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Anotace 

V předložené práci je zpracován popis Adršpašska a také navrhnutá naučná stezka 

v blízkosti skalních měst. Práce je zaměřená na chráněnou krajinnou oblast Broumovsko, 

Adršpašské území, které ve své práci podrobně charakterizuji. Hlavní náplní bakalářské 

práce je navrhnutí naučné stezky v okolí Adršpašsko-teplického skalního města, která má 

seznámit s touto lokalitou. Vytvořila jsem naučné tabule jak po obsahové, tak po grafické 

stránce a tyto naučné tabule rozmístila po okolí. Většina map, které se nacházející 

v bakalářské práci, jsem vytvořila sama v programu ArcGIS. 

Klíčová slova: Chráněná krajinná oblast Broumovsko, Adršpašsko-teplické skály, 

naučná stezka, naučná tabule. 

Summary 

My bachelor thesis gives a detiled description of the landscape and Rock City of 

Adršpach, the final part of my thesis is focused on the proposal of a nature trail in the 

vicinity of this area. My thesis is also focused on the protected landscape of Broumovsko 

area, the area of Adršpach, which is described in detail further in this work. The main 

focus of my bachelor thesis is to propose a nature trail in the surroundings of Adršpach-

Teplice Rock City, and the purpose of this is to bring the detailed description of the whole 

area. Preparation and making of educational display boards with appropriate contents and 

graphics are also a part of this proposal. These educational display boards were placed in 

the local neighbourhood. Most of the maps, which are included in my bachelor thesis, were 

created by me in the ArcGis Programme. 

Key words: Protected landscape of Broumovsko area, Adršpach-Teplice Rock 

City, nature trail, educational display board. 
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Seznam zkratek 

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny 

A-T skály – Adršpašsko-teplické skály 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

DIBAVOD – digitální báze vodohospodářských dat 

EEA - Evropská agentura pro životní prostředí 

EU – Evropská unie 

EVL – evropsky významná lokalita 

GIS – geografický informační systém 

CHKO  – chráněná krajinná oblast 

MZCHÚ – maloplošná zvláštně chráněná území 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

NPR – národní přírodní rezervace 

PO – ptačí oblast 

PP – přírodní památky 

PR – přírodní rezervace 

SAC – Sites of Community 
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1 Úvod 

 Téma mé bakalářské práce jsem si vybrala proto, že za poslední tři roky jsem 

několikrát navštívila skalní města na Adršpašsku a tuto oblast si velmi oblíbila. Popisovaná 

oblast se nachází v CHKO Broumovsko v severozápadní části. Přírodní hodnoty a krásy 

Adršpašska vytváří významná krajina skal a roklí. 

 První kapitola bakalářské práce je zaměřená na přírodní poměry, kde se budu 

zabývat zejména geologií, geomorfologií a flórou a faunou. Dalším tématem jsou kulturně-

historické poměry, kde popisuji těžbu a zpracování písku a také začátek turistického ruchu 

ve skalních městech. Následně se zabývám lesy a hydrologii. Významnou kapitolou jsou 

skalní města jak na Adršpašsku, tak v okolí a jsou provázené fotografickým doprovodem. 

Další kapitolou je Natura 2000, ve které popisuji chráněné druhy a chráněné významné 

evropské lokality na tomto území.  

 Cílem mé bakalářské práce je navržení poznávací stezky na Adršpašsku, kde chci 

poukázat na krásy a vzácnosti přírody v daném území, které ročně navštěvuje spousta 

turistů. Chci díky těmto naučným tabulím turistům představit přírodní a kulturně-historické 

poměry, flóru a faunu, PR Křížový vrch, NPR Adršpašské skály, NPR Teplické skály 

a možnosti plavby po zatopeném lomu a umělém jezírku v této zájmové lokalitě. Na 

Adršpašsku se taková naučná stezka nenachází. Hlavním prostředkem pro navržení naučné 

stezky a seznámením se zájmovou oblastí jsou naučné tabule, které budou rozmístěny na 

Adršpašsku v okolí skalních měst.  Naučné tabule mají informovat a lehce vzdělávat 

návštěvníky této oblasti.  

 Během zpracování své bakalářské práce jsem pracovala s GIS, kde jsem tvořila své 

vlastní mapy k této práci. Zdrojem dat byl ČHMÚ, EEA a DIBAVOD. 
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2 Popis fyzicko-geografických poměrů oblasti 

Adršpašsko se nachází v Královéhradeckém kraji (Obr. 1), v okrese Náchod 

v severozápadní části v těsné blízkosti Polských hranic.  

 Pří zpracování této kapitoly jsem pracovala s GIS, ve kterém jsem tvořila mapy 

CHKO Broumovsko a Adršpašska. 

 

Obr. 1: Mapa Královéhradeckého kraje a Adršpachu [1] 

2.1 Geologie a tektonické poměry 

 Na Broumovský výběžek, kde se nacházejí skalní města Adršpašska, dosahuje 

vnitrosudetská pánev, která dělí Západní Sudety na východní část a část západní (Mísař, 

1969). Vnitrosudetská pánev se nachází severozápadním až jihovýchodním směrem, 

v oblasti mezi Krkonošemi, Sovími a také Orlickými horami (Chlupáč 2002). Tato pánev 

v české části vytváří zhruba třetinu z celku a zbývající část leží na Polském území a to 

severně, jižně a východně od Broumovska (Kopecký 2011).  

Střída (2003) píše, že vnitrosudetská pánev vznikla z Českého masívu už za 

variského vrásnění v období paleozoika, kdy se postupně zaplňovala paleozoickými 

a mezozoickými sedimenty (Obr. 2). Postupujícím poklesem jejího území se tvořila 

rozsáhlá vnitrohorská deprese, která byla při okrajích omezená tektonickými poruchami. 

V podloží pánve se vyskytují horniny krystalinika (Kopecký 2011). Obsah pánve vytváří 

uloženiny v rozmezí dlouhodobého geologického období a to od spodního karbonu do 

triasu. Tyto uloženiny mají mocnost až přes 3 500 m. Podle přeměn profilů hornin 
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a významných hiátů, zde můžeme pozorovat vývoj pozdně variských procesů a to lépe než 

v ostatních částech Českého masívu (Chlupáč 2002). 

 

Obr. 2: Geologická mapa (autor, 2014) 

 Ve spodním karbonu se usazovaly slepence a ve svrchním karbonu se vyvíjela 

sedimentace slepenců, pískovců a jílovců se slojemi černého uhlí. V období mladšího 

permu pánev vyplňovaly zejména červeně zbarvené slepence, pískovce a jílovce. 

Sedimenty těchto dvou geologických období jsou prokládané vulkanickými horninami 

melafyrů, porfyrů a jejich tufů (Kopecký 2011). Melafyry – jsou to především vyvřeliny 

andezitového typu, které spadají ve vnitrosudetské pánvi do první etapy efuzivní 

vulkanické činnosti (Chlupáč 2002). 

 Na začátku svrchní křídy nastává oživení tektonické aktivity na variských zlomech 

a zároveň došlo k záplavě mělkým mořem. Během záplavy moře v období křídy se tvořily 

tři zásadní vrstvy pískovců a to: dolní glaukonitické, střední živcové a horní křemenné 

(Kopecký 2011). Mocnost těchto pískovců se pohybuje okolo 100 metrů [2]. Tato 

pískovcová tělesa jsou od sebe rozdělena vrstvami opuk, což jsou prachovce, písčité 

vápence a slínovce a místy také rohovce (Kopecký 2011). 

 Sedimenty z křídového moře se nacházejí zhruba ve středu vnitrosudetské pánve. 

Tyto křídové mořské sedimenty jsou začleněny do tzv. Polické křídové pánve, což jsou 

oddělené části rozsáhlé české křídové pánve. Tato pánev je nejmladším horninovým 

souborem vnitrosudetské pánve. Sedimenty Polické křídové pánve se ukládaly v období 

svrchní křídy, tedy v období turonu až do období koniaku. (Kopecký 2011) 
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 V Polické křídové pánvi se vyskytují také kuesty, které jsou skvělými příklady 

kuest, kde se nachází členitá vrchovina rozčleněna do věnce asymetrických hřbetů, 

charakteristických kuest (Kukal et al. 2005). Území Adršpašska je rozčleněno do tří 

hlavních sedimentačních souborů křídových hornin, které vytváří obvodové vnější a vnitřní 

pásmo kuest a ve středu A-T skal. Vnější pásmo tvoří nejspodnější křídové horniny 

z období cenomanu a to glaukonitické a kvádrové pískovce a ze spodního turonu jsou to 

prachovce a pískovce. Vnitřní pásmo představuje střední vrstva pískovců, zastoupena už 

zmíněnými opuky. Nejmladší a nejsvrchnější vrstvou sedimentů Polické křídové pánve 

vytváří křemenné kvádrové pískovce, které představují jak celý masív A-T skal, tak 

Broumovských stěn a skalního města Ostaše (Kopecký 2011). 

