Slovní popis hranice území zasaženého požárem, kam se omezuje vstup veřejnosti

Od hraničního přechodu ve Hřensku po státní hranici do lokality Zadní Jetřichovice (turistický
hraniční přechod), dále po České silnici až k turistickému rozcestí Pod Šaunštejnem, odtud
hranice sleduje červenou TZT k bodu záchrany č. 074 (Dubák) a pokračuje po lesní účelové
komunikaci k bodu záchrany č. DC 073 (Za Mezní Loukou), dále hranice vede po silnici spojující
Hřensko – Jetřichovice až k rozcestí s účelovou komunikací vedoucí do lokality Zámeček, po této
účelové komunikaci pokračuje k Zámečku (Vysoká Lípa) a dále po modré TZT do Vysoké Lípy,
kterou obchází z jižní strany po hranici národního parku; po Kostelní stezce schází ke Kamenici,
kterou překračuje a odtud pokračuje po hranici klidového území směrem ke Kamenické Stráni a
dále po hranici klidového území po hraně soutěsky západním směrem až do Hřenska; Hřensko
obchází po hranici národního parku až ke státní hranici.

Seznam turisticky značených tras (TZT) s odlišným režimem

1. TZT v lokalitě požářiště, kterých se netýká zákaz vstupu do lesa (přístupné TZT, cyklotrasy, hipotrasy)
Barevné značení
červená TZT
modrá TZT
zelená TZT
žlutá TZT
červená TZT
Naučná stezka

Trasa/úsek
rozc. Pod Šaunštejnem – skalní hrádek Šaunštejn – Malá Pravčická brána – rozc.
Pod Dubákem
Vysoká Lípa – Zámeček – silnice Jetřichovice, Hřensko – Mezní Louka; včetně
odbočky na vyhlídku Ptačí kámen
Mezná – směr Hájenky (k hranici klidového území)
Mezná – rozc. Tři prameny
rozc. Tři prameny – Hřensko
Rysí stezka (Mezní Louka)

Hipotrasy
Trasa 1: Vysoká Lípa (jižní část) – Vysoký most
Trasa 2: rozcestí u Hájenek – směr Janov
Cyklotrasy
Číselné označení
3029, 3030
3030
21A

Trasa/úsek
Zadní Jetřichovice – rozc. Pod Šaunštejnem (Česká silnice)
Malá Pravčická brána – bod záchrany č. DC 073 (Za Mezní Loukou)
Mezná – rozc. Tři prameny

2. TZT mimo lokalitu požářiště, kde je stanovený zákaz vstupu
Barevné značení
žlutá TZT
modrá TZT

Trasa/úsek
Divoká rokle – rozc. Černá brána - odbočka
Panenská jedle – Hadí pramen včetně odbočky k Černé bráně

