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Ralsko i nejbližší okolí nabízí nejen vyznavačům
pěší turistiky mnoho atraktivních a zajímavých
míst, která byla dříve nedostupná.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se již od roku
1991, kdy došlo k ukončení vojenské činnosti,
intenzivně věnují zpřístupnění této oblasti pro
návštěvníky. Podíleli jsme se na vyznačení zcela
nových turistických okruhů, vhodné přístupové
cesty jsme osadili turistickými značkami tak, aby
návštěvníky bezpečně provedly celým
prostorem bývalého VVPRalsko.
Pro bezpečnost všech jsme provedli náročnou
pyrotechnickou asanaci oblasti. V místech
zaniklých obcí se však nachází i jiné nebezpečí –
sklepy a studny, které se mohou stát smrtelnou
pastí. Při toulkách krajinou se vyvarujte pohybu
mimo cesty.
Vzhledem k nepříliš náročnému terénu
a velkému množství asfaltových cest je
nejvhodnějším prostředkem k poznávání krajiny
Ralska jízdní kolo. Pro cykloturisty jsme vybrali
příjemné cesty, opravili jejich povrchy, označili
je cykloturistickými značkami, vybudovali
odpočívadla, přístřešky, stojany na kola atd.
Lesní komunikace jsme osadili závorami, které
zamezují provozu motorových vozidel bez
povolení.
Lesní ces ty jsou tak pro návštěvníky
bezpečnější.
Inline bruslaři potřebují pro své vyjížďky hladký
povrch silnice, proto jsme některé cesty
povrchově upravili tak, aby byly vhodné i pro
inline bruslení.

Myslíme i na milovníky vyjížděk na koních. Z
Bezdězu do Osečné jsme pro ně vybudovali
značenou hipostezku, která vede po bývalých
tankových cestách, lesních cestách, průsecích a
zarostlých travnatých plochách a zcela se tak
vyhýbá asfaltovým cestám i cyklostezkám.
V roce 2007 jsme pro širokou veřejnost
vybudovali moderní informační centrum v
Hradčanech a o rok později i naučnou stezku
Jeřáb s osmi zastaveními. Stezka, která začíná u
in fo rmačn ího cen t r a a vede v oko l í
Hradčanských stěn, je dlouhá 3,5 km, fyzicky
nenáročná a zvládnou ji projít příjemnou
procházkou i děti předškolního věku. Jednotlivá
zas taven í j sou věnována př í rodn ím
podmínkám Ralska, geologii Hradčanských
stěn, borovému hospodářství, dřevinám,
rostlinám, ptákům a savcům Ralska.
Každoročně v červnu pořádáme pro veřejnost
Lesnický den v Ralsku s ukázkami lesnické
techniky, myslivosti, kynologie, sokolnictví a
soutěžemi pro dětské návštěvníky. Součástí
Lesnického dne je i mistrovství ČR v práci s
motorovou pilou a soutěž operátorů vyvážecích
souprav.
Tím však naše aktivity pro návštěvníky nekončí
– v roce 2011 jsme se stali spoluzakladateli
Lesnického parku Bezděz, který vhodně
propojujeme s již vybudovanou turistickou
infrastrukturou Ralska tak, abychom dokázali
naplnit jeho hlavní motto:
„Území pro přírodu i pro lidi“

Lesnický park Bezděz byl založen 11. května
2011 u příležitosti vyhlášení Mezinárodního
roku lesů. Je v pořadí třetím lesnickým
parkem v České republice (13. 5. 2010
Lesnický park Křivoklátsko, 22. 4. 2011
Lesnický park Masarykův les Křtiny).
Dominantním vlastníkem lesních porostů je
stát zastoupený dvěma státními podniky, a to
Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. a Lesy České
republiky, s. p., nezanedbatelný podíl
představují lesy ve vlastnictví obcí Bělá pod
Bezdězem, Bezděz, Doksy a Zákupy.

Mottem lesnických parků je: Území pro
přírodu i pro lidi. Slouží jako objekty
p ř í k l a d n é h o , t r v a l e u d r ž i t e l n é h o
hospodaření v lesích a krajině v rovině
ekologické, ekonomické i sociální. Lesnické
parky vyhlášené na území ČR budou
postupně zapojovány do mezinárodní sítě tak
zvaných modelových lesů a přispějí k posílení
mezinárodní spolupráce a výměně informací
o způsobech hospodaření v lesích.

Lesnický park Bezděz se rozkládá na ploše
bezmála 18 tisíc hektarů. Polovinu lesů tvoří
lesy hospodářské. Dále jsou zastoupeny lesy
ochranné, které svou podstatou chrání
křehkou rovnováhu stanoviště, a lesy
zvláštního určení, které prioritně plní ostatní
společensky důležité funkce – např. ochranu
přírody, ochranu vodních zdrojů, zvýšenou
rekreační či půdoochrannou funkci a další.
Toto rozmanité prostředí je domovem mnoha
dnes již vzácných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů.
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