloužící prioritně ochraně přírody, vodních zdrojů, či zvýšené rekreační či půdoochran-
nou funkci. 
Dominantním vlastníkem lesních porostů je stát zastoupený dvěma státními podniky, a to Vojenskými lesy a stat-
ky ČR, s.p. a Lesy České republiky, s.p., nezanedbatelný podíl představují lesy ve vlastnictví měst Bělá pod Bezdě-
zem, Zákupy, Doksy a obce Bezděz. 
Mottem lesnických parků je „Území pro přírodu i pro lidi.“ Slouží jako objekty příkladného, trvale udržitelného 
hospodaření v lesích a krajině v rovině ekologické, ekonomické i sociální. Toto rozmanité prostředí je domovem 
mnoha dnes již vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lesnické parky vyhlášené na území ČR budou 
postupně zapojovány do mezinárodní sítě takzvaných modelových lesů a přispějí k posílení mezinárodní spoluprá-
ce a výměně informací.  
 



Složení Rady Lesnického parku Bezděz 
 

Ing. Roman Vohradský (předseda) – Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Ing. Šárka Halamová - Lesy České republiky, s.p. 

Ing. Petr Válek - Město Doksy 

Ing. Stanislav Bock - Město Bělá pod Bezdězem 

Ing. Radek Lípa - Město Zákupy   

p. Jaroslav Cinkl - Obec Bezděz  

Ing. Ladislav Pořízek - AOPK ČR - RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 

Ing. Jana Čacká - Česká lesnická společnost  

 

 

Informační značení Lesnického parku Bezděz v terénu 

 

 


