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I. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 

Plocha: CHKO Broumovsko se rozkládá na ploše 410 km2 (viz Obr.č.1) 

Geografická poloha: CHKO Broumovsko se nachází ve východních Čechách v okresech 

Náchod a Trutnov nedaleko hranic s Polskem v nadmořské výšce 350 m - 880 m 

(Ruprechtický špičák). Západní hranice je vytýčena zhruba mezi městy Hronov a Chvaleč.  

Založení: roku 1991 vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 157.  

K CHKO Broumovsko náleží:   

1. dvě národní přírodní rezervace (Adršpašské a Teplické skály, které patří k největším 

skalním městům v Evropě se svou rozlohou 17 km2)   

2. dvě přírodní rezervace (vrcholová část hory Ostaš a Křížová cesta u Adršpachu)  

3. dvě přírodní památky (Borek a Kočičí skály)  

4. národní přírodní památka Babiččino údolí v Ratibořicích  

 

Ve své práci jsem se zaměřila na popis přírodních poměrů v oblasti, obecné informace  

o zájezdu, vlastní návrh itineráře, popis turistických tras a zhodnocení turistického ruchu 

v této oblasti. Ráda bych svůj itinerář nabídla k realizaci nějaké cestovní kanceláři, neboť     

CHKO Broumovsko je překrásná oblast, která má stále co nabídnout. Kvalita služeb se 

neustále zlepšuje, což oblasti také přidává na atraktivitě.  

Oblast je velice atraktivní také pro rodiny s dětmi, dětem vyhovuje složitost a nejednotnost 

terénu, různé skalní výstupky skýtají skvělé možnosti k hrám na schovávanou, či jen jako 

různé prolézačky. Tuto oblast jsem v minulých letech navštívila několikrát, ráda se sem 

vracím, především jako dítě jsem ocenila právě tu rozmanitost terénu a možnosti, které mi 

skály poskytovaly.  
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II. PŘÍRODNÍ POM ĚRY 

 

2. 1. Obecný popis lokality 

„CHKO jsou rozsáhlá území s harmonickou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, 

významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, 

památkami osídlení aj.“ (6) 

 

Území CHKO Broumovska je rozděleno do 4 zón ochrany přírody (viz Obr. č. 2) 

 

Tabulka č. 1 Zonace CHKO Broumovsko (www.broumovsko.ochranaprirody.cz) 

Zonace Rozloha v % Obecný popis 

I. zóna 
8,5 % území CHKO 

Broumovsko 

Přírodní ekosystémy pískovcových skalních 

oblastí a dochované zbytky lesů  

na těžko přístupných lokalitách a údolní nivy  

s větší biologickou rozmanitostí. 

II. zóna 
14 % území CHKO 

Broumovsko 

Lesy s různou, místy značně změněnou  

druhovou skladbou, od starších, kvalitních  

listnatých a smíšených porostů až po čistě 

jehličnaté  monokultury, stejnověké, 

polokulturní až kulturní travinné porosty. 

III. zóna 
61,5 % území CHKO 

Broumovsko 

Zemědělské pozemky a lesy s různou druhovou 

skladbou, jehličnaté, smíšené a listnaté porosty 

menšího rozsahu, které nelze zahrnout do II. 

zóny.   

IV. zóna 
16 % území CHKO 

Broumovsko 

Lesy menšího rozsahu, obklopené rozsáhlými 

plochami zemědělské půdy, zóna vymezena  

v prostoru Broumovské kotliny, nový návrh 

zonace počítá s jejím podstatným zmenšením. 

Nově by však měla zahrnout i některé sídelní 

útvary, které jsou nyní součástí III. zóny. 

 



 5 

 

Obr.č. 1 Poloha CHKO Broumovsko (www.wikipedia.cz) 

 

 

Obr. č. 2 Mapa zonace (www.broumovsko.ochranaprirody.cz) 
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2. 2 Geologie oblasti 

 

Oblast CHKO Broumovska je geologicky i morfologicky velice pestrá oblast 

dolnosudetské pánve s osou SZ – JV. Geologicky ji tvoří především karbonbské, permské, 

triasové a svrchnokřídové sedimenty – pískovce a jílovce. Místy můžeme nalézt také 

permské vyvřeliny jako rhyolity a andezity. (1) 

Broumovská vrchovina je položena především na karbonských a permských sedimentech, 

permských porfyrech a melafyrech, na triasových a svchnokřídových sedimentech.  

Broumovské stěny a Adršpašsko – teplické skály se nalézají převážně na kvádrových 

pískovcích středního turonu. (2) 

 

 

Obr. č. 3 Permská stěna v Hynčicích 

(http://www.broumovsko.ochranaprirody.cz) 

 

 

Obr. č.4 Pískovcové sloupky u České Metuje 

(http://www.broumovsko.ochranaprirody.cz) 
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2. 3 Geomorfologie oblasti 

 

V pískovcích se vytvořily strukturně – denudační plošiny, útvary kvádrových pískovců  

se skalními městy a další jevy, které jsou typické pro křídové oblasti, které jsou rozlámané 

tektonickými pohyby. Na některých částech území můžeme doposud zaznamenat měřitelné 

aktivní pohyby na zlomech, aktivní jsou také jednotlivé pískovcové bloky. V Broumovské 

kotlině je na nich založena soustava měřících bodů pro měření pohybů. 

