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ANOTACE  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 

Gregůrková, V. (2010): Návrh optimalizace turistické infrastruktury v NPR Adršpašské skály, obor 

Geovědní a montánní turismus, VŠB – TUO, Bakalářská práce, 46 stran. 

 

Bakalářská práce poukazuje na problémy týkající se dopadu cestovního ruchu na Národní 

přírodní rezervaci Adršpašské skály a s ním spojeno využívání přírodního potenciálu území. Snaží 

se navrhnout řešení rozvoje tak, aby nedocházelo k devastaci území NPR a tím i snížení atraktivity 

pro ČR. V první části se zabývá všeobecnou charakteristikou CHKO Broumovsko a NPR 

Adršpašské skály. Druhá část navrhuje optimalizaci a tím i ochranou přírodního bohatství 

především na území NPR Adršpašské skály. Jedná se o vytvoření sociálních zařízení, které budou 

rozmístěny na turistickém okruhu NPR Adršpach. Cílem je zabránění neustálého znečišť ování 

krajiny s rostoucí návštěvností této oblasti. Další návrh hledá řešení ve velkém nárůstu turistického 

ruchu na daném území. 

 

Klíčová slova: cestovní ruch, Národní přírodní rezervace, sociální zařízení 

 

 

ANNNOTATION  OF THE BACHELOR'S THESIS 

 

Gregůrková, V.. (2010): The motion  optimization of tourism infrastructure in the NWA 

Adršpašské skály, department of Geoscience and Industrial Tourism, VŠB – TUO, Bachelor's 

Thesis, 46 pages. 

 

Bachelor's Thesis points out the problems concerning the impact of tourism on Nation 

Wilderness Area (NWA) Adršpašské skály and related exploitation of the natural potential of the 

territory. The thesis attempts to propose solution of development to prevent the devastation of 

NWA and thereby to reduce the attractiveness of the Czech republic. The first part of Bachelor's 

Thesis deals with general characteristics of the area of  Protected Landscape Area (PLA) 

Broumovsko and NWA Adršpašské skály. The second part proposes optimalization and thereby a 

protection of natural assets especially in the NWA Adršpašské skály. It includes the creation of 

social facilities which will be located on the tourist circuit of NWA Adršpašské skály. The aim is to 

prevent continual pollution of the landscape with a growing visit rate to this area. Another proposal 

seeks a solution in a large growth in tourism in the territory.  
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1  ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem turistického ruchu na krajinný ráz NPR 

Adršpašské skály (dále jen „A-T“). Navrhuje možné řešení problematiky nárůstu 

návštěvnosti této oblasti. Téma bylo vybráno díky vlastní zkušenosti a pravidelné 

návštěvnosti Adršpachu a jejího okolí. Cílem práce je především poukázat na problematiku 

neustálého znečišť ování oblasti díky narůstajícímu turistickému ruchu v letních měsících a 

navrhnout opatření, které by zmírňovaly tento antropogenní vliv.  

A-T skály jsou velmi významnou oblastí turistiky a horolezectví mezinárodního 

významu. Turistická návštěvnost obou vyhlášených skalních měst má dlouholetou tradici a 

proto je v zájmu přírody i cestovního ruchu, aby se vzájemně tyto dvě složky respektovaly. 

NPR A-T skály spadají pod CHKO Broumovsko se správou v Polici nad Metují. Oblast se 

nachází na severovýchodě Čech a spadá pod Královohradcký kraj. A-T skály jsou 

největším celistvým skalním městem v ČR a evropsky proslulým unikátem. Představují 

rozsáhlý komplex pískovcových skalních věží a jsou zajímavý fenomén pseudokrasového 

reliéfu. Mezi nejznámější skalní útvary patří Starosta a Starostová nebo Milenci, kteří jsou 

i nejvyšším místem v Adršpachu. Velmi významnou složkou je i pestrá horská a podhorská 

fauna a flóra. 

Cestovní ruch patří v posledních letech mezi dynamické a rychle se rozvíjející 

ekonomická odvětví. Proto by mělo být v zájmu i zlepšování kvality služeb a větší péče o 

přírodu a vytvořené krajinné unikáty. 

Celý prohlídkový okruh je 3,5km dlouhý a nejsou zde žádné toalety. To způsobuje 

ve velké míře jednak chození turistů mimo turistický okruh a s tím spojený odpad v okolí. 

Druhým velkým problémem oblasti je nadlimitní počet turistů, což způsobuje snížení 

atraktivnosti zážitku a dojmu z návštěvy oblasti. Tato práce poukazuje na nedostatky 

v turistickém ruchu a navrhuje možná řešení. Tím se zvedne úroveň turistického 

ruchu Adršpachu a pro turisty se zlepší i prožitek z návštěvy.  

