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ANOTACE 

 

 Obsahem předloženého textu jsou lidské aktivity v Národním parku České 

Švýcarsko a jejich dopady. Cílem práce je podrobná charakteristika NP České 

Švýcarsko a dopady dlouhodobého působení člověka na stav zdejší přírody a 

krajiny. V první části práce je popsáno území i s výskytem flory a fauny, historie, 

geologie a hydrologie. Další část práce představuje lidské aktivity, skalní hrádky a 

ochranu NP České Švýcarsko. V neposlední řadě práce popisuje zajímavosti 

národního parku.   

 

Klíčová slova: národní park, geologie, skalní hrádky, ochrana NP, zajímavosti 

 

 

SUMMARY 

 

The content of this work regards human activities in the NP of České Švýcarsko 

and their impacts. The aim of this work is a detailed characteristics of the national 

park and impacts of human activities on the local environment and landscape. The 

first part describes the area with the occurrence of flora and fauna, its history, 

geology and hydrology. Another part of the work presents local human activitities, 

rock castles  and protective measures in the NP. Last but not least, the thesis 

describes attractions of the national park. 
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1. ÚVOD 
 

Národní park České Švýcarsko reprezentuje nejcennější část sedimentárního 

komplexu svrchnokřídového stáří, jehož vývoj byl mnohem později ovlivněn 

vertikálními pohyby jednotlivých horninových bloků, zejména pak v průběhu 

pleistocénu. Vznikla zde celá řada specifických útvarů – stolových a svědeckých 

hor, skalních měst, věží a pozoruhodných bran i oken v makroskopickém a 

mezoskopickém měřítku. Eroze formovala také povrch skalních masivů a vytvořila 

pestrou škálu dutin, říms a jiných zajímavých prvků, pro které je oblast 

považována za jeden z nejcennějších krajinných komplexů ve střední Evropě. 

Krajinu ovšem nelze oddělit od lidí a člověka od krajiny – lidé se zde usazují, 

provozují volnočasové i komerční aktivity a prostředí, jež je obklopuje, považují za 

volné pole působnosti. Nejraději by zde rozvíjeli developerské aktivity, využívali 

bohatství lesů a rozšiřovali stávající cesty; to vše jen proto, že dosud panenská 

příroda láká stále větší množství turistů, na kterých je možné vydělat. 

Vyhlášení národního parku v roce 2000 sledovalo jediný cíl – těmto 

nebezpečným tendencím zabránit. Po velmi vypjatých debatách se podařilo 

prosadit alespoň minimální variantu, která vychází vstříc požadavkům rezidentů, 

ale zároveň brzdí další zneužívání území pro účely, které nemají s ochranou 

přírody a krajiny nic společného. 

Cílem této práce je charakteristika Českého Švýcarska po stránce geologie, 

morfologie, hydrologie, fauny, flóry a samozřejmě lidských aktivit, jež od poloviny 

19. století plíživě narušují krajinný ráz a mají stále větší vliv na okolní prostředí. 

Ukazuje se, že zájmy ochrany přírody v národním parku jsou bohužel v neustálém 

střetu s těmito aktivitami a čelit lidské bezohlednosti a ziskuchtivosti je úkolem 

opravdu nesnadným, zejména dnes, kdy si zákony vykládá každý po svém. 
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2. NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
 

Je tomu již dvanáct let, co bylo České Švýcarsko prohlášeno národním parkem 

a město Krásná Lípa, která je dnes sídlem správy parku, jen vzkvétá.  

Je překvapivé, že vůči tomuto aktu se vedle pozitivních reakcí zvedla i vlna 

negativních názorů. Přesuňme se o dvanáct let zpět - v té době již byla německá 

část (dříve Českosaského Švýcarska) za národní park dávno prohlášena. 

Zastupitelstvo Krásné Lípy bylo rozděleno na dvě strany.  

Jedna si přála jednak ochránit zdejší unikátní přírodu, a dotace s tím spojené, 

mohly v mnohém pomoci městu. Druhá strana argumentovala řadou omezení, 

spojených s ochranou životního prostředí a zastavením rozvoje regionu. Pro 

Krásnou Lípu znamenalo těchto dvanáct let naopak vzestup.  

Město pravidelně investuje do úprav okolí pro větší komfort turistů a jeho 

zastupitelé dnes prohlašují, že přísná ochrana přírody a turismus se nemusejí 

nutně navzájem míjet. Je tomu tak i ve skutečnosti? Nejen tomu se chci věnovat 

ve své práci o Národním parku České Švýcarsko; Území, které má za sebou již 

dlouho a bohatou historii. 

 

2.1 Charakteristika území 

 

Název pro národní park "České Švýcarsko" vznikl jako paralela k "Saskému 

Švýcarsku", které navazuje na náš národní park na hranici mezi Českou 

republikou a Německem. Park dále sousedí s Chráněnou krajinnou oblastí Lužické 

hory (východní strana) a Chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce, která se 

nachází při jižní a západní straně.  

Území patří do geomorfologického celku Děčínské vrchoviny (tj. součásti 

Krušnohorské hornatiny). České Švýcarsko bylo za národní park vyhlášeno na 

počátku nového tisíciletí, 1. ledna 2000 – k tomuto úsilí se v letech 1998 až 1999 

přidal poslanec a tehdejší zpravodaj Libor Ambrozek, díky němuž byla celá 

iniciativa dotažena do zdárného konce. Národní park České Švýcarsko s rozlohou 
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79,23 kilometrů čtverečních se nachází v okrese Děčín mezi obcemi Brtníky, 

Hřenskem a Chřibskou. 

 Celý park je silně zalesněnou lokalitou – v minulosti zde byly lesy vysázeny 

pro hospodářské účely. Je zde minimum historických sídelních útvarů – zmínit lze 

pouze několik skalních hrádků, zříceninu vodního mlýna a vesnici Meznou, která 

patří pod obec Hřensko. Symbolem parku je známá Pravčická brána, skalní útvar 

vytvořený intenzivními procesy eroze (výška 16 metrů, rozpětí 26,5 metrů).  

V blízkosti stojí zámeček Sokolí hnízdo z 19. století. Samotná Brána byla hojně 

navštěvována již od konce 18. století, což způsobilo její poškození a uzavření pro 

turisty. Od 11. 6. 1992 je brána vyhlášena Národní přírodní památkou. Stala se 

tradičním cílem turistů již od dob romantismu, kdy výše zmínění švýcarští umělci 

místo zpopularizovali svými malbami.  

 

Obr. 1: Mapa Českého Švýcarska [Internet] 
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2.1.1 Historie NP České Švýcarsko 

 

S Českým Švýcarskem je spojeno množství legend a pověstí o výskytu 

nadpřirozených bytostí – prokazatelné je ale pouze rané lidské osídlení, i když 

pouze sporadické kvůli nepříznivým podmínkám. V Českém Švýcarsku se lidská 

přítomnost datuje od mezolitu, tedy zhruba před 11 tisíci lety, kdy pískovcové 

převisy sloužily jako úkryty pro menší skupinky lidí.  

Další absence archeologických nálezů pak dokazuje i úplnou absenci lidského 

osídlení zhruba mezi obdobím halštatským až do raného středověku. Souvislejší 

doklady pocházejí až z 8. až 10. století. Jednalo se o tzv. lužickou kulturu (kultura 

popelnicových polí), prokázaly se zde i pozůstatky keltských Bójů (je možné, že 

jejich osada Nomisterion stávala na území dnešního Děčína), germánských a 

slovanských kmenů – Děčanů – kteří se v průběhu dějin stali součástí formujícího 

se přemyslovského státu. 

Ve 13. až 14. století došlo k přílivu německy mluvícího obyvatelstva poté, co 

byli pozváni odborníci za účelem kolonizace pohraničí. V Českém Švýcarsku se 

zvýšila těžba dřeva a došlo i na pokusy o dobývání nerostných surovin, což 

vyplývá z nálezů několika starých štol. Přesto byly skalní komplexy obávaným 

místem; lidé měli v těchto končinách strach a velmi dlouho věřili, že zde sídlí zlé 

síly.  