Asi nejznámějším fenoménem jsou v oblasti pískovce s kvádrovou odlučností. Díky 

vlivům kolísání teplot, působením vody a větru se zde vytvořil denudační reliéf, který je 

typický vznikem věří, sloupů, stěn skalních měst, teras roklí a slují. Nejrozsáhlejší jsou 

v oblasti Adršpašsko – teplické skály a Broumovské stěny, nesmíme však opomenout 

zmínit také Ostaš, který je pro nás významný jako tabulová hora. Teplické stěny mají také 

své specifikum. Vyskytuje se zde největší pseudokrasový jeskynní systém. (2) 

 

 

Geomorfologické členění 

Geomorfologická provincie:     ČESKÁ VYSOČINA  

Geomorfologická subprovincie:  IV   Krkonošsko – jesenická  

Geomorfologická oblast:   IVB   Orlická oblast 

Geomorfologický celek:   IVB-1   Broumovská vrchovina 

Geomorfologický podcelek:   IVB-1A  Žacléřská vrchovina  

Geomorfologický okrsek:   IVB-1A-a  Bernatická vrchovina 

      IVB-1A-b  Jestřebí hory 

      IVB-1A-c  Radvanická vrchovina 

      IVB-1A-d  Vraní hory 

Geomorfologický podcelek:   IVB-1B  Polická vrchovina  

Geomorfologický okrsek:    IVB-1B-a  Polická stupňovina 

      IVB-1B-b  Broumovské stěny 

      IVB-1B-c  Stolové hory 

      IVB-1B-d  Polická pánev 

      IVB-1B-e  Adršpašsko-teplické skály 
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Geomorfologický podcelek:   IVB-1C  Meziměstská vrchovina 

Geomorfologický okrsek:   IVB-1C-a  Broumovská kotlina 

      IVB-1C-b  Javoří hory             (1)  

 

Geomorfologie oblasti je bohatá, typickým příkladem jsou suky, strukturní hřbety a kuesty, 

v jejíchž čelech bývají  výrazné skalní útvary a města. Typické pro tuto oblast jsou také 

stolové hory, z nichž nejlépe vyvinutá je stolová hora Ostaš. Nejvyššími body oblasti jsou 

Královecký Špičák (881m.n.m) a  Ruprechtický Špičák (880 m.n.m).  (2, 6) 

 

 

Obr. č. 5 Teplické skály (foto, Milan Smoleň 2007) 

 

 

 

2. 4 Vznik pískovcových měst 

 

Zhruba před sto milióny lety ve svrchní křídě naposled zaplavilo území severních, 

středních a východních Čech (českou pánev) mělké křídové moře. Téměř po dvacet 

miliónů let tady moře vytvářelo obrovské vrstvy pískovcových sedimentů, slínovců a opuk, 

jejichž pevnost měla podstatný vliv na eroze hraničních hor pánve a to na západě a severu 

Krušných a Jizerských hor a v Krkonoších, na jihu to pak byly České středohoří a Železné 

hory. 

Sedimenty vznikaly postupně v pěti geologických fázích. V nejstarší fázi, kterou nazýváme 

cenoman, se tvořily sedimenty při okrajích pánve s nejpevnějším tmelem. V nejmladší, 

páté fázi, kterou nazýváme coniak, vznikaly sedimenty uprostřed pánve s různorodým a 

málo pevným tmelem. Na konci druhohor moře ustoupilo a na jeho místě se rozprostírala 
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jednotvárná rovina, kterou nazýváme Česká křídová tabule. Trvalo ještě mnoho miliónů let 

než dnešní příroda dostala podobu, jakou známe dnes. V třetihorách ji významně ovlivnila 

bouřlivá sopečná činnost. Pískovcová tabule byla rozlámána a trhlinami vystupovaly 

výrony čedičové lávy. Během alpínského vrásnění docházelo ke zlomům, při nichž  

se posunovaly zemské kry.  

Pukání tabule probíhalo převážně v kolmo na sebe jdoucích směrech. První, sudetský, 

směřoval ze severozápadu na jihovýchod, druhý, krušnohorský, z jihozápadu  

na severovýchod. Tím vznikly vzácné kvádrové pískovce, které jsou pro českou křídovou 

tabuli (sahala až k Drážďanům) charakteristické a jinde v Evropě se nevyskytují.  

(internet – 1) 

 

 

 

Obr. č. 6 Etapy vzniku skalních měst  (upraveno podle: L. Sitenský 1994 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Stádia tvorby skalních bran (upraveno podle: L. Sitenský 1994) 
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2. 5 Fauna a flora oblasti 

 

Díky různorodosti reliéfu terénu a také díky podílu lesů, které tvoří téměř 40%  

CHKO Broumovska a které se střídají s místy více či méně intenzivně zemědělsky 

obhospodařovanou krajinou můžeme v oblasti CHKO naleznout rozmanitou zvířenu. 

Populace některých živočichů jsou bezpečně chráněně díky nepřístupným terénům 

pískovcových skalních měst. Jako příklad můžeme uvést například rejska horského nebo 

myšici temnopásnou či sýce rousného. Mezi druhy, vyskytujícími se v oblasti nesmíme 

zapomenout uvést ještěrku obecnou a živorodou, v teplejších a sušších oblastech 

Broumovské kotliny můžeme narazit také na zmiji obecnou.  

Na zachovalých mokřadních loukách se vyskytují druhy vázané na vlhkomilnou vegetaci, 

jako například modrásek bahenní nebo perleťovec kopřivový. S ropuchou obecnou se 

můžeme setkat na vhodných biotopech prakticky v celé CHKO. 

Mezi vzácnější druhy mokřadů patří například rosnička zelená či skokan zelený. 

