
Lesnický park Bezděz

Státní podnik Lesy České republiky
Státní podnik Lesy České republiky (dále jen 
Lesy ČR) byl založen 1. ledna 1992 Minister-
stvem zemědělství České republiky (MZe). Hlav-
ním posláním Lesů ČR je hospodaření v lesích, 
které jsou ve vlastnictví státu a správa určených 
drobných vodních toků. 

Lesnický park Bezděz se rozkládá na území 
dvou krajů Libereckého a  Středočeského. Z  celkové rozlohy parku 
mají Lesy ČR ve své správě pozemky o výměře 6183,2 ha. I zde jsou 
naplňovány „Základní principy státní lesnické politiky MZe“ (1994). 
Základem lesnické strategie Lesů ČR je trvale udržitelné obhospoda-
řování lesů. Je to takové hospodaření, při němž je les trvale schopen 
plnit veškeré mimoprodukční a  produkční funkce včetně produkce 
kvalitní dřevní hmoty.

Řádná správa lesního bohatství a zajištění všech zájmů společnosti, na 
území Lesnického parku Bezděz, patří mezi základní činnosti pracov-
níků lesních správ Česká Lípa a Ještěd spadající pod krajské ředitelství 
Lesů ČR se sídlem v Liberci a lesní správy Mělník spadající pod krajské 
ředitelství Lesů ČR se sídlem v Brandýse nad Labem. Veřejnost stále 
více využívá lesy pro rekreaci a turistiku. Kromě toho lesy plní další vý-
znamné celospolečenské funkce, např. vodohospodářskou nebo pů-
doochrannou. Lesy ČR podporují rozvoj nejvýznamnějších veřejných 
funkcí lesů, s  cílem připomenout společnosti význam lesa a  lesního 
hospodářství pro společnost.

Lesy ČR se ztotožňují s filozofií lesnických parků, představujících ukázku 
citlivého lesnického výnosového hospodaření, které nepoškozuje lesní 
ekosystémy a zajišťuje naplnění všech funkcí lesa.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a  statky ČR, s.p., 
divize Mimoň jsou státní orga-
nizací, která hospodaří na po-
zemcích zrušených Vojenských 
výcvikových prostorů Ralsko 

a  Mladá a  několika odloučených celcích. Hlavní náplní čin-
nosti divize Mimoň je hospodaření v lesních porostech, které 
do roku 1991 sloužily armádám k  výcviku vojsk, kam spadá 
i  území Lesnického parku Bezděz. Vojenské lesy přistoupily 
k  vytvoření lesnického parku s  cílem  prezentovat veřejnosti 
trvale udržitelné a přírodě blízké hospodaření, rozvíjet mno-
hostranné a  racionální hospodářské využívání lesů a  krajiny 
na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření, 
zajistit dostupnost dříví jako významné obnovitelné suroviny 
a vytvářet podmínky pro naplňování objektivních zájmů ve-
řejnosti ve vztahu k lesu a krajině.

Území Lesnického parku Bezděz je, díky neexistenci civili-
začního tlaku na dané území po několik desetiletí, kdy bylo 
uzavřeno veřejnosti a  sloužilo pouze výcviku vojsk, zvláště 

ceněno z  hlediska ochrany přírody. Je jedinečné kombinací 
suchých stanovišť na pískovcových horninách s převážně bo-
rovými porosty, bučin na lokálně vystupujících vyvřelinách, 
členitým terénem Kumerského pohoří s  prudkými svahy, 
hluboce zaříznutými roklemi a pískovcovými skalními městy 
a pestrou mozaikou mokřadních biotopů, jako jsou podmá-
čené louky, rozsáhlé rákosiny, rašeliniště a rybniční soustavy 
(dokeská a  hradčanská). Takovéto jedinečné rozmanité pro-
středí je domovem mnoha dnes již vzácných a  ohrožených 
druhů rostlin a živočichů. O hodnotě území z pohledu ochra-
ny přírody nejlépe vypovídají vyhlášená zvláště chráněná 
území – NPR Břehyně – Pecopala; NPR Velký a Malý Bezděz; 
NPP Swamp; PR Hradčanské rybníky; vyhlášené evropsky vý-
znamné lokality – Velký a Malý Bezděz; Slatinné vrchy; Horní 
Ploučnice; Jestřebsko – Dokesko; Poselský a  Mariánský ryb-
ník a vyhlášená ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce 
a mokřady zřízená pro ochranu 5 druhů ptáků, a to jeřába po-
pelavého (Grus grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), 
lelka lesního (Caprimulgus europaeus), slavíka modráčka stře-
doevropského (Luscinia svecica cyanecula) a skřivana lesního 
(Lullula arborea). Z dalších vzácných druhů se vyskytují napří-
klad tesařík alpský (Rosalia alpina), orel mořský (Haliaeetus al-
bicilla), ledňáček říční (Alcedo atthis) či rosnatka okrouhlolistá 
(Drosera rotundifolia).



