
Alena Rudolfová: Turisticky zajímavé lokality české křídové tabule

1  Úvod, cíl práce

Bakalářská  práce  pojednává  o  zajímavých  turistických  lokalitách  české 

křídové tabule. Oblast, která je zde popisována zaujímá jednu z největších částí 

České  republiky  (obr.  1).  V  této  oblasti  se  setkáváme  s  mnoha  zajímavými 

lokalitami, ať už se jedná o místa,  kde se nachází přírodní památky,  jako jsou 

např. skalní města či památné stromy, ale i kulturní a technické památky.

Toto téma jsem si vybrala proto, že ráda poznávám nová zajímavá a někdy 

i člověkem nedotčená místa naší republiky.  Ať už jsou to místa přírodního rázu 

nebo jsou vytvořená člověkem.

Každý návštěvník  si  v  této  oblasti  přijde na své,  ať  už  jde o kulturní  či 

sportovní vyžití a nebo jen o pobyt v krásné a rozmanité přírodě.

Lokality, které jsem vybrala pro tuto práci, jsou oblasti, které určitě stojí za 

návštěvu.

                             

Obr.1 – Výřez české křídové tabule z geologické mapy České republiky, 

             M 1:2 500 000 (Adamovič in Tomas, 2007)
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Cílem bakalářské práce je přiblížit sledované území a seznámit se s jeho 

okolím nejen z hlediska geologického, ale také po stránce kulturní a turistické. V 

bakalářské práci  jsou podrobně popsány Tiské stěny a jejich okolí,  Děčínsko a 

CHKO Kokořínsko. Bakalářská práce nás seznámí s těmito oblastmi, které jsou z 

daného území nejzajímavější. 

Stěžejní cíl částí této bakalářské práce je návrh naučné stezky na jedné z 

výše uvedených lokalit.  Tato práce je zaměřena na památky přírodní, kulturní i 

technické.
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2  Geologická stavba zájmového území 

Geologická stavba české křídové tabule je velmi zajímavá a rozmanitá. Na 

stavbě této oblasti se podílejí slepence, pískovce, jílovce, prachovce, mělkovodní 

vápnité jílovce až slínovce (tzv.  rohatecké vrstvy),  opuky,  bioklastické vápence, 

glaukonitické  obzory  na  hiátových  plochách.  Přesné  stratigrafické  členění  a 

litofaciální vývoj je zobrazen na schématu (obr. 2).
             
                          

            Obr. 2 - Stratigrafické schéma české křídové tabule (internet  - 14)

Vysvětlivky : 1 – slepence, 2 – pískovce s vložkami jílovců, 3 – pískovce, 

                     4 – cyklické střídání slepenců, pískovců a jílovců, 5 – prachovce, 

          6 – vápnité jílovce s vložkami pískovce, 7 – vápnité jílovce až   

                     biomikritové vápence, 8 – rohatecké vstvy, 9 – opuky,   

                     10 – bioklastické vápence, 11 – glaukonitické obzory na hiátových 

                     plochách
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2.1  Tiské stěny

Tiské  stěny  jsou  součástí  CHKO  Labské  pískovce,  nacházející  se  na 

rozsáhlé pískovcové tabuli.

Geologický vývoj lze rozdělit  do dvou etap. Starší etapa zahrnuje mladší 

starohory a starší prvohory. Toto období trvalo 420 mil. let a je charakterizováno 

dvěma horotvornými procesy,  kadomským a variským. Ve starší etapě vznikaly 

usměrněné  žuly  a  ortoruly,  které  vycházejí  na  povrch  u  Petrovic  a  Tisé,  na 

krušnohorské náhorní plošině. Tyto horniny dále pokračují pod křídovými pískovci 

až do prostoru Sněžník – Martiněves. Poté se táhnou do údolí Labe severně od 

Děčína, kde se pod pískovci nachází žuly a granodiority lužického masivu, které 

vycházejí  na  povrch  mezi  Krásnou  Lípou  a  Mikulášovicemi  ve  Šluknovské 

pahorkatině. 

Pro  geologickou  stavbu  a  morfologii  CHKO  je  rozhodující  mělkomořská 

sedimentace v české křídové tabuli (obr. 3). 

   Obr. 3 - Schematická geologická mapa české křídové tabule (internet - 14)     
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Tabule vznikla po celosvětovém zdvihu mořské hladiny asi před 96 mil. lety 

a  existovala  přibližně  12  mil.  let.  Uloženiny  křídového  moře  se  zachovaly  ve 

značném rozsahu, v mocnostech kolem 1000 m. Jejich vrstevní sled dělíme na 

dvě  části,  na  spodní  část  o  mocnosti  600  m,  tvořenou  pevnými  křemennými 

pískovci, které jsou označovány vzhledem k blokovému rozpadu podél puklin jako 

pískovce kvádrové. Svrchní část je tvořena převážně vápnitými jílovci a slínovci, 

jež se zachovala jen mezi Libouchcem a Modrou a mezi Ludvíkovicemi a Českou 

Kamenicí (internet – 2).

2.1.1 Přírodní poměry

Geomorfologie

Tiské stěny jsou od roku 1996 přírodní památkou o rozloze 100 ha. Toto 

území  je  sice  malé,  ale  různorodé  a  patří  k  nejkrásnějším  pískovcovým 

komplexům celé české křídové tabule.  Jednotlivé skalní  bloky,  stěny,  sloupy a 

věže se tyčí nad severním okrajem obce Tisá. Mezi bloky se nachází víceméně 

pravoúhlá  síť  skalních  chodeb,  které  se  nápadně podobají  městským ulicím a 

uličkám mezi  zdmi  masivních domů. Na křižovatkách ulic  se vytvořila  rozsáhlá 

prostranství, která by mohla připomínat náměstí nebo parky (internet – 3).

2.1.2 Klima

Průměrné srážky a teploty jsou velmi podobné jako na Děčínsku, protože 

leží ve stejném klimatickém pásmu.
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2.2 Děčínsko

Na geologickém složení Děčínska se podílejí  z největší  části  druhohorní 

sedimenty a horniny lužického žulového plutonu (jehož součástí jsou velká tělesa 

magmatického původu), dále se zde na malých plochách  vyskytuje krystalinikum. 

Tvarově významné jsou v této oblasti  třetihorní sopečné horniny.  Krušnohorské 

krystalinikum je zastoupeno rulovou sérií u Petrovic a Tisé, směrem k východu se 

noří pod křídové sedimenty. Převládají dvojslídné až biotitické granodioritové ruly 

a migmatity s polohami ortorul. Krystalinikum labské zóny vystupuje k povrchu v 

údolí  Labe mezi  Děčínem a Dolním Žlebem. Představuje ploše klenutý práh v 

podloží  křídy,  který  je  tvořen  fylitickými  drobami,  fylity,  drobami  a  břidlicemi 

ordovického stáři. Tyto horniny jsou kontaktně přeměněné na styku s biotitickým 

granodioritem.                                           

Šluknovský výběžek je vyplňován jižní okrajovou částí lužického žulového 

masivu, který je jednou z největších žulových ploch ve střední Evropě, tvořených 

starými vyvřelými hlubinnými tělesy. Na našem území je tvořen čtyřmi základními 

typy hornin převážně karbonského stáří.  Hrubě zrnitá žula,  která v  této  oblasti 

vystupuje,  má  charakteristickou  růžovou  až  červenou  barvu,  toto  zbarvení 

způsobuje přítomnost draselného živce. 

Nejrozšířenější horninou Šluknovské pahorkatiny je středně zrnitý biotitický 

granodiorit (intruzivní hrubozrnná hornina), zbarvený do bělošeda až modrošeda. 

Vlivem exogenních podmínek granodiorit zvětrává a jeho barva se mění na rezavě 

hnědou. 