Nejvzácnějším exemplářem je asi mlok skvrnitý, který se vyskytuje dosti vzácně, většinou 

v okolí pramenišť a velice čistých lesních toků. (internet – 2) 

 

 

 

     

Obr. č. 8 Rosnička zelená                                      Obr. č. 9 Ještěrka obecná 

(www.broumovsko.ochranaprirody.cz)                 (www.broumovsko.ochranaprirody.cz) 

 

 

 



 11 

 

Z floristického hlediska je oblast CHKO středně bohatá, a fytogeograficky velmi 

pozoruhodná. Asi 40 % CHKO tvoří lesní porosty, převážně pak smrky ztepilé.  

Vegetace skalních oblastí Broumovska je podmíněna především podložím kvádrových 

pískovců, na živiny chudých, poměrně velkou nadmořskou výškou a výraznými teplotními 

inverzemi. Bohatší je flóra mechorostů, obsahuje mnoho chladnomilnějších druhů, dále 

pak zde můžeme najít mechorosty, vyskytující se pouze v pískovcových oblastech. 

Floristicky bohaté jsou květnaté bučiny (tam můžeme vidět například lilii zlatohlávku nebo 

okrotici bílou) a suťové lesy (například měsíčnice vytrvalá nebo kapradina laločnatá). Lesy 

se často vyskytují v návaznosti. Nepříliš výrazná flóra je flóra stojatých a tekoucích vod. 

Rašeliništní vegetace je na Broumovsku přítomna jen ve zbytcích. Místy značně hluboká 

rašeliniště v roklích Adršpašsko-teplických skal jsou dnes vesměs odumřelá a porostlá 

lesem. (internet – 2) 

 

 

 

 

     

Obr. č. 10 Okrotice bílá                   Obr. č. 11 Kapradina laločnatá 

(www.orchis.webzdarma.cz)            (www.sci.muni.cz)  
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2. 6 Hydrogeologie a klimatické poměry 

 

Obecně se dá říct, že vodních ploch je v Broumovsku málo. CHKO náleží převážně  

do povodí řek Metuje a Stěnavy. Oblast trápí sezónní vysychání Metuje, které je 

způsobeno nešetrným způsobem zemědělského hospodaření (existencí příliš velkých lánů, 

používáním těžké techniky, která vede ke zhutňování půd), vlivem budování melioračních 

systémů (téměř polovina výměry orné půdy v CHKO byla odvodněna), napřímením toků, 

ohrazováním a stabilizací jejich koryt a také odběry podzemních vod. 

 

V Adršpašsko-teplických skalách a Broumovských stěnách je výjimečné mezoklima  

a mikroklima. V hlubokých a zastíněných roklích, soutěskách a četných pseudokrasových 

jeskyních a propastech se vytváří výrazná klimatická inverze se zvratem teplot.  

Toto umožňuje, aby v těchto vlhkých a podchlazených prostorách setrvával firn a led až 

hluboko do letního období. Průměrná roční teplota v oblasti je 5 - 6 stupňů C, srážky 

dosahují 650 – 850 mm, ve skalních městech a nejvyšších polohách až 900 mm.  

Díky horské členitosti oblasti jsou zde i na krátké vzdálenosti značné podnební rozdílnosti. 

Klima v oblasti podmiňuje hospodářské i společenské využití jednotlivých částí celé 

oblasti a svým dlouhodobým působením má také velký význam pro následné pochody 

utvářející reliéf krajiny, vznik charakteristických typů půd a výskyt rostlinných a 

živočišných společenstev. Nejteplejší částí krajiny je střed jižní poloviny Broumovské 

kotliny, hřebenová partie Javořích hor, Jestřebích hor, Broumovských stěn a širší okolí 

Teplic nad Metují, Adršpachu a Jívky jsou chladnější.  

V celé oblasti převládají větry západních směrů, počet letních dnů je 10 – 30, počet 

mrazových dnů se pohybuje mezi 140 – 160, počet ledových dnů je 50 - 60. 

 (internet – 2) 
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3. OBECNÉ INFORMACE 

 

3. 1 Doprava  

 

Doprava je zajištěna společností Conex Morava, kterou jsem zvolila po porovnání 

s několika jinými společnostmi, díky cenové dostupnosti. Jedná se o autobus typu Karosa 

LC 956  se 46 místy. Cesta do Zdoňova trvá cca 5 hodin, počítá se s jednou až dvěma 

přestávkami. Vyjíždí se v 8 hodin ráno od Domu kultury Vítkovic. Následuje cesta přes 

Lipník nad Bečvou, Olomouc, Mohelnici, Moravskou Třebovou, Ústí nad Orlicí, Vamberk, 

Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Hronov, Polici nad Metují a Teplice nad Metují.  

Průvodce během cesty upozorní na zajímavosti ve městech. V Rychnově nad Kněžnou a 

v Náchodě na zámek, který později navštívíme a v Hronově pojedeme kolem rodného 

domu Aloise Jiráska, známého spisovatele, zaměřujícího se především na historická díla. 

Předpokládaný příjezd do Zdoňova je ve 13 hodin. 

 

 

 

 

Obr.č. 12 Mapa trasy (www.mapy.cz) 
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3. 2 Cílová skupina 

 

Zájezd je určen pro všechny věkové kategorie, nedoporučujeme jej však rodinám s dětmi 

do 3 let. Terén je místy obtížný a není možno všude projet s kočárkem. Zájezd je vhodný  

i pro starší lidi, kteří ovšem nemají problém s pohybem, cestu nedoporučujeme lidem 

s dýchacími problémy.  