Práce je rozčleněna do jednotlivých kapitol, kde v úvodní části jsou přiblíženy 

přírodní poměry CHKO Broumovsko a NPR A-T, jejich členění na maloplošná chráněná 

území a specifická fauna flóra zájmové oblasti. Praktická část práce obsahuje návrh 

možného řešení zkvalitnění služeb cestovního ruchu a zabránění znečišť ování krásné 

přírody. 
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2  CHKO BROUMOVSKO 

CHKO Broumovsko se nachází na severovýchodě Čech a patří k chráněným 

krajinným oblastem vrchovinného typu. Známé je především svými přírodními krásami. 

Nejcennější jsou dvě národní přírodní rezervace A-T skály a Broumovské stěny (obr. 1). 

Svými  17 km2 se řadí k největším skalním městům ve střední Evropě. Tyto dvě NPR jsou 

výjimečné svým reliéfem a klimatem, umožňujícím existenci ojedinělé fauny a flóry. 

Vrcholová část stolové hory Ostaš a mimořádně členitá Křížová cesta u Adršpachu byly 

vyhlášeny v roce 1956 přírodními rezervacemi. Borek a Kočičí skály jsou přírodní 

památky. Broumovsko zaujímá plochu 410 km2 na severovýchodě okresu Náchod a 

jihovýchodě okresu Trutnov. Sever a východ tvoří státní hranice s Polskou republikou.  

Vnitrostátní hranice vedou od Žďárek přes Hronov a Zbečník k Hornímu Kostelci a dále 

po Panské cestě Jestřebími horami přes Odolov pod Žaltman, odkud pokračuje kolem 

Radvanic až ke státní hranici u Chvalče.  

 

Obr. 1 - Mapa CHKO Broumovsko 
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2.1  PŘÍRODNÍ POMĚRY CHKO BROUMOVSKO 

 

2.1.1 GEOLOGIE  

 

Česká část vnitrosudetské pánve stavebně představuje složitou brachysynklinálu, 

která je výsledkem dlouhodobého tektonického vývoje, probíhajícího během mladšího 

paleozoika a mezozoika a ukončeného v době sálské tektogeneze (paleogén). Dnešní osa 

pánve severozápadního směru představuje nejhlouběji zakleslou část pánve z hlediska 

svrchněkřídových uloženin. Vznikla při saxonské tektogenezi, která představuje poslední 

větší tektogenetickou etapu. Vůči starším, svrchněpaleozoickým uloženinám je tato osa 

excentrická. 

Krystalinikum okrajových masívů pánve (krkonošsko-jizerské, orlicko-kladské a 

sowiegórske) se noří pod pánevní sedimenty a tvoří jejich podloží. Rozsah jednotlivých 

masívů v podloží karbonu není znám. 

V české části pánve (obr. 2)  je bazální jednotkou sedimentace žacléřské souvrství 

svrchního karbonu, spočívající přímo na krystalickém fundamentu. Představuje cyklické 

střídání slepenců, pískovců a aleuropelitů s uhelnými slojemi. Do žacléřského megacyklu 

spadá i hlavní karbonský vulkanismus s opakovanými výlevy melafyrů, ryolitů a s 

ukládáním ryolitových tufů. Následné odolovské souvrství (stále svrchní karbon) je 

reprezentováno prostřídáním sedimentů aluviálních plošin (aleuropelity s uhelnými 

slojemi) se sedimenty říčních koryt (pískovce, arkózy). V občasných vodních nádržích 

dochází ke karbonátové sedimentaci (vápence). V klastickém materiálu se výrazně 

uplatňuje materiál z granitových masívů při ukládání arkóz, typických pro tuto jednotku. 

Další chvalečské souvrství je přechodem karbonu do permu. Stavba a složení sedimentů se 

podstatně mění. Převládají červeně zbarvené sedimenty rozlehlých aluviálních plošin, 

občas vznikají stálá jezera s karbonáty (vápence) a vrstevnatými aleuropelity s mlží 

faunou.  

Zaniká (až na výjimky) tvorba uhelných slojí. Následné broumovské souvrství je 

představováno střídáním jemnozrnných psamitů a aletopelitů červeného zbarvení, 

podřadně se ukládají prachovito-jílovité sedimenty s karbonáty s fosilním materiálem. 

Přibližně uprostřed tohoto megacyklu dochází k silné vulkanické činnosti a mohutným 

výlevům melafyrových a ryolitových láv a k ukládání pyroklastik. Na vznik vulkanického 



Veronika Gregůrková : Návrh optimalizace NPR Adršpach 
______________________________________________________________________________ 
 

 

2010 

 

 

4

pohoří jsou vázány specifické proluviální horniny vulkanodetritické facie a jezerní 

uloženiny (walchiové lupky a vápence) s obsahem rostlinných i živočišných fosilií. 

 

2.1.2 GEOMORFOLOGICKÉ  ČLENĚNÍ  

 

Z geomorfologického hlediska spadá CHKO Broumovsko: 

 

Systém: Hercynský,  

Provincie: Česká vysočina, 

Oblast: Orlická oblast,  

Celek: Broumovská vrchovina, 

Podcelky: Meziměstská vrchovina, Polická vrchovina, Žacléřská vrchovina (obr. 3). 