Mladší horninou je drobně zrnitý dvojslídný granodiorit o absolutním stáří 

280 mil.  let,  spadající  do  severovýchodní  části  Šluknovského výběžku (Ludvík, 

1984).                                                                                                            

Nejrozsáhlejší  plochu  Děčínska  pokrývají  sedimentární  horniny  svrchní 

křídy.  Převážná část křídových souvrství  o mocnosti  přes 600 m se vyvinula v 

pískovcové facie,  které patří  k  lužické oblasti  české křídové pánve.  Na povrch 

vystupují kaolinické křemenné kvádrové pískovce ze středního turonu. V Děčínské 
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vrchovině  se  pískovce  vyzdvihly  nad  svou  jižní  část  podél  krušnohorského  a 

českokamenického zlomu o délce přibližně 300 – 600 m. Druhou významnou linií 

oblasti je lužická porucha, která má délku až 110 km. Tato porucha na našem 

území odděluje křídové pískovce Děčínské vrchoviny a Lužických hor od hornin 

lužického žulového masivu. Vytváří  zde přesmyk,  tzn. starší horniny byly při  ní 

nasunuty  na  mladší.  Tato  tektonická  porucha  se  vytvořila  na  místě  staré 

poruchové  zóny  zemské  kůry  tangenciálním  tlakem severního  okraje  na  jádro 

českého masivu při saxonských tektonických pohybech, které proběhly převážně v 

období třetihor. Při tomto procesu došlo i k vyzdvižení pískovcové kry Lužických 

hor. Tlak okrajové části vyvolal  mimo vyklenutí  krystalinického podkladu i velmi 

silné  rozpukání  hornin  křídového  stáří.  Do  těchto  rozpukaných  hornin  se  ve 

třetihorách dostalo magma a vytvořilo tak rozsáhlé povrchové výlevy v Českém 

středohoří.  V cípu  Českého středohoří  se dodnes zachovaly  denudační  zbytky 

lávových  příkrovů  z  čedičů,  tefritů  a  jejich  nesoudržného  materiálu,  např. 

sopečného popela a strusky.                                   

V  Děčínské  vrchovině  pískovci  proniká  řada  drobných  sopečných  těles 

převážně čedičového složení. Jedná se o sopouchy nebo pravé žíly. Tato tělesa 

přispěla  ke  zpevnění  křídových  hornin  a  dostala  se  na  povrch  při  pozdějším 

odnosu  pískovců.  Větší  sopečná  tělesa,  tvořena  čedičem  a  znělcem  určila 

základní  povrchové  tvary  Lužických  hor.  Jedná  se  o  lakolity  popřípadě  větší 

čedičové sopouchy nebo sopečné komíny.                                                       

Z  čtvtohorních  sedimentů se  v  této  oblasti  objevují  sprašové hlíny,  váté 

písky, balvanovité sutě, štěrkopískové říční terasy s glacifluviálními uloženinami. 

Ve starších  čtvrtohorách pronikl  ve  dvou obdobích  (halštrovské a sálské době 

ledové), do nižších okrajových oblastí Šluknovské pahorkatiny pevninský ledovec 

(Ludvík, 1984).
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2.2.1 Přírodní poměry

Geomorfologie území

Charakteristickým znakem reliéfu tohoto území jsou skalní stěny, kde díky 

tektonice  vznikly  drobné  a  střední  tvary,  které  pískovcovým  oblastem  vtiskly 

neopakovatelnou podobu.

Drobné a střední tvary

Rozdělují  se  do  dvou  skupin  –  vhloubených  a  vypuklých  forem.  Mezi 

vhloubené jsou zařazeny jeskyně, různé dutiny,  výklenky, převisy,  skalní brány, 

okna, tunely apod. K vypuklým patří skalní věže, sloupy, pyramidy, hřiby, římsy, 

lišty, skalní terasy a jiné.

Údolí

Dalším tvarem této  oblasti  jsou  údolí,  která  se  často  podobají  kaňonům 

nebo  soutěskám.  Většina  údolí  na  tomto  území  sleduje  směry  puklin  nebo 

zlomových linií. 

Skalní města

V pokročilém stupni vývoje území vznikala skalní města. Ta byla tvořena 

seskupením skalních bloků nebo velmi hustou sítí rozšířených puklin a soutěsek, 

které od sebe oddělovaly skalní kulisy a věže. Tato města většinou leží na svazích 

nebo na hranicích plošin a údolí (Ludvík, 1984).
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Flóra a fauna

Převládající  zastoupení  v  Děčínské  vrchovině  mají  smrkové  a  borové 

porosty. V hlubokých údolích se vzácně objevují původní smíšené lesy se smrky a 

borovicemi na pískovcových plošinách. Na sopečných horninách se vyskytují buky 

a duby. V této oblasti se také nacházejí velmi pozoruhodné druhy podhorských a 

horských  rostlin.  Řadí  se  sem  např.  čípek  objímavý,  plavuň  jedlová  a  ze 

vzácnějších druhů je to violka dvoukvětá (obr. 4).
 

Obr. 4 – Violka dvoukvětá, výskyt Děčínský Sněžník (internet - 15)     
     

V  lesích  žije  lovná  zvěř,  hlavně  jeleni  a  srnci.  Ve  velkém  množství  se 

vyskytují lišky a kuny, vzácně se dá narazit i na jezevce. Dají se najít také hnízda 

vzácných ptáků jako např. výra velkého, káněte lesního, poštolky, jestřába lesního 

a krahujce (Ludvík, 1984). 

2.2.2 Klima

Klima na Děčínsku je velmi rozdílné. Pohybuje se v širokém rozmezí, od 

chladného přes mírné až po teplé. 

Průměrné roční teploty v chladné oblasti jsou od -4 až -3°C v zimě a od 15 

až 16°C v létě. V mírně teplé oblasti je od  -3 až -2°C v zimě a od 16 až 17°C v 

létě. A v teplé oblasti se teploty pohybují od -3 až -2°C v zimě a od 18 až 19°C v 

létě.
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Průměrné roční srážky v chladné oblasti se pohybují kolem 340 – 400 mm v 

zimě a 500 – 600 mm v létě. V mírně teplé oblasti je to 250 – 300 mm v zimě a 

350 – 450 mm v létě. A v teplé oblasti spadne kolem 200 – 300 mm v zimě a 350 

– 400 mm v létě (Ludvík, 1984).

2.2.3 Vodstvo

Toto  území  patří  do  dvou  evropsky  významných  povodí  Labe  a  Odry. 

Rozvodnice  probíhá  po  vrcholcích  Lužických  hor  a  Šluknovského  výběžku. 

Největším a nejvýznamnějším tokem na tomto území je Labe. Plocha povodí na 

Děčínsku má rozlohu 60 000 ha  o délce 22 km .  Největším přítokem Labe je 

Ploučnice, jejíž délka je 10,6 km. Dalším přítokem Labe je Jílovský potok, který 

pramení na západě od obce Libouchec na okraji Krušných hor. Jeho délka je 19,5 

km  a  odvodňuje  plochu  o  velikosti  7616  ha.  Posledním  labským  přítokem  je 

Kamenice, která pramení na jižním svahu Jeleních kamenů v Lužických horách. 

Povodí zaujímá 21 719 ha (Ludvík, 1984).

Stojaté  vody  se  v  této  oblasti  objevují  v  malém  množství.  Větší  počet 

malých rybníků se nachází v šírokých nížinách Šluknovské pahorkatiny. Největším 

rybníkem  je  Velký  rybník  na  Lužničce  u  Horního  Podluží,  kde  se  nachází 

ornitologická rezervace. Tento rybník zaujímá plochu 35,8 ha, množství vody je 

zde 390 tisíc m3 a hluboký je 2,9 m. Dalšími rybníky jsou např. Světlík (14,4 ha), 

Varnsdorfský  rybník  (8,8  ha),  který  se  využívá  především  jako  koupaliště, 

Šluknovský rybník (8,3 ha), Bobří rybník (5,5 ha) a další.

