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Anotace 
 

Bakalářská práce je zaměřena na Národní park České Švýcarsko a jeho fyzicko-

geografické poměry, kulturně-historické poměry, předměty ochrany 1. zóny Národního 

parku a technické památky hydrologického charakteru Ústecka a Českolipska. 

V kapitolách je konkrétněji rozvinuta geologie, hydrologie, geomorfologie, klimatické 

poměry, půdy, fauna a flóra. V BP práci je vyzdvihnuta problematika znečištění 1. zóny 

NP a uveden návrh řešení. Na závěr je uveden itinerář poznávacího zájezdu se zaměřením 

na nejkrásnější místa zájmové lokality.  

Klíčová slova: Národní park, České Švýcarsko, přírodní poměry, turistika. 

 

Summary 

The thesis is focused on the National Park České Švýcarsko, and the physical-geographical 

conditions, cultural and historical conditions, objects of protection of the first zone of the 

National Park area and technical monuments and hydrological character of the Ústí and 

Českolipsko regions. The chapters are specifically developed geology, hydrology, 

geomorphology, climatic conditions, soils, fauna and flora. The work of BP to highlight 

the issue of pollution of the first zone of National Park and put a proposed solution. At the 

end there is a cognitive tour itinerary focusing on the most beautiful places of interest 

locations. 

Keywords: National Park, České Švýcarsko, natural conditions, tourism 
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1. Úvod 

České Švýcarsko je nejmladší národní park v České republice. Určitě však můţeme tuto 

oblast zařadit mezi nejzajímavější a nejkrásnější místa naší země, snad se můţe zařadit i 

mezi světové krajinné skvosty.  A proč je vlastně tento skalní fenomén tak oblíbený mezi 

turisty a vědci? Tento typ pískovcové krajiny v celé Evropě najdeme pouze u nás a 

v sousedním Německu. Právě v naší zemi se nachází největší skalní oblouk ve střední 

Evropě. Oblast toho nabízí ale mnohem více. Najdeme zde mnoho hydrologických 

památek, dobovou architekturu, krásně vyhlídky, národní přírodní rezervace, přírodní 

památky a přírodní rezervace. Nutno podotknout, ţe toto místo je domovem mnoha 

endemitů jak z flóry tak fauny. Právě proto by se mělo k oblasti přistupovat s velkou 

pokorou.  

Oblast díky svým vlastnostem neustále mění svou tvář, za několik set let, v daleké 

budoucnosti nebudou mít příleţitost lidé vidět to, co dnes shlédneme my. Proto by si nikdo 

neměl nechat ujít krásy zadní země, takto je NP ČŠ nazýván. 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila hlavně na problematiku znečištění nejvíce 

chráněné zóny národního parku a navrţení řešení tohoto problému. 
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2. Fyzickogeografické poměry 

2.1. Základní informace 

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce byla vyhlášena v roce 1972. Na jejím území byl 

1. 1. 2000 vyhlášen Národní park České Švýcarsko a stal se tak čtvrtým Národním parkem 

v české republice. Na německé straně byl NP Saské Švýcarsko vyhlášen uţ v roce 1991. 

Rozloha CHKO Labské pískovce je 244 km², z toho 79 km² zaujímá právě NP ČŠ. 

Nejvyšším bodem je Růţovský vrch (619 m.n.m.) a nejniţší bod najdeme u hladiny řeky 

Labe. Se svými 115 m.n.m. se stává nejniţším místem v České republice. ČŠ je z 97% 

pokryto lesními porosty.  

O správu NP se stará město Krásná Lípa. Ta má nestarost celou organizační strukturu NP.  

Geomorfologie skalního města a jeho rozmanitost fauny a flóry je hlavím předmětem 

ochrany NP. Za unikát povaţujeme klimatickou inverzi, která se projevuje studeným 

vzduchem v nejniţších místech NP, coţ jsou např. rokle a tím dochází ke zvratu 

vegetačních stupňů. V těchto místech pak můţeme najít horské a podhorské druhy fauny a 

flóry. Největším ţivočichem v NP je jelen evropský (Cervus elaphus). 

Ochrana přírody této oblasti sahá však do dávné minulosti. Jiţ v letech 1933 byly 

vyhlášeny chráněná území – Pravčická brána, Edmundova soutěska a Tiské stěny. Tyto 

území zůstali nejvzácnější v této lokalitě. 

 

Obrázek 1: Tabule NP ČŠ 

(zdroj: foto autor) 
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2.2. Geologie 

2.2.1. Český masiv 

Naše území se rozděluje na dva odlišné celky. Český masiv a Západní Karpaty. Přechod 

mezi těmito soustavami je tvořen neogenními sedimenty alpsko-karpatské předhlubně a jde 

přes jiţní okolí Brna, přes vyškovský úval a Přerov ke Karviné. Národní park České 

Švýcarsko patří do Českého masivu. Jeho tvar můţeme přirovnat k čtyřúhelníku, z kterého 

vybíhá výběţek Durinského lesa. Český masiv je součástí variského horstva, které vzniklo 

při sráţce zemské kůry před 380 – 300 milióny lety. Horstvo bylo později porušováno 

zlomy. Na povrch tak vystupují jen zbylé vrcholy, které jsou odděleny mladším pokryvem. 

Český masiv je sloţen hlavně horninami prekambrického a paleozoického stáří. Český 

masiv rozdělujeme na 5 hlavních oblastí: oblast moldanubická, oblast středočeská, oblast 

sasko-durynská, oblast západosudetská (luţická), oblast moravskoslezská. (Chlupáč et al. 

2002) 

2.2.2. Geologický vývoj českého masivu 

Geologickou minulost můţeme sledovat podle hornin, které se dochovaly v různých 

částech Českého masivu a to od mladšího prekambria. Z tohoto období jsou dochované 

celky mořských uloţenin. Nepřeměněné horniny z období prekambria se dochovaly jen ve 

středních Čechách a dokládají mořské prostředí v chladném klimatickém pásmu. Na 

počátku paleozoika došlo ke kadomskému vrásnění, které vedlo k ústupu moře. Během 

kambria bylo horstvo erozí sniţováno, došlo tak k velké mořské záplavě, která ve středních 

Čechách zanechala usazeniny, které obsahovali zkameněliny, nejvíce trilobitů. Po 

ustoupení moře koncem středního kambria nastala vulkanická činnost. Po tuto dobu 

postupovali procesy tavení a přeměn hornin, mísili se zemským pláštěm a vznikali tak 

granitoidy. Ordovik, silur a devon jsou prokazatelné hlavně mořskými uloţeninami. 

Poskytují nám obraz bohatě rozvinutého ţivota. Po devonu nastalo variské vrásnění, které 

bylo vyvoláno střetnutím litosférických desek. Tyto procesy dosáhly velkých změn na 

povrchu Země i uvnitř její kůry. Moře ustupovalo, vznikaly deformace a tvořili se zlomy. 

Za vysokých teplot se začali přeměňovat horniny, které se tavily a mísily s horninami 

zemského pláště. V moldanubické části najdeme nejvíce přeměněných hornin. Variské 

horstvo bylo uţ od počátku narušováno zlomy a erozí, proto byly brzy obnaţeny soubory 
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hlubinných hornin. V době variského vrásnění podle učení litosférických desek, se Český 

masiv posunul skrz rovník z jiţní na severní polokouli. V období permu, kdy nastal konec 

paleozoika lze pozorovat v usazeninách pustin a výjimečných jezerech a tocích náznaky 

vysoušení podnebí. Mohlo dojít aţ k pouštnímu rázu, tak jak jej známe dnes. Kdyţ variské 

vrásnění ustálo, Český masiv se stal souší, kde převládalo kontinentální klima. Byl součástí 

superkontinentu Pangea. Okraje kontinentu byly zaplaveny. Během období triasu a jury 

začal rozpad Pangey. Čech se záplava dotkla jen minimálně a to při zdvihu mořské hladiny 

(před 160 milióny let). Avšak při jurské transgresi došlo k většímu rozsahu zaplavení. 

Český masiv se stal opět souší ve spodní křídě v subtropickém klimatickém pásmu. Na 

počátku svrchní křídy došlo vlivem klimatických změn a procesy alpínského vrásnění ke 

globálnímu zdvihu mořské hladiny, která zaplavila značnou část Českého masivu. Český 

masiv, který byl zformován variským vrásněním, byl jiţ jako pevná, sloučená část zemské 

kůry. Došlo k oţivení vulkanické činnosti po odezvě alpínského vrásnění a při zvýšení 

tektonické aktivity. V kvartéru, nejmladší geologické minulosti, se vyznačuje velké 

kolísání klimatu. Ve starším kvartéru došlo k střídání chladného období (glaciály) 

s teplejším obdobím (interglaciály). (Chlupáč et al. 2002) 

2.2.3. Západosudetská (lužická) oblast 

Do oblasti západosudetské spadá zájmová lokalita. Tato oblast tvoří severní část Českého 

masivu a tvoří ji sloţité horninové komplexy se sloţitou stavbou.  Jen menší část této 

oblasti leţí u nás, větší náleţí sousednímu Německu a Polsku.  

V této oblasti lze předpokládat existenci kambria, ale chybí paleontologický důkaz, který 

byl prokázán na německé straně a to v okolí Zhořelce. Období ordoviku se podílelo na 

stavbě krkonošsko-jizerského krystalinika. Z tohoto období pochází také bohaté 

společenstvo ichnofosílií. Oproti ordoviku můţeme na české straně dokázat 

paleontologicky výskyt siluru a to v krkonošsko-jizerském krystaliniku v Krkonoších a na 

Ještědu. Nejvýznamnější lokalitou je údolí Jizery u Poniklé, kde najdeme metamorfované 

graptolitové břidlice. Na vrchu samotného Ještědu najdeme grafitické fylity.  

