
Vítejte v Národním parku 
   České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko, vyhlášený k 1. lednu 2000 na ploše té-
měř 80 km2, je naším nejmladším národním parkem. Při státní hranici 
s Německem navazuje na Národní park Saské Švýcarsko, vyhlášený již 
v roce 1990 na ploše 93 km2. 

Posláním národního parku je 
uchovat zdejší území v jeho 
kráse a umožnit přírodě, aby 
si na tomto kousku země opět 
vládla sama. Lidské zásahy jsou 
zde omezeny pouze na činnosti, 
které napomáhají obnovit v co 
největší míře přirozenou rovno-
váhu. 

Hlavním předmětem ochrany 
území je unikátní pískovcové 
skalní město s výskytem vzác-
ných druhů živočichů i rostlin 
a ostrůvky zachovalých lesů. Pří-
rodní hodnoty národního parku 
byly oceněny i v rámci Evropské 
unie zařazením na prestižní se-
znam chráněných území evrop-
ského významu Natura 2000.

Skalnatá a zalesněná krajina po-
skytuje ideální podmínky pro život 
mnoha druhů živočichů. Hluboké 
lesy jsou hnízdištěm řady ptáků, 
např. čápa černého, holuba doup-
ňáka, sov nebo datlovitých. Skalní 
pukliny a stromové štěrbiny obývají 
plch velký a zahradní a několik dru-
hů netopýrů. V lesích lze zahléd-
nout jelení zvěř a další plaché tvory. Velmi vzácně se zatoulá i rys ostrovid.

Na skalách opět hnízdí krkavec vel-
ký a také sokol stěhovavý, který se 
do zdejší přírody vrátil na přelomu 
tisíciletí díky úsilí ochránců přírody. 
Do řeky Kamenice se s lidskou po-
mocí vrací rovněž losos obecný. 

V blízkosti vody lze spatřit ledňáč-
ka říčního, skorce vodního, vydru 
říční či mloka skvrnitého a další 
obojživelníky. Mnoho vzácných 
druhů najdeme i mezi bezobrat-
lými. Příkladem je koník jeskynní 
nebo horské druhy brouků.

Na pískovcích vznikají neúrod-
né a suché půdy, kde rostou jen 
odolné druhy rostlin, jako např. 
lišejníky, vřes, bříza a borovice 
lesní. Bohatší život bují v rok-
lích na vlhkých a zastíněných 
skalách, které jsou porostlé pol-
štáři mechů, plavuněmi, kapradi-
nami, místy i vzácným rojovní-
kem bahenním.

Chladná a vlhká dna roklí jsou také domovem podhorských a hor-
ských druhů rostlin, jako např. čípku objímavého, sedmikvítku ev-
ropského nebo violky dvoukvěté, která tu jako velká rarita přežívá 
od poslední doby ledové.

Zcela jiné druhy rostlin lze na-
lézt v listnatých lesích na če-
dičových a znělcových kopcích, 
které zjara rozzáří koberce sasa-
nek a dalších květin. K typickým 
druhům těchto poloh patří také 
kyčelnice devítilistá a cibulko-
nosná nebo chráněná lilie zla-
tohlavá.

Národní park je krajinou pískovců. Ty vznikly stmelením pískových 
zrn usazených na dně křídového moře. Dlouhých deset milionů let se 
hromadil písek, zrnko po zrnku rostla vrstva usazenin, která nakonec 
dosáhla mocnosti přes jeden kilometr!

Na konci druhohor moře ustoupilo a pískovcová krajina rozpukala do ob-
řích ker. Puklinami se k povrchu dralo žhavé magma a horké roztoky. 
Památkou na toto bouřlivé období jsou proželezněné pískovce a nápad-
né čedičové a znělcové vrchy, z nichž nejnápadnější je Růžovský vrch, 

nejvyšší bod národní-
ho parku.

Dnešní podoba kra-
jiny je výsledkem 
činnosti řek, dešťů, 
větru a mrazu. Tak 
vznikly hluboce zaříz-
nuté soutěsky a kaňo-
ny, skalní věže, brány 
či okna. Pískovcové 
bloky se ale dále 
rozpadají a občas se 
i zřítí. Příroda není 
se svým dílem nikdy 
hotova…

Lesy pokrývají téměř celé území národního 
parku. Většina původních jedlobukových 
pralesů však již dávno padla pod údery dře-
vorubeckých seker. Na jejich místě lidé vy-
sázeli nepůvodní druhy stromů, především 
smrky a modříny. 

Poslední přírodě blízké a přírodovědně 
cenné porosty se dochovaly v nepřístupných 
roklích a na vysokých skalách. Chladné 
a stinné rokle jsou také jediným místem, 
kde v Českosaském Švýcarsku původně rostly 
smrky. 

Nejdůležitějším úkolem sprá-
vy národního parku je přeměna 
nepůvodních smrkových lesů 
na smíšené porosty a odstraňo-
vání cizokrajných dřevin, přede-
vším borovice vejmutovky. Vedle 
buku, kdysi nejhojnější dřeviny, 
se do lesů vracejí také jedle, 
duby, jeřáby či jilmy, jejichž sa-
zenice je třeba chránit oploce-
ním proti okusu jelení zvěří.