V této oblasti se nachází i Chřibská přehrada, postavena v roce 1916 na 

Chřibské Kamenici, která se nachází jihovýchodně od Horní Chřibské. Hráz má 

výšku 26 m, plochu 13 ha a objem 1,06 mil. m3. Využívá se hlavně pro vodárenské 

účely (internet – 18).

Velký  význam  mají  i  podzemní  vody,  které  díky  rozdílnému  stupni 

propustnosti pískovců jsou rozděleny do několika horizontů. Tyto vody se dělí na 

průlinové a puklinové. Nejvýznamnější oblast s volnou hladinou podzemních vod 
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se nachází v západní části Děčínských stěn, které mají vysokou hodnotu odtoku. 

Odtok činí 7 l.s-1.km-2. Prameny s menší vydatností se nacházejí u Tisé a v oblasti 

Děčínského Sněžníku (Ludvík, 1984).

2.3 Kokořínsko

Celá  oblast  CHKO geologicky  patří  k  české  křídové  pánvi  a  je  tvořena 

převážně  druhohorními  usazeninami  ze  středního  turonu.  Tvoří  je  ve  velkém 

množství  hrubozrnné kvádrové pískovce, v menší míře jsou to pak jemnozrnné 

slinité a vápenité pískovce a písčité slínovce, opuky.

Pahorkatinný až vrchovinný charakter byl vytvořen při třetihorní vulkanické 

činnosti.  Tato  tzv.  neovulkanické  tělesa  byla  tvořena  převážně  čedičovými  a 

znělcovými horninami.

Ze čtvrtohorních usazenin se uplatňují především pokryvy i návěje spraší a 

sprašových  hlín,  které  rovnoměrně  kryjí  denudační  plošiny  a  mírně  ukloněné 

svahy (Uzel,1985).

2.3.1 Přírodní poměry

Většinu  území  tvoří  pahorkatina  s  často  velmi  rozčleněným  reliéfem 

údolních tvarů. Vrchovinného rázu nabývá území v těch částech, kde se nachází 

výrazné kužely, kupy a hřbety tvořené vulkanickými horninami.

Nejvyšším bodem v CHKO je Vlhošť (614 m n. m) v severozápadní části 

kokořínského území, v severovýchodní části pak Vrátenská hora (508 m n. m.). 

Nejnižším místem v oblasti je dno potoka Liběchovky u Želíz (175 m n. m.).

Území  je  převážně  součátí  povodí  Labe  prostřednictvím  jeho  menších 

pravostranných přítoků Liběchovky,  Pšovky a Obrtky.  Pšovka je dlouhá 31 km, 

plocha povodí  je  15 800 ha.  Tato řeka pramení  v  Houseckém dole  a  protéká 

Konrádovským a Kokořínským dolem. Liběchovka měří 24,5 km, plocha povodí 

měří 17 500 ha. Pramení severně od Dubé. Napájí Černý rybník u Nedamova a 
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Rozprechtickou rybnou nádrž. Obrtka pramení u vsi Obroku. Tato oblast je také 

vydatným  zdrojem  podzemních  vod.  Tato  skutečnost  je  způsobena  mocným 

pískovcovým souvrstvím s velmi dobrou propustností a velmi dobrým infiltračním 

prostředím.  Nejvýznamnějším  pramenem  podzemních  vod  je  Stříbrník  u 

Vojtěchova. 

V  povodí  Liběchovky  se  nachází  nejdůležitější  prameny  u  Nedamova,  v 

Beškovském dole a v Pramenném dole pod Dražejovem, dále pak v okolí Deštné, 

Zakšína, Medonos, Tupadel a Želíz. Významnější prameny v povodí Obrtky se 

soustřeďují u Tuhance a těsně za hranicí CHKO u Velkého Hubenova.

Geomorfologie

Geomorfologicky  lze  území  CHKO Kokořínska popsat,  jako  oblast  velmi 

členitou. Je tvořena údolími, pahorky, vrchy apod.

Údolí

V důsledku působení eroze a denudace, vznikla v CHKO velmi hustá údolní 

síť. Tvary údolí se vyvíjely na puklinách, vzniklých za působení tzv. zpětné eroze. 

Nejlépe je tento jev viditelný na krátkých údolích.

Velká  údolí  se  nazývají  kaňony,  často  s  příkrými  až  strmými  skalními 

stěnami, které dosahují výšky 50 až 100 m. Nejznámějším a nejdelším údolím je 

Kokořínský důl a údolí Liběchovky. Tato údolí mají i četné a hlavně zajímavé boční 

doly např. Vidímský, Želízký, Truskavenský v povodí Liběchovky nebo Planý důl, 

Vojtěšský důl,  Boudeckou rokli,  Močidla, Kočičinu a Vrabodol v povodí Pšovky. 

Těmito bočními kaňony neprotékají vodní toky, ale vyznačují se převážně rovnými 

údolními dny s písčitými a hlinitými náplavy. Svým stupňováním je zajímavé údolí 

Vrbodol, jehož dno je tvořeno odkrytými kvádrovými pískovci, které byly intenzivně 

modelované  proudící  vodou.  Tento  úzký  úsek  přechází  v  nánosové  údolí  s 

písčitým dnem. Podobný charakter má i sousední údolí Kočičina a některé další 
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odbočky Truskavenského, Zimořského a Vidimského dolu (Uzel, 1985).

Vypuklé tvary

Pahorkatinný  až  vrchovinný  ráz  CHKO  byl  způsoben  třetihorní 

neovulkanickou činností v Českém masivu. Tehdy vytvořená sopečná tělesa byla 

postupem doby vypreparována z obalu měkčích druhohorních usazenin, hlavně 

pískovců. Tam, kde toto vypreparování bylo v počátečním stadiu, mluvíme o tzv. 

pískovcových  sucích,  jejichž  tvar  je  podmíněn  průběhem  vulkanických  hornin, 

které  jsou jimi vyzdvihovány. Přitom docházelo k větrání druhohorních materiálů a 

vzniku četných vrcholových skalisek, mrazových srubů a jiných zajímavých tvarů.

Nejvíce rozšířenou neovulkanickou horninou v této oblasti je čedič, který je 

zastoupen v několika druzích, jako je např. tefrit,  bazanit,  které se liší od sebe 

svou barvou a zrnitostí.  Z těchto hornin jsou budovány kuželovité vrchy, kam patří 

např. Ronov, Kuželík, Korecký vrch a Nezvědí.

Další  vyvřelinou je  znělec,  pro který  jsou  typické  kupy a ploché kužele, 

příkladem  je  nejvyšší  hora  na  tomto  území  Vlhošť.  Na  některých  vrcholech 

vulkanická hornina nevystupuje na povrch v nejvyšších místech, ale je překryta 

pískovcovými vrstvami např. Supí hora, Ostrý vrch.

 Tvary selektivního větrání pískovců

Pro tuto oblast jsou charakteristická tzv. skalní města, i když v této oblasti 

nedosahují  takových  tvarů  a  forem,  jaké  známe  z  Prachovských  nebo 

Adršpašských skal.  Skalní  města byla  vytvořena zvětráváním a destrukcí  málo 

odolných,  obnažených  pískovcových  plošin.  Vznikly  při  tom osamocené  skalní 

sloupy, výklenky, skalní okna, převisy či skalní brány.

Přírodní výdutě v pískovcích byly často uměle rozšiřovány, přičemž vznikala 

skalní  obydlí  a umělé jeskyně.  Někde jsou pískovce pokryty  malými,  drobnými 

důlky,  které  se  nazývají  voštiny  (obr.  5).  Tyto  voštiny  vznikaly  tzv.  solným 
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zvětráváním. Solné zvětrávání je proces, při  kterém dochází na povrchu skal a 

mělce pod ním ke krystalizaci  minerálních látek rozpuštěných ve vodě, kdy se 

krystaly  tvoří  mezi  zrnky  písku  a  způsobují  tlak  na  okolí.  Zrnka  písku  se  pak 

oddělují  od povrchu, opakovaným procesem vznikají  dutinky a z těch vzniknou 

voštiny (internet – 6).

