
GEOCACHING
 V NP ČESKÉ ŚVÝCARSKO

NP České Švýcarsko – cca 80 km2

Počet fyzicky umístěných keší k 22.11.2012 – 42
Počet Earth-keší (virtuální) – 2

Vyjma vojenských újezdů je v národních parcích je 
v ČR zdaleka nejnižší hustota keší.

(NP Saské Švýcarsko – cca 93 km2- cca 100 keší)



CITO EVENTY

CITO (Cache In Trash Out)
Obecně úklidové brigády, a to jak v přírodě, ve 
městech a obcích, tak např. na údržbě historických 
památek (zřícenina hradu Blansko apod.)

V NP České Švýcarsko začala tradice CITO eventů 
v roce 2010 na Dolském mlýně. Společně s mlynáři 
zde i v roce 2011 a 2012 CITO event proběhl.



SOUTĚSKY KAMENICE

Falknovská Kamenice a Chřibská Kamenice se 
stékají nad ústím do Ferdinandovy soutěsky, 
prakticky na hranici NP.

Při povodních, ale i při zvýšeném odtoku v důsledku 
jarního tání končí většina volného komunálního 
odpadu v extrémně členitém korytě soutěsek.

Po povodních v letech 2009 a 2010 se zvláště 
soutěsky Ve Strži stala skutečným smetištěm.



CITO Soutěska Kamenice Ve Strži 1 (GC3FR0V) 
proběhl v sobotu 2. 6. 2012, kdy se nás na parkovišti 
ve Vysoké Lípě sešlo 11 odvážlivců + owner, kteří 
nehledíc na páteční liják a chladno neprováhali tuto 
příležitost navštívit nepřístupné části NP a současně 
pomoci s úklidem zmíněného naplaveného odpadu. 
Po sestupu do soutěsky došlo na přezutí do sandálů, 

vyhrnutí nohavic a rozdání igelitových pytlů. 
Vlastní úklid proběhl cca od 10,30 do 12,30 hod v 

úseku cca 300 m pod Peklem - Dolský mlýn. K 
odvozu u Dolského mlýna pak zůstalo 12 polo- až 

třičtvrtě plných pytlů odpadu + 1 pneumatika. 



CITO 2. 6. 2012



Hned za týden, v sobotu 9. 6. 2012, následoval další 
CITO Soutěska Kamenice Ve Strži 2 (GC3FR0W). 

U Zámečku se sešlo 10 nicků + owner, kteří se 
následně vydali opět do soutěsky pod Peklo s tím, 
že tentokrát se zaměří na odpadky na cca 2,5 km 
úseku po proudu (po Soorgrund). Po prvních 300 
metrech byly pytle z 1/2 až 2/3 plné a vzhledem k 

tomu, že je bylo třeba donést až na rozcestí 
Soorgrund, nebylo možné dále se sběrem 

pokračovat. Terén by byl náročný i bez nesení 
těžkých pytlů. Po bezmála 3 a 1/2 hodinách jsme na 

rozcestí složili 12 pytlů, plastový patník a 
zachovalou běžku.



CITO 9. 6. 2012



Poslední červnovou sobotu 30. 6. 2012 se na CITO 
Soutěska Kamenice Ve Strži 3 (GC3N902) sešlo 12 

pracantů + owner.  Úklid začal tam, kde před 3 
týdny skončil a opět netrvalo dlouho a pytle byly 
naplněny na míru ještě vhodnou k nesení. Nálezy 

byly místy velmi pikantní - např. horní zubní 
protéza, jeden z Teletubbies či torzo kanoe, které 
bylo rozřezáno a odneseno. Nicméně, mnoho a 

mnoho nejrůznějšího bordelu tam na svůj stěhovací 
den ještě čeká - mj. plechová popelnice, plastový 

kontejner, pneumatiky nejrůznějších velikostí apod. 
Na Soorgrund tak bylo nakonec doneseno 12 pytlů s 

odpadem, 2 pneumatiky a hadice neznámého 
původu.



CITO 30. 6. 2012



Po 3 týdnech, v sobotu 21. 7. 2012 jsme se skoro již 
ve stabilní sestavě 11 nicků + owner sešli na CITO 

Soutěska Kamenice Ve Strži 4 (GC3PN2D). 
Vyrazili jsme netradičně na Soorgrund, a pak 
Kamenicí proti proudu. Odpad zachycený na 

přirozených česlech z padlých kmenů postupně 
zaplňoval díky nedávnému rozvodnění Chřibské 
Kamenice pytle, nejvíce toho bylo až posledních 
300 metrů pod Dolským mlýnem, kdy jsme již 
všechno ani nepobrali. Na Dolský mlýn, kde 

brigádničili "mlynáři", bylo doneseno 11 pytlů s 
odpadem + dovalena 1 rozměrná pneumatika. 

Dvanáctý pytel nám sice poponesli ochotní němečtí 
turisté, bohužel ho zanechali na Leichenweg, a tak 

jsme ho společnými silami vynesli do Vysoké Lípy.



CITO 21. 7. 2012



Po 14 dnech, v sobotu 4. 8. 2012 jsme se na CITO 
Soutěska Kamenice Ve Strži 5 (GC3QERG) sešli 
opět ve stabilní sestavě, tentokrát 13 lidí + owner. 

Vybaveni pytli jsme se ponořili do soutěsky na 
obvyklém místě. Sběr odpadků započal až za Plačící 

skálou, pytle se zprvu plnily nesměle ... ale pak 
najednou byly plné + celé hejno pneumatik. Po 

svačince na býv. zdrži nad Renetovým křížem jsme 
se přesunuli k tůni, kde si několik otužilců zaplavalo 
a pak vše dovalili a donesli na rozcestí s turistickou 

značkou. Odtud jsme se vydali na lodičky, při 
návratu jsme pobrali ještě jednu pneumatiku a vše 

pak donesli na sběrné místo o půl km výše. Celkem 
toho tentokrát bylo 13 pytlů s odpadem + 6 

pneumatik.



CITO 4. 8. 2012



Po 3 týdnech, v neděli 26. 8. 2012 jsme se letos v 
nejsilnější sestavě 16 lidí + owner sešli na CITO 

Soutěska Kamenice Ve Strži 6 (GC3NVWH). 
Tentokrát jsme nafasovali jen 6 pytlů a vyrazili na 
Soorgrund a pak Kamenicí proti proudu. Poslední 
nečištěný úsek nad Renetovým křížem už z větší 

části vybrala jiná brigáda, nás čekalo dočištění + z 
července již nepobraný odpad pod Dolským 

mlýnem. Cesta rychle ubývala, poprvé bylo méně 
práce a více času na focení a užívání si krás již opět 
přírodně vypadající soutěsky. Nakonec na rozcestí u 

mostku nad Dolským mlýnem bylo vyneseno 6 
pytlů s odpadem, 1 pneumatika, plastová přepravka 

a 20-ti litrová konev na mléko.



CITO 26. 8. 2012
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!!!
více informací na www.petelik.cz