Období siluru ne nejprokazatelnější na německé a polské straně, na našem území je 

doloţen pouze v areálu Ještědského hřbetu. Korálová fauna nám dokazuje, ţe ve svrchním 

devonu došlo k vulkanické činnosti.  (Chlupáč et al. 2002) 
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Obrázek 2: Mapa lužické oblasti [1] 

5a) Krkonošsko-jizerské krystalinikum 

5b) Luţický pluton 

5c) krkonošsko-jizerský pluton 

5d) Orlicko-sněţnické krystalinikum 

5e) Zábřeţské krystalinikum 

5f) Staroměstské krystalinikum 

2.3. Klimatické poměry 

Podle Quittovy klasifikace patří území NP do mírně teplé oblasti. Nejteplejší část je kaňon 

Labe, je zařazen do klimatického okrsku T2 teplé oblasti. Převládají zde západní větry, 

roční teploty jsou průměrně od 6-7 °C. se vzrůstající nadmořskou výškou roste i sráţkový 

úhrn, pohybuje se okolo 800mm. Klima je hodně ovlivněno reliéfem skalního města. 

Teplotní rozdíly jsou zde výrazné, tomu odpovídá i skutečnost, ţe převýšení oblasti 

přesahuje 600m. [2]  
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Obrázek 3: Klimatické regiony ČŠ a okolí dle Quitta 

(zdroj dat: ČHMÚ, vlastní tvorba za pomoci doc. RNDr. Jana Unucky, Ph.D., vytvořeno v ESRI ArcGIS) 
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2.4. Hydrologie  

Oblast NP patří k úmoří Severního moře. Oblast je velmi chudá na povrchové vodní toky. 

Je to způsobeno vysokou propustností geologického prostředí. Většina toků pramení mimo 

oblast ČŠ. Nejvýznamnějším tokem je řeka Labe, jejími přítoky jsou Kamenice a Křinice. 

Labe protéká pískovcovým kaňonem směrem do Německa. Území je vyhlášeno jako 

Chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod. Je to infiltrace sráţkových a 

povrchových vod podél okrajových zlomů (hlavně Luţická porucha).  V horních tocích se 

říčky a potoky vsakují do podzemí. V niţších polohách pak můţeme najít křišťálovou 

vodu, která je zdrojem podzemních vod. Řeka Labe je největším tokem České republiky. 

Při tektonickém zdvihu došlo ke vzniku kaňonu. Kamenici povaţujeme za největší tok NP. 

Pramení pod horou Jedlová. Nejvýznamnějším přítokem je Chřibská Kamenice (s PR 

Pavlino údolí). Oblast není bohatá na stojaté vody. Největší vodní nádrţ v oblasti Olešský 

rybník, se nachází na mladších křídových vrstvách a spadá uţ do Českého středohoří. [3] 

2.5. Půda 

V této oblasti se můţeme setkat s několika základními půdními typy. Geologická stavba 

území ovlivňuje pedologickou různorodost. Zájmová lokalita spadá do komplexu 

křídových pískovců. Je to území velmi rozsáhlé a členité. Najdeme zde mnoho druhů půdy, 

ale jsou zde i místa bez půdního pokryvu. Nejčastěji se vyskytuje podzol a kambizem 

(hnědá lesní půda). V oblasti napravo od Labe převaţuje podzol na kambizemí. Sopečná 

činnost, která se podílela na vzniku Českého středohoří doznívá i na území NP. Najdeme 

zde různě rozsáhlé enklávy třetihorních vulkanických hornin bazaltického sloţení. 

Mozaiku půdních tipů ještě doplňují hnědozemě, fluvizemě a pseudogleje. Najdeme je na 

celé části NP. [4] 
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Obrázek 4: Krajinný pokryv ČŠ a okolí 

( vlastní tvorba za pomoci doc. RNDr. Jana Unucky, Ph.D., vytvořeno v ESRI ArcGIS) 
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2.6. Geomorfologický vývoj 

Zájmová lokalita tvoří rozsáhlý geologicko-morfologický celek. Tato oblast se vyznačuje 

specifickými rysy. Za ty povaţujeme mohutný kaňon Labe, soutěsky, kterými protékají 

vodní toky a i stolové hory. Česká strana NP je zařazena k Děčínské vrchovině a je tak 

východním okrajem Krušnohorské soustavy. Podoba oblasti se utvářela do doby, neţ 

ustoupilo křídové moře. V té době byly mořské sedimenty rozrušovány a odnášeny. Za 

ochlazujícího se klimatu probíhala třetihorní denudace, kdy byly odstraněny produkty 

sopečné činnosti. Avšak k přeměně krajiny jak ji známe dnes, došlo aţ během třetihor a 

čtvrtohor. Alpínský horotvorný proces a střídání dob ledových byly důsledkem 

tektonického zdvihu a došlo tak k odstranění nezpevněných pískovců. Vymodelovalo se 

tak skalní město. Za nejrozsáhlejší komplex pískovcových skal povaţujeme Jetřichovické 

stěny. Avšak Tiské stěny jsou povaţovány za místo s bizardně tvarovanými skalními 

bloky. Jediná stolová hora je i nejvyšším bodem tohoto území. Výškové rozpětí oblasti 

přesahuje 700 m. za nejvýznamnější útvar lze povaţovat Pravčickou bránu. Je to symbol 

NP České Švýcarsko. Tento útvar vznikl erozí. Jedná se o největší skalní bránu v Evropě. 

Reliéf území je doplněn  skalními věţemi, ostrohy a pilíři. Na konečném reliéfu této oblasti 

se podíleli hlavně přírodní děje. Zejména zvětrávání a eroze pískovcových hornin. Tento 

děj je i v současnosti. Oblast se stále mění, je to dáno geologickou stavbou a klimatickými 

změnami. [5] 
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Obrázek 5: Geomorfologické podcelky ČŠ a okolí 

(zdroj dat: ČHMÚ, vlastní tvorba za pomoci doc. RNDr. Jana Unucky, Ph.D., vytvořeno v ESRI ArcGIS) 
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Obrázek 6: Zvětrávání pískovcových bloků 

(zdroj: foto autor) 

2.7. Flóra 

Je velmi ovlivněna geologickým substrátem, klimatickými faktory, geomorfologickou 

členitostí a v neposlední řadě také člověkem. Pískovcové prostředí umoţňuje výskyt 

charakteristické flóře. Tato flóra je zvyklá na extrémní teplotní výkyvy a nedostatek vláhy. 

V nejčetnějším mnoţství se zde setkáme s břízou bělokorou (Betula pendula), borovicí 

lesní (Pinus sylvestris), vřesem obecným (Calluna vulgaris) a brusinkou obecnou 

(Vaccinium vitis-idaea). Na vyvřelinách čedičového charakteru se daří květnaté bučině. 

V podrostu této bučiny můţeme najít kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), 

strdivku jednokvětou (Melica uniflora), lýkovce jedovatého (Daphne mezereum), kyčelnici 

devítilistou (Denteria enneaphyllos), dymnivku dutou (Corydalis cava) a  svízel  vonný 

(Galium odoratum). Díky teplotní inverzi, která zde panuje se podařilo sestoupit smrku 

ztepilému (Picea abys). Ten obvykle roste v horských polohách okolo 200-400 m. 

Sedmikvítek evropský (Trientalis europea), violka dvoukvětá (Viola biflora), kokořík 
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přeslenatý (Polygonatum verticillatum), vranec jedlový (Huperzia selago), čípek objímavý 

(Streptopus amplexifolius) a plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) se zařazují do 

chladnomilné flóry. Vzácné mechy, játrovky a rojovníka bahenného (Ledum palustre) 

najdeme na vlhkých skalách roklí a stěn. Velmi unikátní jsou horské bučiny, kterým se daří 

v nejniţší nadmořské výšce. Drobnokvět pobřeţní (Corrigiola litoralis) je mizející druh 

rostliny a nejdeme jej na březích Labe. Velkou zajímavostí jsou také nepůvodní druhy, 

které vyuţívají údolí Labe jako migrační cestu. Zařazujeme zde netýkavku ţláznatou 

(Impatiens glandulifera), slunečnici tompinambur (Helianthus tuberosus), křídlatku 

japonskou (Reynoutria japonica) a pouvu řepňolistou (Iva xanthiifolia). Rašeliniští zde 

mnoho nenajdeme, za to mají velký botanický význam. V minulosti byla však poškozena 

zavodňováním a odvodňováním. Ty které se podařilo zachránit jsou nyní jako přírodní 

rezervace a památky. Nejzajímavějšími rostlinami, které zde najdeme jsou suchopýr 

pochvatý (Eriophorum vaginatum), borůvka baţinná (Vaccinium uliginosum), rajovník 

bahenní (Ledum palustre) a klivka bahenní (Oxyccocus palustris). Klima Labských 

pískovců se hodně projevuje na výskytu subatlantských druhů flóry. Do ní zařazujeme 

třezalku rozprostřenou (Hypericum humifusum), ţebrovici různolistou (Blechum spicant), 

koprníka stětinolistého (Meum athamanticum), mokrýše vstřícnolistého (Chrysoplenium 

oppositifolium), štírovníka baţinného (Lotus uliginosus) a všivec ladní (Pedicularis 

sylvatica). V niţších polohách najdeme taky teplomilné druhy, které tolik nepotřebují vyšší 

teplotu. Najdeme je na slunných stráních a ostrůvcích čedičů. Do této kategorie zařazujeme 

hlaváče ţlutavého (Scabiosa ochroleuca), pryskyřníka hlíznatého (Ranunculus bulbosus), 

tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), ostřici plstnatou (Carex tomentosa), šalvěj 

přeslenitou (Salvia verticillata), sveřepa vzpřímeného (Bromus erectus), šalvěj luční 

(Salvia pratensis), omana vrbolistého (Inula salicina), smolničku obecnou (Steris 

viscaria), v lesích javor babyka (Acer campestre). 