Až v 18. století byla konečně celá skalní oblast "objevena" a silně 

zromantizována dvojicí švýcarských malířů. Adrian Zinng a Anton Graf dali oblasti 

také jméno - Saské Švýcarsko. Vzrostl zájem o dobrodružné cesty po místních 

lesích a skalních převisech. S tím stoupal také počet vyhlídek a altánků. Byly 

zbudovány stezky a promenády, zpřístupněny soutěsky a zprovozněny převozy na 

pramicích přes řeku Kamenici. Dobře se rozvíjející region ale postihly dvě za 

sebou jdoucí světové války.  

S odchodem německých obyvatel zanikly osady Zadní Doubice i Zadní 

Jetřichovice. Následující komunistický režim u nových obyvatel ničím nepřispěl 

k pocitu sounáležitosti a lhostejný přístup lidí ke krajině poté trval pět desítek let. 
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2.1.2 Horopis NP Českého Švýcarska 

 

Převážná část národního parku náleží pod Děčínskou vrchovinu – Děčínské a 

Jetřichovické stěny jsou jejími podcelky. Výběžky ze Šluknovské pahorkatiny a 

Lužických hor zahrnují nejvýchodnější části Českého Švýcarska.  

Za bezesporu nejvyšší bod v těsném sousedství národního parku můžeme 

označit Děčínský Sněžník (výška 726 m n. m.). Výrazně nižší jsou pak hory levého 

břehu Labe - Nad stěnami (výška 623 m n. m.), Holý vrch (výška 528 m n. m.), 

Okrouhlík (výška 494 m n. m.), Mrchoviště (výška 466 m n. m.) a Vrásník (výška 

427 m n. m.). Na druhém, pravém břehu Labe, je dominantou čedičový Růžový 

vrch (výška 619 m n. m.). 

Mezi významné kóty dále řadíme Spravedlnost (výška 533 m n. m.), Vápenný 

vrch (548 m n. m.), Vlčí horu (581 m n. m.), Popovičský vrch (529 m n. m.) Nad 

úroveň skalních měst vystupuje také Kamenný vrch publíž Krásné Lípy (509 m n. 

m.), Sokolí vrch (491 m n. m.), Jedlina (490 m n. m.), Bor (487 m n. m.), Ostroh čili 

Rudolfův kámen (484 m n. m.), Suchý vrch (481 m n. m.), dále Hřebec (478 m n. 

m.), Vosí vrch (476 m n. m.), Mlýny (475 m n. m.), atd. 

 

2.1.3  Geologie  

 

Území NP České Švýcarsko je součástí české křídové tabule - mohutného 

sedimentárního komplexu, který se v průběhu přibližně 15 milionů let vytvářel  

v zóně labského lineamentu a postupně se šířil dále k západu. Sedimentace 

započala ve spodním cenomanu a měla sladkovodní charakter (perucké vrstvy). 

Ve středním cenomanu ale došlo k mohutné transgresi epikontinentálního moře od 

SZ a sedimentace pak nerušeně pokračovala až do spodního santonu 

(merboltické vrstvy), kdy moře definitivně ustoupilo a zanechalo za sebou 

komplex, jehož mocnost dosahovala v centrální části pánve více, než 1000 m [4]. 
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Tabulka 1: Česká svrchní křída [originál]   

 

Od konce sv. křídy se v oblasti začal uplatňovat ultraalkalický vulkanismus 

který je považován za počátek vývoje oherského riftu [7]. Denudační relikty těchto 

ale také pozdějších subvulkanických těles dnes tvoří výrazné dominanty v krajině 

(např. Růžovský vrch).  

 

Obr. 2: Růžák [foto M. Rak] 

 

Již v průběhu diageneze se v masivu začala uplatňovat bloková tektonika 

hlubšího podloží, vázaná na křížení subvertikálních zlomových systémů 

zmíněného labského lineamentu a poruch krušnohorského směru. Jednotlivé 

bloky reagovaly na tlaky v alpské oblasti převážně vertikálními pohyby, jejichž 

intenzita vrcholila v průběhu pleistocénu. Poklesy i zdvihy dosahovaly značných 
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hodnot, zejména v oblasti dnešních pohraničních pohoří (Tuto skutečnost lze 

snadno doložit na příkladu Děčínského Sněžníku – 723 m n. m. – jehož masiv je 

budován křemennými pískovci stř. a sv. turonu, zatímco nadložní sp. santon leží 

v samotném Děčíně méně, než 200 m nad mořem) a daly základ současné 

geomorfologii NP i jeho širšího okolí.  

Samotné území národního parku je budováno převážně křemennými, místy  

i štěrčíkovitými pískovci jizerského souvrství (stř. - sv. turon); starší souvrství pak 

vystupují pouze v úbočích labského kaňonu nebo v jednotlivých izolovaných 

krách. Mladší (terciérní) formace jsou reprezentovány vypreparovanými 

subvulkanickými tělesy eocenního až miocénního stáří (vyskytují se 

autometamorfované bazaltoidy, olivinické bazalty, foidity, subvulkanické 

bazaltoidní brekcie). Kvartérní pokryv tvoří zejména nivní sedimenty v údolích 

vodních toků (hlíny, štěrky, písky), spraše, sprašové hlíny a dále pak balvanité, 

kamenité a hlinitokamenité svahoviny. 

 

2.1.4 Geomorfologie 

 

Hlavním posláním Národního parku České Švýcarsko je uchování a zlepšení 

přírodního prostředí, ochrana jedinečných geomorfologických hodnot, planě 

rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zachování typického vzhledu krajiny. 

Krajina Českosaského Švýcarska je rozčleněna do 3 pater, spodní patro tvoří 

kaňon Labe a soutěsky jeho přítoků, střední patro plošinami a horní patro je 

převážně tvořeno pískovcovými skalními městy a stolovými horami. Typické pro 

parky na obou stranách státní hranice jsou skalní hřbety, kaňony, pískovcové věže 

a stolové hory. Nejvýše vystupují právě stolové hory, lemované téměř kolmými 

stěnami, skalními věžemi a také sutěmi, jako jsou např. Grosser Zschirnstein,  

Lilienstein a Königstein na saské a již zmíněný Děčínský Sněžník na české straně.  
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Obr. 3:  Pevnost Königstein [ Internet ] 

 

 

Formování dnešního reliéfu započalo po ústupu křídového moře a od té doby 

jsou rozrušovány a odnášeny mořské usazeniny. K výrazné a dramatické změně 

krajiny došlo ke konci třetihor a v průběhu čtvrtohor. Příčinnou bylo střídání dob 

ledových a interglaciálů a vertikální pohyby bloků v důsledku vrásnění v alpské 

oblasti. Krajinu poté ovlivnila hloubková říční eroze a odnos méně zpevněných 

hornin. Vznikala tak velká škála forem skalního reliéfu, která je mimořádná ve 

srovnání i s dalšími pískovcovými oblastmi v Evropě. Mezi nejvzácnější a největší 

útvary patří stolové hory, vulkanické kužely a rozsáhlá skalní města. 
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Obr. 4:  Děčínský Sněžník v pozadí vlevo nahoře [Internet] 

 

 

2.1.5 Hydrologická charakteristika území 

 

 Protože je území součástí české křídové tabule, jsou i zde zastoupeny dva 

kolektory podpovrchových vod – cenomanský a turonský, které spolu vzájemně 

nekomunikují. 

Národní park je nicméně dosti chudý na vody povrchové, a to díky vysoké 

propustnosti pískovců a rychlému zasakování srážek do nitra horninového masivu. 

Mimořádně postavení největšího vodního toku má řeka Labe, která protéká 

územím CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko velkolepým kaňonem. 