Pravděpodobně prvními obyvate-
li Českého Švýcarska byli „lovci, 
rybáři a sběrači“ před více než 
10 tisíci lety. Putovali krajinou 
v malých tlupách a obývali skalní 
převisy v blízkosti vodních toků. 
Pazourkové nástroje, uhlíky 
a varné jamky jsou dnes jedinou 
památkou na tyto pradávné obje-
vitele pískovcového kraje.

Dlouho po odchodu lovců a sběračů bylo České Švýcarsko osídleno 
pouze ojediněle, tu a tam vznikla zemědělská osada, přechodné hra-
diště, prošla kupecká karavana.

K výrazné změně došlo na přelo-
mu 13. a 14. století, kdy zdejší 
kraj, na pozvání českých králů, 
osídlují kolonizátoři z území 
dnešního Německa. Zakládají 
vesnice, skalní hrady a prospek-
torské osady, začínají s intenziv-
ní těžbou a plavením dřeva, roz-
víjejí lesní řemesla (dehtářství, 
uhlířství, sklářství).

Velká lesnatost a členitý terén ur-
čovaly odpradávna charakter osíd-
lení Českého Švýcarska. Větší obce 
vznikaly mimo centrální skalnatou 
oblast po obvodu dnešního národ-
ního parku. V mnohých se docho-
valy četné památky místní lido-
vé architektury, reprezentované 
především typickými hrázděnými 
domy s podstávkou (Kamenická 
Stráň, Kyjov, Vysoká Lípa).

Řada cenných památek bohužel nenávratně zmizela v souvislosti 
s přerušením kontinuity osídlení po r. 1945. Zcela zanikly osady Zad-

ní Doubice a Zadní Jetřichovice, 
obdobný osud potkal také Dolský 
mlýn na řece Kamenici.

V posledních letech naštěstí do-
chází k oživení zájmu o historii 
zdejší krajiny. Rodí se nová ge-
nerace lidí, která se snaží zacho-
vat a obnovovat architektonické 
a sakrální památky a rozvíjet kul-
turní život v obcích.

Počátky turistic-
kého objevování 
zdejšího území spadají do druhé po-
loviny 18. století. Tehdy začínají romantičtí malíři působící v Drážďa-
nech podnikat první výlety do oblasti mezi Hřenskem a Pirnou. Oni také 
dávají saské části území název „Saské Švýcarsko“, v obměněné podobě 
později zdomácnělé i na české straně.

Systematický rozvoj turistiky nastává v 19. století, kdy majitelé zdejších 
panství (Kinští a Clary-Aldringenové) a první turistické spolky (Horský 
spolek pro České Švýcarsko a Horský spolek pro nejsevernější Čechy) po-

stupně začínají zpří-
stupňovat zdejší ob-
last pro návštěvníky.

Jsou budovány prv-
ní turistické cesty, 
hotely a restaurace, 
vyhlídky a rozhledny. 
Na Labi začínají jez-
dit výletní parníky 
a pro jízdu na pra-
micích jsou zpřístup-
něny také soutěsky 
Kamenice.

Národní park byl vyhlášen především z důvodu ochrany vzácné a za-
chovalé přírody. Ovšem České Švýcarsko je také místem, kde žijí lidé 
a kam ročně přijíždějí statisíce návštěvníků. Skloubení zájmů ochrany 
přírody se zájmy a potřebami lidí je tak nedílnou součástí činnosti 
správy národního parku.

Území je dnes zpřístupněno desítkami kilometrů pěších, cyklistických 
a koňských stezek, pro horolezce je vyhrazena řada lezeckých objek-
tů. Správa národního parků také dbá o bezpečnost turistů a místních 
obyvatel, hlídá nebezpečné skály a pečuje o turistickou infrastruk-
turu.

Velká pozornost je 
věnována také vý-
chovné a osvětové 
činnosti. Územím pro- 
cházejí čtyři nauč-
né stezky, v sezóně 
slouží turistům ně-
kolik informačních 
středisek, jsou vy-
dávány propagační 
materiály a pořádá-
ny akce pro veřej-
nost.

Vážení návštěvníci, svým ohleduplným chováním můžete také Vy při-
spět k ochraně unikátní přírody národního parku. Stačí pouze respek-
tovat několik jednoduchých pravidel:

• Téměř po celém území národního parku se můžete pohybovat bez 
omezení (tedy i mimo značené cesty), pouze na území 1. zóny je 
pohyb umožněn výhradně po vyznačených cestách

• K jízdě na kole a na koni používejte prosím pouze vyznačené cesty, 
silnice a místní komunikace

• Nocovat a tábořit můžete jen na vyhrazených místech (kemp na 
Mezní Louce)

• Své zvířecí miláčky mějte prosím vždy pod dozorem, nejlépe na 
vodítku

• Horolezectví můžete provozovat na vyhrazených věžích a masí-
vech, jejichž seznam je uveden v příloze návštěvního řádu

• V lesích prosím nekuřte a nerozdělávejte oheň
• Nepoškozujte zařízení správy národního parku a turistické vybavení
• Odpadky si prosím odneste, případně je odložte do nádob k tomu 

určených
• Nepoškozujte prosím přírodu, netrhejte rostliny a neubližujte  

živočichům

Úplný výčet pravidel chování v národním parku je uveden v návštěv-
ním řádu, který je k dispozici v sídle správy NP v Krásné Lípě, v infor-
mačních střediscích a na webových stránkách www.npcs.cz. 
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