Mechorosty jsou zde velmi hojně rozrostlé. Najdeme zde i velmi vzácné druhy, které jsou 

ohroţené. Pod skalními převisy najdeme chudozubníka Brownova (Tetrodontium 

brownianum). Patří do suboceanicko-montánního druhu. Jeho výskyt zjištěný v CHKO 

Labské pískovce od roku 1994 je jediný v celé České republice.  

Mezi další vzácný druh můţeme zařadit krondlovku tupolistou (Fissidens arnoldii). Tento 

druh porůstá kameny oplachované vodou. Subarkticko-subalpinské druhy mechů najdeme 

v pískovcových údolích, kde převládá inverze. Najdeme zde lesklece čeřitého 



Veronika Uhlířová : NP České Švýcarsko a hydrologické TP Ústecka 

 

 

 

13 

(Plagiothecium undulatum), plotníka horského (Polytrichum alpinum), pobřeţnici Neesova 

(Pellia neesiana), pruhovku zoubkovanou (Rhabdoweisia crispata) a skříţovce lesního 

(Kurzia sylvatica). Játrovka křepenka bledá (Cephalozia leucantha) se vyskytuje na 

trouchnivém dřevě.  

Výjimečnost této oblasti je hlavně díky zachovalé zemědělské krajině a velké lesnatosti. 

Díky doznívajícímu vlivu oceánického podnebí zde stále můţeme vidět subatlantické 

druhy. (Mackovčin, 1999) 

2.8. Fauna 

Fauna je v této oblasti jedinečná a to díky velké lesnatosti této oblasti. Přispěla k tomu také 

zachovalá zemědělská krajina a vysoká rozmanitost biotopů. Tyto podmínky umoţňují 

těsnému souţití teplomilných a horských druhů. Velký význam na výskyt subatlantických 

druhů má vliv oceánského klimatu. Na tuto oblast jsou vázané druhy, které nikde jinde 

nenajdeme. Našli se zde mnoho druhů, které uţ byly povaţované za vyhynulé. Velkým 

počtem jsou zde zastoupení bezobratlí. Nejznámějšími jsou kobylka Pholidoptera aptera 

bohemica, tesaříci Pachyta lamed, Strangalia pubescens, Ergates faber, Rosalina Alpina, 

Acmeaops septentrionis a střevlíci Carabus problematicus, Carabus irregularis, Carabus 

Lingei, Carabus nitens. Roháčka jedlového neboli Cerechus chrysomelius, můţeme zařadit 

mezi kriticky ohroţeného druha. Nalezneme zde i endemity této oblasti. Zde můţeme 

zařadit nosatce Pseudophytobius sphaerion, mravence Symbiomyrma kavarajevi a mouchu 

květilku Phorbia kulai. Za zmínku stojí subatlantské druhy plţů a to Arion intermedicus a 

Aegopinella nitidula. Tok Labe patří  místu s největším bohatstvím ryb v této lokalitě. 

Probíhá zde také reintrodukce lososa obecného (Salmo salar). V ostatních tocích můţeme 

vidět pstruha potočeného (Salmo trutta m. farrio), mihulí potoční (Lampetra planeri) a 

vranku obecnou (Cottus gobio). Obojţivelníci jsou zde také zastoupeni hojně, najdeme zde 

15 druhů. Například mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) se vyskytuje ve 150 m.n.m. 

a je zde početně zastoupen. Taktéţ čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný 

(Triturus vulgarit) a čolek velký (Triturus critatus). Mezi vzácné druhy dále zařazujeme 

kuňku obecnou (Bombina bombina) a ropucha krátkonohá (Bufo calamita). U povodí 

Kamenice se vyskytuje skokan ostronosý (Rana arvalis) a poměrně hojně se vyskytující je 

také skokan střehotavý (Rana ridibunda).  
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Plazi jsou v této oblasti zastoupeni v osmi druzích. Vyskytuje se zde ještěrka obecná 

(Lacerta agilis), ještěrka ţivorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera perus). 

Vzácná a plachá uţovka hladká (Coronella austriaca) je v posledních letech v pozorování. 

Více neţ před sto lety byla vyhubena ţelva bahenní (Emys orbicularis), která byla vázáná 

na řeku Labe. Také o uţovce podplamaté (Natrix tesselata) není v posledních desetiletích 

ţádný záznam.  

Na území CHKO Labské pískovce bylo zjištěno hnízdění 130 druhů ptáků. Pravidelně zde 

můţeme vidět hnízdit sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a tři páry čápa černého 

(Ciconia nigra). Zato tetřev hlušec (Tetrao urogallus) byl naposledy v rozmnoţování 

spatřen v roce 1983. Tetřívka obecného (Tetrao tetrix) lze také pravidelně spatřit, 

v posledních letech jeho výskyt není ale tak hojný, jako tomu bylo kdysi. Naopak výskyt 

křepelky polní (Coturnix coturnix) je vzrůstající. V blízkosti řeky Labe můţe vidět hnízdit 

pisíka obecného (Actitis hypolcous). Sovy patří taky k druhům, které zde pravidelně hnízdí. 

A to konkrétně u sedmi druhů. Například  kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), výr 

velký (Bubo bubo) a sýc rousný (Aegolius funereus). Za tipického obyvatele lesů můţeme 

povaţovat datla černého (Dryocopus martius). Lelek lesní (Camprimuglus europaeus) je 

pravidelně viděn na plochách po lesních poţárech. Chřástal polní (Crex crex) a chřástal 

vodní (Rallus aquaticus) zde také pravidelně hnízdí, ale jsou skrytě ţijící. Pestře zbarvený 

ledňáček říční (Alcedo atthis) se vyskytuje v populaci 6-8 párů. Skorec vodní (Cinclus 

cinclus) se vyskytuje ve 30 párech. Svým zpěvem nám mohou zpříjemnit den slavík 

obecný (Luscinia megarhynchos) a ţluva hajní (Oriolus oriolus). Se skřivanem lesním 

(Lullula arborea) se setkáme jen vzácně. Tato malebná krajina se stala domovem také 

bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), ťuhýka obecného (Lanius arborea) a 

bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata), který zde hnízdí jen ojediněle.  

V zájmové lokalitě bylo zjištěno 62 druhů savců. Někteří z nich byly vyhubeni před 

staletími. Patří mezi ně medvěd hnědý (Ursus arctos) a vlk (Canis lupus). Mezi pravidelně 

se vyskytující savce patří rejsec černý (Neomys anomalus) a rejsec vodní (Neomys 

fodiens).  

NP České Švýcarsko poskytuje velmi vhodné podmínky pro výskyt netopýrů. V Labských 

pískovcích a NP ČŠ bylo zjištěno 17 druhů netopýrů. V celé České republice je jich 25 

druh. CHKO tak zastává významné místo. Všechny druhy jsou přísně chráněné. V NP se 
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vyskytuje např. netopýr rezavý (Nyctalus notula), vápenec malý (Rhinolophus 

hipposideros), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) a netopýr velký (Myotis mylis).  

Bohatě jsou také zastoupeni hlodavci. Bobr evropský (Castor fiber) se zde vyskytuje od 

začátku 90. let. Hraboš mokřadní (Microtus agretis) je zajímavý svým nejniţším výskytem 

v České republice (125 m.n.m.). Myšice temnopásá (Apodemus agrarius), která má 

v dospělosti na zádech nápadný černý pruh, je v České republice omezeně rozšířená. V NP 

se na vhodných místech řadí mezi dominantní druhy. K pravidelně se vyskytujícím savcům 

se zařazují plch lískový (Muscardinus avellanarius), plch velký (Glis glis) a plch zahradní 

(Eliomys quercinus). Ve vodních tocích se stále rozmnoţuje vydra říční (Lutra lutra). 

Opakované doloţení rozmnoţování je u rysa ostrovida (Lynx lynx). Od roku 1907 byl 

vpuštěn do přírody kamzík horský (Rupicapra rupicapra), který je alpského původu. 

Z větších savců jsou zde hojně zastoupeni srnci obecní (Capreolus capreolus), jeleni 

evropští (Cervus elaphus) a prasata divoká (Sus strofa). (Mackovčin, 1999) 

2.9. Natura 2000 

Jedná se o soustavu chráněných území, společně je vytváří státy Evropské unie. Území 

mají za úkol ochranu biologické rozmanitosti, především ochranu ptáků. Ptačích oblastí 

máme na našem území celkem 41.  

Ptačí oblast Labské pískovce se rozkládá především v NP České Švýcarsko a CHKO 

Labské pískovce. Rozloha se udává v 35 480 ha. Předměty ochrany v této oblasti jsou 

chřástal polní (Crex crex), datel černý (Dryocopus Martius), sokol stěhovavý (Falco 

peregrinus) a výr velký (Bubo bubo). Výr velký a sokol stěhovavý, tyto dva druhy jsou 

rušeny na svých hnízdištích, především turistikou a horolezectvím. Také zde můţeme 

zmínit velké úhyny na elektrických vedeních. Hospodaření se zemědělskými půdami 

v nevhodné době ovlivňuje chřástala polního. 