 

 

 Meziměstská vrchovina se nachází na severovýchodní části Broumovské 

vrchoviny. Vrchovina je lokalizovaná v povodí Stěnavy, na permských a triasových 

sedimentech, permských porfyrech a melafyrech. Převládá zde silně rozčleněný erozně 

denudační reliéf severovýchodní části vnitrosudetské pánve. Je silně tektonicky porušený s 

výraznými strukturně podmíněnými tvary (strukturně denudační plošiny, strukturní hřbety, 

suky) a projevy selektivní eroze a denudace. Největší bod je Ruprechtický Špičák 881 m v 

Javořích horách. 

 

Žacléřská vrchovina je součástí jihozápadní Broumovské vrchoviny. Vrchovina je  

v povodí Úpy a Metuje. Jihozápadní část vnitrosudetské pánve je silně tektonicky porušená 

(tektonicky a litologicky podmíněná sedimentární stupňovina) s výraznými strukturně 

podmíněnými tvary (strukturní hřbety, suky, strukturně denudační plošiny) a projevy 

selektivní eroze a denudace, s hluboce zaříznutými údolími Metuje a přítoků Úpy a 

Metuje. Nejvyšší bod je Královecký Špičák 881 m ve Vraních horách. (Demek, 1987) 

  

Polická vrchovina je podrobněji popsána v zájmovém území NPR Adršpašsko-

teplických skalách.  
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Vysvětlivky:  
1 – svrchní křída;  
2 – spodní trias;  
3 – spodní perm;  
4 – svrchnopaleozoické 
vulkanity;  
5 – spodní perm;  
6 – odolovské souvrství a jeho 
ekvivalenty - stefan;  
7 – žacléřské souvrství – vestfál;  
8 – bialokameňské vrstvy – 
svrchní namur;  
9 – walbrzyšské vrstvy – spodní 
namur;  
10 – kulmský vývoj spodního 
karbonu;  
11 – svrchní devon;  
12 – silur, kambrium, granity, 
krystalinikum;  
13 – zlomy. 

 

Obr.  2 - Geologická mapa dolnoslezské pánve (Havlena, 1965) 

 

 

Obr. 3 – Geomorfologické podcelky v CHKO Broumovsko (Juriš, 2010) 
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2.1.3 HYDROLOGIE CHKO BROUMOVSKA 

 

CHKO Broumovsko náleží převážně do povodí řek Metuje a Stěnavy. Jejich 

rozvodí tvoří výrazný orografický předěl - hřeben Broumovských a Mirošovských stěn a je 

zároveň hlavním evropským rozvodím mezi úmořími Baltského a Severního moře. 

CHKO Broumovsko odvodňují dvě řeky – Metuje a Stěnava. Metuje pramení v 

lokalitě Kalousy poblíž Horního Adršpachu. Protéká Adršpašskými skalami a úzkým 

údolím Polickou křídovou pánví k jihu. Stěnava pramení v Polsku nedaleko hranice s ČR v 

Kamenných horách a protéká Broumovskou kotlinou do Kladska. Povodí obou řek i jejich 

odtokové poměry se značně odlišují. Metuje protéká pískovcovým územím Polické 

křídové tabule s členitějším reliéfem a vyšším podílem lesních porostů, Stěnava plochou 

pahorkatinou Broumovské kotliny po nepropustném podloží permu a zemědělskou 

krajinou. Proto i chod velkých vod a povodňových vln se značně liší i při stejných srážkách 

nebo současném prudkém zimním tání. Metuje má podstatně větší schopnost tlumit velké 

vody a v jejím povodí nedochází při povodních k velkým škodám, zatímco na Stěnavě a 

jejích přítocích je nástup povodňových vln rychlý i strmý a působí značné škody v obcích a 

městech. (internet 1)  

 

2.2  LEGISLATIVA OCHRANY PŘÍRODY V CHKO ADRŠPACH 
 

Základní právní rámec ochranných podmínek jsou stanoveny dle následující 

legislativy:   

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;  

• Vyhláška č. 157/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko;  

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny;  

• Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., ve znění zákona 123/1998 Sb.; 

• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

ve znění pozdějších předpisů.  
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Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno dle výše 

uvedených zákonů: 

 

• hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména 

prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře 

a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci, 

změnu vodního režimu a terénní úpravy, 

• povolovat a umisť ovat stavby, 

• těžit nerosty a humolity,  

• vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, 

kromě vlastníků a nájemců pozemků,  

• povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

rostlin a živočichů,  

• provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kolech 

mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody (Na 

celém území CHKO Broumovsko je povoleno horolezectví s výjimkou národních 

přírodních rezervací. Každý rok ČHS musí žádat CHKO Broumovsko o vyjímku na 

provozování horolezectví.), 

• zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy a bažantnice a 

používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,  

• vjíždět motorovými vozidly, kromě vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných 

pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární 

ochranu, zdravotní a veterinární službu, 

• sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, nejde-li o případy podle § 30 zákona č. 