 

 

3. 3 Cena 

 

V ceně zájezdu nejsou započítány vstupy do skal, do Zoologické zahrady, do Náchodského 

zámku a jídlo. V penzionu jsou dvě plně vybavené kuchyňky, kde je možno vařit, na 

jednotlivých výletech je možnost jídla v restauracích či rychlých občerstveních. 

 

Vstup do skal:   

Dospělí    60, kč 

Děti od 6 let    30, kč 

Studenti, invalidní důchodci  30, kč 

Rodinné vstupné   150, kč 

(2 dospělí a 2 děti) 

 

Vstupné do Zoologické zahrady: 

Cena v letním období:    Cena v zimním období: 

Dospělí   135, kč   95, kč  po 15. hodině 80, kč 

Děti, studenti, důchodci 85, kč   65, kč  po 15. hodině 55, kč 

Rodinné vstupné  380, kč   280, kč  po 15. hodině 210, kč 

Skupinové vstupné  -10% 

 

Vstupné do zámku Náchod: 

Dospělí   70, kč 

Děti, studenti, ZTP  45, kč 

Děti do 6 let   volný vstup 
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Tabulka č. 2: Kalkulace ceny zájezdu 

NEPŘÍMÉ VÝDAJE:   Kč/měsíc  Kč/rok 

Mzdy zaměstnanců - 3 osoby, Kč 15 000,-

/osoba/měsíc   45 000,00 540 000,00 

Nájemné za kancelářské prostory   8 333,33 100 000,00 

Ostatní poplatky (telefon, fax, poštovné)   3 000,00 36 000,00 

Materiál, propagace   4 166,67 50 000,00 

Diety průvodců   12 500,00 150 000,00 

Auto osobní - Kč 5,50/km (12 000 km/rok)   5 500,00 66 000,00 

Ostatní (teplo, voda, odpadky, úklid)    4 333,33 52 000,00 

Vlastní režie celkem    82 833,33 994 000,00 

Roční počet zájezdů    25 

Vlastní režie na 1 zájezd v Kč    39 760,00 

Vlastní režie na 1 osobu v Kč    1 325,33 

PŘÍMÉ VÝDAJE: jednotka km počet dnů Celkem  

Doprava (zahrnuje diety a mzdy řidičů, 

dálniční poplatky, parkovné) 
21,00 

kč/km 850, 00   17 850,00 

Ubytování - Penzion U Pranýře 
 350,00 

kč/os.    6 2 010,00  

Služby průvodce 
1 000,00 

kč/den   7 7 000,00 

Stravování  0      0  

Jiné služby, pojištění (30 - 50 Kč/den) 
30,00 

kč/os.   7 210,00 

Propagační materiál - tri čko, taška, 

čepice, aj.  
100,00 

kč/os.     100,00 

Celkem    4 186,00 

Kalkulace zájezdu pro 46 osob celkem 

(přímé + nepřímé náklady + zisk CK ze 

zájezdu 15%)       221 440,00 

Kalkulace zájezdu pro 1 osobu      4814,00 
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4. 4 Ubytování 

 

Ubytování je zajištěno v penzionu nedaleko Adršpašských skal ve vesničce Zdoňov. 

Penzion leží v klidné oblasti, k dispozici je v objektu kulečníkový a ping-pongový stůl, 

kuželkárna a bar v suterénu penzionu, stejně jako ohniště včetně vidlic na rožnění. Pokoje 

jsou dvou až šesti lůžkové, tudíž vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak pro dvojice. Každý 

pokoj má vlastní WC a sprchový kout. Penzion je dvoupatrový, na každém patře je plně 

vybavená kuchyň, samozřejmostí je jídelní a společenská místnost s televizí. 

 

 

Obr. č. 13 Kostel nejsvětější Trojice za penzionem (www.zdonov.cz) 

 

 

 
Obr. č. 14 Socha harmonikáře před penzionem (www.zdonov.cz) 
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5. 5 Historie Adršpašsko – teplický skal 

V nejstarších dobách byl Adršpach, stejně jako ostatní části českých zemí pokryty velkým, 

hustým pralesem. Celý komplex hraničních hor spolu s Krkonošemi a Orlickými horami 

byly nazývány Hercynským lesem. Oblast se začala kolonizovat teprve od 13.století a 

teprve od té doby se začaly odkrývat různé skalní útvary.  

První historické údaje z této oblasti zmiňují Broumovské skály, které jsou popsány jako 

Stěny a to v břevnovských klášterních listinách z  roku 1213 a 1229. Ve stejné době se 

kolonizace dotkla také skupiny Adršpašsko-teplických skal souběžně ze dvou směrů. 

Z východní strany podél toku řeky Metuje a ze západní strany  podél toku 

Dřevíče.(internet–3)  

Ke konci 13. století vzniklo na řece Metuji město Teplice a v oblasti skal dva hrady Střmen 

a Adršpach, později také třetí hrad Skály. Hrady byly pevnými obrannými body v divoké 

krajině. V návrhu zákoníku Karla IV. je hrad Adršpach jmenován mezi nezcizitelnými 

královskými majetky (které je ovšem možno zastavit). (3)  

 

 

Obr. č. 15 Skalní hrad Adršpach (www.hrady.cz) 
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Obr. č. 16 Pohled ze skalního hradu Adršpach (www.turistika.cz) 

 

Za nejstaršího znalce Adršpašských skal můžeme označit Ignáce Dobravu, který několika 

zprávami o Adršpašských skalách pomohl představenému evangelické školy ve slezské 

Svídnici, Bohumíru Langhansovi, jenž o Adršpašských skalách vydal pojednání. Je k němu 

připojeno dosud nejstarší známé vyobrazení skal, a to mědirytina velikosti 26 na 14,5 cm 

 

 

Obr. č. 17 Vyobrazení Adršpašských skal – mědirytina (www.adrspach.cz) 
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Adršpašské skály přirostly k srdci také pruskému panovníkovi Fridrichu II., který 

prohlásil: 

"Kdo neviděl Adršpašské skály, knížecí kapli v Grüsau (Křešov) a kostnici v Sedlci, ten 

neviděl žádnou přírodu, nádheru a umění". Za sedmileté války, kterou vedl právě Fridrich 

II. s Marií Terezií skály poskytly útočiště obyvatelům Adršpachu před válečnými nájezdy.  

Dalším nadšeným návštěvníkem skal byl Johan Wolfgang Goethe, který skály navštívil  

v roce 1770. 

