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V oboře se vystřídalo mnoho druhů zvěře od daňků
přes jelena lesního, jelena siku až do r. 1967. Od
r. 1967 je v oboře chován pouze muflon, kterého
v roce 1994 doplnil záchran ný chov kozy bezoá ro -
vé ze zrušeného chovu z Pálavských vrchů.

Obora Vřísek 
Obora Vřísek, dříve též známá jako obora Žižkův vrch,
je jedna z nejstarších obor v České republice. První
zmínky o vzniku obory jsou ze 16. století, a to z r.
1570. Oboru založil Jan z Vartemberka, držitel  Nového
zámku (k němu Vřísek patřil až do r. 1948). Vřísek je
renesanční zámek, známý pod jménem Žižkův hrad.
Vlastní budova zámku má v přízemí zachované
 hřebínkové klenby, v prvním poschodí jsou prostorné
 místnosti, kde se nacházely táflované dřevěné stropy.
Obora měla dle záznamů z roku 1848 výměru 42 ha
a byla ohrazena 2,5m vysokou zdí z tesaných pískov-
cových kvádrů. Dnes se tato část nazývá stará obora.
V letech 1971–1980 byla obora zvětšena na 139 ha.

Název: Obora Vřísek
Místopis: Severní Čechy 

(12 km jižně od České Lípy)
Popis: Obora je značně členitá s nejvyš-

ším vrcholem Vřísek 325,8 m n. m.
Převážnou část obory tvoří lesní
porosty (BO, DB, SM, BK) a je silně
rozbrázděna hlubokými skalna-
tými roklemi.

Výměra: 139 hektarů
Chovaná zvěř: Muflon a koza bezoárová
Ubytování: Lovecká chata s kompletním vy-

bavením se 4 lůžky
Služby: Poplatkové lovy (pouze indivi -

duální lov) a prodej živé zvěře

kůzle kozy bezoá ro vé
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