                                     Obr. 5 – Vznik voštin (internet – 16)

2.3.2 Klima

Celé CHKO leží v oblasti mírně teplé a mírně vlhké. Průměrné letní teploty 

jsou  od  16  až  18°C  a  zimní  od  -4  až  -2°C.  Množsví  srážek  je  ovlivněno 

charakterem terénu, mírně stoupají s vyšší nadmořskou výškou. Průměrné roční 

srážky se pohybují mezi 560 – 650 mm.

Lesy  tvoří  hlavní  a  původní  rostlinný  pokryv,  který  zabírá  60  % celého 

území.  Většina  lesů  je  pěstována  jako  lesy  kulturní,  i  přesto  se  zachovaly 
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přirozené  lesní  porosty  s  bučinami,  doubravami  a  bory.  Nejčastěji  pěstovanou 

dřevinou je borovice lesní, dále dub zimní, buk, modřín, topol, jasan, smrk a jako 

příměs  bříza,  lípa  a  javor.  Současné  složení  lesů  na  Kokořínsku  směřuje  k 

výsadbě druhů odolných proti průmyslovým exhalacím, vysazují se tedy listnaté 

stromy (Uzel, 1985).
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3  Zajímavé lokality české křídové tabule

3.1 Tiské stěny

Tiské stěny jsou součástí Labských pískovců, které se nachází na rozsáhlé 

pískovcové tabuli, vzniklé před 90 miliony let v druhohorách v období křídy.  Po 

ustoupení moře, zde zůstaly usazené vrstvy pískovců zpevněných nejrůznějšími 

tmely.  Postupem  času  došlo  pohyby  zemské  půdy  k  jejich  popraskání.  Toto 

popraskání  bylo  způsobeno postupným zvětráváním,  erozí,  působením vody  a 

odnosem  materiálu.  Díky  těmto  procesům  vznikla  bohatě  členěná  krajina  s 

hlubokými kaňony a příkrými stěnami (obr. 6) s různou modelací, podle kterých v 

mnoha případech dostaly i své pojmenování (Tiské stěny, 1996).

Obr. 6 – Pohled ze skalního náměstí = příkré stěny a členění krajiny (originál,   

    2007)

Tiské stěny své jméno dostaly podle obce Tisá a jsou její součástí a velkým 

turistickým lákadlem.

Tato lokalita je přírodní památkou, která patří mezi skalní města a nachází 

se  na  jižním  okraji  krušnohorského  zlomu.  Pískovcový  masiv  Tiských  stěn 

dosahuje  nadmořské  výšky  až  613  m  a  délky  téměř  1  kilometr,  kde  končí  u 

Turistické chaty (obr. 7). 
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 Obr. 7 – Turistická chata (Tiské stěny, 1996)

Jižní strana Tiských stěn je tvořena příkrou stavbou. Severní strana byla 

erozivními  a  denudačními  pochody rozrušena  na  velké  množství  sloupů,  věží, 

stěn,  roklí,  soutěsek,   převisů,  jeskyní,  náměstí,  skalních  hřibů  a  dalších 

pozoruhodných útvarů (obr. 8).

                     

Obr. 8 – Skalní útvary Želva a Hřib (Tiské stěny, 1996)

Tiské  stěny  patří  mezi  nejstarší  turistické  místo  v  oblasti  Labských 

pískovců.  První  zmínku  o  Tiských  stěnách  najdeme v  průvodci  po  děčínském 
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panství z roku 1828. K návštěvě této oblasti byl v dřívějších dobách doporučován 

dokonce i  průvodce, který během cesty upozorňoval návštěvníky na skalní útvary, 

které podněcovaly jejich fantazii (internet – 2).

3.1.1  Historie, mýty a pověsti Tiských stěn

V dávných časech bylo skalní bludiště opředeno mnoha tajemnými mýty a 

pověstmi. Místa, kudy dnes projde každoročně statisíce návštěvníků, bývala ještě 

v  18.  století  divokým  labyrintem  skal,  kam  nikdo  nevstoupil  bez  průvodce. 

Varováním pro všechny odvážlivce byla  místní  pověst o francouzském šlechtici 

Leduquinovi  a  zlostných skřítcích.  Tato pověst  vypráví,  že právě sem uprchl  z 

revoluční Francie šlechtic jménem Leduquin, který si sebou přinesl celý rodinný 

majetek a kdesi ve skalách ho zakopal. V divokém labyrintu soutěsek a chodeb 

však toto místo už nikdy nenašel a tak marně bloudil skalami, až se z toho pomátl 

na rozumu. Jako pomatený chudák pak chodil po okolí a za stravu léčil sedlákům 

dobytek. Jeho poklad prý dodnes střeží skalní skřítkové, kteří ho nikomu nechtějí 

vydat. Hledače pokladů lákají do odlehlých a nebezpečných míst pomocí modrých 

plamínků tzv. Bludiček a těm zvlášť neodbytným hledačům tajně sypou do kapes 

bludné  koření.  Takto  obdarovaný  člověk  cestu  ze  skalního  města  už  nikdy 

nenašel.

 Až koncem 18. století, kdy se začal měnit pohled lidí na přírodu a krajinu, 

začala  oblast  Labských  pískovců  navštěvovat  řada  cestovatelů  a  badatelů  – 

zpočátku to byli především básníci, monarchové, malíři nebo vědci (internet – 7).

Rozmach  turismu,  jako  nový  způsob  trávení  volného  času  a  poznávání 

přírody a krajiny,  změnil  významně i život místních obyvatel.  Domácí obyvatelé 

nejprve  hleděli  s  nedůvěrou  na  návštěvníky,  kteří  vstupovali  beze  strachu  do 

zakletých skal. Jejich nedůvěra se rychle rozplynula při představě nových zdrojů 

obživy a tak se začali místní obyvatelé přizpůsobovat turistům, jak jen to šlo. 
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Začali  budovat  hostince,  turistické  stezky,  stánky  nebo  se  nechávali 

zaměstnávat jako průvodci ve skalách. Zákaz vstupu do skal bez průvodce byl 

zrušen ustanovením republiky v roce 1918.

Skalní  město  bylo  poté  postupně  upravováno,  zhotovovaly  se  nové 

schůdnější  cesty  a  trasy,  vybraná  místa  byla  opatřena  zábradlím  (obr.  9)  a 

postupně zpřístupněna. 
            

 Obr. 9 – Západní vyhlídka v Malých stěnách (originál, 2007)
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3.1.2 Rozdělení Tiských stěn

Tiské stěny se dělí na dvě rozlehlé části – Velké a Malé stěny neboli Velký 

a Malý okruh, kterými vedou prohlídkové trasy. Oba tyto okruhy spojuje naučná 

stezka značená bílým čtvercem s úhlopříčným zeleným pruhem (obr. 10).

                      Obr. 10 – Značka pro naučnou stezku (internet – 8)

Tiské  stěny  a  s  nimi  i  Rájecké  a  Ostrovské  skály  jsou  tradiční  oblastí 

pískovcového horolezectví.  První sportovní výstupy se uskutečnily již počátkem 

20.století, ve dnech 10.8.1907 na Sloní sloup a 23.8.1907 na věž Mumie. Za tu 

dlouhou dobu zde vzniklo mnoho horolezeckých tras s různými stupni obtížnosti.

Hlavním vstupem do Tiských skal jsou parkoviště poblíž kostela sv. Anny v 

Tisé, odkud se jde po červené značce na Skalní náměstí, kde se Tiské stěny dělí 

na Velké a Malé. Na severozápadě navazují na Tiské stěny u obce Rájec, která je 

místní částí Tisé tzv. Rájecké skály. Jsou tvořeny masivem tvrdého pískovce se 

skalními  věžemi.  Severní  část  se  nazývá  Ptačí  stěny,  k  jihu  pokračují  skály 

Rájeckým  údolím.  Severovýchodně  od  Tisé  se  nachází  ves  Ostrov,  kterou 

obklopují Ostrovské skály, tvořené stěnami a věžemi, vysokými až 20 metrů. Věže 

a stěny jsou z tvrdého pískovce a jsou proto často vyhledávány horolezci.

