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Informace pro horolezeckou veřejnost 

 

V souvislosti s rozsáhlým požárem, který vznikl dne 24. 7. 2022 v oblasti Hřenska a zasáhl postupně 

lezeckou skalní oblast Hřensko, Soutěsky a Vysoká Lípa by Správa NP touto cestou chtěla 

horolezecké veřejnosti sdělit základní informace o situaci a výhledu pro následující týdny. 

Správa NP se v posledních dnech soustředila na maximální podporu zasahujících hasičských týmů a 

usměrňování turistické veřejnosti v regionu národního parku. Tímto bychom chtěli poděkovat nejen 

za morální podporu, kterou se nám ze strany ČHS dostalo, ale také za fyzickou pomoc při 

organizaci a zajišťování požárních hlídek. Rádi jsme využili výborné znalosti a orientace 

v terénu místních horolezců. Této pomoci si velmi ceníme. 

Přístup do NP, včetně horolezeckých přístupů 

K dnešnímu dni (5. 8. 2022) stále ještě platí opatření obecné povahy vydané Magistrátem města 

Děčín dne 29. 7. 2022, kterým byl omezen vstup veřejnosti do NP v rozsahu kompetence ORP Děčín 

(tedy západní část NP – viz mapa zde: 1834424.pdf (mmdecin.cz)). Veřejnosti zůstaly přístupné jen 

některé turistické stezky v okolí Jetřichovic a Růžovského vrchu. 

Celý text opatření najdete zde: 1834423.pdf (mmdecin.cz)  

Pro horolezce jsou v současné době přístupné pouze skalní objekty v severní části NP (např. 

Kyjovské údolí, Brtníky). 

Platí stále na celém území NP zvýšené nebezpečí pádu stromů, proto dbejte zvýšené opatrnosti. 

 

V současné době se Správa NP připravuje na převzetí plochy zasažené po požáru. Tento moment 

závisí na ukončení hasebního zásahu ze strany HZS. V současné době situaci komplikují extrémně 

vysoké teploty. Po ukončení zásahu bude výše uvedené opatření obecné povahy změněno tímto 

způsobem: 

• nepřístupné bude území zasažené požárem a nejbližší okolí s výjimkou několika málo cest – 

bude se týkat i lezeckých terénů ve skalní oblasti Hřensko a Soutěsky, částečně Vysoká Lípa 

(např. Stříbrné stěny, Křídelní stěny, okolí Pravčické brány, Hlubokého dolu, Soutěsky 

Kamenice) 

• ve zbývajícím území budou turistické stezky přístupné a bude snaha zachovat i přístupy ke 
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skalám (opatření bude vydávat Ministerstvo životního prostředí a jeho konečná podoba se 

právě připravuje) 

 

Pro úplnost upozorňujeme i na vydané opatření krajského úřadu, kterým bylo pro celý Ústecký kraj 

vyhlášena dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Celé znění viz web krajského úřadu (Požár v 

Českém Švýcarsku: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) 

 

Obnova území po požáru 

 

Přestože stále ještě probíhá požární zásah, už se objevují různé diskuze a otázky, jak bude 

Správa NP postupovat v následujícím období.  

Správa NP se bude muset primárně zaměřit na požární kontrolu plochy spáleniště. Současně 

bude ale jednou z priorit obnova stezek a jejich uvedení v provoz. Přitom nepůjde jen o vlastní 

technický stav stezek a turistické infrastruktury, ale i kontrola a zajištění nejbližšího okolí. 

S ohledem na modelaci terénu můžou hrozit sesuvy půdy nebo padání uvolněných kamenů. To 

se týká i přístupů ke skalám. 

V otázce vlastních lezeckých terénů není možné v současné době říct, jakou měrou bylo jištění 

požárem zasaženo. Na kontrole bude Správa NP po dohodě spolupracovat s OVK Labské 

pískovce. 

 

 

 

S ohledem na extrémní rozsah tohoto požáru dochází neustále k upřesňování situace, 

změnám či řešení nově vzniklých problémů. Situace se mění téměř každou hodinu, 

v případě nových informací budeme zprávy průběžně aktualizovat. Předem se omlouváme 

za případné změny a děkujeme za pochopení. 

V případě otázek nebo nejasností doporučujeme naše webové stránky a facebookový 

profil, kde se snažíme zveřejňovat informace o aktuálním dění.  

Reagovat na dotazy jsme připravení i na níže uvedených kontaktech: 

 (j.holesinska@npcs.cz, 737 276 001 nebo oddělení veřejných vztahů)  

 

 

 

Za Správu NP J. Holešinská 

8. 8. 2022 

https://www.kr-ustecky.cz/pozar-v-ceskem-svycarsku/ms-286758/p1=286758
https://www.kr-ustecky.cz/pozar-v-ceskem-svycarsku/ms-286758/p1=286758
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