Ostatní větší toky přitékají do NP především z Lužických hor a v území samotném 

pramení pouze malé vodoteče, jako je Suchá Bělá a Červený potok. V rovných 

úvalech, které jsou vyplňovány říčními nánosy (nivami), dochází k meandrování 

toků, což můžeme vidět v Křinici u Zadní Doubice a v Zadních Jetřichovicích. Ve 

větší části NP mají toky potoční charakter s balvanitými koryty, která se zařezávají 

do skalního podkladu. Mezi velmi unikátní krajinné útvary patří ty úseky vodních 
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toků, které jsou ukryty pod velkými skalními bloky, sesunutými z okolních svahů. 

Ojedinělý je tok Jetřichovické Bělé, který vzniká intenzivní drenáží podzemních 

vod. V údolích místy dochází k ojedinělým hydrologickým jevům, mezi které patří 

vývěry podzemních vod na povrch nebo zadržování povrchových vod z tajícího 

sněhu a srážek. Díky tomu zde vznikají tůňky a mokřady jako nenahraditelné 

prostředí pro vývoj vzácných rostlin a živočichů.  

Rašeliniště s kyselostí vod (pH3) vznikají na dnech stinných roklí s pomalu 

proudící vodou. Extrémní kyselost a obsah organických látek dávají rašeliništím 

načervenalé zbarvení, jako vodám Červeného potoka. Díky modernizací průmyslu 

a vybudování čistíren odpadních vod se čistota povrchových vod v průběhu let 

zlepšila. Přesto se ale najdou místa, kde nacházíme zvýšené obsahy cizorodých 

látek, což je ovšem i problémem vod podpovrchových. 

Z hydrologického hlediska je NP České Švýcarsko významným územím, 

zejména díky tomu, že zde dochází k zasakování a následnému oběhu velkého 

množství vody. Celé území je díky tomu součástí Chráněné oblasti přirozené 

akumulace podzemních vod Severočeská křída (CHOPAV). Na území NP České 

Švýcarsko se vyskytují převážně pískovce, které jsou velmi dobře propustné. 

Jejich propustnost je dána zejména přítomností otevřených pórů mezi zrnky hornin 

a hustou síti puklin. Mocnosti pískovců se pohybují okolo stovek metrů a střídají se 

zde vrstvy dobře propustné s vrstvami téměř nepropustnými čímž vznikají dva 

dříve zmíněné saturované horizonty. Podpovrchové vody jsou v neustálém 

pohybu, od oblasti infiltrace až k oblasti drenáže. Rychlost proudění podzemních 

vod není ovšem velká, jsou to centimetry až metry za rok, což je činí velmi 

zranitelnými z hlediska potenciálního znečištění. České Švýcarsko má nicméně 

velmi kvalitní podpovrchovou vodu, která svojí jakostí a chemickým složením 

vyhovuje i přísným požadavkům na zásobování obyvatelstva.  

 

2.1.6 Flora 

 

Prvotní předpoklad, že pískovec je velice chudým substrátem pro jakékoli 

rostlinstvo, neplatí v NP paušálně – flora je zde neobvykle bohatá. Musíme vzít 
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Obr. 5: Čípek objímavý [ Internet ] 

 

v potaz i zajímavý fakt, který je právě pro České Švýcarsko typický. V hlubokých 

soutěskách a roklích dochází k častým teplotním inverzím: Studený vzduch se 

hromadí na dně roklí a vrcholky skal, pokud jsou vystaveny slunečnímu svitu, se 

silně zahřívají. Jev způsobuje neobvyklou vertikální pestrost rostlinných (ale také 

živočišných druhů). Díky tomu se v soutěskách vyskytují i rostliny, které bychom 

za normálních podmínek mohli nalézt pouze ve vyšších horských oblastech. Jako 

příklad takových glaciálních reliktů mohu uvést plavuň pučivou, čípek objímavý 

(obr. 5) nebo violku dvoukvětou. Na slunci exponovaných skalách se naproti tomu 

vyskytují typické teplomilné druhy. 

 

2.1.6.1   Dřeviny 

 

Na převážné ploše celého národního parku je dnes zastoupen dříve nepůvodní 

smrk ztepilý – v číslech zabírá celkem 60% plochy parku a tvoří 70% z celkové 
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zásoby dřevinné hmoty. Smrk je původní v oblastech s inverzním mikroklimatem, 

např. roklích. Nepůvodní dřeviny zabírají nejvíce území východní části Českého 

Švýcarska. Jedná se převážně o ze Severní Ameriky přivlečenou borovici 

vejmutovku, modřín evropský, douglasku tisolistou nebo dub červený. Původní 

dřeviny a přírodní relikty se drží na tzv. ostrůvcích na čedičových elevacích  

(př. Růžový vrch) nebo na hranách skal. Ochránci přírody se snaží do těchto 

oblastí co nejméně zasahovat a ponechat je samostatnému vývoji – v číslech se 

jedná zhruba o 3,7% území národního parku. 

Převaha nepůvodních dřevin na území Českého Švýcarska lze vysvětlit 

náhledem do minulosti, kdy se ve velkém rozsahu zakládaly hospodářské lesy pro 

získávání dřevin (zhruba 19. století – vysoká poptávka po dřevinách). Kvůli tomu 

byly vytlačeny původní dřeviny jako borovice lesní, buk lesní a jedle bělokorá, 

která se v parku dnes vyskytuje dokonce jen ojediněle. Aktuální stav lesa je tedy 

velice vzdálen přirozenému stavu. 

Dlouhodobá péče o ekosystémy NP České Švýcarsko vychází ze společného 

strategického cíle ochrany přírody s NP Sächsische Schweiz na německé straně 

území, kterým je zařazení obou parků do kategorie II (národní park, v němž musí 

být minimálně 75 % území ponecháno samovolnému vývoji) podle kritérií 

Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN). Z tohoto důvodu jsou opatření 

managementu v NP zacílena na zvyšování stupně přirozenosti ekosystémů 

úpravou dřevinné a věkové skladby porostů tak, aby zdejší lesní porosty mohly být 

ponechány samovolnému vývoji. Konkrétními cíli v tomto směru jsou jednak 

odstranění geograficky nepůvodních dřevin a dále snížení zastoupení smrku 

ztepilého ve prospěch cílových dřevin [3]. Výše zmíněná borovice vejmutovka  

je typickým zavlečeným druhem, dusí bylinné patro a představuje vhodný materiál 

ke komerčnímu kácení. 

 

2.1.6.2   Byliny 

 

Bylinné patro v národním parku se nepočítá mezi druhově nejrozmanitější. 

Největší zastoupení zde mají subatlantské druhy – mochna anglická, pernatec 



Soňa Severová: Lidské aktivity v NP České Švýcarsko a jejich dopady 
  

2013  13 
 

horský, třezalka rozprostřená, atd. Typický symbol národního parku, rojovník 

bahenní (obr 6), se vyskytuje nejvíce v rašeliništích a na zastíněných skalních 

stěnách. To samé platí i pro klikvu bahenní, suchopýr pochvatý nebo sedmikvítek 

evropský. 

Na sušších vrcholcích skal je typický výskyt vřesu, brusinek a borůvek. Lepší 

půda na reziduu čedičových vyvřelin (Růžový vrch) podmiňuje výskyt např. lilie 

zlatohlávku, kyčelnice, zvonku broskvoňolistého nebo rozrazilu horského. 

Podél toků Kamenice a Křinice lze nalézt chráněnou bleduli jarní, kapradinu 

pérovník pštrosí nebo přesličku luční. Na mokrých loukách se velmi dobře daří 

orchideji prstnatci májovému – místa s jeho výskytem jsou dokonce označena za 

chráněná.  

Typickou květinou v národním parku je oproti prstnatci sice nepůvodní, zato 

ovšem léčivý náprstník červený. Dříve bylo možné v Českém Švýcarsku nalézt 

rovněž vzácný blánatec kentský, který se jinak vyskytuje v Anglii a na 

severozápadě Francie – bohužel pro nadměrný sběr bylin jej dnes už nelze v této 

oblasti spatřit. Otázkou samozřejmě je, do jaké míry se botanici této oblasti 

systematicky věnují – je známo, že zdánlivě vymizelé druhy kupodivu přežívají. 