V Tiských stěnách vedou také dva cyklistické okruhy a dále pokračují až na 

Děčínský Sněžník. Obec Tisá leží ve výšce 550 m n. m. a žije zde 610 stálých 

obyvatel.
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3.1.3  Velké stěny

Do Velkých stěn se lze dostat dvěma způsoby. První možností je vydat se 

po  zelenobíle  značené  naučné  stezce.  Druhou  možností  je  použití  červeně 

značené turistické trasy, která vede po hřebeni skal. Okruh Velkých stěn (obr. 11) 

má 56 skalních útvarů. Útvary jsou očíslované a v průvodcích jsou uvedeny jejich 

názvy.

 Názvy skalních útvarů : 

1 – Skalní brána, 2 – Sloni, 3 – Jeskyně, 4 -  Orlí hlava, 5 – Žába, 6 – Zavalená rokle, 7 – Indický 

slon, 8 – Tančící medvěd, 9 – Hradní brána, 10 – Skalní hrad,  11 – Herkulovy sloupy, Přimáčknutý 

krejčík, 12 – Cikánský tábor, 13 – Zkamenělý kmen, 14 – Vodopád, 15 – Pašerácký batoh,              

16 -  Starostaskalního města,  17 – Hubený doktor, 18 – Ozvěna, 19 – Vítězná brána, 20 – Medvědí 

doupě, 21 – Hlava krokodýla, 22 – Sup v hnízdě, 23 – Obří hlavy, 24 – Úly, 25 -  Mumie,                  

26 -  Poustevna, 27 – Tuleň, 28  - Kazatel, 29 – Obrysy Afriky, 30 – Labyrint, 31 – Velryby, 32 – Hrad, 

33 – Lenoška, 34 -  Lesní kovárna, 35 -  Švédská brána, 36 -  Lví hlava, 37 – Rytířský sál,               

38 -  Zkouška štíhlosti, 39 -  Kravín, 40 – Havraní hnízdo, 41 – Sťatý muž, 42 – Tetřev, 43 – Člun,    

44 – Kazatelna, 45 -  Ovčinec, 46 - Lodní příď , 47 -  Krejčovská ulička, 48 -  Salón, 49 -  Slon s 

nákladem, 50 -  Zamřížovaná jeskyně, 51 – Kamenná noha, 52 – Hřib, 53 -  Želva, 54 -  Tank,         

55 – Napoleonova bota, 56 - Ořech

  

  

 Obr. 11 – Schéma okruhu Velkých stěn s přesným umístěním jednotlivých  

          skalních útvarů (internet – 4)
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Trasa Velkých stěn začíná vpravo od domku pokladny, kde se tyčí mohutná 

skála připomínající obrovské slony. Jeden z kamenných chobotů tvoří levý  pilíř 

Skalní brány. Tato brána tvoří průchod, kterým celá prohlídka začíná. Trasa dále 

pokračuje k nízkému plochému bloku kamenného Tanku, který se nachází těsně 

před  koncem stezky.  Okružní  naučná stezka končí  u  Turistické  chaty,  kde se 

nachází i rozcestník značených cest. Odtud můžeme pokračovat po žluté značce 

lesem ke státní hranici s Německem a podél ní vpravo do osady Ostrov, případně 

vlevo do rekreační vsi Rájec. Červeně značená turistická trasa končí až v Děčíně. 

Délka trasy je 19 km.

3.1.4  Malé stěny

Malé stěny zahrnují kolem 19 skalních útvarů (obr. 12).

Názvy skalních útvarů:

1 – Janusova hlava, 2 – Západní vyhlídka, 3 – Zpovědnice, 4 – Lesní brána,  5  – 

Kazatelna, 6 – Kamenný stůl,         7 – Herkules, 8 – Jeskyně oblud,             9   – 

Proviantura , 10 – Švédský tábor,    11 – Hrad, 12 – Zvon, 13 – Bradaviční kámen, 14 

– Tunel, 15 – Sloní noha,     16 – Kuří nožky, 17 – Průlez, 18 - Úly

     

  Obr. 12 – Schéma okruhu Malých stěn s vyznačenými skalními útvary        

          (internet – 4)
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Trasa  Malých  stěn  (obr.  13)  začína  vlevo  od  pokladny,  odkud  vede 

zelenobíle značená naučná stezka. 
  

Obr. 13 – Vstup do Malých stěn (originál, 2007)  

Začátek prohlídky je u oblého pilíře s úzkým podstavcem zvaným Janusova 

hlava.  Můžeme  zde  pozorovat  mechanismus  zvětrávání,  pozůstatky  skalního 

řícení  – balvany na úpatí věže. Na úpatí Janusovy hlavy se cesta dělí na dvě 

větve.  Jedna  vede  po  pohodlné  pěšině,  kterou  se  dostaneme  zpět  na  Skalní 

náměstí. Druhá vede skalní soutěskou po kamených schodech k Západní vyhlídce 

se skalní plošinou (internet – 4). 

Vpravo se rýsuje panoráma Severních stěn a za nimi jsou siluety stolových 

hor Saského Švýcarska. Ze Západní vyhlídky je krásný pohled na množství věží 

Velkých stěn. Na obr. 14 jsou skalní bloky, které vznikly v důsledku tektonických 

vlivů a jsou rolámány jihozápadním a severozápadním směrem.

2009/2010 23



Alena Rudolfová: Turisticky zajímavé lokality české křídové tabule

                             

                           

  Obr. 14 – Skalních bloky (originál, 2007)
                             

Za Velkými stěnami se zvedá Vysoký Sněžník – 723 m n. m., je nejvyšším 

bodem Labských  pískovců.  Vpravo  se  táhne  pásmo  dalších  skalních  stěn  se 

šikmou věží na okraji tzv. Dogou, která je již mimo skalní město. Na druhé straně 

údolí Jílovského potoka se rozkládá panoráma Českého středohoří. Pod Západní 

vyhlídkou  se  nachází  obec  Tisá,  odkud  se  táhne  plochý  hřbet  východní  části 

Krušných hor. Dále je zde vidět osada Rájec a Rajecké skály s výraznou Sokolí 

věží.  Cesta zpět vede soutěskou po kamenných schodech, která se v polovině 

rozšiřuje  ve  skalní  místnost  čtvercového  tvaru.  Po  východu  z  místnosti  se 

návštěvník dostane na volné prostranství mezi skalami, kudy se může dostat na 

opačnou stranu stěn k Věži s průlezem. V okolních stěnách jsou na první pohled 

vidět  důsledky  zvětrávání  jako  např.  různé  otvory,  výklenky,  jeskyně,  okna  a 

převisy. Skalní komnata se nachází v přímém směru od průlezu, kde  skály kolem 

komnaty  připomínají např. Kazatelnu, Kamenný stůl tvořený mohutným sloupem. 

Z komnaty se návštěník dostane po schodech na stezku, která vede úpatím stěn 

a dále kolem masivní věže Herkules a Jeskyně oblud. Pěšina dál pokračuje kolem 

skal,  kde  končí  u  bariéry,  která  svým  tvarem  připomíná  Hrad.  Za  hradem  je 

odbočka vpravo do strže. Poté vede cesta dál po schodišti a asi v polovině cesty 

se naskytne pohled na balvan ve tvaru Zvonu, který je šikmo vklíněný do skalní 

rozsedliny. Trasa končí vyhlídkou na Krušné hory a Rajecké skály (internet – 4).
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3.1.5  Tiské cyklotrasy

Oblastí vedou dvě cyklotrasy č. 3017 a č.23. Trasa č. 3017 je dlouhá 20 km 

a je středně obtížná (obr. 15), je určená převážně pro crossová kola. Začíná v 

Děčíně vede přes Novou Ves, Sněžník, Nový Dvůr až do Petrovic a odtud zpět do 

Děčína. Maximální převýšení je 200 m.
          