Úkolem Natury 2000 je, aby opatřila ochranu vybraných oblastí. [6] 
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Obrázek 7: Chřástal polní *7+ 

 

 

Obrázek 8: Sokol stěhovavý *8+ 

 

Obrázek 9: Výr velký [9] 
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Obrázek 10: Vegetační stupně a pásma hygienické ochrany vod ČŠ a okolí 

(zdroj dat: ČHMÚ, vlastní tvorba za pomoci doc. RNDr. Jana Unucky, Ph.D., vytvořeno v ESRI ArcGIS) 
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3. Popis kulturně historických poměrů oblasti 

3.1. Dějinný přehled 

Za první doklady lidské činnosti v Labských pískovcích můţeme pokládat nález 

pazourkových nástrojů, které pochází ze střední doby kamenné. Prvními obyvateli byly 

lovci a rybáři. Zdejší krajina neumoţňovala rozvoj zemědělství. Proto byly změřeny jen na 

lov a nerostné suroviny. První komunikace zde vedli jiţ v hradištní době. Hojně byla 

osídlována také krajina kolem České Kamenice. Zájmová krajina měla v minulosti úplně 

jiný ráz, neţ je tomu dnes. České vnitrozemí bylo velice úrodné a bylo zde dost místa pro 

hospodáře. Proto nikoho nelákaly neúrodné půdy ve vyšších nadmořských výškách. První 

vesnice a osady na břehu řeky Labe zaloţili slovanští zemědělci na přelomu 7. a 8. století. 

O jejich slovanském původu nás také přesvědčují zdejší názvy, jako jsou Dobkovice, 

Rozběleny, Roztoky a taky názvy kopců, řek apod. Vhodným místem pro vytvoření 

správního centra raného českého státu v polovině 10. století se stal skalnatý ostroh (obr.č.), 

který se nachází na soutoku řek Labe a Ploučnice. Dnes zde můţeme najít nádherný 

Děčínský zámek. Děčínské hradiště mělo samozřejmě funkci vojenskou a správní, ale 

chránilo také Labskou vodní cestu. Zde bylo postaráno o vybírání cla ze soli, která se 

dováţela ze Saska. Do přemyslovské hradské soustavy patřil také hrad v Ţitavě (Zittau). 

V jeho pravomoci byla i část Šluknovského výběţku, hlavně okolí města Rumburk. Uţ 

v 13 století byla hradská soustava v troskách. Po králi, který byl jmenován kastelány, 

rozsáhlá území spravovali příslušníci bohatých šlechtických rodů. Ronovci na Šluknovsku 

a na Děčínsku Markvartici. Ve 13. století byl na Děčínsku králem ovládán uţ jen jeden 

hrad. Slábnoucí moc si čeští panovníci kompenzovali výstavbou měst a hradů. 

Z vybraných míst měl být i Děčín, místo ale nebyl šťastný výběr, povodně neumoţnili 

další rozvoj. Jako centrum kolonizační politiky si Markvartici vybudovali hrad Ostrý. Ten 

byl vystavěn kolem roku 1250 u Benešova nad Ploučnicí. Tato oblast patřila k velice 

ţádané lokalitě. Nejvíce osadníku zde přicházelo z Německa. Lidé, kteří měli své příbytky 

v horách byly skoro němí. Vydávali nesrozumitelné zvuky. Zanedlouho se tito lidé začali 

prosazovat i v údolích. Kdyţ v polovině 14. století odešli ze severních Čech a Ţitavska, 

s osídlováním pokračovali Berkové z Dubé, kteří pak později ovládali celou oblast. 

Základnou byl hrad Hohenstein. V 15. století získali Šluknovskou část Schleinitzové. Jiţ 

v roce 1539 bylo Georgem ze Schleinitz zaloţeno město Jiřetín pod Jedlovou. Po jeho 
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smrti, došlo k postupnému rozpadu jeho majetku, jeho synové jej postupně rozprodali. 

Déčínsko v roce 1511 připadlo Mikulášovi Trčkvi z Lípy, ten jej však po 4 letech prodal 

Salhausenům. Poráţka na Bílé hoře otřásla celým Děčínskem.  

Oblast, která nebyla k osídlení vhodná, zejména skalnatá oblast podél hranic, zůstala 

zalesněná. Proto dnes tvoří nejbohatší část NP. Nejvyuţívanější hospodářská činnost v té 

době byla doprava dřeva po řekác Labe, Kamenice a Křinice. Panství začali utvářet 

moderní lesní hospodářství, které trvá aţ do současnosti. (Děčínsko, 2004) 

 

 

 
Obrázek 11: Děčínský zámek na skalnatém ostrohu [11] 
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3.2. Dějiny v datech 

Tabulka 1: Dějiny děčínska (Děčínsko, 2004) 

993R děčínské Hradiště 1403* hrad Vrabinec

1241R Dolní a Horní Poustevna 1428R Chřibská

1265* vznik městě Děčín 1497R Vereřice byly povýšeny na město

1278R Česká Kamenice 1548* Jiřetín pod Jedlovou

1281R Šluknov 1548R

Jiřím ze Šlejnic bylo zaleţeno město 

Jiřetín pod Jedlovou

1283R hrad Ostrý 1566* Šluknovu potvrzena privilegia

1283R Děčín 1570* povýšení Chřibské na město

1289R

První zmínka o poddanském městě 

Děčín 1587* Rumburku udělen městský znak

1298R Rumburk 1731* Krásná Lípa byla povýšena na měto

1310R Varnsdorf 1868* Varnsdorf byl povýšeno na město

1319R hrad Krásný Buk 1870* Krásná Lípa povášena na město

1337R hrad Tolštejn 1901* Podmokly povýšeny na město

1346R Velký Šenov, Jiříkov, Mikulášovice 1908* Velký Šenov povýšen na město

1348R Jílové 1914* Jiříkov byl povýšen na město

1351R Krásná Lípa 1916*

Mikulášovice byly povýšeny na 

město

1352R Benešov nad Ploučnicí, Verneřice 1918*

Dolní poustevna povýšena na město 

Karlem I.

1380R Podmokly 1964* Jílové bylo povýšeno na město

1392R

První dochované potvrzení 

městských privilegií Benešova 1998* Dolní poustevně vrácen status města

*  udělení městských práv a znaků R  první písemná zmínka
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3.3. Hospodářství 

Od pradávna patřil Děčín k neúrodnému panství. Hlavním zdrojem obţivy byla hlavně 

lodní plavba, stavba lodí a také rybolov na řece Labe. Ostatní řemesla se zde nerozvinula a 

tak ještě na počátku 19. století patřil Děčín k málo významným a lidnatým městům. Ani 

trasy hlavních cest bychom zde nenašli. Přelom v hospodářství nastal aţ na počátku 19. 

století. Správu Děčínu měl pod záštitou hospodář Franz Anton Thun-Hohenstein. Hrabě 

patřil k privilegované vrstvě. Pro rozvoj hospodářství podporoval rozvoj průmyslových 

podniků. První továrníky podporoval a ulehčoval jim jejich začátky v podnikání. 

Nevýznamnější podnikatelé pocházeli právě ze sousedního Saska. Ve vsích Podmokly, 

Dolní Oldřichov, Staré Město a Březiny vznikaly nejstarší průmyslové podniky. Hlavní 

přelom nastal v roce 1851, kdy byla otevřena ţelezniční trať Dráţďany – Praha. Tak se 

Děčín stal dopravním uzlem se dvěma přístavy a nádraţími. Jakmile se zavedli cla ze 

strany Rakouska, vznikali závody německých firem (strojírenské podniky, čokoládovny, 

chemická výroba). 

Českokamenicko také nepatřilo mezi oblasti s velkým hospodářstvím. Zemědělství bylo 

omezené. Dvory byly rozparcelované a vyuţili se k výstavbě nových vesnic. Taktéţ tomu 

bylo na lesní půdě. Osadníkům byly přiděleny pozemky na stavbu domků a k nim dostali 

malý kousek půdy na hospodaření. Osadníkům to stačilo, hlavním způsobem obţivy byla 

řemeslná výroba (plátenictví, sklářství, přadláctví). Sklářská výroba sahá do středověku. 

Od roku 1996 v Doubnici nalézají archeologové zaniklou sklárnu, která pochází ze 14. 

století. Obchod se sklem se stal hlavní zdrojem obţivy mnoha vesnic.  

Na Šluknovsku byly podmínky poněkud horší. Půda je méně úrodná, neţ je tomu ve 

vnitrozemí a podnebí chladné. Obyvatelům zemědělská výroba nestačila na obţivu. Skoro 

v kaţdé chalupě bychom našli výrobu plátna neb přízí. Stát se velmi snaţil o hospodářské 

oţivení. Tato snaha přivedla do oblasti bezpočet zahraničních podnikatelů (Německo, 

Anglie). Do podnikání se místní obyvatelé zapojili, o něco poději. Výroba punčoch, 

přezek, umělých květin, plátna, příze a knoflíků se z domácí výroby začala přesouvat do 

továren. Ty vznikali uprostřed vesnic. Dobré silniční spojení s vnitřními Čechami a 

Německem pomohlo dalšímu rozvoji. Přísun levného a kvalitního uhlí začalo v době 

zavedení parních strojů. Uhlí se těţilo v okolí Duchcova a Teplic. Zájem o uhlí nebyl jen u 

nás, ale také v Sasku. Roku 1869 došlo k ţelezničnímu spojení mezi Šluknovskem a 

vnitrozemím. To způsobilo velký hospodářský rozvoj. Tato dráha byla impulzem 
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vybudování dalších drah. Rumbursko s Varnsdorfem koncem 19. století se stali 

nejvyspělejšími oblastmi rakousko-uherské monarchie. Po roce 1918 zaţil textilní průmysl, 

v té tobě velice rozvinutý, velkou krizi. Z té se nikdy pořádně nevzpamatoval. Po roce 

1945 byly podniky postupně zavírány. Nyní zde uţ najdeme pouze prázdné tovární 

objekty, které svědčí o zašlé slávě průmyslu v této oblasti. (Děčínsko, 2004) 

3.4. Lidé, zvyky, krajina 

Po druhé světové válce se lidé vyměnili, zůstala pouze krajina. Pokusy navázat na místní 

folklór byly marné. České Švýcarsko a Saské Švýcarsko jsou shodné, co se týče krajinného 

rázu. I způsob obţivy byl stejný. Shody bychom našli i při srovnání pověstí z obou stran 

naší hranice. V minulosti neexistovala ani jazyková bariéra. Pověsti  v obou regionech se 

obohatili navzájem. Největším rozdílem bylo náboţenství. Sasko bylo oproti českému 

pohraničí méně katolické. Katolické svátky byly oslavovány a spojeny s nejrůznějšími 

zvyky. Na velikonoční neděli si nad ránem sedláci ozdobili své silné koně a rozdávali Boţí 

poţehnání, které dostali od faráře v kostele. Do poloviny 19. století se o masopustu hrála 

kostýmní hra o hornících a sedlákovi. Ve hře vystupoval mazaný sedlák, který měl být 

horníky připraven o svůj pozemek. Hra byla hrána převáţně lidmi z Kyjova. 