 Tektonické poměry Polické křídové pánve jsou silně narušené, tzv. má zájmové 

území podobu značně složité brachysynklinály a to díky silnému tektonickému porušení 

hornin pánve a výzdvihu při jejích okrajích. Tyto tektonické poruchy ve směru 

severozápad až jihovýchod jsou stanoveny jako zlomy hlavních směrů, které procházejí 

podélně terénem Polické křídové pánve. (Kopecký 2011) 

2.2 Geomorfologie 

Adršpašsko v geomorfologických jednotkách podle Bína, Demek (2012): 

Provincie: Česká vysočina 

Podsoustava: Orlická podsoustava 

Celek: Broumovská vrchovina 

Podcelek: Polická vrchovina 

Polická vrchovina (Obr. 3) náleží ve středu Broumovské vrchoviny a je jednotkou, 

která má naprostou shodnost s jednotkou geologickou ve svrchní křídové polické pánvi [3]. 

Polická vrchovina je u povodí řeky Metuje převážně členitá a náleží především na 

sedimentech svrchní křídy a také na triasových sedimentech (Demek, Mackovčin 2006). Je 

to krajina, která má mnoho přírodních atraktivit, mezi které patří především pískovcová 

skalní města. Tektonicky jde o tzv. už zmíněnou brachysynklinálu, kde se nacházejí 

uloženiny křídových a spodnějších permokarbonových vrstev. Uspořádání těchto vrstev je 

projeveno kuestami, ve dvou soustředných obloucích. Na těchto strmých čelech kuest 

vznikla pískovcová skalní města. Příkladem takových kuest jsou NPR Broumovské stěny 

a můžeme jej označit za první typ. Druhým typem Polické vrchoviny jsou vzniklé erozně 

denudační rozrušení pískovcových tabulí. Tyto kvádrové pískovce se zvětrávaly podle 

křížících puklin a příkladem tohoto typu je NPR A-T skály (Bína, Demek 2012). Údolí 

řeky Metuje a jejich přítoků mají hluboce zaříznutý kaňonovitý ráz (Demek, Mackovčin 

2006). 
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Obr. 3: Geomorfologická mapa (autor, 2014) 

Geomorfologické okrsky Polické vrchoviny se dělí následovně podle Bína, Demek 

2012):  

 Polická stupňovina 

 Stolové hory  

 A-T skály  

Na zájmovém území se nachází geomorfologický okrsek A-T skal, kde se také 

vyskytuje největší tabule adršpašsko-teplická. NPR A-T skalní město zaujímá většinu 

plochy tohoto okrsku. Skalní město je rozděleno na dvě části: Adršpašské skály a Teplické 

skály, které jsou od sebe osamostatněné kaňonem Vlčí rokle (Obr. 4), kde protéká z části 

řeka Metuje (Bína, Demek 2012). NPR A-T skály se řadí k jedním nejlépe vyvinutým 

skalním městům na našem území (Rubín 2006). V těchto skalách se vyskytují skalní věže, 

které dosahují výšky 90 m. Tyto věže svírají úzké uličky mezi skály a tvoří tzv. náměstíčka 

a rokle. Uvnitř systému vnitřních kuest se vyskytuje Polická pánev. Pánev je proříznutá 

údolím řeky Metuje a toku Stárkovského potoka (Bína, Demek 2012). V okrsku A-T skal 

se také vyskytuje PR Křížový vrch, jenž je velmi členité skalní město, se skalními stěnami, 

pilíři a také věžemi (Demek, Mackovčin 2006). 
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Obr. 4: Vlčí rokle (autor, 2014) 

PSEUDOKRASOVÝ RELIÉF 

Pseudokras – jsou to tvary podobné krasovým. Tvary se pak dělí na povrchové a na 

podpovrchové a jsou vyvinuté v jiných horninách než karbonátových (Kukal et al. 2005). 

Pseudokrasové tvary vznikají na horninách nerozpustných nebo na horninách, které se 

těžko rozpouštějí a to za podpory zejména fyzikálních a mechanickými procesů. Během 

vývoje těchto tvarů na větších plochách terénu a v hojných a také pestrých formách. 

Příkladem jsou v rozsáhlé pískovcové morfostruktury, kdy můžeme bezprostředně mluvit 

o pseudokrasovém reliéfu. Na terénech, které jsou vytvářené křídovými horninami Polické 

vrchoviny, je pseudokrasový reliéf vytvářen úplnou stupnicí konkávních (vhloubené) 

i konvexních (vypuklé) povrchových tvarů [3]. Velikost povrchových tvarů se rozlišují na 

nanoformy, mikroformy, mezoformy a makroformy (Demek 1987). Mikro, mezo a makro 

– formy se na tomto zájmovém území vyskytují [3].  

Na území CHKO Broumovsko se nachází největší pseudokrasová suťová jeskyně, 

která se nazývá Teplická jeskyně, jejíž délka činí 1 065 m a vyskytuje se v NPR Teplické 

skály (Härtel et al. 2007). Je to typická bloková jeskyně s obrovským a nebezpečným 

labyrintem, jenž se táhne pod dnem Skalního potoka. Vyskytují se zde vysoké síně, které 

dosahují 20 m, také chodby, komíny nebo úzké průlezy, které vedou pod obrovskými 

skalními bloky, které se v minulosti zřítily ze sousedních skal a zaplňují tak v mocné 

vrstvě dno údolí. Skalní potoky s přítokem od Bludiště, které protékají jeskyní, tak 

v zimním období tvoří fantastické ledové útvary, které vydrží až do letního období. Do 

pseudokrasové jeskyně vede spousta vchodů (Rubín 2006). V nepřístupných Teplických 

jeskyních se nachází ne moc velká suťová jeskyně Kořenka, která je významná tím, že se 

v ní nachází nejvyšší kořenový stalagmit, který dosahuje 70 m výšky. Těchto kořenových 

stalagmitů se zde nachází několik desítek a řadí se tak mezi cenné a specifické hříčky 

přírody (Zajíček 2010).  

Podle Zajíčka (2010) se dále v Teplickém skalním města nachází Poseidon I, II 

a III, které definuje jako spletitý systém skalních trhlin, rozsedlin, puklinových propastí 
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a dále puklinových, rozsedlinových a suťových jeskyní. Systém Poseidon zaujímá 

41 500 m
2
 plochy. 

2.3 Klimatické poměry 

Adršpašsko a sousední Teplicko má podnebí, které je ve srovnání s ostatním 

okolním územím vnímáno především jako chladnější a drsnější a proto se řadí více 

k horskému podnebí. Výrazná členitost terénu, nadmořská výška a expozice vzhledem ke 

světovým stranám, napomáhá k podstatné rozdílnosti podnebí také v rámci relativně 

malého prostoru Broumovské vrchoviny. Území Adršpašska je zařazeno do studenější 

oblasti a rajonu CH 7 (Obr. 5), protože také meteorologicky poukazuje v rozsahu 

Broumovska na nejchladnější a nejdrsnější klimatické podmínky. Na území převažují větry 

ze severních až západních světových stran. Vítr během zimy mnohdy nabírá povahy 

silných vichřic (Kopecký 2011). Podle Härtela (2007) se srážky v A-T skalách pohybují od 

750 mm až 850 mm za rok v závislosti na nadmořské výšky a průměrná teplota se 

pohybuje okolo 6 °C, ve vyšších polohách je teplota nižší. Kopecký (2011) uvádí, že 

srážkové roční úhrny na Adršpašsku se pohybují od 850 mm až do 1 000 mm a více. To 

samé se shoduje v publikaci Tolasz, Baštýřová (2007).  

 

Obr. 5: Klimatické poměry v rajonu CH (Kopecký 2011) 

Mezi klimatické zvláštnosti pískovcových skalních měst patří například to, že 

v hlubokých a zastíněných roklích, skalních rozsedlinách a hojných pseudokrasových 

jeskyních a také propastech se vytváří výrazná klimatická inverze. Neustále vlhká 

a chladná dna hlubokých rozsedlin a jeskyň (ty jsou vysokými skalními zdmi oddělená od 

vstupu slunečního záření), způsobují to, že se v těchto prostorách drží sníh, firn a led a to 

až do léta. (Kopecký 2011) 
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2.4 Půdní poměry 

Ve skalních pískovcových městech a balvanitých sutí, kde se vyskytují extrémní 

podmínky kvádrových pískovců, se vyskytuje velmi mladý pedologický vývoj (Obr. 6). 

Prvním půdním typem je litozemě [4]. Litozemě se označuje jako surová půda. Tento 

půdní profil není tvořen složitě, protože ho vytváří mělký humusový horizont, který nasedá 

přímo na rozpad matečné horniny (Tomášek 2014). Dalším půdním typem, který se na 

Adršpašsku vyskytuje, je ranker. Ten se vyskytuje na balvanitých a kamenitých sutích [4]. 

Rankerové půdy jsou vytvářeny relativně mocným humusovým horizontem, který následně 

přechází přímo do substrátu. V humusovém horizontu se nachází velký podíl částečně 

rozložené organické hmoty, jenž zaplňuje trhliny mezi horninovým skeletem (Tomášek 

2014). V roklích mezi skalami (např. Vlčí rokle v A-T skalách) se nahromaďují rašeliny, 

které se usazovaly už během dob poledových – období preboreálu a boreálu [4]. 

