
České Švýcarsko • malebný kout Evropy 

 
 

Území Českého Švýcarska, malého pískovcového ostrůvku uprostřed Evropy, 

bylo 1. 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 

stážními věžemi a nejednou jsou zase tvary skal podobné pohádkovým 

postavám, lidským tvářím nebo zvířatům.  



  

 
Edmundova soutěska 

Edmundova soutěska, dříve nazývaná Tichá nebo Dolní, skalnatý kaňon řeky 

Kamenice, poslední ze tří soutěsek na dolním toku řeky, východně od Hřenska. 

Její stěny tvoří strmé, často kolmé skalní stěny, vystupující nad úroveň hladiny 

do výšky 50 až 150 metrů, s dobře patrným kvádrovým rozpadem pískovců, 

některé balvany se sesuly na dno kaňonu. 

V úseku, kde skály spadají přímo do vody, nahrazuje cestu plavba na člunech. 

Přístup z horního okraje Hřenska je pěšinou zprvu po levém, pak po pravém 

břehu Kamenice pod skalními převisy s třemi tunely ke splavu, nad nímž je 

dolní přístaviště člunů. 

Po vodě je možné urazit další úsek 960 m, na který navazuje pěší stezka po 

levém břehu k Meznímu můstku, odkud je možné pokračovat dál do Divoké 

soutěsky nebo vystoupit po schodech do Mezné. 

Nad soutěskou vystupuje řada skal se zajímavými útvary, např. Skalní rodina či 

Strážce. 

 

 

 

 



Divoká soutěska 

Divoká soutěska je hluboký skalnatý kaňon řeky Kamenice, navazující u 

Mezního můstku na Edmundovu soutěsku. Od Mezního můstku vede stezka k 

dolnímu přístavišti, další 450m dlouhý úsek přístupný jen na člunech. 

 