Nejstarší známá mapa, ve které jsou zakresleny Adršpašské skály pochází z roku 1779.  

(internet – 3) 

 

 

 

Obr. č. 18 Nejstarší mapa Adršpašských skal (www.adrspach.cz) 

 

 

Josef Dobrovský také patřil mezi obdivovatele skal, navštívil je roku 1781 a do adršpašské 

pamětní knihy napsal verše starořeckým jazykem. Z přírodovědných popisů 19. století jsou 

významné práce Ausobského a Kořistky. 

 

Prohlídkový okruh v Adršpašských skalách byl zpřístupněn v tzv. Staré partii (po Velký 

vodopád) v roce 1820, jezírko s plavbou v roce 1843, tzv. Nová partie v roce 1890.  
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Teplické skály byly odhaleny později. Teprve lesní požár v roce 1824 otevřel cestu 

pralesem a umožnil objev skalního města (úsek od Řeznické sekery k Martinské stěně). 

Stezka přes Velké chrámové náměstí byla upravena v roce 1847.  

Tzv. Nová partie ( Anenské údolí a Sibiř ) byla zpřístupněna v roce 1868. Tím se 

prohlídkový okruh uzavřel a od té doby příliš nezměnil.  

V roce 1994 došlo ke zkrácení značených cest. Přivedou Vás stále k nejkrásnějším místům 

skalních měst, zbylé části rezervace se však zklidnily. (internet – 3) 

 

 

 

 
Obr. č. 19 Jezovitská ulice – historická malba Juliuse Mařáka 

( www.skalyadrspach.cz) 

 

 

 

 



 21 

VI. NÁVRH ITINERÁ ŘE 

 

VI. 1  První den 

 

Odjezd: v 8 hodin ráno od Domu kultury Vítkovic.  

Příjezd: ve 13 hodin k penzionu „U Pranýře“  

Program: ubytování, seznámení se s prostředím. V šestnáct hodin sraz před penzionem  

a cesta na Křížový vrch (667 m.n.m.), který se skalnatým hřebenem vypíná přímo proti 

Adršpašským skalám. K vyhlídce na jeho vrcholu vede obnovená křížová cesta. Asi 200 m. 

od jejího úpatí stojí  socha Svatého Václava, patrona české země. Původně tudy vedla cesta 

od Adršpašského zámku, podél kapličky, dále pak mezi Křížovým vrchem a Svatým 

kopečkem a nakonec ještě Hrnčířským údolím na Zdoňov a dále do slezského Frydlantu 

(dnes Mieroszow - Mirošov). Od penzionu je vzdálen asi vzdálen 3 kilometry.   

Návrat do penzionu: kolem 7. hodiny večerní.  

 

 

 

 

                                       

Obr. č. 20 Zobrazení Křížové cesty                                  Obr. č. 21 Cesta na Křížový vrch 

(foto, Michaela Smoleňová 2007)                                    (foto, Michaela Smoleňová 2007) 

 



 22 

 

 

Obr. č. 22 Pohled z Křížového vrchu (foto, Michaela Smoleňová 2007) 

 

 

 

 

 

VI. 2 Druhý den  

 

Odjezd: od penzionu v 10 hodin ráno,  

Příjezd: kolem 10:15 

Program: Seznámení se z historií Adršpachu a procházka klasickým skalním okruhem 

Adršpašských skal. První významnou skálou, na kterou během okruhu narazíme je Strážce 

skal, dále následuje Orlí hnízdo a za ním jeden z nejhezčích útvarů Džbán jehož ouško má 

tvar Delfína. Na pravé straně cesty stojí Krakonošova lenoška a vzápětí následuje 

Babiččina lenoška. Za mostkem přes potok, který je ve skutečnosti Metují, stojí na své 

špičce Cukrová homole, podepřená od dětských návštěvníků klacíky aby nespadla. Cesta 

se poté zatáčí a u rozcestí do Řeřichové rokle a vpravo jsou v těsném sousedství Varhany a 

Helmice. Prohlídková trasa pokračuje vlevo podle Rytířské přilbice, viditelné však jen, 

pokud se ohlédneme zpět. Volnější prostranství je Předměstí a na něm zajímavá Rukavice  

s Dvojčaty v peřince a projížďka na lodičkách v Adršpašském jezírku. Převozníci vtipně  
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a přesně upozorňují na nejzajímavější skalní útvary. Z lodičky je vidět průchod Vlčí roklí 

do Teplických skal. Po projížďce na lodičkách následuje druhá část skal a jejich prohlídka. 

Prohlídková trasa pak pokračuje vpravo kolem Prašné brány ke Skalnímu hradu s nejhezčí 

vyhlídkou na Milence, kteří jsou zároveň nejvyšším a nejkrásnějším sousoším přírody  

v celé oblasti. Na jejich úpatí je Skalní kaplička, která je věnovaná památce horolezců. 