 

Obr. 6: Mapa půdních poměrů (autor, 2015) 
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2.5 Flóra a fauna 

Flóra 

Rostlinné druhy Adršpašska se řadí mezi středně bohaté a chudé oblasti a to jak 

v počtu, tak v jejich rozmanitosti. (Ekrt 2011) 

Uvnitř pískovcových skalních lokalit (Adršpašské skály a Křížový vrch) se vážou 

např. mléčivec alpský (Cicerbita alpina), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum 

aquilegiifolium), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), vranec jedlový (Huperzia 

selago) nebo kapraď podobná (Dryopteris expansa). Horské druhy jako je podbělice alpská 

(Homogyne alpina), žebrovice různolistá (Blechnum spirant), a sítina kostrbatá (Juncus 

squarrosus) se vyskytují ve vyšších polohách pískovcových skalních měst a také ojediněle 

se nacházejí na jiných mikroklimatických chladných lokalitách – např. v Černém dolu 

u Horního Adršpachu. Významné je tady také ovšem mechové patro s převládajícím 

výskytem rašeliníků (Sphagnum sp.) a ploníků (Polytrichum commune, Polytrichastrum 

formosum, P. alpinum). (Ekrt 2011) 

V bylinném patře kvete růžovými a vonnými květy velmi časně na jaře lýkavec 

jedovatý (Daphne mezereum) a krátce po něm rozkvétá především ve vlhkých místech 

devětsil bílý (Petasites albus) a později rostou další hájové druhy, třeba např. sasanka hajní 

(Anemone nemorosa) nebo vzácná lilie zlatohlavá (Lilium martagon), který tvoří 

charakteristický jarní pohled. (Ekrt 2011) 

Některé skalní druhy kapradin nalezneme v nejprudších opukových kuestách a to 

v severních a západních svazích. Jsou to třeba puchýřník křehký (Cystopteris fragils), 

osladič obecný (Polypodium vulgare) či sleziník zelený (Asplenium viride). (Ekrt 2011) 

Fauna 

Pro faunu jsou důležitá především mokřadní, hlavně rašelinná stanoviště uvnitř 

pískovcových skalních měst. Ty nejznámější se nacházejí ve Vlčí rokli, která spokojuje A-

T skály [5]. 

Savci 

V oblasti Adršpašska se nachází 42 druhů savců, kteří se většinou nacházejí v ČR. 

Za jedny z významných savců je možné pokládat výskyt 12 druhů netopýrů a dále je 

zaznamenán zvýšený výskyt zvěře, kterými jsou: prase divoké (Sus scrofa), srnec obecný 

(Capreolus capreolus), jelen evropský (Cervus elephus) i nepůvodního muflona obecného 

(Ovis musimon). Mezi významné a vzácné savce se považuje rejsek horský (Sorex 

alpinus), který se nachází v chladných roklích Adršpašských skal. (Spíšek 2011) 
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Ptáci  

Mezi volné dravce krajiny můžeme sledovat káni lesní (Bute buteo), pošťolku 

obecnou (Falco tinnuculus) a krkavce velkého (Corvus corax). Vodní ptactvo je 

zastoupeno vzácným a také silně ohroženým druhem čápem černým (Ciconia nigra) a také 

čápem bílým (Ciconia ciconia) a také stojí za zmínění vzácný ledňáček říční (Alcedo 

atthis). Dalším významným dravcem je sova, která hostí v lesech na Adršpašsku. Jde 

o výra velkého (Bubo bubo), který je nejsilnější a největší sovou. Tito vyjmenování ptáci 

se řadí k ohroženým druhům. K silně ohroženým druhům se řadí výr velký (Bubo bubo) 

a sokol stěhovavý (Falco peregrinus), ale o tom více v kapitole Natura 2000. (Spíšek 

2011) 

Hmyz 

V NPR A-T skály bylo zachyceno přibližně 800 druhů brouků. Významný je 

výskyt několika čeledí, např. střevlíkovitých (Carabidae), dále drobný potápník 

(Stictotarsus duodecimpunctatus), který se nachází v zatopené pískovně a také byl 

zpozorován výskyt velkého a nápadného tesaříka kozlíčka hvozdníka (Monochamus 

sartor), který byl v A-T skalách opakovaně zpozorován na vzrostlých smrcích nebo 

smrkových pařezech. Kozlíček hvozdník je považován za vymírající druh v ČR. (Spíšek 

2011) 

2.6 Ochrana přírody 

MŽP ČR dne 27. 3. 1991 zřídilo vyhlášku číslo 157 s názvem CHKO Broumovsko, 

kdy důvodem ochrany je zachování přírodních hodnot a také zajistit, aby se co nejméně 

využívaly místní přírodní zdroje, zvláště podzemní voda v Polické křídové pánvi (Němec, 

Pojer 2007). Takřka 300 evidovaných lokalit vzácných rostlin, živočichů a úkazů neživé 

přírody se vyskytuje v oblasti CHKO Broumovsko (Dimter 2011).  

Nejvýznamnější z území CHKO Broumovsko jsou vyhlášena jako MZCHÚ. Na 

území o rozloze 410 km
2
 se vyskytuje šest MZCHÚ. Z toho dvě spadají na území obce 

Dolní Adršpach, kdy jde o NPR A-T skály a PR Křížový vrch (Dimter 2011). A-T skály 

byly roku 1933 vyhlášeny za chráněné území (Lukavský 1999?). Roku 1956 byla zřízena 

PR Křížový vrch. A-T skály jsou největším skalním městem jak u nás, tak i v celé střední 

Evropě. Skály jsou proslulé tím, že jsou spojené s přírodně velmi významným fenoménem 

pseudokrasového reliéfu, který je vytvořený v kvádrových pískovcích s nejrozsáhlejším 

komplexem tohoto druhu. A-T skály byly také začleněny do soustavy chráněných území 

Evropské unie Natura 2000 (Dimter 2011).  
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3 Popis kulturně-historických poměrů oblasti 

 Adršpašsko je známe především skalními městy, která jsou navštěvována turisty a 

horolezci jak z ČR, tak ze zahraničí. V minulosti měla velký význam pro Adršpašsko těžba 

a zpracovávání písku v lomech, které se zde nacházely. Dnes se tady písek už netěží.  

3.1 Těžba a zpracování písku 

Od konce 18. století byla oblast Adršpašska velmi významná v oblasti těžby 

a zpracování pískovců. Z archivních materiálů se zle dočíst, že na Adršpašsku okolo roku 

1900 fungovalo zhruba 12 lomů, které měly různou velikost.  V lomech se rozlamovaly 

kvádry a desky křídových nazelenale žlutých pískovců, které nalézaly využití například pro 

stavební potřeby nebo také pro umělecké a průmyslově účely a také se pískovce používaly 

na drobné kamenické práce (zárubně, okenní předprsně, chodníky, plotové sloupky anebo 

sakrální památky). Kvalitní vrstva pískovce se nalézala v hloubce v rozmezí 3 – 15 metrů. 

Během zimy bylo proto potřeba odhrabat vrstvu humusu a také hlíny, která se odstraňovala 

dynamitem. Pískovec se rozlámal pomocí tyčí, klínů a perlíků na bloky, které byly nahrubo 

opracovány a dále zpracovány nebo převezeny k dalšímu zpracování mimo lom. Zájem byl 

o brusné kameny, které měly 2,5 metrů průměr a 40 centimetrů tloušťku a odebírala je 

např. firma Škodovy závody v Plzni. (Dimter 2011) 

 

Obr. 7: Těžba písku v Adršpašských skalách (Dimter 2011) 

3.2 Rozvoj turistického ruchu v Adršpašských skalách 

 O prvních návštěvnících, kteří navštívili Adršpašské skály je zmínka z roku 1700. 

Byli to turisté ze sousedního Slezska (Adršpach – kraj skalních útvarů 2012). První 

organizovaný turistický ruch nastal až o 70 let později (Dimter 2011). Začátkem 19. století 

se začaly v okolí skal budovat první turistické trasy (Adršpach – kraj skalních útvarů 

2012). Začínají se opravovat cesty, zpřístupňují se úseky skalního labyrintu a zlepšují se 

kvality služeb turistům skalního města a následně se Adršpach přeměňuje na oblíbené 

turistické místo. Mezi návštěvníky skalního města byli především obyvatelé Čech 
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a Moravy, ale za krásami skal sem přijížděli i návštěvníci ze zahraničí a to Němci ze 

sousedního Slezska. Někdy se tady také objevili turisté z Polska, Rakouska nebo 

Holandska. Kolem roku 1935 se zrodil nápad, že by nastala spolupráce mezi třemi 

skalními městy, které se nacházely v těsné blízkosti a to: Adršpach, Teplice nad Metují 

a Hejšovina, ale díky druhé světové válce se spolupráce přerušila a návrh už nebyl od té 

doby předložen. Roku 1939 Adršpach navštívilo přes 140 000 návštěvníků, tedy nejvíc od 

počátku otevření skal (Dimter 2011).  