„Hahnschlagen“ (bití kohouta) patřilo k dalšímu zvyku, který byl provozován při 

císařském posvícení. To byl svátek posvěcení kostela. Děti si připravily z drůbeţího peří 

kohouty, ty připevnily na tyč, v druhé ruce nesli kladivo a kolemjdoucích se ptali: Wollen 

Sie den Hahn schlagen? (Chcete zabít kohouta?). Většina kolemjdoucích odmítla a 

obdarovala koledníka drobným penízem. Našli se i takoví, kteří dětem kohouty rozbili. 

Například v Děčíně byl zabíjen kohout ţivý. Na svatého Mikuláše chodil po vsi Ruprecht. 

Buď v podobě černého muţe  nebo  medvěda. Táhl za sebou řetězy, kterými řinčel. Na 

Vánoce chodili od domu k domu malí koledníci, kteří představovali sv. Petra, Krista, 

Mikuláše, Ruppricha a anděla. Štědrovečerní noc se nazývala „Kutternacht“. Tento den 

patřil hlavně dětem, dospělí se dárečky neobdarovávali. Teprve po půlnoci nebo brzo ráno 

si šli děti pod stromeček pro své dárky a cukroví. Heslem o Vánocích bylo, ţe i ten 

nejchudší se musel dobře najíst. Obyvatelé nezapomněli ani na svůj dobytek. Tradicí byly 

také tradiční akce. Nebylo snad týdne bez akce (hon na divého muţe, volba krále 

ostrostřelců). Kraj se určoval podle nářečí, kroje zde nebyly moc pouţívány. (Děčínsko, 

2004) 
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3.5. Rozvoj turistiky 

V 19. století, období postromantismu přineslo rozvoj turistiky, jako způsob trávení volného 

času. Toto místo bylo ideální pro poznání pískovcové krajiny. Zprvu zde putovali učenci, 

šlechtici a umělci. Návštěva těchto míst nebyla zdaleka tak jednoduchá jak dnes. Zájemce 

si musel najmout nosiče a vůdce aby mohl vyrazit na expedici. Počátky cestovního ruchu 

v této lokalitě jsou připisovány šlechtě Clary-Aldringenové. Edmund kníţe Clary-

Aldringen, majitel panství si velice zamiloval Hřensko a okolí Pravčické brány. Právě on 

v roce 1881 postavil pod Pravčickou bránou hotel v alpském stylu, který nese název Sokolí 

hnízdo. V této době byl zpřístupněn výstup z Dlouhé Bělé. Vznikly zde serpentiny, 

vyhlídky a také tunel, kterým se prochází k samotnému oblouku. Aby se zde mohli 

ubytovat honosnější hosté, byl v roce 1892 otevřen hotel v Mezní louce, který slouţí 

doposud. Najdeme jej hned u cesty, kde začíná stezka z Mezní louky k Pravčické bráně. 

V rozvoji turistiky se také zaslouţila Edmundova soutěska. První plavba se zde uskutečnila 

v roce 1877. Rozvoj turistiky je úzce spojen se vznikem mnoha spolků. Ty měli nestarost 

vytyčit stezky, mapy, napsali turistickou literaturu. Doposud si České Švýcarsko zachovalo 

status nejznámější oblasti turistiky ve střední Evropě. Návštěvníci mohou krásy 

pískovcových měst poznávat také na kole, pro ty odváţnější jsou přichystány vyjíţďky na 

koních. (správa NP) 
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4. Předměty ochrany 1. Zóny NP 

4.1. Rozdělení zón NP České Švýcarsko 

NP byl vyhlášen v roce 2000, zonace však byla schválena aţ v roce 2002. Celé území 

rozdělujeme do tří zón. Určují se podle stupně ochrany přírody. Jak uţ bylo zmíněno, 

nejvíce chráněné oblasti se nachází v první zóně. První zóna je však návštěvníkům alespoň 

z částí zpřístupněna. V první zóně je potřeba dodrţovat přísně stanovená pravidla. 

Návštěvníci by se měli pohybovat jen po značených cestách. Je označena s tabulkou, která 

upozorňuje, v jaké zóně se nacházíme a dvojím pruhovým označením na stromech. Při 

pohledu z první zóny uvidíme na stromech pouze jeden pruh. Ve druhé a třetí zóně je 

moţno se pohybovat i mimo značené trasy. Také je zde povolen sběr lesních plodů a hub. 

Nejcennější zóna se zaujímá čtvrtinu celého Národního parku. Tato oblast slouţí jako 

domov pro mnoho druhů vzácných ţivočichů, kteří zde vychovávají svá mláďata. Třetí 

zóna se rozkládá jen na 1% této oblasti. Zbývající část NP je zahrnuta do zóny druhé.  

V minulosti zde takové značení nebylo. Mnohdy byly značky vytesané do skal, kdyţ se 

budeme pozorně dívat, některé z nich jistě spatříme. (správa NP) 

 
Obrázek 12: Zóny NP ČŠ (správa NP) 

(zdroj: foto autor) 
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4.2. Návrh řešení znečištění 1. zóny  

Kaţdý milovník přírody si nedokáţe představit, ţe by své okolí znečišťoval vyhazováním 

odpadků. Přesto se najdou takoví lidé, které nezajímá, co se s danou věcí bude dít a jak 

dlouho bude rušivým elementem pro přírodu. Pokud se vydáte do první zóny NP ČŠ, 

můţete se přesvědčit, ţe i zde není výjimkou najít povalující se odpadky. Je zaráţející, ţe 

zrovna na takovém místě se setkáme s touto problematikou a nejedná se o jeden případ. 

V návštěvním řádu se dočteme, za co vše bychom mohli být postihnutí. Poškozování a 

znečišťování, kouření, nadměrný hluk, odchyt ţivočichů atd. Za nedodrţení řádu bude 

návštěvník sankciován, pokud bude přistiţen stráţí přírody nebo orgánem ochrany přírody. 

Bohuţel není v jejich moţnostech ohlídat ani polovinu návštěvníku, kteří zde zavítají. 

Největším vyskytujícím se problémem je právě odhazování odpadků volně do přírody. 

V lepším případě se jedná o papírové kusy, ale s plastovou láhví si příroda asi neporadí.  

Po trasách v první zóně nenajdeme místa, kde bychom mohli své pouţité věci vyhodit. 

Instalovány jsou aţ v cíli (Pravčická brána, Mariina vyhlídka atd.). Sníţil by se výskyt 

povalujících se věcí, kdyby se koše na odpadky nacházeli po trasách? Návštěvníky by to 

mělo přimět k zamyšlení, zda jej vyhodí, nebo ještě pár metrů vyčkají a pouţijí místo 

k tomu určené. Mohlo by tak dojít k úplnému vymizení znečištění.  

Návrhem pro řešení je instalace odpadkových košů po všech trasách v první zóně. 

Upozornit na tuto problematiku by mohli informační tabule na začátku všech turistických 

tras, které do první zóny vedou. Tabule by poskytovala informace o instalaci košů. 

V jakých místech se nacházejí, kolik jich po cestě potkáme a jak daleko jsou od sebe 

umístěny. Dále by se zde návštěvník mohl dočíst, jaký postih ho čeká za nedodrţení 

návštěvního řádu.  

Mnohdy hlavně děti si neuvědomují váţnost tohoto problému. Proto by tabule měli být 

provedeny takovou formou, aby se i ten nejmenší návštěvník mohl poučit.  
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4.3. Pravčická brána   

Tento skvost najdeme v Děčínské vrchovině. Pravčická brána je největším skalním 

obloukem ve střední Evropě a za národní přírodní památku byla prohlášena v roce 1963. 

Výměra NPP je 23 000 m³. Těleso se nachází ve výšce 447 m.n.m. a najdeme jí 

v Křídelních stěnách u Hřenska. Brána vnikala v průběhu tisíce let a to zvětráváním 

kvádrových pískovců. Díky erozním procesům se v pískovcích vytvořil úzký skalní ostroh, 

který měl odolnější vrstvu na povrchu. Při dalším zvětráváním se ostroh stále zvětšoval aţ 

po jeho současné rozměry: šířka 21 m, výška klenby 16 m, tloušťka mostu 3 m a šířka 6 m. 

