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Informace pro horolezeckou veřejnost – situace ke dni 15. 8. 2022 

 

Rozsah požáru a aktuální stav: 

V předcházejícím týdnu byl postupně ukončován požární zásah ze strany HZS a byly 

předávány jednotlivé úseky Správě NP jako vlastníku lesa. Ke dni 12.8.2022 došlo k předání 

celého prostoru zasaženého požárem. V lokalitě stále ale zůstávají jednotky dobrovolných i 

profesionálních hasičů. Zaměstnanci Správy NP provádí kontrolu na jednotlivých úsecích a 

vyhledávají se místa zahoření. K hašení se musela několikrát ještě přizvat i letecká technika, 

a to především do skalních úseků (oblast Pravčické brány, Stříbrné stěny). 

Prostor není v současné době bezpečný, a proto důrazně nabádáme k respektování územní 

uzávěry. 

 

Přístup do NP a turistické využívání: 

Území zasažené požárem není pro turistickou veřejnost přístupné, resp. není povolen vstup 

do lesa (jedná se o území západně od České silnice směrem ke Hřensku). Uzavřené 

zůstávají soutěsky i přístup k Pravčické bráně a do dalších lokalit. 

12. 8. 2022 vydalo na žádost Správy NP Ministerstvo životního prostředí opatření obecné 

povahy (s platností od 13. 8. 2022), kterým byl omezen vstup do národního parku s výjimkou 

vyznačených turistických stezek, cyklotras a hipotras. Přístupné lokality jsou vyznačené na 

mapě – viz odkaz níže. 

Dostupné turistické trasy a cíle v NP České Švýcarsko od 13. 8. 2022 | Oficiální webové stránky NP 

České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (npcs.cz) 

S odůvodněním, že cílem omezení je zajištění protipožární prevence, nebyl ze strany MŽP 

povolen přístup k horolezeckým objektům. Důvodem je fakt, že horolezecky využívané 

objekty se často nachází mimo bližší dosah běžných turistických stezek, jsou rozptýlené po 

celém území národního parku a využití přístupových horolezeckých stezek nelze omezit 

pouze na horolezeckou veřejnost. I s ohledem na nedostupnost a obtížný přístup pro 

případný hasičský zásah by byl potlačen původní důvod a smysl pro vydání daného opatření, 

tedy prevence vzniku požáru v období dlouhodobého sucha. Správa NP nepožadovala 

omezení kompletního přístupu do NP, a to z důvodu negativního ekonomického dopadu pro 
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region. (Kompletní znění veřejné vyhlášky zde: Oznámení OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2022 

o dočasném vyloučení vstupu do lesa na území Národního parku České Švýcarsko - Ministerstvo 

životního prostředí (mzp.cz) 

V případě, že se horolezecký objekt nachází v blízkosti přístupné turistické stezky nebo 

cyklostezky, tedy přístup ke skalnímu objektu je vedený po této stezce, je možné ho pro 

horolezectví využít.  

Platnost omezení byla stanovena do 31. 8. 2022. 

Na celém území národního parku platí zároveň až do konce srpna zákaz vstupu v nočních 

hodinách (od 21.00 do 6.00). 

 

Děkujeme za pochopení.  

 

 

Za Správu NP J. Holešinská 

14. 8. 2022 
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