114/1992 Sb, 

• tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,  

• měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany národní 

přírodní rezervace. (internet 2) 
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2.2.1 ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ PODLE STUPNĚ OCHRANY 

 

Území CHKO se člení do tří nebo čtyř zón (tab. 1). Zóny slouží k bližšímu určení 

způsobu ochrany přírody a tedy i odpovídajícímu omezení hospodářského využívání. První 

zóna má nejpřísnější režim ochrany. Podrobnější režim zón ochrany přírody chráněných 

krajinných oblastí upravuje právní předpis, kterým se příslušná CHKO vyhlašuje. 

Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví Ministerstvo životního 

prostředí vyhláškou. Zonace CHKO Broumovsko je součástí Vyhlášky o zřízení CHKO č. 

157/1991 Sb. Podle ní se území CHKO člení do čtyř zón. 

Tab. 1 – Rozdělení CHKO Broumovsko podle stupně ochrany  

Zóna 
Platná 
zonace 

(%) 

Návrh 
(%) 

I. 8,5 10,5 
II. 14 21,5 

III. 61,5 64 

IV. 16 4 
 

První zóna (přírodní, jádrová) o rozloze 35 km2 zahrnuje nejcennější přírodní a 

přírodě blízké ekosystémy skalních oblastí (chráněné většinou ještě formou maloplošného 

zvláště chráněného území - národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní 

památky)  lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou a některé lokality druhově 

bohatých luk a mokřin . Pokrývá 8,5 % území. Veškerá činnost v I. zóně musí být podle 

zákona podřízena přísnému ochrannému režimu, je tu např. zakázána výstavba, změna 

vodního režimu, těžba nerostů aj. (viz § 26 zákona o ochraně přírody a krajiny). Území 

prvních zón zahrnuje nejcennější části území, zejména oblasti maloplošných chráněných 

území (Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Ostaš, Kočičí skály, Křížový vrch a 

Borek) a další drobnější fragmenty přirozených společenstev v částech lesa s dochovanou 

přírodě blízkou druhovou skladbou (Lachovská Hejda, Dlouhý a Rohový vrch v 

Adršpachu, Pušvíza), popř. nejvýznamnější luční lokality s výskytem zvláště chráněných 

druhů (mokřadní louky v Řeřišném aj.).  
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Druhá zóna (přírodě blízká ochranná) o rozloze 57,4 km2 slouží jako ochranná 

zóna eliminující negativní vlivy okolního území na zónu první. Rozlohou tvoří 14 % území 

CHKO Broumovsko. Plocha II. zóny je tvořena převážně přírodě blízkými lesními 

společenstvy a vícedruhovými loukami, v současné době o výměře přibližně 270 ha. Ve II. 

zóně je zakázáno hospodařit způsobem vyžadujícím intenzívní technologie, které by mohly 

způsobit nevratné změny v biologické rozmanitosti a funkci ekosystémů a nebo nevratně 

poškozovat půdní povrch , používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy. 

Dále je zakázáno zavádět intenzívní chovy zvěře (např. obory, farmové chovy a 

bažantnice) a pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa 

vyhrazená se souhlasem Správy CHKO.  

Třetí zóna (kulturně - krajinná) je tvořena převážně monokulturními lesy a 

mozaikou luk, pastvin a polí s bohatou mimo lesní zelení, s rozptýlenou zástavbou a 

malými sídly. III. zóna o rozloze 252 km2 zaujímá 61,5 % území CHKO Broumovsko a 

nemá podle zákona žádné zvláštní ochranné podmínky (platí v ní základní ochranné 

podmínky pro CHKO). Třetí zóna zahrnuje zbylé části harmonicky utvářeného území 

včetně obcí a orné půdy. Jedná se často o území s významnými krajinářskými hodnotami, 

které však, až na malé enklávy, není tolik významné z hlediska zachování biodiverzity a 

zvláště chráněných druhů. Jedná se zejména o zbývající části Polické vrchoviny a hřeben 

Jestřebích hor. 

Čtvrtá zóna o rozloze 65,6 km2 zaujímá 16 % území CHKO Broumovsko a tvoří ji 

souvisle zastavěná území měst a intenzívně obdělávaná orná půda v okolí Broumova. Do 

čtvrté zóny CHKO Broumovsko byla zahrnuta území člověkem nejvíce pozměněná, kde 

jsou přírodní poměry zásadně negativně ovlivněny, zejména zástavbou a intenzivním 

zemědělstvím. Jedná se o velké souvislé bloky zemědělské půdy v Broumovské kotlině a 

aglomeraci města Broumova. I toto území je však z velké části významné z hlediska 

dochování tradičního krajinného rázu – unikátní skupina broumovských barokních kostelů, 

tradiční zástavba v obcích - broumovské zděné statky (např. vesnická památková rezervace 

v obci Křinice apod.). (internet 3) 
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2.2.2 MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

 

V CHKO Broumov se nachází 6 maloplošných chráněných území (MCHÚ). Jsou to 

2 národní přírodní rezervace, 2 přírodní rezervace a 2 přírodní památky. NPR Adršpašsko - 

teplické skály, NPR Broumovské stěny, PR Křížová cesta, PR Ostaš, PP Borek, PP Kočičí 

skály. 