Lesy pod Bezdězem
Lesy pod Bezdězem jsou dominantním prvkem rozsáhlé ma-
lebné krajiny. Jsou protkány stavbami připomínající bohatou 
historii, mají úžasný přírodní potenciál, nabízejí pestrou škálu 
možností pro rekreaci a  sportovní vyžití, ale především jsou 
obejktem lesnického hospodaření, které se vyvíjelo ruku v ruce 
s rozvojem celé lidské společnosti. A demonstrace přínosů řád-
ného lesnického hospodaření trvale udržitelným způsobem je 
jedním z hlavních smyslů lesnického parku. 

Lesnický park Bezděz se rozkládá na ploše bezmála 18 tis.hekta-
rů. Polovinu lesů tvoří lesy hospodářské. Ve druhé části plochy 
lesů jsou zastoupeny lesy ochranné, které již svou samotnou 
podstatou chrání velice křehkou rovnováhu stanoviště a požíva-
jí nejvyšší stupeň ochrany, dále široké spektrum lesů zvláštního 
určení, tedy lesů, které prioritně plní jiné společensky důležité 
funkce – např. ochranu přírody, ochranu vodních zdrojů, zacho-
vání biologické různorodosti, zvýšenou rekreační funkci, zvýše-
nou půdoochrannou funkci a další. Majetkově je dominantním 
vlastníkem stát zastoupený dvěma státními podniky, a to Vojen-
skými lesy a statky s.p. a Lesy České republiky s.p., ale nezane-
dbatelný potenciál představují také lesy ve vlastnictví obcí Bělá 
pod Bezdězem, Bězděz, Doksy a Zákupy. 

Ve světe existuje celá síť tzv.modelových lesů a Lesnický park Bez-
děz svým potenciálem nezanedbatelně přispěje k šíření zdravých 
myšlenek o obhospodařování krajiny. Lesnické parky jako takové 
demonstrují vyváženost zodpovědného přístupu ke krajině, jsou 
neutrálním fórem založeným na dobrovolné, rovnocenné, ale zá-
roveň nezávislé účasti na území zainteresovaných subjektů. Les-
nické parky nejsou založeny direktivně a neznamenají ani zásah 
do práv a povinností jak hospodařících subjektů, tak veřejnosti. 
Neznamenají ale ani požadavek na státní rozpočet. 

Lesnické parky mají v záhlaví cíl: „Území pro přírodu i pro lidi“. 
Lesnický park Bezděz jej chce naplnit beze zbytku vyváženým 
přístupem v hospodaření jak v rovině sociální, tak ekonomické 
i ekologické.

Bělá pod Bezdězem
Historie někdejšího královského města Bělá 
pod Bezdězem sahá do roku 1304. Za oficiál-
ní datum jeho založení však bývá považován 
až rok 1337, kdy bylo listinou Hynka Berky 
z Dubé vybaveno řadou městských práv. Nově 
založenému městu připsal Hynek z  Dubé 90 
lánů ze starého bezdězského lesa, a to v bez-
prostřední blízkosti města. Oněch 90 lánů 
bylo zděláno větším dílem na role, jen důl 

Habří (nynější obecní rokel) v katastru obce Vrchbělské a souhrn les-
ního porostu od Studeného dolu nad Hlučovem až ke staré „páterov-
ské silnici“ k Bílému kříži, všechny stráně při Koňském dole až k polím 
bezdězským a rokle nyní zvaná „Vančerova“ zůstaly jako majetek obce 
porostlé lesem.