 

Obr. 6:  Rojovník bahenní [Internet] 
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2.1.6.3   Mechorosty 
 

Národní park není rozhodně chudý na mechorosty, kterých bylo k roku 2007 

identifikováno celkem 224 druhů (dosud známých) – z toho jich je 87 druhů na 

Červeném seznamu mechorostů v ČR, 42 druhů je dokonce ohroženo až kriticky. 

Mezi známé druhy mechů a rašeliníků patří např. bělomech, ploník a typickým 

obrůstatelem podmáčených smrčin je rohovec trojlaločný. Největší zdejší 

mechovou raritou je chudozubík Brownův, který lze v celé republice nalézt pouze 

v Českém Švýcarsku. 

 

2.1.7 Fauna 

 

Přinejmenším několik desítek druhů savců dříve obývalo území Českého 

Švýcarska – dnes je jejich drtivá většina vyhubena. Příklady jsou vlk obecný, 

kočka divoká, medvěd hnědý, los evropský. Dnes již pod ochranou parku žijí jiní, 

druhově výjimeční živočichové, kterým člověkem nedotčené přírodní oblasti a 

neprostupné skalní a lesní zákoutí jen prospívají. 

 

Obr. 7:  Kočka divoká [Internet] 
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2.1.7.1   Obratlovci 

 

Nelze zapomenout na rysa ostrovida, který se pohybuje po bukových lesích 

společně s jelenem evropským či prasete divokým. Typickým prostředím pro kunu 

skalní nebo kamzíka horského (který se zde po vypuštění v roce 1970 úspěšně 

množí) jsou pak skalní stěny, plošiny a věže. Skalní prostředí je ideální i pro plcha 

zahradního (dnes už vzácný), plcha velkého a netopýry rezavé a hvízdavé. 

Vodní plochy a mokřady jsou biotopy s největším výskytem živočichů – kolem 

toků Kamenice a Křinice se vyskytuje např. vydra říční, bobr evropský, či rejsek 

vodní. Z ptáků lze zmínit ledňáčka říčního, skorce vodního, konipase horského; 

v posledních letech jsou zaznamenány také dva páry čápů černých (obr. 8). Lze 

spatřit rovněž červenku obecnou. Ve stojatých vodách se dnes brodí např. 

potápky a kachny, dokonce i jeřáb popelavý a orel mořský. V národním parku byl 

v posledních letech spatřen kriticky ohrožený sokol stěhovavý, který se zde 

úspěšně uhnízdil. Kromě něj zde pravidelně hnízdí výr velký, kulíšek nejmenší a 

sýc rousný.  

 

Obr. 8: Pár Čápa černého [Internet] 
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Z ryb se v říčních tocích vyskytuje pstruh potoční, vranka obecná nebo lipan 

podhorský. V posledních letech je pozorován návrat lososa, bobra evropského  

i vydry říční, což pro ekologické aktivisty znamená vítanou záminku k protestům 

proti zlepšení plavebních podmínek na Labi (výstavba jezu na s. okraji města 

Děčína. Mezi obojživelníky jsou zde zastoupeny typické druhy žab a čolků; jako 

zástupce plazů je odsud známa užovka obojková. 

 

2.1.7.2   Bezobratlí 

 

Hmyz je z hlediska fauny v národním parku nejlépe prozkoumán – až dodnes 

se na území NP Českého Švýcarska podařilo zjistit výskyt několika velmi 

vzácných a zajímavých druhů. Byl zde nalezen jeden z největších kovaříků, 

dokonce i kriticky ohrožený roháček. Výjimkou není ani jinak velmi výjimečně se 

vyskytující tesařík. Pozoruhodný nález byl zaznamenán u horského druhu 

kobylky a ještě vzácnějšího druhu jeskynní kobylky – České Švýcarsko je jedinou 

lokalitou v ČR, na kterou je tento druh vázán. 

Řád motýlů je v NP zastoupen např. Otakárkem fenyklovým a soumračníkem 

černohnědým. A již několikrát zmíněný Růžový vrch se může chlubit výskytem  

4 unikátních druhů žížal, které nejsou nikde jinde na světě zaznamenány. 
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3. VZNIK A VÝVOJ SKALNÍCH MĚST 
 

Současný georeliéf NP České Švýcarsko je výsledkem intenzivní hloubkové 

eroze, která se v území projevila zejména v pleistocénu (ve smyslu W. M. Davise 

jde o vodní erozí formovaný reliéf v juvenilním až zralém stádiu) [2]. Jednotlivé, 

různě velké bloky hornin, se pohybovaly vertikálním směrem a podléhaly 

rozdílnému stupni rozrušení podle toho, zda stoupaly, stagnovaly nebo dokonce 

klesaly. Vedle izolovaných stolových či svědeckých hor tu můžeme na relativně 

nevelké rozloze vidět skalní města v několika úrovních nad sebou (což svědčí  

o několika erozních cyklech) a také osamocené útvary – věže, jehly, skalní okna, 

brány, apod. 

 Pro zdejší pískovce je typickou kvádrová odlučnost, která má původ v 

tektonické stavbě masivu (kapitola 2) a propůjčuje krajině svérázný vzhled. 

 

 

Obr. 9: Povrchová krusta po vymytí tmelu z podpovrchových partií pískovce [originál] 
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V současné době se hloubková vodní eroze uplatňuje jen minimálně – povrch 

masivu je tak formován zejména vodou srážkovou (mrazové zvětrávání a sufoze); 

svým dílem přispívá i gravitace (sesuvy skalních bloků, vznik pseudokrasových 

dutin) a samozřejmě lidská činnost. 

 

Obr. 10: Voštiny ve skalní stěně [originál] 

 

Vedle makro a mezoskopických útvarů lze v území najít i struktury mnohem 

subtilnější, které jsou dílem celé řady exogenních pochodů, včetně sufoze. Voda 

zasakuje pod povrch horniny a při následném odpařování koncentruje tmel a soli  

v povrchové krustě. Přitom pomalu vymývá tmel z méně odolných poloh pískovce. 

Uvolněný materiál je pak odnášen; vytvářejí se žlábky, voštiny, římsy nebo 

sloupky a zvýrazňuje se křížové zvrstvení. Pokud voda zatéká na puklinách přímo 

do masivu, sufozí je rozšiřuje a uvnitř může vytvářet pseudokrasové dutiny nebo 

dokonce tunely. Mezoskopickým výsledkem sufozního procesu pak mohou být až 

skalní okna a brány, známé z území NP [5]. 

Pestrost erozních jevů zůstává nejcennější devizou georeliéfu národního 

parku a je to právě ona, která by si zasloužila co nejpřísnější ochranu. Opak je 



Soňa Severová: Lidské aktivity v NP České Švýcarsko a jejich dopady 
  

2013  19 
 

bohužel pravdou – z nepříliš pochopitelných důvodů jsou zde tolerovány lezecké 

aktivity, jejichž výsledkem je ničení drobných detailů, jako jsou voštiny, římsy, atd. 

 

Obr. 11: Křížové zvrstvení [originál] 

 

 

Obr. 12:Typická sufozní dutina s mateřskou puklinou [originál] 
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4. LIDSKÉ AKTIVITY V NÁRODNÍM PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
 

Lidské aktivity dnes, stejně jako dříve, výrazným způsobem zasahují do 

krajinného rázu. K současným největším problémům, které ohrožují ekologickou 

stabilitu, biodiverzitu a estetické hodnoty parku, patří nová výstavba. Jedná se 

převážně o skladové, výrobní a náročné obytné komplexy. Společensky 

významná, ale ke krajině málo ohleduplná, je výstavba silniční sítě i výstavba 

nádrží a vodních cest. České Švýcarsko patří k nejvíce navštěvovaným 

chráněným územím v ČR. Lidé podnikají túry a časté výlety do okolí; masového 

rozšíření se dočkaly i sporty – cykloturistika a také problematické skálolezectví. 