 

• NPR Adršpašsko - teplické skály: V rámci katastrálního území zde patří Dolní 

Adršpach, Dolní Teplice, Skály u Teplic nad Metují a Teplice nad Metují. Největší 

celistvé skalní město ve Střední Evropě. Významná geologická, botanická a zoologická 

lokalita. 

 

• NPR Broumovské stěny: V rámci katastrálního území zde patří Bělý, Božanov, 

Hlavňov, Hony, Křinice, Martínkovice, Slavný a Suchý Důl. NPR Broumovské stěny, 

vyhlášená roku 1956, představuje v krajině výrazný 10 až 12 km dlouhý hřbet mezi 

městy Police nad Metují a Broumovem. Broumovské stěny (obr. 4 ) tvoří samostatná 

skalní města, skalní věže, hluboké rokle a velice zajímavé skalní hřiby. Významná 

lokalita geologická, botanická a zoologická. 

 

 

Obr. 4 - Broumovské stěny-Kovářova (internet 4) 
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• PR Křížová cesta: V rámci katastrálního území spadá do Dolního Adršpachu. Přírodní 

rezervace Křížový vrch (původní název Rozsochatec, někdy nazývaná i Křížová cesta) 

je izolovaným pozůstatkem tabulové plošiny s několika skalními věžemi a pilíři. Celé 

skalní uskupení má podkovovitý tvar a střední část je snížená. Na vrcholu skal je 

umístěný železný kříž z roku 1857 na pískovcovém podstavci s plastikami svaté Anny, 

Josefa a Jana Nepomuckého. Do skal formou basreliéfu je zasazená litinová křížová 

cesta, která je částečně polychromovaná a byla vytvořena v 17. století. (internet 4 ) 

 

• PR Ostaš: V rámci katastrálního území spadá pod Žďár nad Metují. Přírodní rezervace 

Ostaš byla vyhlášená roku 1956. Nachází se ve vrcholové části stolové hory Ostaš s 

výškou 700 m. Ostaš (obr. 5) se dělí na Horní a Dolní labyrint. Na vrcholu Ostaše skály 

tvoří náhorní plošinu. Tyto skalnaté výchozy a vrcholová Frýdlantská skála vyniknou 

pěknými výhledy do broumovského a polického okolí. Předmětem ochrany v přírodní 

rezervaci je geomorfologicky cenné území v kvádrových pískovcích svrchní křídy s 

přírodovědně významnými formami pískovcového reliéfu a zbytky přírodě blízkých 

ekosystémů se specifickými rostlinnými i živočišnými lesními a skalními společenstvy. 

 

 

 

Obr. 5 - Skalní bludiště Ostaš (internet 4) 
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• PP Borek: V rámci katastrálního území zde patří Teplice nad Metuj. Pískovcový 

vrchol Lysého vrchu se zbytky reliktního boru. Hlavním motivem ochrany území v 

kategorii přírodní památka je uchování geomorfologicky zajímavého území 

kvádrových pískovců Lysého vrchu s příkrou skalní stěnou a vysokým balvanitým 

osypem a na ně vázaných fragmentů specifických společenstev. 

 

• PP Kočičí skály: V rámci katastrálního území spadá pod Žďár nad Metují. Pískovcové 

skalní útvary (obr. 6) navazující na terén jihovýchodního svahu vrchu Ostaš. Důvodem 

zvláštní ochrany území je reliéf s geomorfologicky významnými útvary, vyvinutý na 

kvádrových pískovcích svrchní křídy, a přírodě blízký ekosystém borů se specifickými 

rostlinnými i živočišnými lesními a skalními společenstvy. (internet 5) 

 

 

Obr.  6 - Kočičí skály (internet 5) 
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3  NPR ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY 

NPR Adršpašsko-teplické skály byla vyhlášena v roce 1933 na rozloze 1771 ha k 

ochraně zachovalých celků skalních měst. Na tomto území se po ústupu křídového moře 

vlivem tektonické a erozní činnosti včetně větrání vytvořily v původně souvislé 

pískovcové tabuli dvě izolované skupiny skal – skalní města Adršpašské skály a Teplické 

skály navzájem od sebe oddělená hlubokou Vlčí roklí. NPR je významná nejen svou 

geomorfologií, ale i výskytem řady chráněných živočichů a rostlin. (internet 6) 

 

3.1  FYZICKO-GEOGRAFICKÁ A SOCIÁLNĚ-GEOGRAFICKÁ 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ NPR ADRŠPAŠKÉ SKÁLY 
 

Předešlá kapitola hodnotila CHKO Broumovsko v širším kontextu, zaměřeném 

především na geologii a ochranu přírody. Do této oblasti spadá zájmové území NPR 

Adršpašské skály, které je podrobněji zpracované z důvodu návrhu optimalizace turistické 

infrastruktury. Při jednotlivých podkapitolách hodnotících přírodní poměry je zobrazené 

zájmové území na mapách CHKO Broumovsko z důvodu lepší přehlednosti 

3.1.1 GEOMORFOLOGICKÉ  ČLENĚNÍ 

 

Z geomorfologického hlediska spadá NPR Adršpašské skály: 

 

Systém: Hercynský,  

Provincie: Česká vysočina, 

Oblast: Orlická oblast,  

Celek: Broumovská vrchovina, 

Podcelky: Polická vrchovina. 