3.3 Počátky horolezectví v Adršpašských skalách 

 První zmínky o horolezectví na Adršpašsku jsou od 20 let 20. století a to i přesto, že 

turistický ruch se rozvíjel už mnohem dříve (Lisák, Sýkora 2011). Zmínka o prvních 

horolezcích, kteří podnikli první výstupy v Adršpašských skalách, je z roku 1912. Tito 

první horolezci pocházeli ze Saska (David, Soukup 2010). Během 20. let byl velkou 

událostí výstup na dnes významné skalní útvary, jako jsou Starostová (Obr. 8) nebo 

Milenci (Lukavský 1999?).  

  

Obr. 8: Horolezci na skalním útvaru Starostová (Lisák, Sýkora 2011) 

Během 30. let byla na Adršpašsku zdolána spousta věží a v té době se na skalách 

začali objevovat i místní odvážlivci z města Teplice nad Metují a  Dolního Adršpachu 

a také se tady objevovali lezci ze Sudetu. Roku 1941 byl založený první adršpašský 

horolezecký klub, který měl okolo 15 členů. Horolezci vyhledávali hlavně k lezení skalní 

útvary jako Starosta a Starostová nebo Milenci (Lukavský 1999?). Na Adršpašsku je dnes 

horolezci také vyhledáván Křížový vrch, ale méně než Adršpašské skály (Lisák, Sýkora 

2011).  
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4 Lesy Adršpašska 

V současnosti zabírají lesy Adršpašska 41% území. Více než 85% výměry lesních 

pozemků patří do vlastnictví státu ve správě státního podniku Lesy ČR a zbytek lesních 

pozemků patří hlavně do vlastnictví obce Adršpach a města Teplice nad Metují. Do 

přírodní lesní oblasti č. 24 Sudetské mezihoří, která je jak geologicky, tak 

geomorfologicky velmi rozmanitou vrchovinou v prostoru mezi Orlickými horami 

a Krkonošemi. Lesy z okolí Adršpašska (Obr. 9) jsou součástí této oblasti. (Kuna 2011) 

 

Obr. 9: Pohled na lesy na Adršpašsku z hradu Střemen (autor, 2014) 

4.1 Historie lesů 

  Na přelomu 1. a 2. tisíciletí n. l. byla krajina v okolí Adršpachu pokryta hlubokými 

lesy (Kuna 2011). Místní lesy území CHKO Broumovsko byly do 13. století součástí 

českého pohraničí [6]. Následně docházelo k postupné kolonizaci území a to způsobilo 

proměnu krajinného rázu. Tato přeměna v Adršpachu souvisela především se stavbou 

královských pohraničních hradů (např. hrad Adršpach nebo hrad Střemen). Během 

kolonizace byla také více než polovina lesů přetvořena pro zemědělskou půdu. Lesy 

v některých lokalitách nebylo možné využít pro zemědělství a to především ve skalnatých, 

svažitých nebo obtížných terénech a také na chudých, kyselých a kamenitých půdách 

(Kuna 2011).  

4.1.1 Současný stav lesů 

Na území CHKO Broumovsko lesy zabírají 40% z celkové plochy [2]. Adršpašské 

lesy zabírají 1 562 ha. V dnešní době nepřestává tendence zalesňování zemědělské půdy. 

Tento trend je cíleně podporován státní zemědělskou politikou se spojitostí s útlumem 

zemědělství (Kuna 2011). 
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Obr. 10: Pohled na lesy na Adršpašsku ze zříceniny hradu Adršpach (autor, 2014) 

Do skupiny hospodářských lesů patří převážná část lesů v okolí Adršpachu (Kuna 

2011). Do I. a II. zóny CHKO Broumovsko nebo případně do NPR nebo PR byly 

začleněny části lesů, ve kterých se dochovala přírodě blízká druhová skladba dřevin, které 

umožňují spoustě vzácným a chráněným druhům přežít v této kulturní krajině [6]. V NPR 

A-T skály a PR Křížový vrch (Obr. 11) se vyskytuje největší část těchto lesů (Kuna 2011). 

Tyto lesy se také nacházejí v NPR Broumovské stěny nebo v PP Ostaš [6]. 

 
Obr. 11: Lesy v PR Křížový vrch (autor, 2014) 

4.2 Regionální zajímavosti 

V lesích Adršpašska rostou dřeviny, které představují sice obvyklé lesní druhy, ale 

kvůli specifickým podmínkám se zde ovšem vyskytují určitě kuriozity. Např. je to 

adršpašská borovice (Pinus sylvestris), která se charakterizuje úzkou bělí a širokým 

červeným jádrem. Také má pravidelné letokruhy a rovný kmen bez větví a především 

plnodřevnost, což je pěkný válcový kmen s malou sbíhavostí. V lesích se nacházejí také 

stromy, které jsou 100 až 200 let staré a mají velmi husté letokruhy a v tomto věku 

dosahuje adršpašská borovice výborné kvality. V minulosti byla borovice díky své vysoké 

kvalitě oceňována zejména v průmyslu leteckém anebo také při stavbě lodí. Je ale nutné 

dodat, že tento typ stromu se vymezuje pouze na skalní města.  Adršpašský smrk (Picea 
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excelsior) má obdobné vlastnosti jako borovice, který se vyskytuje spíše v chladnějších 

roklích skalního města. (Kuna 2011) 

V oblasti Adršpašska se značně dobře vede modřínu (Larix decidua). Neobvyklý 

strom je také bříza (Betula sp.), jelikož ve skalách se dostává do výjimečné formy a to do 

břízy skalní – břízy karpatské (Betula carpatica). Pro pískovcové skalní oblasti jsou tyto 

druhy charakteristické a jde o ustáleného křížence břízy pýřité (Betula pubescens) 

a bělokoré (Betula pendula). Pokud se břízy srovnají s jinými populacemi břízy, tak 

dosahuje cenného vzrůstu. Kmeny břízy bývají rovné, válcovité a čistě vyvětvené. (Kuna 

2011) 

Také stojí za zmínění borovice vejmutovka (Pinus strobus), jelikož přestavuje 

značné riziko. Příkladem můžou být Labské pískovce. Je totiž na nich možné poukázat na 

to, že borovice je schopna se na písčitých půdách velice dobře přirozeně zmlazovat 

a přitom dokáže agresivně potlačovat původní dřeviny. Také agresivně potlačuje zástupce 

mechového a bylinného patra. Borovice je dřevina, která je bohužel zároveň značně 

náchylnou ke kalamitním rozpadům, ale to jen v případě, pokud se borovici dostane 

postavení, které je dominantní. Na území NPR A-T skály ve známých ohniscích výskytu 

v roce 2003 bylo kvůli těmto důvodům přistoupeno k ochrannému cílenému vymýcení 

borovic. (Kuna 2011) 
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5 Hydrologie 

Kouzlo Adršpašska nevytváří jen lesy, ale také voda a to v mnoha podobách. Ať už 

je to řeka Metuje, Adršpašský potok, zatopený lom, umělé jezírko v adršpašském skalním 

městě nebo vodopády.  

Vytvořila jsem mapu vodních toků v programu GIS na Adršpašsku, které tímto 

územím protékají (Obr. 12).   

 

Obr. 12: Mapa vodních toků (autor, 2015) 

5.1 Metuje 

Řeka Metuje je hlavním tokem jak Adršpašska, tak také celé Polické vrchoviny a je 

součástí řeky Labe, kdy je Metuje jejím levostranným přítokem. Do řeky Labe ústí 

v Jaroměři-Josefov (Křivánek 2014). Metuje pramení v západní části A-T skal ve výši 568 

m n. m. Nejvyšším bodem povodí je vrchol Čáp, který má 786 m n. m. Rozloha celkového 

povodí dosahuje 610 km
2 
(Řezáč 1955). Celková její délka je 78 km, z toho 6,5 km protéká 

na území Adršpachu (Kopecký 2011). Na této řece leží města: Teplice nad Metují, Hronov, 

Náchod a Nové Město nad Metují. Horní tok Metuje protéká soutěskami údolí A-T skal a 

následně také Polické vrchoviny (Křivánek 2014). Její vody padají v Adršpašských skalách 

několikametrovým vodopádem (Obr. 13) dolů přes hrazení adršpašského uměle 

vytvořeného jezírka do skalního města (Kopecký 2011).   
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Obr. 13: Velký vodopád v Adršpašských skalách (autor, 2014) 

Metuje opouští Adršpašské skalní město za jedním z významných skalních útvarů 

Homole cukru a poté protéká až směrem ke starému vstupu do skalního města 

(Obr. 14) (Kopecký 2011). Profil řeky se pozměňuje v souvislosti na šíři řečiště a rychlosti 

proudu průběhu toku. Řeka Metuje se řadí mezi nejčistější naše řeky a proto je ideální jak 

na sjíždění člunů, tak také na koupání (Křivánek 2014).  