Mohutnost tohoto skvostu můţeme porovnat snad jen se skalní bránou ve Francii (pont 

d´Arc), ta však vznikla z jeskyně, která byla proraţena řekou Ardeche. Zvětrávání 

samozřejmě nepřestalo a tak je od roku 1980 vstup na samotnou bránu zakázán. Velký 

nápor turistů by mohl jedinečný útvar silně poškodit. Správci NP stále provádějí výzkumy 

a pozorování erozních procesů. Také se snaţí o zpomalení destrukce skalního oblouku. Tak 

jak Pravčická brána vznikla, tak jí taky hrozí jednoho dne zaniknutí. Skalní oblouk se 

pravděpodobně jednoho dne zřítí a zůstanou jen skalní kuţely, kterých najdeme v této 

oblasti mnoho. Přímo od bráno vede jedna z nejzajímavějších stezek NP – Gabrielina 

stezka. Od 18. století je PB námětem mnoha umělců a zůstala zachycena na četných 

vyobrazeních. U PB vznikla kdysi dávno i malé občerstvovací zařízení a to z důvodu 

velkého zájmu turistů. V roce 1881 zde byl vystavěn výletní zámeček Sokolí hnízdo. Okolí 

brány je dnes soukromým areálem a za vstup se platí. (Němec, 2007) 
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Obrázek 13: Pravčická brána 

(zdroj: foto autor) 

 

 
Obrázek 14: Pravčická brána 

(zdroj: foto autor) 



Veronika Uhlířová : NP České Švýcarsko a hydrologické TP Ústecka 

 

 

 

28 

4.4. Skalní města 

Skalní města patří k velmi zvláštnímu typu krajiny a Česká republika se řadí k evropským 

velmocím. Vyskytují se taky v dalších evropských zemích, ale spíše jen sporadicky. 

Například na Moravě se skalní města nejsou. Unikátnost naší země je právě v rozšíření 

těchto skalních měst. Pokud se zaměříme na tvary, jde o uskupení skalních útvarů, svými 

bludišti kaňonů, soutěsek a rozsedlin připomínají uličky a náměstíčka středověkých 

městeček. Základem pro vývoj byla pískovcová tabule, která vznikla usazením a pozdějším 

zpevněním písku, které splavovala řeka do zálivů moře. Tvary jsou výsledkem hloubkové 

eroze. Krajina skalních měst se vyznačuje vzhledem k propustnosti hornin relativní 

ariditou. Je zde také teplotní a návazná vegetační inverze. Vegetace je zde poměrně chudá, 

na teplých a suchých plošinách najdeme bory a v chladných a vlhkých údolích smrčiny. 

Většina měst jsou chráněné jako přírodní památky nebo rezervace, dále i jako národní 

přírodní rezervace.  

Tiské stěny jsou vyvinuty v dokonalé podobě a jsou nejtypičtějším skalním městem u nás. 

Najdeme je na okraji Děčínské vrchoviny. Roku 1996 byly prohlášeny za přírodní 

památku. Tuto oblast můţeme dále rozdělit na Velké a Malé stěny. Skalní věţe jsou zde aţ 

70 metrů vysoké. I zde najdeme značené stezky a mimo ně je vstup zakázán. Toto místo je 

také povaţováno za ráj turistů a horolezců.  

Jetřichovické stěny leţí severovýchodní části Děčínské vrchoviny. Je to soustava roklí, 

kaňonů a soutěsek s řadou drobných skalních měst. Téměř celé území Stěn s údolím dolní 

Kamenice a Růţovským vrchem je zahrnuto do NP ČS. (Rubín, 2006) 

4.5. Růžovský vrch 

Mezi obcemi Růţová a Srbská Kamenice najdeme kuţelovitý kopec. Národní přírodní 

rezervace Ruţák se rozkládá na rozloze 116 ha a tvoří ji výrazný čedičový kuţel. Památka 

byla vyhlášena v roce 1973 a rozkládá se na území okresu Děčín. Celé území spadá do I. 

zóny Národního parku České Švýcarsko. Výška vrcholu je 619 m.n.m. Úpatí a svahy jsou 

z druhohorních kvádrových pískovců, avšak samotný vrch je neovulkanického původu. 

Čedičová hornina pronikla pískovcovými usazeninami, takto vznikl tento vrch. Bylo to 

v mladších třetihorách. Svou výškou se stává nejvyšším bodem Národního parku. Na 

vrcholu kdysi stála 14 metrů vysoká dřevěná vyhlídková věţ. Pro turisty se stalo tohle 

místo velmi oblíbeným. Věţ neměla dlouhé trvání, po zasaţení bleskem musela být 
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strţena. Poté byla postavena druhá věţ, ta měřila uţ 24 metrů. I ta podlehla vlivům přírody. 

V roce 1903 byla silným větrem. Třetí věţ byla provozována ještě za první republiky. 

Později stavby chátraly aţ zanikly. Dnes výhled z vrcholu zastiňují stromy. Najdeme zde 

pralesovité porosty. Za nejcennější porost lze povaţovat květnaté bučiny (Melico-

Fagetum) s převáţně bukem lesním (Fagus sylvatica). (Němec, 2007) 

 
Obrázek 15: Růžovský vrch 

(zdroj: foto autor) 

 

4.6. Nad Dolským mlýnem 

Přírodní památka Nad Dolským mlýnem se nachází 200 metrů od obce Kamenická Stráň a 

spadá do okresu Děčín. Nadmořská výška je zde 290 m.n.m. Vyhlášena byla v roce 1973 a 

její rozloha je na 1.27 ha. Toto malé rašeliniště malých rozměrů vzniklo v minulosti na 

kvádrových pískovcích. Nejpravděpodobněji začalo vznikat při hromadění sráţkové vody 

v mírné prohlubni. V depresi bylo nepropustné podloţí, například jílovité pískovce nebo 

zvětraliny. Z půd zde najdeme kambizem, pseudoglejový podzol a hlinitopísčitou zem. 

Flóra je poměrně hojně zastoupena. Můţeme tady vidět klivu bahenní (Oxyccocus 

palustris), suchopýra pochvatého (Eriophorum vaginatum), rojovníka bahenního (Ledum 
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palustre), suchopýra úzkolistého (Eriophorum angustifolium), bezkolence modrého 

(Molinia caerulea). Rašeliníky jsou taky hojně zastoupeni, za zmínku stojí rašeliník 

bodlavý (Sphagnum cuspidatum), rašeliník prostřední (Sphagnum magellanicum) a 

rašeliník bradavčitý (Sphagnum papillosum). Z fauny zde uvidíme typické lesní druhy jako 

jsou pěnkava obecná (Fringilla coelebs), strakapoud velký (Dendrocopos major) a 

budníček větší (Phylloscopus trochilus). Z ptáků můţeme vidět dva střevlíky (Carabus 

problematicus, Pterostichus quadrifoveolatus). Lesní porosty kolem památky jsou porostlé 

břízou bělokorou a borovicí lesní. Na rašeliništi najdeme břízu pýřitou (Betula pubescent). 

Kvůli nadměrnému odčerpávání vody byla odstraněna borovice lesní (Pinus sylvestris). 

Borovice vejmutovka (Pinus strobus) ohroţuje rašeliniště svou invazí. Celá plocha 

památky je chráněna před divokými prasaty. Ta oblast silně poškozovala, hlavně flóru. 

Velmi unikátní je společenstvo motýlů. Drobníček, obaleč druhu eurosibiřského a 

podkopníček, to jsou druhy vázané na rojovník bahenní. (Mackovčin, ,1999) 

4.7. Babylon 

Babylon je přírodní rezervace, která byla vyhlášená v roce 1997. Rezervaci je vzdálená 3 

km severovýchodně od České lípy. Spadá do obce Jetřichovice, okres Děčín. Nadmořská 

výška se zde pohybuje od 300 m do 350 m. Rozloha rezervace je 18,61 ha. Najdeme zde 

zachovalý pískovcový fenomén s porostem borovice lesní (Pinus sylvestris). Rokle vznikly 

erozí. Půda velmi písčitá a chudá. Nachází se zde typické rostliny jakou jsou metlička 

křivolaká (Avenella flexuosa), vřes obecný (Calluna vulgaris) a sítina kostrbatá (Juncus 

squarrosus). V rolích kde je velká inverze najdeme kapradinu ţebrovici různolistou 

(Blechnum spirant), ostřici jeţatou (Carex achinata) a sedmikvítka evropského (Trientalis 

europia). Zmije obecná (Vipera berus) a ještěrka obecná (Lacerta agilis) zastupují v této 

rezervaci plazy. Ze zvířeny dále můţeme vidět sýkora uhelníček (Parus ater), brhlík lesní 

(Sitta europia), sýkora parukářka (Parus cristatus), strakapoud velký (Dendrocopos major) 

a také rys ostrovid (Lynx lynx). Ten je k vidění ojediněle. Porost zajímá borovice lesní 

(Pinus silvestris). V minulosti byla pouţívána jako stěţně lodí a byla cenným vývozním 

produktem. Má výrazné červené jádro a rovné kmeny. Původní druhy rostlin jsou 

vytlačovány borovicí vejmutovkou (Pinus strobus). Proto probíhá její eliminace. 

(Mackovčin, 1999) 
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4.8. Ponova louka 

Ponova louka je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 1973. Její rozloha je 18,54 

ha a nadmořská výška od 340 m do 460 m. nachází se nedaleko obce Mezní louka a spadá 

do okresu Děčín. Rezervace byla zaloţena pro ochranu bukového porostu. Podloţí 

rezervace je z křídových pískovců. Flóra je zastoupena vikví lesní (Vicia sylvatica), 

baţankou vytrvalou (Mercurialis perennis), svízel vonným (Galium odoraturn), věsenkou 

nachovou (Prenanthes purpurea), rozrazilem horským (Veronica montana) a čarovníkem 

alpským (Circaca alpina). Na vhlkých místech můţeme najít ostřici řídkovlasou (Carex 

remota) a mokrýše vstřícnolistého (Chrysosplenium). Můţeme zde vidět hnízdit čápa 

černého (Ciconia nigra), sýce rousného (Aegolius funereus), holuba doupňáka (Columba 

oenas) a lejska černohlavého (Ficedula hypolecua). Na zdejších svazích rostou bučiny, 

převaţuje smrk obecný, borovice lesní a bříza bělokorá. I tato rezervace byla oplocena 

proti zvěři, která ji poškozovala. (Mackovčin, 1999) 

 

Obrázek 16: Tabule I. zóny NP 

(zdroj: foto autor) 
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5. Technické památky hydrologického charakteru Ústecka a 

Českolipska 

5.1. Chřibská přehrada 

Tuto přehradu zpravuje povodí Ohře. Povodí bylo zaloţeno v polovině roku 1966. 