Odtud pokračujeme prohlídkou k vyhlídce nad Řeřichovou roklí na Mileneckou horu, 

Skalní hrad a dvě věže Gilotiny. Následuje Želva, Cukrovar se štíhlým komínem a pod ním 

velkolepá vyhlídka na mohutné souskalí. Vlevo můžeme vidět Štěpánskou korunu, 

vprostřed Starostu a napravo Starostovou. Mezi nimi projdeme a dlouhou úzkou Myší 

dírou sestoupíme ke Krakonošovu piánu. Celý prohlídkový okruh uzavírá Skalní ozvěna, 

kde se již roku 1783 pro potěšení turistů hrálo na lesní rohy a střílelo se z moždíře.  

Po dokončení prohlídky průvodce upozorní na překrásné pískovcové jezírko, kde je možno 

zakoupit si plavbu a zajet se podívat na ostrůvky v jezírku. Následuje volný program. 

Návrat: odjezd z Adršpachu je v sedmnáct hodin večer, příjezd do penzionu o 10 minut 

později.  

 

 

 

 

 
Obr. č. 23 Pískovcové jezírko v Adršpachu (foto, Milan Smoleň 2007) 
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VI. 3 Třetí den 

 

Odjezd: od penzionu v 9 hodin.  

Příjezd: do 9:30 

Program: prohlídka Teplických skal s výstupem na skalní hrad Střmen. Hrad Střmen byl 

středověkým strážním hradem, k jeho pozůstatku je třeba vystoupat po schodech a 

žebřících. Hrad byl postaven na vysoké skále uprostřed hlubokého pomezního lesa. 

Podstatná část hradu byla upravena ze skalního masivu. Zakladateli hradu byli páni ze 

Skalice, kteří drželi také nedaleký hrad Adršpach  

a hrad Vízmburk. Své jméno získal Střmen podle jejich erbu, na němž byl vyobrazen 

třmen. Hrad byl založen pravděpodobně kolem roku 1250. Je uveden v Majestas Carolina 

krále Karla IV., jinak se ale v písemných pramenech uvádí výjimečně.  

Dále následuje průchod Sibiří a dokončení klasického okruhu Teplických skal, který je  

6 kilometrů dlouhý. Cestou můžeme spatřit podivuhodné skalní útvary jako jsou Skalní 

koruna, Chrámové a Martinské stěny, Lední medvěd, Krakonošovo párátko a mnohé jiné 

skalní útvary. Jistě také nepřehlédneme horolezce na vysokých skalních stěnách (až 60 m), 

"věčný sníh" v hlubokém kaňonu Sibiře, zelené koberce mechů a kapradin a mnoho jiných 

krás přírody.  Následuje průchod Vlčí roklí, která nás zavede k Adršpašskému jezírku. Vlčí 

rokle je dlouhá 3 kilometry a od jezírka k parkovišti v Adršpachu je to jen 2 kilometry. 

Návrat: kolem 18 hodiny večerní.  

 

 

 

Obr. č. 24 Průchod Teplickými skalami (foto, Milan Smoleň 2007) 
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Obr. č. 25 Pohled do Vlčí rokle (foto, Milan Smoleň 2007) 

 

 

 

 

 

VI. 4 Čtvrtý den 

 

Odjezd: od penzionu v 9 hodin ráno  

Příjezd: před desátou hodinou k hotelu Hvězda 

Program:. prohlídka kaple Panny Marie u Hvězdy a zastavení se na vyhlídce Orlí hnízdo. 

Hvězda je vrcholek v masivu Broumovských stěn vysoký 671m. Na okraji útesu stojí malá 

kaple pěticípého půdorysu. Kaple byla vystavěna v letech 1732-1733 podle stavitele 

Dienzenhofera. Poblíž stojí chata z let 1854-1855, která je postavená ve švýcarském slohu 

a dnes je využívána jako restaurace. Název získala Hvězda podle viditelné, zlacené hvězdy 

umístěné na dřevěném kříži, která pomáhala pocestným v orientaci. Z ochozu za kaplí je 

nádherný výhled na Broumov a část Jestřebích hor.  

Po vyhlídce sestoupíme do Kovářovy rokle, projdeme ji a na zpáteční cestě z Kovářovy 

rokle se zastavíme na vyhlídce nazvané Supí hnízdo. Kovářova rokle je nejznámější částí 
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Broumovských stěn. Kovářova se jí podle staré pověsti říká podle jednoho z loupežníků, 

kteří se ve skalách ukrývali a který byl zručným kovářem. Zřídil si v jeskyni tajnou 

kovárnu a podle toho dostala rokle název „Kovářova“. 

Následuje volný program, kdy je možno občerstvit se v hotelu Hvězda či se jít podívat na 

druhou stranu do Zaječí rokle.  

Návrat: odjezd z parkoviště je v 17 hodin, příjezd k penzionu co 17:30  

 

 

                                                                                  

Obr. č. 26 Kaple Panny Marie                                    Obr. č. 27 Kovářova rokle 

(foto Milan Smoleň, 2007)                                          (foto, Milan Smoleň 2007) 

 

 

Obr. č. 28 Pohled do Kovářovy rokle (foto, Milan Smoleň 2007) 
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VI. 5 Pátý den 

 

Odjezd: od penzionu v 9 hodin ráno 

Příjezd: k Ostaši a Kočičímu v 9:30  

Program: po příjezdu na parkoviště pod Ostašem výstup na stolovou horu Ostaš, která  

v dávných dobách představovala útočiště pro polické obyvatelstvo, které se zde ukrývalo 

ve skalách během válek. Tyto časy připomínají i názvy některých skalních útvarů –  

např. Zrádce nebo Sluj českých bratří. Území Ostaše zpřístupňuje okružní turistická stezka: 

nachází se tu dvě menší skalní města - Horní labyrint a Dolní labyrint s Kočičím hradem. 