    

 Obr. 15 – Cyklotrasa, je značena červeně a vedle ní je symbol 

                     kola (internet – 5)

Cyklotrasa č. 23 je dlouhá 60 km. Začíná v Děčíně a vede přes Vlčí jezírko, 

Sněžník,  Tisou,  Petrovice,  Nekléřov,  Krásný Les,   Adolfov,  Fojtovice,  Cínovec, 

Mikulov až do Nového Města. Trasa je vedena v nadmořské výšce od 100 do 900 

m (obr.  16).  Obtížnost  trasy je střední.  Doporučeným kolem je  trekové silniční 

kolo. Trasa je opatřena značením, podle kterého je dobrá a snadná orientace. 
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Obr. 16 – Výškový průběh cyklotrasy (internet - 5)

                                

3.2 Děčínsko

Druhou zájmovou lokalitou je Děčínsko, jeho památky a zajímavosti. Tato 

oblast nezabírá příliš velké území, ale má krásnou a půvabnou krajinu. Leží na 

sever od Českého středohoří a končí na hranici s Německem. Patří sem Krušné 

hory a Šluknovský výběžek (obr. 17).  Děčínsko se táhne od severovýchodního 

konce Krušných hor od obce Petrovice až po Dobkovice.
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      Obr. 17 – Schéma znázorňující Děčínsko (Stehlík in Ludvík, 1984)

3.2.1 Památky Děčínska      

V Děčíně a okolí se nachází mnoho památek technických nebo kulturních. 

Tato  práce  je  zaměřena  na  zámek  Děčín  a  technickou  památku,  kterou  je 

Řetězová lávka, nacházející se v zámeckém parku.

Historie zámku

Zámek  Děčín  stojí  na  skalnatém  návrší  nad  soutokem  řeky  Labe  s 

Ploučnicí.  Byl postaven před více jak jedním tisícem let. Pravděpodobné založení 

se  datuje  na  konec  10.  století,  kdy  sloužil  jako  opěrný  bod  v  tzv.  děčínské 

provincii.  Hlavním  úkolem  objektu  a  jeho  správce  bylo  strážení  obchodních 

komunikací,  především  labské  vodní  cesty,  vybírání  daní  a  naturálních  dávek 

nebo výkon spravedlnosti. Další zmínka o zámku pochází z roku 1128, kdy byl zde 
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uvězněn  kníže  Břetislav,  synovec  vládnoucího  knížete  Soběslava.  Chtěl  tak 

odstranit konkurenta, který by s ním mohl soupeřit o knížecí stolec (Šuman, 2007).

Zmínky  o  Děčíně  se  objevily  až  v  průběhu  13.  století,  kdy  byl  Děčín 

spravován kastelány z rodu Markvarticů. Za jejich správy bylo původní hradiště 

přestavěno na kamenný hrad a brzy na to zde bylo postaveno i středověké město. 

V roce 1306 přešel hrad do vlastnictví Jana z Vartenberka a roku 1370 byla rodu 

Vartenberků držba Děčína potvrzena. Z dob pánů z Vartenberku pochází i první 

zmínka o podobě tohoto středověkého sídla. Podle historických pramenů byl prý 

hrad  rozdělen  hlubokým  příkopem  na  dvě  části,  na  horní  a  dolní.  Tyto  části 

fungovaly  víceméně  nezávisle  na  sobě.  Dalším  příkopem  pak  bylo  odděleno 

hradní jádro od předhradí. Tyto příkopy se dnes jmenují Orlí a Medvědí. Panství 

Vartenberků bylo ještě více rozšířeno za husitských válek.

K další rekonstrukci hradu došlo až během 15. století, koncem tohoto století 

pak končí vláda Vartenberků a v roce 1511 ho získal Mikuláš Trčka z Lípy. Poté 

hrad velmi často měnil svého majitele. 

Během 16. století byl děčínský hrad přestavěn na pohodlnější renesanční 

zámek a roku 1629 ho získali majitele z rodu Thunů. Thunové renesanční zámek 

dále přestavěli  do barokního stylu  a více rozšířili.  V té době si  tehdejší  majitel 

povolal horníky z Krupky, kteří po dobu šesti let lámali a upravovali nepřístupný 

skalní masiv, který byl  na východ od vstupních prostor. Na takto získané ploše 

byla vytvořena jedna z nejoriginálnějších přístupových cest v celé Evropě. Tato 

cesta je dodnes nazývána Dlouhou jízdou, její délka je 292 metrů a zdi, které ji z 

obou stran obklopují,  jsou vysoké 7,5 metru.  Podél  cesty  byly  vystavěny další 

objekty, např. jízdárna a okrasná zahrada. Do zahrady byly v roce 1881 vysazeny 

růže a od té doby se pro ni vžil název Růžová zahrada (obr. 18).

Na nádvoří zámku byly vysazeny i dva památné stromy. Tyto stromy jsou 

poslední připomínkou někdejší parkové úpravy, jedná se o buk lesní stříhanolistý a 

tis červený (Šuman, 2007).
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         Obr. 18 – Pohled do Růžové zahrady na zámku Děčín (originál, 2008)

Další zajímavostí je řetězová lávka pro pěší, která se nachází v zámeckém 

parku a umožňuje přechod nad výtokem ze Zámeckého rybníka. Lávka je široká 

dva  metry  a  byla  postavena  ve  výšce  sedmi  metrů  nad  dnem  výtoku. 

Třicetimetrová lávka (obr. 19) má mostovku vyztuženu 10 ondřejskými kříži a dále 

se skládá ze dvou podélných nosníků, které mají tvar písmene I. Celá konstrukce 

je zavěšena na řetězech, které jsou ukotveny do skály a ještě prostupují vstupním 

portálem s ozubem na jeho vrcholu. Lávka je dále kotvena řetězy u vstupu, kde 

jsou kotvy umístěny v zemi. Konstrukce je dále opatřena zajímavým zábradlím, 

které  je  tvořeno  z  páskového  železa  a  dnes  představuje  nejstarší  původní 

zavěšenou  historickou  mostní  konstrukci  na  území  České  republiky.  Poslední 

renovace lávky proběhla v roce 1986. Údajně byla postavena v místech, kde dříve 

existoval padací most, a to v roce 1831. Lávka byla vytvořena spolu s tunelem ve 

skále v rámci rozšiřování zámeckého parku. Tunýlek byl  vytesán ve skále, aby 

umožnil lepší spojení mezi jednotlivými částmi parku, proražen byl v letech 1808 – 

1810. Tunel (obr. 20) s lávkou je dnes hojně využíván nejen místními obyvateli, 

ale i turisty (internet – 9).
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Obr. 19 – Vstup na řetězovou lávku (originál, 2008)           

                                                 

Obr. 20 – Tunel ve skále nacházející se nedaleko od lávky (originál, 2008)
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3.3  Kokořínsko

Další  zajímavou  lokalitou  české  křídové  tabule  je  Kokořínsko  (obr.  21). 

Chráněná  krajinná  oblast  (CHKO)  Kokořínsko  byla  vyhlášena  roku  1976  jako 

velice významné území,  bez  příliš  viditelného zásahu člověka.  Nejvýznamnější 

částí této oblasti je státní přírodní rezervace (SPR) Kokořínský důl.

 Obr. 21 – Schématická mapka CHKO Kokořínsko (Adamovič in Maděra , 2006)

Vysvětlivky: 1 – spraše a sprašové hlíny; 2 – trachyty a znělce; 3 – čediče;

         4 – slínovce svrchního turonu až coniaku; 5 – pískovce středního až

         svrchního turonu; 6 – vápnité prachovce spodního až středního turonu
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Pro  tuto  krajinu  jsou  typická  kaňonovitá  hlavní  i  boční  údolí,  vroubená 

pískovcovými  skalisky  a  tůněmi  napájenými  říčkou  Pšovkou.  Celému  území 

dominuje hrad Kokořín spolu s rázovitými lidovými stavbami a dřívějšími mlýny.