 
Obr. 14: Metuje protékající kolem starého vstupu do Adršpašských skal (autor, 2014) 

5.2 Adršpašský potok 

Adršpašský potok pramení v nadmořské výšce 655 m v Hraničním hřbetu v jeho 

střední části a má rozlohu 9,833 km
2
. Do řeky Metuje se potok vlévá z levé strany 

u starého vstupu do adršpašského skalního města u hotelu Lesní zátiší a to ve výšce zhruba 

506 m n. m. Zprvu adršpašský potok směřuje směrem k jihu přes horní část obce Horní 

Adršpach. Zde je kousek od železniční stanice potok zesílen o další pramennou větev, 

která se do potoku vlévá od jihozápadu. Dále potok pokračuje poměrně prudkým spádem 

úzkého průlomového údolí a to mezi severním úbočím Hodkovické kuesty na jihu 

a příkrým úpatím Pavlovské hory a Libenské kuesty na severu. V tomto místě pak potok 
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přibírá nepojmenovaný levobřežní přítok. Tento neurčitý přítok přibírá rovněž 

průlomovým údolím vody až ze svahů Hraničního hřbetu. Posléze Adršpašský potok 

protéká širší kotlinou v obci Dolní Adršpach. Zde přibírá další tok, který odvodňuje 

rozsáhlou plochu jižních svahů Dlouhého vrchu – Libenské kuesty (Kopecký 2011). 

V blízkosti adršpašského skalního města se tento potok vlévá z levé strany do řeky Metuje 

[7]. 

5.3 Zajímavosti hydrologie na Adršpašsku 

Pískovcový lom v Adršpašských skalách – V Adršpašských skalách se nachází jezero 

(Obr. 15), které vzniklo zatopením těžební jámy – lomu.  Přes desítky let se zde těžil 

křemitý písek, který sloužil pro výrobu skla (Kopecký 2011). Roku 1974 byla těžba 

křemitého písku ukončena [7]. Hrozilo, 

že při pokračující těžbě může dojít 

k odtěžení posledního skalního pilíře ve 

směru do chráněného adršpašského 

skalního města (Kopecký 2011). 

Původní pískovna byla zatopena po 

ukončení těžby oligotrofní vodou. Dnes 

má pískovna výbornou čistou vodu, kdy 

průsvitnost zajišťuje výhled až skoro na 

dno. Hloubka činí zhruba 15 m [7]. 

 

Adršpašské jezírko - Adršpašské jezírko (Obr. 16) je uměle vytvořená plocha, která 

vznikla v 19. století kvůli přehrazení řeky Metuje a následně také vzniku vodopádu 

v Adršpašských skalách [7]. V druhé polovině 

19. století se jezírko stalo turistickou atrakcí, 

kdy se začala podnikat plavba loďkou po 

umělém jezírku (Adršpach – kraj skalních 

útvarů 2012). Jezírko se během zimy vypouští, 

takže nezamrzá. Nevyskytují se zde žádné ryby 

a voda z tohoto jezírka, se řadí mezi minerální. 

Jezírko je 322 m dlouhé a 20 m široké 

(Průvodce v Adršpašských skalách [pers. 

kom.] 17. 7. 2014).  

Obr. 15: Pískovcový lom (autor, 2014) 

 

Obr. 16: Jezírko, plavba pramicí lodí (autor, 2014) 
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6 Skalní města Adršpašska 

Skalním městem se chápe shromáždění skalních útvarů, ať jsou to bloky, věže, 

stěny atd., které jsou tvořené procesy zvětrávání a odnosu v odlišných typech hornin 

(sedimentární, vulkanické atd.). Nejdokonalejší skalní tvary vznikly v pískovcích. (Rubín, 

Balatka 1986) 

Skalní města Adršpašska, se nalézají v CHKO Broumovsko o rozloze 430 km
2
 

(Obr. 17). Oblast Broumovska byla za CHKO vyhlášena roku 1991, nacházející se 

v severovýchodních Čechách (Patzelt, Šůlová 2012). Území CHKO Broumovska má velmi 

bohatou a zajímavou neživou přírodu, kdy pro turisty jsou nejzajímavější skalní města. Jde 

o NPR Adršpašské skály a Teplické skály, NPR Broumovské stěny a PP Ostaš. A-T skály 

se řadí jako celek k největším skalním městům jak v ČR, tak ve střední Evropě a jsou od 

sebe rozdělené Vlčí roklí (Rubín 2003). Dlouhou dobu lidé moc nevěděli o skalních 

městech, která se nacházejí na Adršpašsku, jen je využívali během válek, kdy jim tyto 

skály sloužily jako ukrýt (David, Soukup 1994). Od druhé poloviny 18. století se o skály 

na Adršpašsku začali věnovat výzkumníci a od tohoto data se také datují přílivy prvních 

návštěvníků a skály neboli skalní útvary tak dostávají své první názvy (Dimter 2011). 

 

Obr. 17: CHKO Broumovsko [8] 
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6.1 Adršpašské skály 

Adršpašské skály (Obr. 18) se nacházejí v severní části pískovcové plošiny A-T 

skal. Adršpašské skály jsou chráněny jako NPR od roku 1933 a řadí se k nejzajímavějším 

skalním městům v Česku. (Rubín 2003) 

 

Obr. 18: Výhled na Adršpašské skály z Křížového vrchu (autor, 2014) 

V okrajových partiích mají skály více jak 80 m a působením přírodních faktorů 

vytvářejí pískovcové útvary. Nejznámější pískovcové skalní útvary jsou Starosta 

a Starostová (Obr. 19), Homole cukru nebo 

Milenci (Obr. 20). Skalní hřebeny a bloky jsou 

vzájemně rozděleny hlubokými soutěskami, které 

se nazývají ulice, a širším partiím se říká náměstí, 

kdy dobrým příkladem je třeba zmínit Sloní 

náměstí (Rubín 2003). Skalním městem protéká 

už zmíněná řeka Metuje, která protéká umělým 

Adršpašským jezírkem, které je turisticky 

využíváno pro plavbu na loďce (Adamovič et al. 

2010).  

 

 

Obr. 19: Starosta a Starostová (autor, 2014) 

 Obr. 20: Milenci (autor, 2014) 
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V Adršpašských skalách se vyskytují dva vodopády a to Velký a Malý. Malý 

vodopád (Obr. 21) má výšku 4 metrů a řadí se do skupiny pravých vodopádů. Velký 

vodopád má 16 metrů a zajímavostí vodopádu je, že střídá od hrany k patě svůj směr 

o takřka 90 stupňů vlevo (Janoška 2008). Součástí Adršpašských skal je také jezero neboli 

zatopený pískovcový lom, který je obklopený romantickou skalní kulisou (Rubín 2003). 

Od 18. století se skalní město stalo zájmem prvních turistů a následně se začal rozvíjet 

turistický ruch (Motyčková 2012). Horolezectví se v Adršpašských skalách rozvíjelo 

až v první polovině 20. století (Adamovič et al. 2010). Některé skalní útvary mají svůj 

název už od dob prvních turistů. Jsou to zejména Starosta a Starostová, Milenci, Homole 

cukru nebo Eliščina věž (Adršpach – kraj skalních útvarů 2012). 

 

Obr. 21: Malý vodopád (autor, 2014) 

V blízkosti Adršpašských skal se nachází zřícenina hradu Adršpach (Obr. 22), který 

byl pravděpodobně postaven ve 14. století (David, Soukup 2010).  Do současnosti se 

z hradu moc nedochovalo. K vidění jsou tady patrné části hradeb (např. skalní brána) nebo 

pozůstatky takřka zavalené studny. Ze zříceniny hradu je nádherný výhled na Adršpašské 

skalní město a je volně přístupný (Čížek, Slavík 2011).  

 

Obr. 22: Zřícenina hradu Adršpach (autor, 2014) 

6.1.1 Turistický okruh 

Turistická trasa (Obr. 23) v Adršpašských skalách je dlouhá 5 km a trvá zhruba 2 až 

3 hodiny. Tento okruh je veden po zelené a modré značce. Trasa začíná u vstupu do skal 

a před vámi se otevře nádherný pohled na zatopený lom. Turistická trasa kolem lomu je 
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vedena po modré značce a poté se pojí na zelenou trasu, která vede přes celé Adršpašské 

skalní město, kde ke zhlédnutí čekají nádherné skalní útvary, např. Homole cukru 

(Obr. 24), malé a velké panorama, vodopády a plavba po umělém jezírku nebo po 

zatopeném lomu.  

 

 

 

 

6.2 Teplické skály 

 Teplické skály leží v jižní části pískovcových A-T skal a od roku 1933 je skalní 

město také chráněné jako NPR. Nejvyšším bodem skalního města je Čáp s nadmořskou 

výškou 786 m (Rubín 2003). Pod skalním městem se nachází Teplická jeskyně, která má 

délku 1 065 m a řadí se tak k nejdelším pseudokrasovým jeskyním u nás (Härtel et al. 

2007). Také se v Teplických skalách nachází podzemní labyrint Poseidon. Větší část 

Poseidonu není turistům zpřístupněna. Zpřístupněna je pouze jedna z největších 

podzemních prostor Poseidonu a to Chrám v Chrámovém náměstí (David, Soukup 2010).  