Impulsem pro vytvoření tohoto podniku byly povodně v předchozích letech. Toto dílo je 

vybudován na říčce Chřibská Kamenice. Je vzdálené asi 0,5 km od obce Horní Chřibská. 

Tok Chřibská Kamenice začíná pramenit na svahu Jelení skály a to v nadmořské výšce 535 

m. V Českosaském Švýcarsku pak zprava ústí do řeky Kamenice. Celá trasa toku vede 

v chráněných oblastech. Tok vedoucí nad nádrţí je zalesněné. V údolí tomu tak není, proto 

se zde vyskytují časté povodně, které ohroţují obce nacházející se podél toku. Ohroţený je 

také sklářský a textilní průmysl. To byl hlavní impuls ke stavbě přehrady. Slouţí také jako 

zásobování uţitkové vody do průmyslových objektů. Kdyţ se v době kaustické totality 

uzavřeli některé ţivnosti, nebyla nádrţ vyuţívaná. O jejím vodárenském vyuţití se 

rozhodlo na přelomu 60. a 70. Let. Musela se provést rekonstrukce věţe a byla vystavěna 

úpravna vody. Dokončená byla v roce 1978. Poté se objekt stal zdrojem pitné vody 

děčínského okresu ve Šluknovském výběţku. Jako zdroj pitné vody slouţí dodnes, 

v neposlední řadě i jako protipovodňová ochrana. 

Stavba se měla uskutečnit v roce 1912. Projekt byl sestaven Ing. Albertem Franzem 

Koppem. Stavba samotného díla nakonec trvala celých 12 roků. Uvedení do provozu bylo 

plánováno na rok 1916. Tento termín však nebyl dodrţen. Komplikace nastala kvůli první 

světové válce a kvůli havárii vodního díla na Bílé Desné roku 1916. Stavba se pozastavila 

a bylo nařízeno přezkoumání projektu. Na zdrţení termínu se také podepsala protičeská 

kampaň, kdy němci zpochybňovali práci českých inţenýrů a techniků. Dokončení nastalo 

aţ v roce 1924, poté co se zesílila hráz a byly dokončena štola. Hned v roce 1925 mohla 

hráz ukázat své dovednosti, musela vzdorovat povodni a obstála na výbornou.  

Hráz je vysoká 26,1 metrů, v koruně na kótě 441 metrů a dlouhá je 190 metrů, široká 5,7 

metrů. Ze znělce o tloušťce 30 cm je opevněn návodní svah.  

V 70. letech proběhla rekonstrukce, při které se starý věţový objekt zboural. V místě vtoku 

byl vybudován nový betonový objekt o výšce 26 metrů. Má kruhový půdorys o průměru 

4,7 metrů. Přehrada se rozprostírá na ploše 127,7 ha. Dlouhá je cca 1 km a pojme 1,2 
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miliónů kubických metrů vody. Přístup k přehradě je uzavřen, i silnice, která vede kolem 

přehrady je uzavřena i pro pěší. Okolí vodního díla je turisticky velmi atraktivní. Od roku 

1414 byla v obci Horní Chřibská kolářská huť, byla nejstarší v Čechách. Dnes uţ sklárna 

neprosperuje.  (správa NP)  

 

 
Obrázek 17: Chřibská přehrada 

(zdroj: foto autor) 

 

5.2. Akvadukt v Dolní Chřibské 

Jiţ odedávna bylo lidstvu známo, jak vyuţít a spoutat ke svému uţitku sílu, kterou v sobě 

voda nabízí a skrývá. I zde, v Chřibském údolí, lidé věděli, jak tuto sílu vyuţít ve svůj 

prospěch. V minulosti zde vodní tok Chřibská Kamenice roztáčela nemalé mnoţství 

vodních kol, pily a různá strojní zařízení. Vyuţití síly bylo závislé na mnoţství vody, která 

se v toku nacházela. Právě v období sucha se vody moc nedostávalo. Po roce 1924, kdy 

byla dostaveno vodní dílo Chřibská, byl vodní tok pravidelně zajištěn. Časem i vodní síla 

byla nahrazena výkonnějšími a novými druhy energií, nejvíce právě elektřinou. U vodních 
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kol, které doslouţili, byly zasypány náhony a stavby byly zbourány. Zařízeních, které by 

připomínali vyuţití vodní síly v minulosti moc není. Jedním z mála je technická památka, 

akvadukt v Dolní Chřibské, který se tyčí nad Chřibskou Kamenicí. Dvou obloukový  

akvadukt pochází z roku 1888, je součástí důmyslného vodního díla a tyčí se osm metrů 

nad korytem. K akvaduktu byly vytesány dva tunely ve skále, kanál přívodní a další 

technická zařízení. Přes akvadukt proudila voda do továrny (tkalcovny) Floriana Hübela, 

která se naházela v Dolní Chřibské. Továrna se zaměřovala hlavně na košilovinu. Kdyţ 

nastala hospodářská krize, výroba se zastavila. Nikdy uţ nebyla obnovena. Celé dílo je od 

30. let století bez provozu. I přes to je velmi zachovalé. Z továrny v Dolní Chřibské 

nezbylo skoro nic. Informační tabule u této památky je poničená, takţe případní turisté si 

nepřečtou nic o tomto vodním díle. (správa NP) 

 

Obrázek 18: Akvadukt 
(zdroj: foto autor) 
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5.3. Dolský mlýn 

První písemnosti o mlýnu pocházejí z roku 1515. Původně měl mlýn tří mlýnský kola, dvě 

kola poháněli mlecí zařízení a jedno pilu. Od roku 1584 byl ve vlastnictví benešovského 

panství od roku 1653 spadal pod Bynovec. Jan Kryštof Pohl mlýn koupil v roce 1696. Rod 

Pohlů vlastnil mlýn aţ do roku 1910. Během těchto let byla budova přestavována. Do roku 

1727 měl barokní podobu. Plně v provozu byl mlýn do roku 1814. Mlynáři, kteří se zde 

střídali museli vrchnosti odvádět roční poplatek. Poté se po Křinici plavilo dřevo a činnost 

mlýnu ta byla omezena. Aby byla mlynáři nahrazena ztráta z mletí, bylo mu vydáno 

povolení k výrobě pálenky a piva. Od roku 1881 byl zahájen provoz plavení na loďkách 

Srbskokamenickou soutěskou. Později byla soutěska přejmenována na Ferdinandovu, 

podle následníka trůnu rakouska-uherska. Díky plavbám byl mlýn velice oblíbený, 

nacházela se zde výletní restaurace a slouţil také jako stanice člunové dopravy. Od konce 

druhé světové války je mlýn opuštěný a zchátralý. K vidění uţ jsou pouze obvodové zdi. 

Mlýn najdeme asi 1,5 km od Kamenické stráně. Za kulturní památku byl mlýn prohlášen 

v roce 2007. K proslavení této památky pomohl film Pyšná princezna, který se zde točil 

v roce 1952. O půl století později v roce 2008 se zde natáčela další pohádka, Peklo 

s princeznou. (Koláček, 2010) 

 

 

Obrázek 19: Dolský mlýn 
(zdroj: foto autor) 
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Obrázek 20: Dolský mlýn 

(zdroj: foto autor) 

 

5.4. Meandry Chřibské Kamenice 

U vodních toků můţeme zaznamenat boční erozi. Proudnice toku neprotéká středem, ale 

v zákrutech se přibliţuje ke strmému (výsepnímu) břehu. Na plochém (jesepním) břehu 

dochází k nahromadění nánosů, díky pomalejšímu toku. Takto řeka vytváří své meandry. 

Příčinou vzniků meandrů mohou být nerovnosti koryta nebo říční nánosy. Meandrují 

většinou řeky s pomalejším tokem. Za slepá ramena označujeme odříznuté meandry, které 

postupně zarůstají vegetací.   

Přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 1996. Jedná se o meandrující tok. Přirozené 

eroze toku vytvářejí nejrůznější zákruty, které můţeme vidět na 700 metrech. V oblasti se 

nachází ploché břehy i kolmé obnaţené břehy. Jsou stále měněny velkým průtokem vody. 

Zájmová lokalita se rozkládá na 0,59 ha s nadmořskou výškou 200 metrů. Právě přirozená 

eroze se zapříčinila vznikem nejrůznějších zákrut, které nazýváme meandry. Ze starých 

katastrálních map a letitého pozorování je známo, ţe se koryto toku neustále mění. 

Například při povodních se řeka můţe přeloţit a změnit svůj směr toku. Takto vznikají tzv. 

mrtvá ramena. V Chřibské Kamenici ţije vydra říční (Lutra lutra). Pro takové prostředí je 

charakteristická. Je vybavena dlouhým ocasem, dobrý tvarem těla a krátkýma nohama 

s plovacími blánami. To ji umoţňuje dobře se pohybovat v tomto prostředí. Vybavena je 
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také kvalitní srstí, cca 50 000 chlupů na 1 cm². Vydra je vytrvalý plavec, za den zvládne 

urazit aţ 10 km. Losos obecný (Salmo salar) je od roku 1998 reintrodukován do Chřibské 

Kamenice. Cílem bylo vytvořit populace lososů, kteří se budou sami rozmnoţovat. Kdyţ 

losos dosáhne dvou let, odplují do moře, kde stráví asi další dva roky. Poté se vrátí zpět, do 

oblasti ve které se narodili, aby se zde mohli rozmnoţit. (Mackovčin, 1999, Chábera, 1996) 

 

 

 
Obrázek 21: Meandry 

(zdroj: foto autor) 
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6. Poznávací zájezd do NP České Švýcarsko 

Tří denní autobusový zájezd je určen pro všechny nadšené turisty, kteří chtějí poznat krásy 

zadní země. V denních programech jsou stezky, na kterých se setkáme s nejkrásnějšími 

místy, které Národní park nabízí. Některá místa budou náročná, proto je na zváţení 

kaţdého z cestujících, zda jsou trasy pro něj vhodné. Bude moţnost individuálního 

programu. Průvodce, který vás bude provádět celým zájezdem, vám bude k dispozici 24 

hodin denně. Národní park České Švýcarsko je nemladší u nás. Hlavím znakem NP je 

Pravčická brána. Neváhejte a navštivte s námi skalní města, která vás zajisté pohltí a 

okouzlí.     