 

Polická vrchovina je střední část Broumovské vrchoviny převážně v povodí 

Metuje. Nachází se na svrchnokřídových a triasových sedimentech. Převažuje zde silně 

rozčleněný erozně denudační reliéf a brachysynklinální stavby. Polická vrchovina je silně 

tektonicky porušená s výraznými strukturně podmíněnými tvary (např. strukturně 
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denudační plošiny, stolové hory, kuesty, strukturní hřbety a suky). Charakteristickými 

skalními tvary kvádrových pískovců je způsobeno selektivním zvětrávání hluboce 

zaříznutým kaňonovitým údolím Metuje a přítoků. Nejvyšší bod je Hejšovina 828 m ve 

Stolových horách.(Demek, 1987) 

 

Adršpašsko – teplické skály jsou součástí Krkonošsko – jesenické soustavy, 

Orlického podsoustaví, celku Broumovská vrchovina a podcelku Polická vrchovina. 

(Demek, 1987) Z geologického hlediska jsou Adršpašsko – teplické skály budovány 

kvádrovými pískovci střednoturonského stáří (sedimentech tehdejšího moře). (Chlupáč, 

2002) Převažuje zde čistý křemenitý pískovec s nepatrnou příměsí živce, slabě vápenitý až 

odvápněný, středně zrnité až hrubozrnné struktury. (Härtel et al., 2007) Podrobné rozbory 

uvádí Řezáč (1955). 

Celá oblast je situována do severní části Polické vrchoviny, kde se morfologicky 

projevuje jako tabulová plošina. Ta je značně porušena tektonickými zlomy, které jsou 

svým vznikem vázané na saxonské horotvorné pochody. 

 Skalní město Adršpašsko-teplických skal je mírně ukloněno od jihozápadu k 

severovýchodu, čímž je i dán směr hlavního odvodnění. Nejvyšší bod plošiny se proto 

nachází v jihozápadní části a jejím vrch Čáp (786 m n. m.), nejnižší partie se nacházejí až o 

300 m níže při severovýchodním úpatí v údolí řeky Metuje, která celou oblast odvodňuje. 

S vazbou na hustou síť  tektonických poruch je celá plošina rozbrázděna systémy 

hlubokých kaňonů a soutěsek a tím je rozdělena do více dílčích celků. Přítomnost 

charakteristických svislých puklin a subhorizontálních vrstevních spár spolu s 

nestejnorodostí pískovcových vrstev podmínily vznik a vývoj všech povrchových i 

podzemních tvarů pseudokrasové modelace. 

Tento reliéf je výsledkem po miliony let probíhajícího procesu denudace, kdy v 

podmínkách daných tektonikou, fyzikálně-chemickými vlastnostmi kvádrových pískovců a 

panujícími klimatickými vlivy byl vytvořen současný členitý skalní terén. Především 

mechanickými procesy, jakými jsou zvětrávání pískovců, rozpad skalního masívu podél 

puklin a vrstevních spár na jednotlivé skalní bloky a jejich rozvolňování v okrajích 

strukturních plošin, rozvodních hřbetů a skalních pilířů. Dále pak gravitační pohyby a 

následné řícení rozvolněných bloků, akumulace zřícených skal a drobnějších zvětralin ve 

svazích a na dnech roklí a jejich transport, tím vším byl terén neustále přetvářen.  
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Při tvorbě menších forem reliéfu (mezo- a mikrotvarů) se uplatňují i geochemické 

procesy, jako solné zvětrávání, rozpouštění tmelu pískovců nebo vznik sekundární 

mineralizace. Vývoj těchto geomorfologických procesů byl umocněn především v 

minulých dobách ledových, kdy tento terén byl vystaven velmi extrémním podmínkám 

intenzivního mrazového zvětrávání. Vývoj reliéfu však pokračuje i v současné době. 

(internet 7) 

 

JESKYNNÍ SYSTÉM POSEIDON 

Nachází se v NPR Adršpašsko-teplické skály a je největší pískovcový podzemní 

systém v Evropě. Poseidon je komplex puklinových labyrintů, propastí a suť ových jeskyň, 

představující zcela výjimečnou ukázku pestrého reliéfu kvádrových pískovců. Celý systém 

komplexu objevil v roce 2006 biospeleolog Roman Mlejnek, ze Správy jeskyní ČR při 

zoologickém průzkumu.  

