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Informace k dočasně uzavřeným turistickým trasám na území 
Národního parku České Švýcarsko 
 

Vážení návštěvníci, obyvatelé a příznivci regionu národního parku, 

z důvodu vysokého nebezpečí pádu smrkových souší, odumřelých v důsledku dlouhodobého 

sucha a následného napadení lýkožroutem smrkovým, byla správa NP nucena dočasně 

uzavřít některé značené turistické trasy na území národního parku. Ve spolupráci s Klubem 

českých turistů aktuálně hledáme možnosti, jak aspoň na některé v tuto chvíli uzavřené cesty 

umožnit v co nejbližší době návrat návštěvníků (např. dočasnou přeložkou značené trasy, 

vyznačením obchůzné trasy apod.). 

Ačkoliv se jak v Zákoně o ochraně přírody a krajiny, tak v Lesním zákoně uvádí, že návštěvníci 

vstupují do lesů, resp. do národního parku na vlastní nebezpečí, musí správa NP jako vlastník 

pozemků dbát o bezpečnost návštěvníků, a to zejména na značených turistických cestách. Na 

druhou stranu musí správa NP také zajistit péči o cennou přírodu národního parku, včetně 

ochrany samovolných přírodních procesů a ochrany tzv. podmáčených smrčin vyskytujících 

se v údolích, kterými však často vedou právě značené turistické trasy. Abychom byli schopni 

naplnit oba tyto v zásadě protichůdné požadavky, nezbývá nám než v některých případech 

přistoupit ke kompromisnímu řešení, kterým je právě dočasné uzavírání některých 

turistických tras. 

Děkuji vám za pochopení přijímaných opatření, jejichž cílem je ochrana životů a zdraví 

návštěvníků a místních obyvatel a zároveň ochrana unikátní přírody národního parku. O 

dalším vývoji vás budeme samozřejmě průběžně informovat. 

Zároveň bych chtěl zdůraznit, že hlavní turistické atrakce národního parku, jako např. 

lodičky v soutěskách Kamenice, Pravčická brána, Jetřichovické vyhlídky, Dolský mlýn, 

Česká silnice nebo Kyjovské údolí, zůstávají i nadále přístupné. 

 

Ing. Pavel Benda, Ph.D.  
ředitel Správy NP České Švýcarsko 
 
Přílohy: 

1. Přehled aktuálně uzavřených turistických tras v NP České Švýcarsko (tabulka) 

2. Přehled aktuálně uzavřených turistických tras v NP České Švýcarsko (mapa) 

3. Přehled aktuálně uzavřených turistických tras v NP Saské Švýcarsko (mapy) 
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Příloha č.1 

Přehled aktuálně uzavřených turistických tras (stav k 23.4.2021): 

Č. Trasa Poznámka 
1 Mezní Louka – Dubák lze obejít po zelené TZT a cyklotrase č. 3030 
2 Panenská jedle – Hadí pramen včetně odbočky k Černé bráně 
3 Písečná brána – Vlčí potok včetně odbočky k Brtnickému hrádku 
4 U Vlčí desky – Niedermühle přechod do NP Saské Švýcarsko 
5 Hájenky – Mezní můstek  
6 Mezní Louka – Vysoká Lípa lze obejít po cyklotrase č. 3030 a dále po červené 

TZT 
7 Divoká soutěska – Soorgrund  
8 Hřebec – Černá brána odbočka  
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