 

4.1  Výstavba 

 

Lidé se často ke krajině chovají jako k něčemu, co jim bylo dáno za účelem 

plného využívání a nikoli proto, aby se uvážlivě zamysleli nad tím, jak ji účelně, ale 

šetrně spravovat. Díky tomu se krajina mění přímo před očima. Na nepřiměřených 

aktivitách vzniká chaoticky a bez kontroly nová zástavba bez rozumné koncepce. 

Území NP je velmi žádanou a lukrativní lokalitou, která láká developery  

i soukromé stavebníky. Mezi hlavní zastánce rozvoje výstavby patří zejména 

majitelé hotelů (jak stávající, tak potenciální), protože v rozvoji služeb vidí možnost 

dalších zisků. 

 

4.2  Lesní hospodářství 

 

Národní park je velmi bohatý na dřeviny různého druhu. V  době dokončování 

této práce (od 14. 02. 2013) probíhají v Českém Švýcarsku lesnické práce. Kácení 

bylo zahájeno za účelem likvidace nepůvodních smrkových monokultur a k práci 

se využívá moderní těžké techniky, zejména harvestorů. Harvestor je přímo 

specializován na šetrnou těžbu dřeva. Stroj zpracuje kmen převážně nad zemí a 
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odloží jej k odvozové cestě. Kmen proto nemusí být k cestě vlečen a poškození 

půdy je minimální. V porovnání s běžnou těžbou motorovými pilami trvá zásah 

také výrazně kratší dobu. V neposlední řadě je nasazení techniky i hospodárnější. 

Správa parku provádí především tzv. selektivní těžbu, díky které do zbývajícího 

porostu proniká více světla.  

“Naším dlouhodobým cílem je bezzásahovost na více než sedmdesáti pěti 

procentech rozlohy národního parku. Lesy, které po staletí přetvářel člověk a tím 

je na sobě učinil závislými, však musíme na takový krok nejprve připravit,” říká 

Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko. 

 

Obr. 13: Přeměna lesa: Použití harvestoru [foto V. Sojka] 

 

4.3  Doprava 
 

Jedním z mnoha faktorů, které mají negativní vliv na krajinný ráz, patří doprava. 

V současnosti probíhá až nevídanou rychlostí výstavba silnic a dálnic, která sebou 

přináší problémy z hlediska ochrany přírody a krajiny. Budováním dopravní 

infrastruktury se krajina stále dělí na menší celky. To se NP České Švýcarsko sice 

přímo netýká, intenzivní silniční a železniční doprava v kaňonu Labe se ale 
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výrazně podepisuje na stabilitě svahů, ve kterých dochází k sesuvům a řícení 

skalních bloků. Na některých místech mohou vzniknout sesuvy přímo pod 

vozovkou a ta se může nebezpečně propadnout. 

 

4.4  Sanace skalních útvarů 
 

Gravitační sesuvy a řícení skal jsou přirozenou vlastností pískovcového 

masivu. Tisíce let působení exogenních sil vedou k postupnému rozpadu hornin, 

jejich plíživému sestupu do údolí a k občasnému pádu okrajových bloků.  

 

Obr. 14 Opěrná kamenná zeď [foto L. Tůma] 

 

Tato skutečnost se nicméně stala hrozbou až s počátky lidského osídlení. 

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám během zimního období měli 

obyvatelé tendenci budovat své příbytky co nejblíže skalním stěnám (někdy se 
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stavby stávaly i jejich součástí) a to vyžadovalo odstranění gravitační sutě na 

úpatí. V těchto sutích lidé často budovali i cesty. Tím ovšem porušili důležité 

pravidlo – odstranili jedinou přirozenou překážku dalších gravitačních pohybů, 

které se tak mnohonásobně urychlily. To, co bez lidského zásahu trvá stovky let, 

se náhle dělo v  horizontu desetiletí.   

Ani to by samo o sobě nepředstavovalo větší riziko: Lidé o vlastnostech masivu 

dobře věděli a snažili se, alespoň primitivními prostředky, pohybům zabránit. Pod 

nebezpečnými převisy budovali opěrné kamenné zdi a vyplňovali i zející pukliny ve 

snaze zabránit vodě dále je rozšiřovat.  

 

Obr. 15: Hřensko, po ústupu vody v roce 2010 [Internet] 

 

Rostoucí osídlení, turistika a prudký rozvoj dopravy v CHKO Labské 

pískovce i v NP České Švýcarsko proces degradace pískovcového masivu dále 

urychlují. Tato skutečnost se týká zejména kaňonu Labe a ústí říčky Kamenice 

v Hřensku a okolí. Zejména rostoucí nákladní doprava na pravobřežní komunikaci 

i levobřežní mezinárodní trať do Drážďan indukují otřesy – nepatrné, ale velmi 

účinné a v několika minulých letech bylo třeba přistoupit k sanaci nejvíce 

postižených lokalit. Po katastrofální bleskové povodni v roce 2010, která 
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zdevastovala Hřensko a údolí Kamenice, pak dosáhlo nebezpečí akutního stavu. 

Nutná technická opatření tomu odpovídají.  

Smyslem sanací skalních bloků je buďto odstranit nebezpečné partie nebo je 

stabilizovat. Jde o vysoce odbornou práci, která vyžaduje znalost chování 

porušené horniny pod vlivem gravitace a schopnost navrhnout optimální řešení 

pro daný rizikový blok nebo část skalní stěny. Zároveň se jedná o práci výškovou, 

která vyžaduje značnou odvahu a nemalé horolezecké zkušenosti. Jde o vysoce 

rizikovou záležitost, protože chování porušeného masivu je krajně nepředvídatelné. 

 

 

Obr. 16: Horolezci sanační firmy při slaňování [foto L. Tůma] 
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V případě Hřenska bylo v první fázi třeba vyčistit terén pod místem zásahu, 

zabezpečit svah záchytnými sítěmi a dopravit ke stěně potřebný materiál (lešení, 

technické prostředky, kámen pro zpevnění rizikových úseků, převisů a puklin, 

lana, kotvy, cementační materiál, apod.). V  Hřensku k tomu odborná firma využila 

provizorní lanovky. Tam, kde stačilo vybudovat opěrné struktury (obr. 14), tyto se 

vyskládaly z  vhodných kamenů – v dané situaci byl přivezen ryolit (tzv. kubák),  

protože místní materiál, tedy pískovec, se rozpadá a opatření časem ztrácí smysl. 

Větší nebezpečné balvany byly rozbity pneumatickými kladivy na menší kusy, 

takže již nepředstavovaly žádnou hrozbu.  

 

Obr. 17: Rozbíjení balvanů za pomocí pneumatických kladiv [foto L. Tůma] 

 

Tam, kde hrozil sesuv nebo dokonce zřícení části stěny, bylo postaveno 

lešení a do masivu se realizovala síť hlubokých vrtů, jejichž smyslem bylo 

dosáhnout neporušené skály (jednalo se vesměs o délku kolem 15 metrů). Do vrtů 

byly následně vpraveny speciální kotvy na silných ocelových lanech a v celé délce 

důkladně zacementovány. Na povrchu pak byla lana ukončena opěrami, které 

povrch rizikového masivu zafixovaly a zabezpečily na několik dalších desítek let. 
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Obr. 18: speciální kotvy na silných ocelových lanech [foto L. Tůma] 

 

4.5 Turistika (klady a zápory) 
 

Návštěvníci Národního parku, mají mnoho možností, jak využít svůj volný čas. 

Turistika po Českém Švýcarsku je povolena v celém území; výjimkou jsou jen 

oplocené zóny a plochy. Zónou I je možné také projít, ale pouze po vyznačených 

turistických cestách. Může se stát, že z důvodu nebezpečí vzniku požáru, nebo 

ochrany hnízdišť chráněných druhů ptactva, nařídí Správa NP omezený přístup  
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do některých lokalit, případně jej zakáže. Informace o tomto rozhodnutí se lze 

dozvědět v informačních střediscích, v médiích nebo na webových stránkách.  