 Stezka prochází i značnou část skalního okraje vrcholové plošiny s řadou upravených a 

jedinečných vyhlídek na Krkonoše, Broumovské stěny a Javoří hory.  

Vrcholová partie Ostaše je od r. 1956 Národní přírodní rezervací, taktéž Kočičí skály. 

Krajinářsky nejzajímavější části Kočičích skal jsou zpřístupněné značenou turistickou 

cestou. Značná intenzita turistické a horolezecké aktivity v oblasti je příčinou výrazné 

devastace terénu tohoto malého chráněného území, zejména v oblasti Sluje českých bratří a 

Kočičího hradu, proto prosíme o dodržování pokynů průvodce. Sluj českých bratří sloužila 

v minulosti jako útočiště obyvatel při válečném ohrožení. 

Po příchodu z Kočičího hradu následuje volný program 

Návrat: odjezd z parkoviště je v 16 hodin, návrat k penzionu v 16:30. 

 

 

                                     

Obr. č. 29 Cesta na Kočičí hrad                                    Obr. č. 30 Ostaš 

(foto, Milan Smoleň 2007)                                            (foto, Milan Smoleň 2007) 
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Obr. č. 31 Vyhlídka z Ostaše (foto, Milan Smoleň 2007) 

 

 

VI. 6 Šestý den 

 

Odjezd: od penzionu v 9 hodin 

Příjezd: předpokládaný příjezd do Zoologické zahrady je o dvě až tři hodiny později.  

Program: Zoologická zahrada ve Dvoře Králové. Vstup do Zoo společně, po zaplacení 

skupinového vstupného následuje rozchod a volný program. Ve vstupném je zahrnuta 

projížďka safaribusem, která může být i opakovaná. Zoologická zahrada také kromě Safari 

nabízí pohled na vzácná zvířata jako například Okapi, která je považována za bájné zvíře, 

tajemnou pralesní žirafu z rovníkové Afriky. ZOO ve Dvoře Králové ji chová jako jediná 

ve střední Evropě. Všechny expozice a služby jsou přístupné bezbariérově (včetně nástupu 

do Safaribusu) s výjimkou Galerie, která je umístěna v 1. patře letohrádku ZOO. 

Návrat: odjezd z parkoviště u ZOO je plánován na 17 hodinu večerní  

 

Obr. č. 32 Safaribus (www.zoodk.cz) 
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IV. 7 Sedmý den  

 

Odjezd: od penzionu je v 10 hodin.  

Příjezd: k zámku Náchod v 11 hodin 

Program: prohlídka zámku. Náchodský zámek je původně ranně gotickým hradem, 

založeným kolem roku 1270. Na přelomu 16. a 17. byl hrad přestavěn novými majiteli 

Smiřičkými na renesanční zámek. Roku 1634 získal Náchod O. Piccolomini, který zde 

soustředil cenné zařízení. Za vlády Piccolominiů byly uskutečňovány barokní přístavby 

a úpravy interiérů, na nichž se  podíleli italští architekti, štukatéři a malíři. Největšího 

kulturního rozkvětu zámek dosáhl v letech 1792 – 1839, v době vlády Petra Birona, který 

byl vévodou Kuronským a Zaháňským a jeho nejstarší dcery Kateřiny Vilemíny, kněžny 

Zaháňské. Poslední stavební úpravy byly provedeny na přelomu 19. a 20. století 

německým knížecím rodem Schaumburg-Lippe. K zámku náleží také francouzská zahrada 

z poloviny 18. století a anglický park z 19. století. Mezi nejzajímavější expozice patří 

zpřístupněné historické interiéry z období vlády rodu Piccolomini, jejichž součástí jsou 

sbírky bruselských gobelínů a obrazů květinových zátiší. Dále lze navštívit hladomornu, 

gotické sklepy, zámeckou věž s překrásným pohledem na město, vyhlídkové terasy, stálou 

výstavu strašidel a medvědárium, které je svého druhu největší v Čechách. (internet– 5, 6) 

Prohlídka je od 12 do 13 hodin. Po prohlídce následuje volný program 

Návrat: odjezd z Náchoda je ve 14:30. Předpokládaný příjezd do Ostravy je do 20. hodiny 

večerní 

 

 

Obr. č. 33 Letecký pohled na zámek Náchod (www.castles.cz) 
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5. PŘÍČINY ROZMACHU CESTOVNÍHO RUCHU 

V OBLASTI 

 

Jednou z hlavních příčin rozmachu cestovního ruchu v oblasti CHKO Broumovsko je 

neustále se zvyšující kvalita služeb. Lidé vnímají velice pozitivně, když se mohou během 

cesty občerstvit případně si nakoupit suvenýry. V poslední době se stánky s občerstvením  

a suvenýry rozšířily především v Adršpašsko – teplických skalách. Broumovské skály 

zůstávají tímto konzumním životem neposkvrněny, jediným místem u Broumovských stěn, 

kde je možnost se občerstvit, je restaurace v hotelu Hvězda.  

Další příčinou jsou podle mě neustále se rozšiřující informační možnosti.  

CHKO Broumovsko má v současné době několik webových stránek, každá skalní oblast 

má svou a to v několika jazycích, tudíž není problémem na tuto stránku při prohlížení 

internetu narazit. Dalším lákadlem může být i lanové centrum na počátku Adršpašských 

skal, stejně jako neustále se zvětšující příliv horolezců. Turisté se rádi zastaví a vyfotí si 

horolezce přímo v akci.  