Obr. 23: Turistická trasa v Adršpašských skalách [9] 

 

Obr. 24: Homole cukru (autor, 2014) 
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Obr. 25: Velké chrámové náměstí v NPR Teplické skály (autor, 2014) 

Mezi zajímavosti skalního města patří úzké a temné soutěsky s vysokou teplotní 

inverzí a výskyt vzácných bezobratlých živočichů a část glaciálních reliktů. Ještě mezi 

zajímavosti se řadí mnoho horolezeckých tras, které se tady nacházejí a jsou často 

využívány horolezci. (Adamovič et al. 2010)  

Také v Teplickém skalním městě se nachází zřícenina hradu, který se nazývá 

Střemen (nebo Střmen). Hrad byl postavený pravděpodobně během 13. století [10]. 

Střemen byl vybudovaný na třech skalách a propojený byl můstky a schody. Byl postaven 

především ze dřeva na pískovcovém podstavci, proto se z něho dochovaly jen pozůstatky, 

které jsou upravené do skal a množství zářezů pro nasazení trámů (David, Soukup 2010). 

Dnes zde objevíte otesané skalní útvary, zářezy pro trámy a pozůstatky schodů a na místě, 

kde stála hlavní věž, je dnes vybudovaná vyhlídka, odkud je nádherný výhled na okolí 

(Obr. 26) [10].  

 

Obr. 26: Výhled na okolí z hradu Střemen (autor, 2014) 

6.2.1 Turistický okruh 

 Turistický okruh (Obr. 27) trvá zhruba 4 hodiny a má délku okolo 6 km. Trasa je 

směřována po modré značce.  
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Obr. 27: Turistický okruh přes Teplické skalní město [10] 

Během okruhu přes skalní město spatříte 16 naučných tabulí, které vás informují 

např. o flóře a fauně, teplických jeskyní, systému Poseidon, skalním chrámu apod. Na 

naučných tabulích se nachází i spousta fotografii. Obdobně jako v Adršpašských skalách 

i tady jsou pojmenované skalní útvary. Mezi zajímavá místa na turistické trase přes 

Teplické skály patří zřícenina Střemen, věž Hláska, Velké chrámové náměstí nebo 

Martinské stěny. V Teplických skalách (2011) se píše o skalní bráně, která připomíná 

návštěvu Johanna Wolfganga Goetha z roku 1790 (Obr. 28). 

 

Obr. 28: Skalní brána (autor, 2014) 

6.3 Křížový vrch 

Dalším skalním městem, které se na Adršpašsku nachází je Křížový vrch (Obr. 29), 

který byl roku 1956 vyhlášen za PR a je také součástí CHKO Broumovsko (Střída et al. 

2003). Předmětem ochrany je především geomorfologické rozčlenění hřbetů a také porosty 

původní borovice, které se tady vyskytují. Skalní město má nepravidelný tvar a nachází se 

v těsné blízkosti Adršpašský skal, kde je od sebe odděluje široká údolní niva, jak píše Šmíd 

(1979). Nejvyšší vrchol Křížového vrchu je 667 m n. m. a výška stěn se pohybuje okolo 

20-50 metrů. Vyskytují se tady také drobné jeskyně (Adamovič et al. 2010). 
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Obr. 29: PR Křížový vrch (autor, 2014) 

 Na vrcholu Křížového vrchu se nachází železný kříž (Obr. 30), který pochází 

z druhé poloviny 19. století na pískovcovém podstavci s plastikami svaté Anny, Josefa 

a Jana Nepomuckého. (Střída et al. 2003) 

 

Obr. 30: Železný kříž na pískovcovém podkladě (autor, 2014) 

Ve skalách jsou usazeny litinové reliéfy (Obr. 31) křížové cesty, které jsou 

působivě umístěné jak v přírodních, tak také v 

uměle přitesaných pískovcových útvarech. Cesta 

na Křížový vrch byla vybudována už v 17. století 

a renovována byla během 80. let 20. století 

(Adamovič et al. 2010). Tato PR je spíše 

atraktivnější pro horolezce než pro turisty, kteří 

spíše navštěvují blízké A-T skály, ale pokud tady 

turista zabloudí, tak se nejčastěji vydává Křížovou 

cestu směrem na vyhlídku se železným křížem 

(Lisák, Sýkora 2011).  

  

Obr. 31: Litinové reliéfy (autor, 2014) 
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6.4 Skalní města v okolí 

 V CHKO Broumovsko se vyskytují další skalní města a to PR Ostaš spolu s PP 

Kočíčí skály a NPR Broumovské stěny, které se nacházejí v severovýchodní části CHKO 

Broumovsko v blízkosti města Police nad Metují. 

6.4.1 Ostaš 

 PR Ostaš je osamocená stolová hora Ostaš a její nejvyšší vrchol se tyčí do výšky 

700 m n. m. Nachází se severozápadně 4 km od města Police nad Metují (Střída et al. 

2003). PR Ostaš se vyskytuje uprostřed CHKO Broumovsko spolu s PP Kočičí skály se 

zajímavými pískovcovými skalními útvary (Adamovi et al. 2010). Ostraš byla za PR 

vyhlášena roku 1956 a nachází se ve vrcholové části kopce (Střída et al. 2003). Kočičí 

skály byly za PP vyhlášené toho samého roku jako PR Ostaš (Rubín 2003). 

 Zajímavosti PR Ostaš je skalní město zvané Horní bludiště, které se nachází na 

vrcholu kopce (Rubín 2003). Ke zhlédnutí určitě upoutá skalní věž Zbrojnoš, skalní útvary 

Medvídků (Obr. 32) nebo úzký pilíř Čertovo auto (David, Soukup 2010). 

 

Obr. 32: Medvědi (autor, 2014) 

Také se zde vyskytují dvě vyhlídky. První vyhlídku vytváří vrchol Ostaše - 

Frydlánská vyhlídka, ze které je úžasný výhled na severovýchodní část CHKO 

Broumovsko. Druhá vyhlídka nese název 

Krtičkova vyhlídka, ze které je pohled na PP 

Kočičí skály (Obr. 33) (David, Soukup 2010).  

Kočičí skály se dají projít turistickou trasou 

zvanou Dolní bludiště o délce 1 km, kde je 

k vidění Kočičí hrad a pískovcové hřebeny a 

věží o výšce až 40 metrů. PP Kočičí skály 

jsou hodně vyhledávány horolezci (Rubín 

2003).  

 
Obr. 33: Pohled na Kočičí skály z Krtičkovi vyhlídky (autor, 2014) 
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6.4.2 Broumovské stěny 

 Broumovské stěny se už nenacházejí v těsné blízkosti Adršpašska. Skalní město 

leží mezi městy Police nad Metují a Broumovem a má délku zhruba 13 km a to 

severozápadně na jihovýchod (Rubín 2003). Také Broumovské stěny byly vyhlášeny za 

NPR, ale o 23 let později než A-T skály, tedy roku 1956 (stejně jako PR Ostaš) a prochází 

napříč Broumovským výběžkem (Střída et al. 2003). Území je hlavně zalesněné a na hodně 

místech jsou lesy rozčleněné do skalních částí (Rubín 2003). Nejvyšší vrchol je 

Božanovský Špičák, který se nachází 773 m n. m. (Adamovič et al. 2010).  

 Mezi nejvíce navštěvovaná místa této oblasti patří kaple Paní Marie Sněžné 

(Obr. 34) z r. 1733 s půdorysem hvězdy a za zhlédnutí stojí se také podívat na Skalní 

divadlo (Obr. 35), odkud je nádherný výhled na skály a zároveň je odtud vidět do známé 

Kovářové rokle. (David, Soukup 2010) 

 

V NPR Broumovské stěny se nachází mnoho vyhlídek. Mezi tyto vyhlídky patří 

třeba Supí hnízdo (Obr. 36), Ovčín, na Koruně a další. (David, Soukup 2010) 

 

Obr. 36: Vyhlídka ze Supího hnízda na severní část CHKO Broumovsko (autor, 2014)  

Obr. 34: Kaple P. Marie (autor, 2014) 

 

Obr. 35: Skalní divadlo (autor, 2014) 
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7 NATURA 2000 

7.1 Definice 

 Co je to Natura 2000? Je to soustava chráněných území v rámci Evropské unie 

(Prchalová 2010). Záměr této jmenované soustavy je zajistit ochranu vážně ohrožených 

druhů živočichů a rostlin a také nejcennější přírodní stanoviště. Na území CHKO 

Broumovska jde např. o rašeliniště nebo skalnaté reliktní bory [11]. 

 Podle Prchalové (2010) je soustava Natura 2000 tvořená dvěma nejdůležitějšími 

zákonnými předpisy a to: 

1. Směrnice Rady 79/409/EEC, o ochraně volně žijících ptáků,  

2. Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Podle první směrnice, musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlášené PO (SPA) za 

účelem ochrany. Druhá směrnice se zabývá stanovištěm, pro které musí být vyhlášena 

zvláštní chráněná území (SCI) pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy 

živočichů. Tyto dvě směrnice dohromady vytvářejí soustavu Natura 2000, jejímž posláním 

je, aby chránila rostlinné a živočišné druhy a v měřítku celé EU má tato soustava také 

chránit ohrožená přírodní stanoviště. Soustava Natura 2000 může také tedy obsahovat 

i takové druhy nebo organismy, které nejsou dodnes u nás chráněny naší národní 

legislativou. Dnes soustava Natura 2000 vytváří pojem „přírodní stanoviště“, pro která jsou 

připravována taková území, která budou ochraňovat např. rašeliniště nebo květnaté bučiny. 