K turistice patří také cykloturistika, která je však v parku omezena. Cyklista 

nemá k dispozici všechny stezky a cyklotrasy jsou přesně definovány. Turisté tak 

mohou jezdit na kolech převážně po místních komunikacích a silnicích, a také  

po trasách, přímo vyhrazených Správou NP. Cyklotrasy po NP mají kolem 55 km a 

jsou napojeny na sousední NP Saské Švýcarsko. 

K dalším, velmi zajímavým aktivitám zde patří horolezectví. To je rovněž 

omezeno; lezení je nyní povoleno jen na určité objekty, vyhrazené Správou NP. 

Horolezci jsou povinni dodržovat pravidla sportovního lezení na pískovcových 

skálách a používat jen vyznačené přístupové trasy. Při lezení je zakázáno 

používání magnezia a platí přísný zákaz lezení za mokra. Negativem lezectví  

je fakt, že při výstupu na vrchol dochází k odírání povrchové krusty z pískovce a již 

zmíněnému ničení drobných erozních útvarů. 

 

4.5.1      CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko 

 

CHKO Labské pískovce byla vyhlášena 27. Června 1972 na ploše 324 km2. 

Důvodem jejího zřízení bylo zachování, využívání a obnova přírodního bohatství a 

krajinného rázu pro jejich význam kulturní, hospodářský, zdravotní a rekreační, 

včetně ochrany kulturních památek, zejména pak lidové architektury.  

Dnes zaujímá CHKO Labské pískovce plochu 245 km2, protože v části CHKO 

(79 km2) byl k 1. 1. 2000 vyhlášen NP České Švýcarsko. Přirozeným protějškem  

v SRN je mu NP Saské Švýcarsko. Území obou národních parků tvoří rozsáhlý 

komplex ekosystémů pískovcových skal a zachovalých lesních porostů  

s minimálním osídlením. 

 Bohužel ani status CHKO nebrání, zejména v levobřežní části, Lesům ČR  

v těžbě. Zneužívá se přitom tvrzení, že stávající borové porosty zde byly vysázeny 
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uměle a proto do krajiny, stejně jako v případě NP, nepatří. Sídlem správy CHKO 

Labské pískovce je město Děčín [1]. 

 

4.5.2      Ochrana dnes 

 

České Švýcarsko jako národní park je dnes platnými zákony chráněn před 

činností, která by snížila jeho přírodní estetickou hodnotu. Jakékoli zásahy nebo 

povolování staveb musí být v takové míře, aby nepoškodily jeho vzhled a ráz – 

jedná se zejména o nejvíce chráněná území parku. Právě udržení původního 

vzhledu této krajiny (při jejím šetrném využívání) je hlavním cílem správy 

národního parku. Právě proto bylo prohlášení Českého Švýcarska za národní park 

dobrou zprávou i pro Krásnou Lípu, dnes již sídlo správy NP. Aby mohl být 

v současné době udržena charakter chráněných oblastí, muselo se vypomoci také 

Krásné Lípě.  

Existencí národního parku jsme argumentovali při získávání dotací jak 

pro životní prostředí, tak pro cestovní ruch. V letech 2002–2005 jsme s podporou 

Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR vystavěli čistírnu odpadních vod a 

kanalizační síť za cca 100 milionů Kč a SFŽP podpořil i řadu dalších projektů, jako 

revitalizaci našeho největšího rybníka, obnovu dvanáctihektarového městského 

parku, ploch zeleně ve městě a na místním hřbitově. Díky dotacím jsme v životním 

prostředí realizovali projekty za více než 200 milionů Kč [6].  

Město Krásná Lípa realizovalo díky dotacím řadu projektů – mezi 

nejvýznamnější patří vznik nového Domu Českého Švýcarska se střediskem pro 

návštěvníky, dále propojení zajímavých objektů města stezkou pro pěší  

i cyklistickou turistiku a také obnovení jedné z prvních naučných stezek v Čechách 

(Köglerova naučná stezka Krásnolipskem). Navzdory všemu pozlátku se ale 

během let funkčního národního parku objevilo několik znepokojivých zpráv – 

v roce 2011 podal podmět aktivista, který spatřil těžbu stovky stromů v prvních 

zónách národního parku, navíc kácené těžkou technikou. Vedení národního parku 
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na oznámení odpovědělo v tom smyslu, že šlo o zákonem povolenou péči. Téma 

se z médií postupně vytratilo; případné řešení stížnosti se tak odkládá na neurčito. 

 

4.6 Skalní hrádky 

 

Jejich vznik se datuje mezi 13. a 14. stoletím a byly ve velké míře obývány 

loupeživými bandami. Dodnes se jejich pozůstatky nacházejí v parku – mezi 

nejznámější patří právě Falkenštejn (další jeho jméno je "Sokolí"), Vlčí hrádek, 

Šaunštejn (obecně známý také jako "Loupežnický hrad"), Kyjovský hrádek, atd. 

 

4.6.1 Falkenstein 
 

Jediné zachovalé pozůstatky hrádku, je do skály vytesaná síň s okenním 

výklenkem a kapličkou. Objekt se nachází kousek od Jetřichovic a je z něj výhled 

na Havraní skálu, vzdálený Děčínský Sněžník a Růžový vrch. Hrad, vzniklý 

pravděpodobně na konci 13. století, sloužil k ochraně "České cesty", tj. obchodní 

stezky do Lužice. Významnou pozici měl hlavně díky rodu Michalovců – postupně 

ale vystřídal více majitelů, kteří podnikali loupeživé výpravy do Lužice a okolí.  

S hrádkem je spojena legenda "O bílém jelenovi". 

 

Obr. 19.  Hrádek Falkenštejn [Internet] 
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4.6.2 Šaunštejn 

 

Zhruba 1 kilometr od obce Vysoká Lípa byl koncem 14. století vystavěn tento 

hrádek do pískovcového útesu. Byl určen jako vedlejší centrum správy a stejně 

jako Falkštejn zajišťoval bezpečnost na obchodní "České cestě". Jeho majitelé 

Berkové z Dubé se obzvláště proslavili svými loupežnými výpravami. Ke konci  

15. století byl hrad opuštěn a zpustl. Dodnes z původní stavby zbyla pouze hradní 

cisterna a půdorys po dřevěné hradní věži.  

 

 

Obr. 20:  Hrad Šaunštejn [Internet] 

4.6.3 Vlčí hrádek 

 

Jméno majitele, ani písemné záznamy se o tomto hrádku nedochovaly. 

Nejspíše šlo o pevnostní opěrný bod rodu Berků z Dubé, v té době vlastníků 

rozsáhlých pozemků v okolí. Podle archeologů byl postaven koncem 13. století. 
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Obr. 21.  Vlčí hrádek [Internet]  

 

 

4.6.4 Kyjovský hrádek 

 

Původně jedním z největších hradů v regionu byl Kyjovský hrádek (obr. 22) 

založený zhruba ve 14. století. Stával nad řekou Křinice; odhadovaná výška hradu 

činila až 40 metrů. Byl obklopen dvěma příkopy, předhradím a dřevěnou bránou. 

Poslední výzkumy tvrdí, že spíše než o hrad šlo o staré sídliště. Lidé v okolí 

hrádku prý zkoušeli kutat drahé kovy a železo - většina těchto hypotéz ale pochází 

z legend a pověstí. Od konce 16. století hrad z neobjasněných důvodů zpustl. 

 

4.6.5 Sokolí zámeček 

 

Počátky této stavby jsou spojeny s rozkvétající "romantickou" turistikou. 

Původně na místě zámečku stávala dřevené bouda (1826), obložená kůrou, 
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sloužící jako výčep. Ke konci 19. století (1881) ji nahradil výletní zámeček. Nechal 

jej postavit majitel panství Edmund Clary-Aldringen; na jeho výstavbu povolal 

italské dělníky, jimž práce jim trvala pouhý rok. Po přístavbě restaurace se na 

vyhlídkách zbudovalo zábradlí a za vstup do areálu byl vybírán poplatek. První 

vydlážděná cesta spojila hrádek s Hřenskem.  