CHKO Broumovsko je v blízkosti hranic s Polskem, ovšem během procházky ve skalách 

narazíte nejen na ně, i když polsky mluvících turistů potkáte více než dost. Další početnou 

skupinou, kterou ve skalách potkáte jsou Němci. Jezdí sem celé autobusové výpravy, 

většinou s vlastním průvodcem, který je s místem dobře seznámený. Kdyby ovšem turisté 

neměli vlastního průvodce, není problém si pro skupiny zajistit zkušeného průvodce přímo 

na místě.  

Velice atraktivním místem v Adršpachu je také pískovcové jezírko, které je známé 

z pohádky Třetí princ, kde je možnost zapůjčit si loďku a na hodinu se projet mezi 

ostrůvky v jezírku. Neméně přitažlivá je pro turisty plavba po Adršpašském jezírku. 

Průvodci velice vtipně poukazují během plavby na zajímavosti v dohledu. 

Nemluvě o rozmanitých skalních útvarech a sousoších, které skály ukazují a které jsou 

většinou trefně a přesně pojmenovány.  

Vzhledem k atraktivnosti skalních měst se tedy nemůžeme divit, že návštěvnost je tak 

velká a neustále stoupá, což jedni mohou vidět jako pozitivum a druzí jako negativum. 
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V.1 Pozitivní dopady rozmachu 

 

„Cestovní ruch znamená přínos finančních prostředků, které je možno účelně využít pro 

nastolení rovnováhy mezi cestovním ruchem a kapacitou krajiny. Je možno eliminovat 

negativní vlivy cestovního ruchu a udržet tak prostor přístupný.“ (2) 

 

„Je tak možno: 

- udržovat cesty a jejich označení 

- zpřístupňovat jinak těžko přístupné prostory 

- uhradit informační materiály a propagaci 

- zajišťovat bezpečnost návštěvníků 

- udržovat čistotu v oblasti“     (2) 

 
 
 

V.2 Negativní dopady rozmachu 

 

Jako negativní dopad vidím zcela jistě přeplněnost skalních měst. O víkendu člověk zažije 

místo příjemné procházky tlačenici mezi davem lidí. Tohle samozřejmě nepřispívá ke 

zdravému vývoji přírody v oblasti. Ačkoliv je zakázáno chodit mimo vyznačené trasy, 

mnoho lidí toto nedodržuje. Často můžeme vidět nejen děti, ale i dospělé, kteří přelézají 

zábrany a v zakázaných oblastech chodí či je ničí odpadky. Nemluvě o plašení zvěře. 

Jako dalším negativum vidím neustále se rozšiřující parkoviště u skal. Kolem skal 

projedou denně stovky, možná i tisíce aut a škodlivé látky, které vypouštějí do vzduchu 

nejsou pro skály dobré. Stejně jako neustále mizící zelená plocha měnící se v obrovské 

parkoviště.  

 

Aby se dopad cestovního ruchu na CHKO minimalizoval, je třeba dodržovat pravidla, daná 

pro pohyb v CHKO. 
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Tabulka číslo 2: Seznam zákazů na území CHKO (dle zákona 144/1991 sb) 

Na území CHKO je zakázáno: 

zneškodňovat odpady mimo místa 

vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 

přírody, tábořit a rozdělávat ohně mimo 

místa vyhrazená se souhlasem orgánu 

ochrany přírody, vjíždět a setrvávat 

s motorovými vozidly a obytnými přívěsy 

mimo silnice a místní komunikace a místa 

vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 

přírody a pořádat automobilové a 

motocyklové soutěže 

Na území první a druhé zóny chráněné 

krajinné oblasti je dále zakázáno: 

pořádat soutěže na jízdních kolech mimo 

silnice, místní komunikace a místa 

vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 

přírody 

Na celém území národních přírodních 

rezervací je zakázáno: 

vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené 

se souhlasem orgánu ochrany přírody, 

kromě vlastníků a nájemců pozemků, 

provozovat horolezectví, létání na padácích 

a závěsných kluzácích a jezdit na kolech 

mimo silnice, místní komunikace a místa 

vyhrazená orgánem ochrany přírody, 

vjíždět motorovými vozidly, sbírat rostliny 

a odchytávat živočichy, tábořit a rozdělávat 

ohně mimo místa vyhrazená orgánem 

ochrany přírody 
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6. ZÁVĚR 

 

Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko stojí zcela jistě za to vidět. V oblasti jsem byla 

několikrát a pokaždé mě uchvátily skály a jejich atmosféra, příroda a také množství 

cizinců, které jsem tam potkala. Cílem mé práce bylo vytvoření programu, který by byl 

atraktivní pro všechny věkové skupiny, aby i oni, stejně jako já, mohli být okouzleni 

prostředím, které skály nabízejí. Aby každý mohl načerpat sílu, proudící ze skal, vidět 

překrásné scenérie, nabízející se ze všech vyhlídek, kterých je ve skalách mnoho a aktivně 

si odpočinout od celoročního stresu. Oblast má potenciál zaujmout každého od dětí až  

po lidi důchodového věku. Je však důležité nezapomenout na dodržování pravidel 

v pohybu po CHKO a být ohleduplný k tamější přírodě. Potom už stačí jen se ponořit do 

prostředí a vnímat tu krásu kolem. 
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Př.č. 9 Pohled z Ostaše (foto, Milan Smoleň 2007) 
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