3.3.1 Vymezení oblasti, poloha a rozloha

CHKO Kokořínsko se rozkládá na ploše 26 500 ha. Na jihu začíná hranice 

chráněného území železniční stanicí Lhotka u Mělníka, postupuje na severozápad 

po  tělesu  bývalé  železniční  trati  do  Střednic  tzv.  Záskalím  a  dále  po  místní 

komunikaci do Vysoké a spojovací cestou do Chodče. Odtud vede silnice Chodeč 

– Horní Zimoř – Želízy. Hranice dále pokračuje lesní spojovací cestou do Ješovic 

a odtud stále lesní cestou kolem Hraběcí kaple a Mariánské kaple do vsi Brocno. 

Další část hranice tvoří silnice Brocno – Chcebuz – Újezd a pak střídavě cesty a 

silnice. Od vsi Mošnice přes Tuhaň až do Obroku tvoří hranici potok Obrtka. Dále 

vymezuje chráněné území dlouhý silniční úsek přes Domašice a okraj Skalky do 

Blíževedel,  odkud  je  hranice  dále  tvořena  železnicí  až  po  železniční  stanici 

Stvolínky.  Hranice pokračuje polní  cestou do vsi  Litice a odtud vede po silnici 

Litice – Holany – Dřevčice – Dubá. Od ní vymezují chráněnou oblast znovu jen 

silnice a to Dubá – Nedamov – Korce – Tachov – Ždírec – Luka – Žďár – Nosálov 

– Lobeč – Mšeno – Nebužely – Střemy – železniční stanice Lhotka u Mělníka 

( Uzel, 1985).

3.3.2 Významné lokality

Kokořínský důl

Jednou z nejvýznamnějších lokalit této oblasti je SPR Kokořínský důl (obr. 

22 a 23), která byla vyhlášena roku 1953. Důl se rozkládá na ploše 2097 ha. Tato 

SPR chrání rázovitě členěnou krajinu se skalami a smíšenými porosty.  Přírodní 
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rezervace začíná za nádražím ve Lhotce u Mělníka a pokračuje údolím Pšovky až 

ke Konrádovu a Libovicům. Důl má délku 14 km. 

      

    Obr. 22 a 23 – Schéma Kokořínského dolu (Tibitanzl in Staněk, 1974)
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Cesta po Kokořínském dole začíná u Lhotky odkud vede červeně značená 

trasa, podél trasy stojí mlýny, které byly v provozu díky říčce Pšovce. První mlýn 

se nazývá Štampach, který byl postaven ve stylu staročeské architektury, dalšími 

mlýny byly např. Kroužek a Mlčení.

Nejnižší bod oblasti leží v nadmořské výšce 250 m a nejvyšší se nachází ve 

výšce  350  m n.  m.  V  údolí  Kokořínského  dolu,  se  nachází  nejlépe  v  Evropě 

doložena  počáteční  stadia  rozpadu  kvádrových  pískovců.  Dále  v  této  oblasti 

můžeme najít i pískovcová skalní města, jedním z nich je i skalní město Bludiště 

(obr. 24), nacházející se severozápadně od Mšena.

Pískovcové  skály  místní  obyvatelé  využívali  tím,  že  si  v  nich  budovali 

sklepy, ale i celé skalní byty,  jako je např. skalní byt (obr. 25) nad Harasovsku 

tůní.
                                 

Obr. 24 – Skalní město Bludiště         

                                         (Zemina in Uzel, 1985)                        

Obr. 25 – Skalní byt nad Harasovskou tůní (Novotný in Nováková, 2004)
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Celková charakteristika

Flóra – na tomto území bylo zmapováno více jak 700 druhů vyšších rostlin, 

nejčastěji  to  jsou  borové  doubravy  s  brusinkou  obecnou,  borůvkou  černou  a 

smldníkem olešníkovým. Tam, kde není oblast zalesněna se nejčastěji vyskytují 

mokřady.  Na nezalesněných místech mimo údolní  dno můžeme nalézt  i  velmi 

vzácné druhy rostlin jako jsou kosatec bezlistý, koniklec luční český, kavyl Ivanův 

a další.

Fauna – v této oblasti se nachází unikátní bezobratlí živočichové, žijící jak v 

mokřadech podél  potoka Pšovky,  tak i  v  jejím toku.  Kromě živočišných druhů, 

které jsou ohroženy jen na našem území, zde najdeme i takové druhy, které jsou 

ohroženy i v rámci Evropy, jako je např. měkkýš vrkoč bažinný. V roce 1998 žily v 

Pšovce  tři  druhy  raků  -   říční,  bahenní  a  ze  severní  Ameriky  dovezený  rak 

pruhovaný. Oba české druhy ve velmi krátké době vyhynuly, kvůli račímu moru. 

Raka pruhovaného se mor nedotkl.

V údolí je i několik tůní a tůněk, ve kterých žijí skokan štíhlý a čolek horský. 

Na území žije na 63 druhů ptáků. Nejvzácnější jsou sokol stěhovavý, čáp černý 

nebo dudek chocholatý. V opuštěných stavbách, sklepích a jeskyních žije mnoho 

netopýrů  velkých,  vrápenců  malých  či  netopýrů  černých.  Tato  oblast  je 

nejnavštěvovanějším místem na Kokořínsku (internet – 1).

Čertovy hlavy

V obci  Liběchov začíná,  a  končí  okruh,  na němž se návštěvníci  mohou 

seznámit  s  díly  Václava  Levého,  který  byl  v  letech  1840  –  1850  kuchařem u 

barona Antonína Veithoviho. Trasa je dlouhá 10 km a vede po modré značce, 

která prochází přírodou Kokořínska. Trasa je vyzdobena neobvyklými sochařskými 

díly Václava Levého.
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Prvním  sochařským  dílem,  na  okruhu  je  jeskyně  Klácelka.  Po  strmém 

stoupání se objeví věhlasné 9 m vysoké Čertovy hlavy (obr. 26 a 27). Tyto hlavy 

jsou  reliéfem  vytesaným  do  skály  a  představují  dvě  pohádkové  bytosti, 

pravděpodobně čerty.  Podle odborníků se jedná o druhou největší skulpturu na 

světě, hned po hlavách amerických prezidentů v Jižní Dakotě. Dalšími díly,  na 

tomto okruhu jsou reliéfy Hada a Harfenice. Okruh je zakončen kapličkou Máří 

Magdalény, která je vytesána do menší skály. I sem se návštěvníci rádi vracejí.

Obr. 26 – Historické vyobrazení Čertových hlav (Martinec in Uzel, Doležalová,     

     2007)
                         

Obr. 27 – Čertovy hlavy (Novotný in Nováková, 2004)
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Mšenské pokličky

Poslední vybranou oblastí, jsou Mšenské pokličky (obr. 28). Tento úkaz se 

řadí  mezi  geologické  zajímavosti  České  republiky,  a  proto  jsou  zákonem 

chráněny. Pokličky jsou nejnápadnějšími tvary selektivního zvětrávání pískovců, 

vzniklé výskytem železitých poloh. Ty mohou tvořit až metr mocné poklice, které 

kryjí  nepravidelné  kolmé  kužele  z  méně  odolných  pískovců.  Nejznámější  jsou 

Kokořínské pokličky,  které svou krásou každý rok přilákají mnoho starých, ale i 

nových návštěvníků (internet – 10).
                               

 Obr. 28 – Mšenské pokličky (internet 11)

Pokličky se nacházejí 12 km severovýchodně od Mělníka. Na ploše CHKO 

Kokořín  se  nalézají  tzv.  pokličky  na  dvou  místech.  Ty  známější  se  jmenují 

Mšenské a leží přibližně 3 km severovýchodně od Mšena. 