Prvními turisty byli převážně měšťané a šlechta. Od roku 2003 je v prvním 

patře zámečku zřízeno muzeum Českého Švýcarska. Zámeček se nachází  

v blízkosti Pravčické brány, které je dnes prohlášena Národní přírodní památkou 

(obr. 23). 

 

Obr. 22.  Kyjovský hrádek [Internet] 

 

4.6.6 Pravčická brána 

 

Pravčická brána je položena 215 m nad údolím a díky své šířce 7 – 8 m, výšce 

16 m a tloušťce 3 m je největším vzniklým skalní masivem svého druhu 

v turonských kvádrových pískovcích. Bohužel od roku 1980 je vstup na Pravčickou 

bránu uzavřen, skalní most byl ohrožen velkou návštěvností a na to musel být též 

zpevněn speciální směsí s přísadou pryskyřice. Ale do okolních vyhlídek se 
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dostaneme po schodech, ze kterých spatříme krásné dominanty na německém 

území (Kaiserkrone, Zirkenstein, Zschirnstein).   

 

Obr. 23: Sokolí zámeček pod Pravčickou branou [Internet, stránky NP] 

 

V letech 1831 – 1851 přijel obdivovat krásy Českého Švýcarska a obzvláště 

Pravčickou bránu slavný autor pohádek, dánský spisovatel Hans Christian 

Andersen.  Pravčická brána vyhlášena chráněným přírodním výtvorem roku 1963. 

 

Obr. 24:  Pravčická brána [Internet] 
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4.7 Zajímavosti 
 

Národní park České Švýcarsko je jedním z nejkrásnějších a nejzajímavějších 

míst na území Ústeckého a Libereckého kraje. Již zmíněné skalní města a jejich 

specifický ekosystém, patří k tomu nejcennějšímu, čím se může Česká republika 

právem honosit. Mezi zvláště ceněné oblasti v NP České Švýcarsko jsou 

jedinečné přírodní útvary, zvláštní ekosystémy a kulturní památky.  

 

4.7.1 125. výročí lezeckých aktivit 

 

Dne 19. 3. 2013 si České Švýcarsko připomnělo 125. výročí prvního výstupu 

na pískovcovou věž. Jedná se o první doložený sportovní výstup na pískovcový 

masiv u nás. Tento výstup na skalní věž nad Gabrielinou stezkou, která se 

nachází v oblasti Hřenska, byl uskutečněn v roce 1888 trojicí mužů. Siegfried 

Conrad, Carl Beck a Friedrich Mauer zdolali pískovcovou skalní věž bez nyní 

běžně užívaných umělých pomůcek, jako jsou například cepíny. Po zdolání věže 

dostala tato jméno Beckstein (Bekův kámen) po organizátorovi čistého lezení 

Carlu Beckovi; poté byla nazývána také jako Pevnost.  

Předchůdci dnešních lezců si brzy začali sami uvědomovat, jak moc jsou zdejší 

pískovce zranitelné; pro jejich ochranu tedy formulovali nejprve nepsaná a později 

také závazná pravidla,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České 

Švýcarsko, a dodává: “Velice si proto vážíme dobrých vztahů s jejich 

následovníky, zejména pak s Českým horolezeckým svazem. Respektování 

dohodnutých pravidel umožňuje lezení i dnes bez toho, aby trpěla příroda 

národního parku“. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si ale nejsem 

neškodností takových aktivit příliš jistá.   

V každém případě se území národního parku nacházejí stovky věží a masivů, 

které jsou lezcům potenciálně k dispozici. Výstup na řadu z nich je však možný 

pouze od července do února, a to zejména s ohledem na rušení v době, kdy 
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zvířata vyvádějí mláďata. Z tohoto ohledu je také Beckstein velmi citlivou lokalitou, 

neboť na něm hnízdí zvláště chráněný sokol stěhovavý.      

Výročí výstupu na Beckstein nezůstane bez oslavy: Správa národního parku 

České Švýcarsko připravuje v letních měsících ve spolupráci s oblastní vrcholovou 

komisí Labské pískovce při Českém horolezeckém svazu slavnostní akci pro 

veřejnost na jiném místě v národním parku. O termínu konání bude veřejnost 

informována prostřednictvím internetových stránek správy parku i prostřednictvím 

médií. 

 

Obr. 25:  Lezci v Českosaském Švýcarsku kolem roku 1915 [Archív F. Richtera] 
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5. ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo obeznámit potenciální čtenáře s Národním parkem 

České Švýcarsko a lidskými aktivitami na jeho území. 

České Švýcarsko je velmi specifickou a unikátní krajinou, kterou naše 

společnost po dlouhou dobu podceňovala a toliko využívala. Takto unikátní 

přírodní výtvor je ale nutno ochraňovat a vyhlášení národního parku v roce 2000 

mělo ve skutečnosti přijít mnohem dříve. 

Je zjevné, že ochrana přírody a krajiny se v naší době setkává a bude i nadále 

setkávat s odporem ze strany developerů i soukromníků, kteří si jsou (svým 

deformovaným chápáním) vědomi hodnoty podobných území a pokud mají pocit, 

že ochrana je v rozporu s jejich zájmy, snaží se vyhlášení nových, nebo rozšíření 

těch stávajících napadat nebo přímo bránit. Smutným příkladem budiž nedávné 

referendum v obci Tisá (CHKO Labské pískovce), jejíž skalní města měla být na 

návrh zastupitelstva začleněna do NP České Švýcarsko. Výsledek byl tristní – 

přírodu je třeba chránit jen do té míry, dokud se ochrana nedotkne zájmů místních 

obyvatel a rekreantů. 

V samém závěru této práce chci přidat poznámku ke kapitole o lesích v NP 

České Švýcarsko, v níž jsem zmínila i fakta o nepřiměřené těžbě dřeva v území, 

podléhajícímu přísným pravidlům ochrany. Ať již se jednalo o jakýkoli záměr – 

legální nebo „pochybný“ – jedno zde konstatovat můžeme: Je rozhodně dobře, že 

České Švýcarsko již 12 let požívá statutu národního parku.  

Bez tohoto pozitivního kroku bychom dnes již pouze vzpomínali na jeden 

z přírodních skvostů České republiky, protože hlad po zisku je neuvěřitelný a jen 

zákonná omezení mohou bezohledné aktivity alespoň omezit. 
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Příloha číslo 1 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO 

 
Vyhláška č. 1/2001 Správy Národního parku České Švýcarsko se 

sídlem v Krásné Lípě 
ze dne 26. 6. 2001 

 
vydaná podle § 19 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Článek 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Návštěvní řád je obecně závazným právním předpisem stanovujícím podmínky 

pro turistické, sportovní a rekreační využití území Národního parku České 

Švýcarsko (dále jen NP). 

 

2. Území národního parku se člení podle stupně ochrany na I., II. a III. zónu (§ 17 

zákona č. 114/1992 Sb.) 

 

Článek 2 

OZNAČENÍ HRANIC NÁRODNÍHO PARKU A I. ZÓNY NÁRODNÍHO PARKU 

 

1. Hranice NP je vyznačena na přístupových cestách zelenými tabulemi s velkým 

státním znakem České republiky 

a nápisem ”NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO” (vyhláška MŽP č. 395/1992 

Sb.), mimo cesty jednoduchým pruhovým značením na hraničních sloupcích nebo 

na kmenech stromů. Tyto pruhy jsou barvy modré. 

 

2. První zóna NP, zahrnující nejhodnotnější území, je po obvodu své vnější 

hranice na všech přístupových cestách značena zelenými tabulkami s nápisem ”I. 

ZÓNA NÁRODNÍHO PARKU”, mimo cesty dvojitým pruhovým značením na 



  

 

hraničních sloupcích nebo na kmenech stromů. Tyto pruhy jsou barvy červené 

(vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.). 

