
České Švýcarsko • malebný kout Evropy 
 

Území Českého Švýcarska, malého pískovcového ostrůvku uprostřed Evropy, bylo prvního ledna 

2000 vyhlášeno národním parkem. 

 
Množství značených turistických stezek, které propojují jedinečné přírodní lokality s historicky 

cennými místy, spolu s množstvím útulných a cenově dostupných hotelů a pensionů láká do této 

oblasti stále větší počet návštěvníků snažících se uniknout ruchu měst. Ti sem přicházejí hledat 

klid a odpočinek. Kaňon řeky Labe, největší pískovcový kaňon v Evropě, a především samy 

pískovcové skály mají své až fanatické přívržence. Pískovec, jenž dominuje zdejší krajině a utváří 

skály vysoké desítky až stovky metrů, byl díky své poddajnosti hojně využíván v architektuře 

baroka (slovo přišlo z portugalštiny, kde pojmenovávalo klenotnické ozdoby bizarních tvarů). Díky 

drsnému, pórovitému povrchu a díky puklinám vzniklým působením deště a větru se v těchto 

skalách již v devatenáctém století zrodil zvláštní druh horolezectví, v němž není třeba 

horolezeckých pomůcek. Malebnost skal je umocňována zelení okolních lesů. Když se člověk 

podívá na skály z údolí, protkaných toky divokých říček, uvidí ohromné pláty pískovce, nahrnuté 

jeden na druhý jakoby rukou obra, a diví se, jak je možné, že to celé drží již tisíce let pohromadě. 

Místy se pláty zakulacují a vypadají jak vysoustružené, jinde jsou zas ozubené a připomínají 

pevnosti se strážními věžemi a nejednou jsou zase tvary skal podobné pohádkovým postavám, 

lidským tvářím nebo zvířatům. Pokud se rozhodnete vydat k nám do Českého Švýcarska, věřte, 

že nebudete litovat a že se sem ještě nejednou vrátíte.  

Proto je nutné tuto krásu zachovat pro příští generace. Negativně může na celý komplex působit 

nevhodné používání energetických zdrojů zvláště pak využívání neobnovitelných zdrojů. 

Používání zdrojů energie v národním parku je minimální. Negativně na národní park mohou 

působit okolní lokality. Z tohoto pohledu je pak nutné provádět náležitou osvětu a využívat energii 

obnovitelných zdrojů. 
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