 
Obrázek 22: Nákres NP ČŠ [12] 
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6.1. Ubytování 

Je zajištěno v penzionu Kamzík (www.penzionkamzik.cz). Nachází se přímo v Národním 

parku v obci Studený. Ubytování aţ v šesti lůţkových pokojích, vţdy je moţnost přistýlky. 

Pokoje jsou po rekonstrukci a plně vybaveny (wc, koupelna, TV, Sat, wifi síť). Pro chvíle 

zábavy a odpočinku můţete vyuţít bazén (pouze venkovní), dětské hřiště, tenisové kurty, 

stolní tenis, stolní fotbal.  

6.2. Doprava 

Doprava je zajištěna klimatizovaným luxusním autobusem, který je vybaven TV, DVD, 

CD, vlastním záchodem, kávovarem, lednicí a bočním posuvem sedadel. Autobus nabízí 

55 míst k sezení a veškerý komfort během jízdy. Nebude plně obsazen. 

6.3. Stravování 

Polopenze je zajištěna v místě ubytování, v restauraci penzionu. Snídaně formou bohatého 

bufetu, večeře moţnost výběru ze dvou jídel. Snídaně se podává od 07:00 hodin a večeře 

od 18:30. Přes den individuální stravování. Kaţdý den bude prostor na oběd, v Národním 

parku je mnoho malebných míst, kde bude moţnost se přes den zasytit. 

6.4. Pokyny pro cestující 

Sraz patnáct minut před odjezdem. Před nastoupením do autobusu je nutné předloţit 

doklad o uhrazení zájezdu. Kaţdý účastník je povinen vzít si sebou léky, které pravidelně 

uţívá. Potřebná zdravotnická péče bude k dispozici. Vzhledem k náročnosti některých 

úseku doporučujeme vybavit se pevnou obuví, nejlépe kotníkovou. Doporučujeme u sebe 

nosit kartičku pojištěnce. Všechny cíle jsou volně přístupné, pouze na Pravčické bráně je 

vstup zpoplatněn 75,- Kč/dospělá osoba, 25,- Kč děti 6-14 let, důchodci, studenti. 

Nezapomeňte si doma své fotoaparáty, nebude nouze o nádherná místa.  

Termín: 17. 6 - 19. 6. 2011. 

Cena: 3200,- Kč. 

http://www.penzionkamzik.cz/
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6.5. Program zájezdu 

6.5.1. 1. den 

5:45  sraz všech účastníků na parkovišti naproti Domu kultury Vítkovice 

6:00  odjezd z parkoviště naproti Domu kultury Vítkovice 

7:45  příjezd do Brna, 15 minutová přestávka 

8:00  odjezd směr Praha 

11:00  předpokládaný příjezd do Prahy, 15 minutová přestávka 

11:15  odjezd směr Růţová 

13:30  předpokládaný příjezd do obce Růţová – začátek trasy „Okolí Růţovského vrchu“ 

17:30  návrat do Obce Růţová a odjezd směr Studený 

19:00  večeře 

6.5.1.1. Výletní trasa „Okolí Růžovského vrchu“ 

Délka trasy: 11 km, časová náročnost: 3-4 hodiny. 

Začátek trasy se nachází nedaleko za obce Růţová. Zde na křiţovatce s Kamenickou Strání 

nás přivítá informační tabule. Po ţluté značce dojdeme pod nejvyšší bod NP, Růţovský 

vrch. Od čedičového  kuţelu se vydáme ke strašidelnému Dolskému mlýnu, který je znám 

z pohádky Pyšná princezna. Odtud se po ţluté značce strmým stoupáním dostaneme 

k vyhlídce u Dolského mlýna, která nám umoţní nádherný výhled do kaňonu Kamenice. 

Pokračujeme stále po ţluté aţ k vyhlídce na Pastevním vrchu. Z vyhlídky po několika 

stech metrech dojdeme k výchozímu bodu, kde nás bude čekat autobus. 
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Obrázek 23: Mapa trasy "Okolí Růžovského vrchu" 

(zdroj: správa NP) 

 

 

 
Obrázek 24: Vyhlídka u Dolského mlýna 

(zdroj: foto autor) 
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6.5.2. 2. den  

7:30  snídaně 

8:15  odjezd od penzionu směr Hřensko 

8:45  Mezní louka, trasa „Okolí Pravčické brány“ 

11:15  Pravčická brána, volný program 

13:00  odchod směr Hřensko 

14:30  Hřensko, volný program 

15:30  odjezd z Hřenska do Labské stráně, vyhlídka Belvedér 

16:30  odjezd směr Studený 

17:45  příjezd k penzionu 

19:00 večeře 

6.5.2.1. Výletní trasa „Okolím Pravčické brány“ 

Délka trasy: 11 km, časová náročnost: 4 hodiny. 

Z obce Mezní louka, hned naproti historického hotelu, který nese stejný název a pochází 

z 19. století, se vydáme po červené značce směr Pravčická brána. Trasa vede po písčito-

kamenité cestě, není nijak náročná. Celou trasu můţeme obdivovat nádhernou krajinu 1. 

zóny NP České Švýcarsko.  Po 6 kilometrech se dostaneme na rozcestí pod Pravčickou 

bránou. Odtud nás čeká ještě 600 metrů serpentinami. V cíli jsou 4 vyhlídky, na kterých 

vás čeká jedinečný záţitek. Občerstvit se můţete ve zdejší restauraci nebo přímo pod 

skalním obloukem opékanou klobásou. Z rozcestí  pod Pravčickou bránou se vydáme do 

obce Hřensko. Na závěr navštívíme vyhlídku Belveder, nedaleko obce Labská Stráň. 

Belveder je skalní vyhlídka, umoţňující výhled do kaňonu Labe. 
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Obrázek 25: Mapa trasy "Okolím Pravčické brány“ (Srbová, 1996) 

 
 

 
Obrázek 26: Pohled z vyhlídky u Pravčické brány 

(zdroj: foto autor) 
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6.5.3. 3. den  

7:30  snídaně 

8:30  odjezd od penzionu směr Jetřichovice 

8:45  příjezd do Jetřichovic, výletní trasa „Procházka za vyhlídkami“ 

12:45  příchod do výchozího místa, volný program, oběd 

14:00  odjezd směr Ostrava 

21:00  příjezd na parkoviště naproti Domu kultury Vítkovice 

6.5.3.1. Výletní trasa „Procházka za vyhlídkami“ 

Délka trasy: 12 km, časová náročnost: 4 hodiny. 

Z Jetřichovic vede náročná červená stezka, zde by měli účastníci zváţit svou fyzickou 

kondici. Celá trasa k první vyhlídce vede pouze po schodech.  Během trasy nás čekají tři 

krásné vyhlídky. Jako první bude Mariina skála, druhá Vilemínina stěna a poslední 

Rudolfův kámen (pro náročné). Na rozcestí u Pohovky se vydáme do zelené značce zpátky 

na výchozí místo. V Jetřichovicích můţete vyuţít malebné restaurace k občerstvení.   

 
Obrázek 27: Mapa trasy "Procházka za vyhlídkami" (Srbová, 1996) 
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Obrázek 28: Pohled z Mariiny skály 

(zdroj: foto autor) 

6.6. Slogan zájezdu 
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7. Závěr 

Počátek území začíná před mnoha miliony lety, kdy se na území této lokality 

nacházelo mělké moře. Překrásný svět pískovcových masivů se zrodil z písčitého dna 

ustupujícího moře. Po dlouhotrvajících geomorfologických procesech máme moţnost 

obdivovat svět mostů, bran a skalních věţí. 

Národní park České Švýcarsko je velmi oblíbenou lokalitou jak mezi turisty, tak 

mezi vědci. Není divu, ţe na území CHKO Labské pískovce byl tento park vyhlášen. Přece 

jenom se zde nachází největší skalní oblouk ve střední Evropě a mnoho přírodních 

rezervací, přírodních památek, národních přírodních památek a mnoho dalších. Najdeme 

zde však i mnoho jiných význačných míst. Kraj je unikátní také svou faunou a flórou, 

nachází se zde celá škála ţivočichů a rostlin, které se vyskytují pouze v NP, tzv. endemity. 

Prostředí je zde opravdu malebné, snad i proto se je tento kraj místem, kde se natáčela 

spousta filmů a pohádek, nám tak známá Pyšná princezna. 

V celém NP najdeme propracované naučné stezky, které jsou obohacené o bezpočet 

informačních tabulí. Návštěvník má tak moţnost dozvědět se o lokalitě mnoho zajímavých 

věcí a jsou seznámení se všemi místy, ke kterým se po značených trasách dostanou. 

Informační centra jsou zde také v hojném počtu, usnadňují přístup informací turistům. 

Cílem práce bylo navrhnutí poznávacího zájezdu a vyzdvihnutí problematiky 

znečištění. Bohuţel i oblast NP parku se potýká s lidmi nerespektujících přírodu. Velkým 

problémem, jak uţ bylo zmíněno, je znečištění oblasti turisty. Příroda si s odpadky 

neporadí, proto je jen na nás, jak se k ní budeme chovat. Můţeme jen doufat, ţe si 

společnost uvědomí jaké krásy a přírodní unikáty zadní země nabízí. 
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