Pokličky se spolu s hradem staly nejvýznamnějším symbolem celé CHKO 

(internet – 1).
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4 Návrh naučné stezky

Naučná stezka bude sloužit k poznání přírodních, kulturních a technických 

památek města Děčín. Stezku (obr. 29) budou moci využívat hlavně rodiče s dětmi 

a školy při výuce. 
                                                                                                                                            

                   

                  

 Obr. 29 – Schéma návrhu naučné stezky (originál, 2010)

Vysvětlivky: Řetězová lávka, Tunýlek, Vodočet, Bronzová plastika Dr. Miroslava 

                     Tyrše, Památné stromy, Růžová zahrada, Dlouhá jízda, Dolní vstupní 

                     brána
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Tato stezka začíná u Řetězové lávky, v zámeckém parku. Lávka (obr. 30) 

umožňuje  přechod nad výtokem ze Zámeckého rybníku.  Tato lávka je  jedinou 

památkou svého druhu v České republice, která setrvala na svém původním místě 

a stále ještě slouží svému původnímu účelu, tedy jako přechod pro pěší.

    

         Obr. 30 – Pohled na lávku a zábradlí z páskového železa (originál, 2008)

Stezka  pokračuje  k  tunýlku,  který  byl  vytesán  v  zámecké  skále  a  měl 

umožnit  lepší  spojení  mezi  jednotlivými  částmi  zámeckého  parku.  Tunýlek  byl 

proražen v letech 1808 – 1810 (obr. 31).
                             

2009/2010 39



Alena Rudolfová: Turisticky zajímavé lokality české křídové tabule

 Obr. 31 – Tunýlek ve skále (originál, 2008)

Další zastávkou je vodočet.  Co to vlastně vodočet je? Vodočet v historii i 

dnes sloužil ke sledování vodních stavů na vodních tocích a nádržích. Vodočet 

vytesaný na zámecké skále je nejstarší dochovanou hydrometrickou památkou ve 

střední Evropě. Největší labské povodně zachycuje od roku 1432 (obr. 32).

                                

Obr. 32 – Vodočet (internet – 12)
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Další zastávkou je bronzová plastika dr. Miroslava Tyrše (obr. 33), která se 

nachází v severním parku a vytvořil ji L. Šalouna v roce 1926. Dr. Miroslav Tyrš se 

narodil  v roce 1832. Vystudoval  filosofii  a v roce 1883 se stal   profesorem na 

univerzitě.  Poté,  co  se  seznámil  s  Jindřichem  Fügnerem,  se  rozhodl  založit 

tělocvičný spolek, kterému dali jméno Sokol. Tento spolek byl založen roku 1862. 

Miroslavu Tyršovi  se také říkalo otec neboli  zakladatel  tohoto spolku, pro který 

vypracoval  organizační základy. Uvedl do života výstižné tělocvičné názvosloví. 

Když už byl Sokol pevně zajištěn a zakotven v podvědomí obyvatelstva, vzdal se 

roku  1884  náčelnictví  a  začal  se  plně  věnovat  své  pedagogické  práci  na 

univerzitě. Téhož roku však z nezjištěných důvodů tragicky zemřel (internet – 17).

              Obr. 33 – Bronzová plastika Dr. Miroslava Tyrše (internet – 12)
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Poté  nás  cesta  zavede  na  nádvoří  zámku  v  Děčíně,  kde  rostou  dva 

památné stromy. Ty jsou poslední připomínkou někdejší parkové úpravy, která se 

nacházela na hlavním nádvoří. Těmi stromy jsou buk lesní stříhanolistý (obr. 34) a 

tis červený (obr. 35). 

Tis  červený  je  velmi  pomalu  rostoucí  stínomilná  dvoudomá  stálezelená 

jehličnatá dřevina z čeledi tisovitých. Jde o třetihorní relikt, patří do skupiny silně 

ohrožených druhů a je proto zákonem zvláště chráněný. Má  husté dřevo, nejtěžší 

z našich dřevin,  s širokým červenohnědým jádrem a úzkou světlejší  bělí.  Celá 

rostlina s výjimkou dužnatého nepravého míšku, který se semenem požírají ptáci, 

je prudce jedovatá. Buk je statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a 

pravidelnou  vejčitou  korunou,  který  může  dorůstat  do  výšky  přes  45  metrů. 

Vyskytuje se v Evropě, jižní Italii, Švédsku, Portugalsku a Turecku.
                  

Obr. 34 – Buk lesní stříhanolistý (Vavřička in Šuman, 2007)      

                          

Obr. 35 – Tis červený  (Vavřička in Šuman, 2007)
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Nejpřitažlivějším místem zámku je růžová zahrada (obr.  36, 37, 38,  39), 

která je jednou z nejcennějších památek v Děčíně a je také dokladem někdejší 

slávy původních zámeckých zahrad, ale také místem podmanivých vyhlídek do 

krajiny  labského údolí  a  Českého středohoří.  Podle  čeho získala  zahrada  své 

jméno? Název Růžová zahrada se vžil až koncem 19.stol., kdy zde bylo založeno 

rosarium. Růžová zahrada je velmi rozsáhlá a roste zde mnoho druhů růžových 

keřů od žlutých, oranžových, růžových až po červené. 

                                

 Obr. 36 – Růžová zahrada (originál, 2008)
                                

 Obr. 37 – Růžová zahrada (originál, 2008)

Zahrada se nachází na skalní terase nad městem a dodává tomuto místu 

specifickou atmosféru malebného, klidného a velmi útulného prostředí a zároveň 

zvýrazňuje  účinek  architertury.  Thunské  růže  získaly  proslulost  po  celé 

habsburské monarchii.
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Obr. 38 – Růžová zahrada  (originál, 2008)                
                      
                                    

Obr. 39 – Růžová zahrada (originál, 2008)

Další  zastávkou bude tzv.  Dlouhá jízda (obr.40),  která  se  nachází  hned 

vedle vstupu do růžové zahrady.  Dlouhá jízda byla budována šest let, horníky z 

Krupky.  Tato  cesta  byla  považována za  jednu z  nejoriginálnějších  cest  v  celé 

Evropě. Po strmé cestě se dostamene k další zastávce na trase a tou je Dolní 

brána  (obr.  41),  která  je  používána,  jako  vstup  do  zámeckého  areálu.  Je 

vystavěna ve tvaru zdvojeného vítězného oblouku s erby Maxmiliána z Thunu a 

jeho třetí manželky Marie z Preyssingu. 
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 Obr. 40 – Dlouhá jízda (Vavřička in Šuman, 2007)

                           

                             

                           

  Obr. 41 – Dolní vstupní brána (internet – 13)

A v těchto místech naši naučnou stezku ukončíme, bohatší o informace a skvělé 

zážitky.
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5  Závěr

Cílem práce bylo informovat o zajímavých lokalitách české křídové tabule. 

Práce přináší informace o kulturních, přírodních a technických památkách daného 

území. Na jednotlivé památky je nahlíženo z geologického i z turistického hlediska. 

Vše je pak doplněno obrazovým doprovodem – mapkami, schématy, fotografiemi, 

díky němuž lze popisované lokality a památky snadno najít a navštívit. Čtenář tak 

získá  ucelené  informace,  které  je  možné  použít  pro  další  odborné  zpracování 

nebo pouze pro poznávací výlet s rodinou či přáteli. Nedílnou součást tvoří také 

návrh naučné stezky, který se dá využít pro realizace školních nebo táborových 

projektů. A přivést tím děti již v útlém věku k poznávání památek či k pobytu v 

přírodě.

Při psaní práce jsem řadu kulturních, přírodních i technických památek v 

oblastech Tiských stěn,  Děčínska a CHKO Kokořínsko,  navštívila.  Díky sbírání 

podkladů  pro  bakalářskou  práci  jsem  měla  možnost  navštívit  mnoho 

pozoruhodných  míst  a  získat  tak  o  nich  spoustu  zajímavých  informací.  Tyto 

informace jsem se snažila v práci, v co největší míře, využít a zpřístupnit je tak 

dalším zájemcům o naše přírodní, kulturní a technické památky.
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