V průběhu následujících dvou let byl Poseidon prozkoumán speleologem 

Vratislavem Ouhrabkou, který je  kolegou Romana Mlejnka a mapování celého systému 

dokončil. Celková délka komplexu je nejméně 27,5 kilometru, z toho 19,5 kilometru tvoří 

právě puklinové labyrinty a svislé propasti sahající až do hloubky 105 metrů. Zbytek 

systému pak tvoří suť ové jeskyně. V Poseidonu registrujeme tři výrazné projevy života: 

kořenové útvary (stalagmity),  horské druhy rostlin a bezobratlých živočichů a výskyt 

glaciálních reliktů zastoupených  pavouky a roztoči. Typický představitel je pavouk 

Bathyphantes eumenis. Systém Poseidon z velké části není přístupný veřejnosti. Vzhledem 

k náročnosti pohybu v podzemí. (obr. 7) (internet 8) 
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Obr. 7 - Jeskynní systém Poseidon (internet 8) 

 

 

3.1.2  KLIMATICKÉ POMĚRY 
 

Adršpašsko – teplické skály spadají do mírně teplé, avšak velmi vlhké vrchovinné 

oblasti. Průměrná roční teplota makroklimatu se zde pohybuje okolo 6°C, průměrná teplota 

ve vegetačním období pak okolo 12°C. Maxima připadají na červenec, minima pak na únor 

a březen. Roční úhrn srážek se pohybuje okolo 800 mm (Härtel et al. 2007, Vesecký et al. 

1958) 

Výjimečný mezo a mikroklimatický charakter oblasti vykazují rozsáhlejší 

pískovcová skalní města hlavně v hlubokých a zastíněných roklích, soutěskách a četných 

pseudokrasových jeskyních. Zde v propastech se vytváří výrazná klimatická inverze se 

zvratem teplot. Tato situace umožňuje, aby v těchto vlhkých a podchlazených prostorách 

setrvával firn a led až hluboko do letního období. Zvlášť  chladné mikroklima některých 

částí skalních měst spolu se specifickými projevy pískovcového reliéfu pak vytvářejí 

podmínky pro výskyt řady horských druhů v poměrně nízké nadmořské výšce. (internet 9)  

Území Adršpašských skal je podle Quitta (1971) řazeno do chladné oblasti CH7 

(Obr. 8). Tomu odpovídá dlouhé, mírně chladné jaro, krátké léto, mírný podzim a dlouhá 

mírně vlhká zima. Mrazových dnů (kdy teplota poklesne na – 0,1°C a méně) je průměrně 
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140. První mrazové dny přicházejí mezi 1. a 11. říjnem, sníh se objevuje o měsíc později 

(Kurková, 1974) 

 

Obr. 8 – Klimatické regiony podle Quitta v CHKO Broumovsko (legenda viz. tab. 2) 

 

Tab. 2 – Charakteristiky vybraných klimatických oblastí (internet 9) 
Klimatická oblast chladná mírně teplá mírně teplá 

Rajon CH 7 MT 2 MT 7 

Počet letních dnů 10 až 30 20 - 30 30 - 40 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 120 - 140 140 - 160 140 - 160 

Počet mrazových dnů 140 - 160 110 - 130 110 - 130 

Počet ledových dnů 50 - 60 40 - 50 40 - 50 

Průměrná teplota v lednu -3°C - -4°C -3°C - -4°C -2°C - -3°C 

Průměrná teplota v červenci 15°C - 16°C 16°C - 17°C 16°C - 17°C 

Průměrná teplota v dubnu 4°C - 6°C 6°C - 7°C 6°C - 7°C 

Průměrná teplota v říjnu 6°C - 7°C 6°C - 7°C 7°C - 8°C 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a 
více 

120 - 130 
mm 

120 - 130 
mm 

100 - 120 
mm 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 
500 - 600 
mm 

450 - 500 
mm 

400 - 450 
mm 

Srážkový úhrn v zimním období 
350 - 400 
mm 

250 - 300 
mm 

250 - 300 
mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120 80 - 100 60 - 80 

Počet dnů zamračených 150 - 160 150 - 160 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 40 - 50 40 - 50 
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3.1.3 PŮDNÍ POMĚRY 

 

V extrémních podmínkách kvádrových pískovců, tedy skalních měst a balvanitých 

sutí, je pedologický vývoj velmi mladý. Půdní typ (obr. 9) lze většinou označit jako 

litozem neboli půdu nevyvinutou, tvořenou jen vrstvou mělkého humusovitého horizontu 

na půdotvorném substrátu (skále). V místech, kde se na skalním povrchu vytvořily hlubší 

vrstvy půdy, se jedná o podzol. Na zamokřených lokalitách pramenišť  a podél potůčků se 

setkáme s pseudeoglejemi. Na některých místech v roklích mezi skalami (Vlčí rokle) 

dochází k hromadění rašeliny, jejíž nejhlubší vrstvy se dle palynologických rozborů 

usadily již v dobách poledových (preboreál a boreál). Při přívalových deštích a jarních 

táních dochází mnohdy ke splachu písku z povrchu skal a turistických cest. Písek je unášen 

do roklí, kde mnohdy dochází k opakovaným překryvům dříve usazených rašelinných 

vrstev. (internet 10) 

 

 

Obr. 9 – Půdní typy v CHKO Broumovsko 
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3.1.4  FLÓRA  

 

Vysoká geomorfologická členitost popisovaného území se projevuje výskytem 

velkého počtu biotopů se specifickými ekosystémy (Natura 2000).  