V padesátých letech 20. století převzal správu městských lesů stát, který 
v lesích hospodařil až do počátku let devadesátých, kdy bylo započato 
s navracováním lesního majetku zpět městu. Od počátku roku 1993 do 
konce roku 2003 hospodaří na městském majetku příspěvková orga-
nizace Lesní hospodářství města Bělá pod Bezdězem a od roku 2004 
obhospodařuje městské lesy společnost Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., 
která je vlastněna městem Bělá pod Bezdězem.

Současná výměra lesního majetku města Bělá pod Bezdězem je cca 660 ha. 

Doksy
Vznik Doks se  datuje do  druhé poloviny 
13.  století. První písemná zmínka je  z  roku 
1293 v  listině krále Václava II. Velký význam 
pro  rozvoj města měl císař Karel  IV., který 
dal  Doksům významná městská privilegia 
a  v  roce  1367 nechal založit Velký rybník  – 
dnešní Máchovo jezero. Nejen díky němu 
patří město Doksy k nejvyhledávanějším re-
kreačním střediskům severních Čech.

Lesy města Doksy se rozkládají okolo Máchova jezera, Starých splavů, 
Obcí Kruh, Obora, Žďár v podbezdězí. Dané území je velmi vyhledá-
vané pro velké množství přírodních krás. Město Doksy a lesy v jeho 
okolí vytváří ideální podmínky pro rekreaci, turistiku a sportovní vy-
žití.

Městské lesy Doksy, s.r.o. obhospodařují 994 ha lesa. Filozofií firmy 
je využívání přírodních procesů v lesním hospodářství, pěstováním 
stanovištně vhodných dřevin a zlepšit tak stav lesních porostů a za-
jistit stálé a  udržitelné plnění jak produkčních tak mimoprodukč-
ních funkcí lesa.

Zákupy
Historické město Zákupy vzniklo na konci 
13.  století. Vedle českého jména Zákupy (Zá-
kupí) se vyskytovalo také německé Richinstadt, 
později Reichstadt. V držení Zákup se vystřídali 
Pancířové ze Smojna, Vartenberkové, Berkové 
z Dubé, Novohradští z Kolovrat, knížata sasko-
-lauenburská, velkovévodský rod toskánský, 
vévodové bavorští a Habsburkové. V roce 1541 

byly Zákupy povýšeny na město a obdržely městský znak. 

Město Zákupy má památkovou zónu s řadou historických památek. 
Nejvýznamnější je státní zámek, roku 2002 prohlášený za národní kul-
turní památku, dále sloup Nejsvětější Trojice, restaurovaný v roce 2007 
za pomoci německé strany, je zde k vidění bohatá sochařská výzdo-
ba, stavby lidové architektury atd. Turisty vyhledávaná je také naučná 
stezka, jež mapuje nejen přírodní zajímavosti, ale i historii hasičstva 
(v roce 1850 byl Ferdinandem Leitenbergerem založen v Zákupech 
první dobrovolný hasičský sbor ve střední Evropě), čs. paradesantního 
vojska (založeno v Zákupech v roce 1947) a vyšší lesnické školy, která 
působila v Nových Zákupech od roku 1904 do 2. světové války.

Současné město Zákupy tvoří katastry bývalých obcí Zákupy, 
Božíkov, Kamenice, Brenná, Veselí nad Ploučnicí, Lasvice a Šídlov.

Obec Bezděz
Obec vznikla již v  roce 1185. Z  této doby se 
dochovaly základy dvorce a  kostel sv.  Jiljí. 
Roku 1291 povýšil král Václav II. obec pod hra-
dem na město. Po roce 1300 však nový pán 
zastaveného hradu, Hynek Berka z Dubé, vy-
prošuje na králi svolení přenést městská práva 
do nově založeného Nového Bezdězu, dnešní 
Bělé pod Bezdězem. 

Dominantu obce tvoří hrad Bezděz (postaven v letech 1260–75), kte-
rý je turisticky vyhledávanou atrakcí. Další zajímavostí je kopie mon-
seratské černé madony, jejíž originál byl původně v hradní kapli. Po 
zrušení kláštera emauzských benediktinů na hradě Bezdězi byla socha 
přemístěna do kostela v Doksanech.

Okolí obce tvoří rozsáhlé porosty lesů. Celková výměra lesního majet-
ku obce je 72,49 ha