 

Článek 3 

OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ V NÁRODNÍM PARKU 

 

Na celém území NP není dovoleno: 

 

1. rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat volně žijící živočichy, ničit, poškozovat a 

sbírat planě rostoucí rostliny a ostatní přírodniny s výjimkou činností upravených 

jinými právními předpisy (např. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny; zák. č. 23/1962 Sb., o myslivosti; zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství; zák. 

č. 289/1995 Sb., o lesích); tato omezení se nevztahují na sběr lesních plodů, 

 

2. zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem, 

 

3. poškozovat a ničit veškeré značení a informační zařízení Správy NP a značení 

a zařízení sloužící turistice, 

 

4. kouřit v lese, 

 

5. jiným způsobem poškozovat nebo znečišťovat životní prostředí. 

 

Článek 4 

PODMÍNKY PRO NĚKTERÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU 

 

1. Na území NP lze pouze na místech vyhrazených se souhlasem Správy NP: 

 

a) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce, 

b) ve volné přírodě tábořit, rozdělávat ohně a nocovat, 



  

 

c) provozovat jezdectví a používat hospodářských zvířat k tahu a jízdě mimo 

silnice nebo místní komunikace; toto omezení se nevztahuje na běžné 

obhospodařování pozemků se souhlasem jejich vlastníka či nájemce. 

 

2. Na území NP nelze: 

 

a) pořádat vyhlídkové, sportovní a cvičné lety motorovými vzdušnými dopravními 

prostředky, provozovat létání na padácích a závěsných kluzácích, 

b) provozovat vodní sporty. 

 

3. Na území NP lze mimo zastavěná území obcí umísťovat informační, reklamní a 

propagační zařízení a provozovat volný a stánkový prodej pouze se souhlasem 

Správy NP. 

 

4. Na území I. a II. zóny není dovoleno volné pobíhání domácích zvířat. 

 

5. Úplný výčet ochranných podmínek na území NP je obsažen v ustanovení § 16 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 20 zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích, a § 3 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České 

Švýcarsko. 

 

Článek 5 

VSTUP DO NÁRODNÍHO PARKU, TURISTIKA 

 

1. Území NP slouží k zachování a rozvoji přírodních hodnot, k přírodě šetrnému 

turistickému, sportovnímu a rekreačnímu využití, k vědeckým, výchovně 

vzdělávacím a poznávacím účelům. Pro využití území NP je na celé jeho území 

povolen vstup bez omezení s výjimkou: 

 

a) I. zóny, kde je pohyb povolen pouze po cestách vyznačených se souhlasem 

Správy NP (§ 16 zákona č. 114/1992 Sb.); za cesty vyznačené se souhlasem 



  

 

Správy NP jsou považovány cesty vyznačené Klubem českých turistů nebo 

Správou NP (symbol v příloze č. 1 tohoto návštěvního řádu), 

 

b) oplocených míst (v souladu s § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) a míst 

dočasně uzavřených z důvodu ochrany přírody, zejména nerušeného vývoje 

vybraných druhů živočichů (v souladu s § 64 zákona č. 114/1992 Sb.). Tato místa 

budou Správou NP vždy řádně označena. 

 

2. Omezení vstupu do I. zóny NP podle čl. 5, odst. 1. a) tohoto návštěvního řádu 

se nevztahuje na občany těch částí obcí, jejichž katastrální území zároveň tvoří 

území NP, a na fyzické osoby vlastnící nemovitosti na území těchto obcí, jakož i 

na jim osoby blízké (ve smyslu § 116, zákona č. 40/1964 Sb., Občanského 

zákoníku). 

 

 

Článek 6 

HOROLEZECTVÍ 

 

1. Horolezectví je možno provozovat pouze na místech a v obdobích vyhrazených 

Správou NP uvedených v příloze č. 2 tohoto návštěvního řádu. Horolezeckou 

činnost na území NP mohou provozovat pouze členové Českého horolezeckého 

svazu (ČHS), členských organizací U.I.A.A. (Union Internationale des Associations 

d’Alpinism) a adepti horolezeckého sportu (čekatelé), pokud se účastní výcviku 

pod vedením instruktora horolezectví. Jeden instruktor může provádět výcvik 

nejvýše sedmi čekatelů najednou. 

 

2. Horolezci a instruktoři horolezectví jsou povinni prokázat se na požádání 

oprávněným kontrolním orgánům platným členským průkazem ČHS,U. I.A.A. nebo 

instruktora horolezectví. 

 



  

 

3. Horolezci jsou povinni používat pro přístup k lezeckým objektům vyznačené 

přístupové cesty. Symboly značení přístupových cest jsou uvedeny v příloze č. 1 

tohoto návštěvního řádu. 

 

4. Horolezectví je provozováno na vlastní nebezpečí. 

 

5. Horolezectví je možno provozovat pouze při dodržování závazných “Pravidel 

sportovního lezení na pískovcových skalách v Čechách” vydaných ČHS dne 1. 3. 

1988 a platných v novelizovaném znění ze dne 1. 7. 1998. 

 

6. Tvorba prvovýstupů je možná pouze na základě předchozího povolení Správy 

NP. 

 

7. Některé horolezecké objekty uvedené v příloze č. 2 tohoto návštěvního řádu 

mohou být z důvodů ochrany přírody Správou NP dočasně uzavřeny (v souladu s 

§ 64 zákona č. 114/1992 Sb.). Tyto objekty budou Správou NP řádně 

označeny. 

 

8. Horolezci jsou povinni bezodkladně hlásit Správě NP zjištěná zahnízdění ptáků 

na lezeckých objektech v NP. 

 

Článek 7 

CYKLISTIKA 

 

Na území NP lze na kolech vjíždět kromě silnic a místních komunikací pouze na 

cesty vyhrazené a vyznačené Správou NP (dle vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 

řízení provozu na pozemních komunikacích). Cyklistické trasy vedené mimo 

silnice a místní komunikace jsou současně dopravními komunikacemi sloužícími 

činnostem Správy NP a mohou být turistickými trasami pro pěší. Těmto 

skutečnostem jsou cyklisté povinni přizpůsobit způsob jízdy, zejména respektovat 

výstražná a omezující značení. Pěší turisté mají na účelových komunikacích v NP 



  

 

přednost před cyklisty, cyklisté je nesmí ohrozit ani omezit. Cyklistika je v NP 

provozována na vlastní nebezpečí. 

 

Článek 8 

VYUŽITÍ NÁRODNÍHO PARKU K OSVĚTOVÉ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI 

 

Informace o území NP jsou k dispozici v sídle Správy NP v Krásné Lípě, v jejích 

informačních střediscích, u jednotlivých členů stráže přírody a u pověřených 

pracovníků Správy NP. K výchově a vzdělávání v terénu slouží informační systém 

a naučné stezky zřizované Správou NP nebo s jejím souhlasem. 

 

Článek 9 

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ OCHRANNÝCH PODMÍNEK NÁRODNÍHO PARKU, 

STRÁŽ PŘÍRODY 

 

Kontrolu dodržování obecně závazných předpisů na úseku ochrany přírody a 

krajiny včetně tohoto návštěvního řádu zajišťuje stráž přírody (§ 81 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a orgány ochrany přírody. Porušování 

těchto předpisů je sankciováno podle zákona č. 114/1992 Sb. a dalších předpisů. 

 

Článek 10 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Návštěvní řád je trvale vyvěšen v budově Správy NP, na informačních tabulích 

Správy NP a je veřejnosti k dispozici na hlavních přístupových cestách do NP, 

Městském úřadě Krásná Lípa, na obecních úřadech Doubice, Hřensko, Chřibská, 

Janov, Jetřichovice, Růžová, Srbská Kamenice, Staré Křečany a umístěn na 

internetové stránce Správy NP www.npcs.cz. 

 

Článek 11 

ÚČINNOST 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. 7. 2001 