Na celém našem území probíhá terénní mapování výběru těch přírodních jevů, které by 

měly být začleněny do ochrany soustavy Natura 2000. [11] 

7.2 Ptačí oblasti  

 V CHKO Broumovsko se nachází PO o rozloze 9 126 ha, která vede ze 

severozápadu na jihovýchod v délce 23 km (Obr. 37). Dalo by se říct, že ochranné pásmo 

zaujímá středovou část CHKO Broumovsko. Do PO jsou zahrnuty A-T skály se sousedním 

Křížovým vrchem, Broumovské stěny a Ostaš. [12] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:01:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:206:0007:006:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:206:0007:006:CS:HTML
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Obr. 37: Mapa Ptačí oblasti v CHKO Broumovsko [13] 

Na území PO se vyskytují staré jehličnaté a listnaté lesy. Jsou zde také zastoupeny 

suťové listnaté a smíšené lesy na prudkých okrajích kuest a reliktní bory. Celková rozloha 

PO činí okolo 9 000 ha a leží v šesti MZCHÚ. Mezi nejdůležitější patří NPR A-T skály, 

NPR Broumovské stěny nebo PR Křížový vrch (Obr. 38). [14] 

 

Obr. 38: Ptačí oblast Broumovsko na Křížovém vrchu (autor, 2014) 

 Mezi vzácné druhy, které jsou předmětem ochrany, patří především celoevropsky 

vzácné ptactvo, které se vážou na skalní biotypy a rozsáhlé lesní porosty – je to sokol 

stěhovavý (Falco peregrinus) a výr velký (Bubo bubo). Na výraznou krajinu Broumovska 

se vážou i další evropsky významné druhy ptactva. Je to například krkavec velký (Corvus 

corax) nebo poštolka obecná (Falco tinnunculus). Kavka obecná (Corvus monedula) roku 

2006 zahnízdila ve dvou skalních městech a to v A-T skalách a v  Kočičích skalách. 

V bukových porostech hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), datel černý (Dryocopus martius) 
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a sýc rousný (Aegolius funereus). V rozsáhlých lesích také hnízdí naše nejmenší sova 

velikosti vrabce kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a ve smíšených porostech 

hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis). [14] 

 

Obr. 39: Vymezení klidové zóny v PR Křížový vrchu za účelem celoroční ochrany ptáků (autor, 2014) 

 

7.2.1 Chráněné druhy 

 Předmětem ochrany v CHKO Broumovsko jsou dva cílově celoevropsky ohrožené 

druhy: výr velký a sokol stěhovavý. 

Výr velký (Bubo bubo) – Výr velký (Obr. 40) je největší evropská sova, která má váhu 1,5 

až 3 kilogramy a při rozpětí křídel má 138 až 170 centimetrů (Motyčková, Motyčka 2007). 

Na počátku 20. století byl takřka vyhuben. Díky zákonné ochraně se podařilo dojít k tomu, 

že do 90. let došlo k pomalému zvyšování hojnosti tohoto druhu a v současnosti růst této 

sovy zřejmě ustálo.  Při pohledu na výra velkého jsou výrazná péra, která má ve tvaru 

oušek na své veliké hlavě a má také výrazné oči 

v oranžové barvě. Zbarvení výra velkého je 

žlutohnědé s tmavými skvrnami, které má po celém 

těle. Výra velkého najdete na Broumovsku ve skalách, 

které slouží k jeho hnízdění a to hlavně mezi balvany a 

v lesních porostech, ale také v druhotně vzniklých 

lokalitách a to buď v kamenolomech, nebo 

v zříceninách, kde se dokáže přizpůsobit životu. Živí 

se hlodavci anebo také většími ptáky a savci a to 

především ježky. Mezi jeho potravu patří drobná zvěř. 

Předpokládá se, že v PO na Broumovsku žije asi 10 

párů této sovy (Správa CHKO Broumovsko).  

 
Obr. 40: Výr velký (Správa CHKO Broumovsko) 
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Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) – Sokol stěhovavý (Obr. 41) se řadí mezi naše 

nejkrásnější dravé ptáky a také je znám tím, že je to nejrychlejší pták nejen u nás, ale na 

celém světě (Motyčková, Motyčka 2007). Během velmi rychlého letu, má schopnost 

stihnout letící kořist. Sokola stěhovavého lze poznat tak, že má světlou hruď s příčným 

vlnkováním, u mladých sokolů mají vlnkování orientované podélně a na tvářích má sokol 

stěhovavý typický vous tmavé barvy. Tento pták hnízdí ve výklenkách a dutinách ve skále, 

dále se také zabydluje i u jiných ptáků a občas si také vybírá výškové stavby. U nás sokol 

hnízdí kvůli klimatickým podmínkám od konce března. Jejich mláďata vylétají z jejich 

hnízd během června a následně jsou pak krmena svými rodiči. Sokoli se běžně živí druhém 

ptáků, kteří mají velikost holuba. Do 20. století na našem území hnízdili pravidelně. 

Během 70. let nebylo dokázáno, že by u nás sokol stále hnízdil. Důvodem poklesu 

hnízdění sokola může být zapříčiněno především tím, že dochází k narušení jeho hnízda, 

vybírají se jejich mláďata a vajíčka a také bohužel nezákonný lov. V současnosti se na 

našem území opět nachází několik párů. Na území Broumovska bylo zpozorováno zhruba 

3 až 4 páry tohoto druhu (Správa CHKO Broumovsko).  

„V roce 2005 byla uzavřená část turistického okruhu v Teplickém skalním městě. I díky 

pochopení veřejnosti se podařilo sokolímu páru po 47 letech vyvést v této lokalitě tři 

mláďata.“ 

(Správa CHKO Broumovsko) 

 

Obr. 41: Sokol stěhovavý (Správa CHKO Broumovsko) 

7.3 Evropsky významné lokality  

Na území CHKO Broumovsko bylo vymezeno 8 EVL, které jsou zařazené do tzv. 

národního seznamu, který je stanoven nařízením vlády č. 132/2005 Sb.  Mezi Evropsky 

významné lokality patří například A-T skály, kdy předmětem ochrany jsou přechodová 

rašeliniště a třasoviště, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně 

nepřístupné veřejnosti (Teplické skály) a rašelinný les. Dále předmětem ochrany jsou 

bučiny asociace Luzulo-Fagetum (bukové porosty nacházející se v nižších polohách - 

přimíšen dub a někdy jedle) a jako poslední Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceetea 

(jehličnaté lesy s dominantním smrkem ztepilým). Další EVL jsou Broumovské stěny, kdy 
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tady jsou předmětem ochrany Evropská suchá vřesoviště, tak jako v A-T skalách 

chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, 

bučiny asociace Asperulo-Fagetum (listnaté lesy nesmíšených bučin a smíšených jedlo-

bukových lesů) a také bučiny asociace Luzulo-Fagetum. [15] 



Tereza Čechová: Krajinou skalních měst a lesů Adršpašska po souši i vodě 

33 
2015 

8 Návrh poznávací stezky a plavby / itineráře cesty za poznáním 

Cílem naučných stezek je především zaujmout turisty, informovat a vzdělávat jak 

s přírodními, tak i kulturními zajímavostmi navštívené lokality. V této kapitole se budu 

zabývat mnou navrženou naučnou stezkou, kde jejím záměrem je seznámení návštěvníků 

s lokalitou Adršpašska, protože si myslím, že v této lokalitě taková naučná stezka schází. 

Do A-T skal míří ročně spousty turistů a občas navštěvují také okolní území. Proto chci 

navrhnout naučné tabule, které přiblíží zajímavosti o skalních městech, o přírodních 

a kulturních poměrech a flóře a fauně, jenž se zde nachází, a kterou turisté mohou 

zahlédnout. Naučná stezka seznámí rovněž s méně známým skalním městem Křížový vrch 

a také zmiňuji možnou plavbu po hladině vody. 

V této kapitole uvádím základní informace a rozmístění jednotlivých naučných 

tabulí po zájmovém území. Následně navrhnu grafické zpracování těchto rozmístěných 

naučných tabulí s obsahovým a fotografickým doprovodem. 

8.1 Základní informace a mapa naučné stezky po Adršpašsku 

Naučná stezka se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Náchod, na území 

CHKO Broumovsko. Výchozím bodem naučné stezky je Horní Adršpach a cílový bod se 

nachází v NPR Teplické skály (Obr. 42). Délka trasy se pohybuje okolo 10 km a čas 

přechodu je okolo 3 hodin a 30 minut. Do NPR Teplických skal je možné dojet 

automobilem nebo autobusem, který jezdí z Dolního Adršpachu do Teplic nad Metují. 

Trasa naučné stezky není náročná a je vhodná pro každého, ale pokud se turista rozhodne 

navštívit A-T skály anebo si vyjít na Křížový vrch, tak tato část není vhodná pro vozíčkáře 

a pro rodiny s kočárky, ale záleží na každém, zda tuto trasu absolvuje.  

Pokud se turisté rozhodnou vyjít až na Křížový vrch, následně si projít celé A-T 

skály, počet kilometrů se pak pohybuje okolo 20 km a tím pádem se i zvyšuje čas 

přechodu. Doporučuji proto projít A-T skály během dvou dnů. 

 
Obr. 42: Mapa navrhnutí trasy [16] 
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8.2 Témata jednotlivých zastavení a rozmístění naučných tabulí 

Témata jednotlivých zastavení: 

1.  Vítáme Vás na Adršpašsku! 

2. Přírodní poměry 

3.  Kulturní a historické poměry 

4. Křížová cesta ukončena na Křížovém vrchu  

5. Flóra a fauna Adršpašska 

6.  NPR Adršpašské skály 

7. Plavba skalním městem 

8. NPR Teplické skály 

Začátek trasy se nachází v Horním Adršpachu kousek od autobusové zastávky, kde 

je umístěná uvítací tabule. Ta informuje o naučné stezce a jednotlivých tabulích, které jsou 

rozmístěné po Adršpašsku. Druhá tabule se nachází mezi Horním a Dolním Adršpachem 

u hlavní silnice a popisuje přírodní poměry v dané oblasti. Tabule se zabývá popisem 

geologie a půdních poměrů, které se na území vyskytují a také klimatickými podmínkami. 

Třetí tabule je umístěna v blízkosti Adršpašského zámku. Tato tabule informuje o kulturně-

historických poměrech, kde je popsán počátek turistického ruchu a také těžba a zpracování 

písku v lomech v této oblasti. Tyto tři zmíněné naučné tabule se nacházejí v rovném 

terénu. 

Čtvrtá naučná tabule se nachází pod PR Křížový vrch a zabývá se popisem této PR. 

Pokud by se turista rozhodl pro výšlap na Křížový vrch, pak výšlap není vhodný pro 

vozíčkáře a rodiny s kočárkem, neboť cesta na Křížový vrch je lehce kamenitá a následně 

na vrchol vede několik schodů. Další tabule je umístěna poblíž PR Křížového vrchu. 

Naučná tabule je provázena fotografiemi s názvem jednotlivých rostlin a zvířat, které 

můžou turisté v okolí Adršpachu zahlédnout. Od této tabule po naučné trase se turisté vrací 

kousek zpátky do Dolního Adršpachu, směrem k hlavnímu vstupu do A-T skal, kde je 

uvitá tabule se základními informacemi o Adršpašských skalách. Při vstupu do A-T skal 

turisté míří směrem k zatopené pískovně, kde se nachází další naučná tabule. Ta podává 

informace o tom, že turisté mohou Adršpašské skály zhlédnout z vodní hladiny.  Poslední 

naučná tabule se vyskytuje v jižní části A-T skal, k níž vedou dvě trasy. Jednu lze projít 

Vlčí roklí a druhou se turisté z Adršpachu mohou přemístit automobilem nebo 

autobusovou linkou do města Teplice nad Metují, odkud je možnost dopravit se do NPR 

Teplické skály. Avšak trasa v NPR Teplické skály není vhodná pro rodiny s kočárkem 

a vozíčkáře, neboť je zde středně stoupající a hrbolatý terén. Záleží na každém, zda tuto 

trasu absolvuje. Naučná tabule se vyskytuje poblíž vstupu do NPR Teplické skály.  
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8.3 Grafické zpracování naučné stezky 

8.3.1 Naučná tabule č. 1 

Naučná tabule č. 1 (Tab. 1) je umístěna v obci Horní Adršpach, v CHKO 

Broumovsko, na které je k vidění mapka naučné stezky a témata jednotlivých zastavení. 

Stezka je dlouhá okolo 10 km a má celkem 8 zastavení bez velkého převýšení. Celá 

naučná stezka má přiblížit informace o dané lokalitě. 

 

Tab. 1: Vítáme Vás na Adršpašsku! (autor, 2015) 
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8.3.2 Naučná tabule č. 2 

 

 Naučná tabule č. 2 (Tab. 2) se nachází mezi Horním a Dolním Adršpachem 

a zabývá se popisem geologie, půdních a klimatických poměrů na Adršpašsku.  

První část tabule seznamuje s geologií – tedy s vnitrosudetskou pánví, která 

dosahuje na toto území. Dále informuje o mladém pedologickém vývoji, který se tady 

vyskytuje. Jde o půdy typu litozem nebo rankerovité půdy. Druhá část popisuje klimatické 

poměry na Adršpašsku a podává informace např. o průměrně teplotě v létě, která se 

pohybuje okolo 16 °C a v zimě okolo – 4 °C. 

 

Tab. 2: Přírodní poměry (autor, 2015) 

 

 

 

 



Tereza Čechová: Krajinou skalních měst a lesů Adršpašska po souši i vodě 

37 
2015 

8.3.3 Naučná tabule č. 3 

Naučná tabule č. 3 (Tab. 3) je umístěna v Dolním Adršpachu a informuje o těžbě 

a zpracování písku v lomech na Adršpašsku a následně také podává informace o rozvoji 

turistického ruchu v Adršpašských skalách během 19. a 20. století. 

 

 

Tab. 3: Kulturní a historické poměry (autor, 2015) 
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8.3.4 Naučná tabule č. 4 

 Naučná tabule č. 4 (Tab. 4) se zabývá popisem PR Křížový vrch, který se nachází 

v borovém lese, poblíž Adršpašských skal v Dolním Adršpachu. Na vrcholu této PR se 

nachází železný kříž z druhé poloviny 19. století a také je odtud nádherný výhled na 

Adršpašské skály, Bukovou horu nebo za dobré viditelnosti jdou vidět také Krkonoše. 

 

 

Tab. 4: Křížová cesta ukončena na Křížovém vrchu (autor, 2015) 
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8.3.5 Naučná tabule č. 5 

 

Naučná tabule č. 5 (Tab. 5) je doprovázena fotografiemi různých druhů rostlin 

a živočichů, které by turisté mohli zahlédnout jak v okolí Adršpachu, tak v A-T skalách. 

Tabule se nachází v blízkosti PR Křížový vrch. 

 

 

Tab. 5: Flóra a fauna (autor, 2015) 
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8.3.6 Naučná tabule č. 6 

 

 Naučná tabule č. 6 (Tab. 6) se zabývá popisem turistické trasy v NPR Adršpašské 

skály, následně podává informace o tom, kterého roku byly tyto skály vyhlášeny za NPR 

a na jaké skalní útvary se tady turista může těšit. 

 

 

Tab. 6: NPR Adršpašské skály (autor, 2015) 
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8.3.7 Naučná tabule č. 7 

Naučná tabule č. 7 (Tab. 7) informuje o tom, že je možné Adršpašské skály 

zhlédnout také z hladiny vody a využít tak plavbu lodí a vychutnat si skalní prostředí, tak 

trochu jinak. Plavba lodí nabídne romantickou kulisu skalních útvarů.  

 

 

Tab. 7: Plavba skalním městem (autor, 2015) 
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8.3.8 Naučná tabule č. 8 

Poslední naučná tabule č. 8 (Tab. 8) popisuje NPR Teplické skály, které se 

nacházejí v jižní části A-T skal. Tato poslední naučná tabule informuje o tom, kdy Teplické 

skály byly vyhlášeny za NPR, o nejvyšším bodu a o trase přes Teplické skalní město 

a také, co turista může při procházce touto NPR zhlédnout. 

 

 

Tab. 8: NPR Teplické skály (autor, 2015)  
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9 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo především seznámení s lokalitou Adršpach, neboť 

tam každoročně míří spousty turistů za krásami A-T skal, které vytváří největší skalní 

město ve střední Evropě. Na základě toho jsem se rozhodla vytvořit naučnou stezku, která 

přiblíží turistům informace jak o přírodních, tak kulturních poměrech, o flóře a fauně, která 

se vyskytuje jak ve skalních městech, tak i v okolí. Díky tomu turisté získají lehké vzdělání 

o dané lokalitě a následně při návštěvě naučné stezky zamíří také do méně známého 

skalního města Křížový vrch.  

Naučná stezka, kterou jsem navrhla na území Adršpašska má informovat 

a vzdělávat návštěvníky této oblasti. Při tvorbě naučné stezky jsem si brala příklad 

z naučné stezky, která vede přes Teplické skalní město. Zaměřila jsem se zejména na to, 

aby tabule byly čitelné, neobsahovaly hodně textu a hlavně aby upoutaly pozornost 

návštěvníků.  

Během zpracování bakalářské práce jsem se naučila pracovat s programem ArcGIS, 

což pro mne osobně bylo velkým přínosem. Díky tomu jsem se naučila alespoň základy 

tohoto programu a zvládla jsem vytvořit mapy v oblasti geologie, geomorfologie, 

hydrologie a půdních poměrů. 

Pevně doufám, že tato práce bude přínosem pro ostatní stejně jako pro mne, kdy i já 

sama jsem během jejího zpracování nabyla spoustu informací o této zájmové lokalitě 

a získala jsem tak spoustu nových poznatků. Tímto jsem si Adršpašsko ještě více oblíbila.   
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