V rezervaci se vyskytuje více než 250 druhů mechorostů a asi 400 druhů cévnatých 

rostlin. Na živinami chudém křemičitém podloží je i vegetace druhově poměrně chudá. 

Nejzajímavější druhy rostlin se vyskytují v hluboko zaříznutých roklích a soutěskách, 

jejichž klimatické podmínky odpovídají vyšším horským polohám. Ve skalních městech 

vznikly podél potoků úzké květnaté nivy s papratkou horskou (Athyrium distentifolium). 

Kvete zde například mléčivec alpský (Cicerbita alpina) či violku dvoukvětou (Viola 

biflora), podbělici alpskou (Homogyne alpina) aj. Krásným a vzácným zástupcem 

rašeliníkových společenstev je zde rojovník bahenní (Ledum palustre). Na prameništích a 

podél vodotečí je místy hojná bledule jarní (Leucojum vernum) a při Metuji byla 

zaznamenána přeslička luční (Equisetum pratense). K nepůvodním druhům rezervace patří 

hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) a v poslední době se šířící kamzičník rakouský 

(Doronicum austriacum). Na okraji oblasti roste také hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata), 

vzácněji několik druhů vstavačů, lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a mnoho dalších 

zajímavých rostlin. 

BYLINNÉ PATRO 

 Na převážné rozloze území tvoří acidofilní druhy, nejhojněji metlička křivolaká 

(Avenella flexuosa), borůvka černá (Vaccinium myrtillus), brusinka obecná (Rhodococcum 

vitis-idaea), vřes obecný (Calluna vulgaris), na vlhčích místech třtina chloupkatá 

(Calamagrostis villosa). Na rašelinných a jiných živinami chudých podmáčených 

stanovištích se vyskytují ostřice šedavá (Carex canescens), ostřice ježatá (Carex echinata), 

violka bahenní (Viola palustris), vzácně suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) i 

suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) Ve vlhkých roklích je častá kapraď podobná 

(Dryopteris expansa), roztroušeně se vyskytuje plavuň pučivá (Lycopodium annotinum). 

Ve skalních městech vznikly podél vodotečí úzké květnaté nivy s papratkou 

horskou (Athyrium distentifolium), violkou dvoukvětou (Viola biflora), podbělicí alpskou 

(Homogyne alpina), omějem pestrým (Aconitum variegatum), lipnicí oddálenou (Poa 

remota), mléčivcem alpským (Cicerbita alpina), měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva) aj. 
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Tato společenstva, druhovým složením blízká horským nivám (Adenostyletalia), se 

považují za primární bezlesí podmíněné teplotní inverzí. (internet 11) 

 

MECHOROSTY 

Flóru mechorostů tvoří až na výjimky druhy rostoucí na živinami chudém kyselém 

substrátu. Nejzajímavější druhy jsou vázány na skalní města a hluboké úzké rokle s 

výraznou teplotní inverzí.. Podobné podmínky jsou i v mohutných skalních sutích. 

Přítomnost velmi chladných míst umožňuje výskyt řady horských až vysokohorských 

mechorostů, které by jinak v této nadmořské výšce nemohly růst. V nejchladnějších 

stinných soutěskách, kde stanovištní podmínky mnohdy ani neumožňují rozvoj 

společenstev cévnatých rostlin, nalezneme nejpozoruhodnější druhy mechorostů: na 

skalních stěnách hyčovka drsná (Dicranodontium asperulum) a chudozubík (Tetradontium 

repandum), na zemi ploník horský (Polytrichum alpinum), plonitka horská (Oligotrichum 

hercynicum), paprutka hromadná (Pohlia drummondi) a měřík (Rhizomnium 

pseudopunctatum). 

Na jedné z lokalit šichy (Empetrum sp.) ve stinné rokli je zajímavý výskyt typické 

rašeliništní játrovky vršatky odchylné (Mylia anomala). Za český endemit je považován 

dvouhrotec Sendtnerův (Dicranum sendtneri), který roste pouze v Adršpašsko-teplických 

skalách. Velmi vzácným druhem je mrvenka štíhlá (Tayloria tenuis) rostoucí na 

rozkládajícím se organickém materiálu, jejíž výskyt byl v území ověřen téměř po sto 

letech. V rezervaci roste 17 druhů mechorostů zařazených do "Červeného seznamu 

mechorostů" (internet 12) 
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LESNICTVÍ 

Z přirozených lesních společenstev se v území dochovaly reliktní bory (Betulo 

carpaticae – Pinetum), maloplošně některé typy smrčin (Anastrepto - Piceetum), 

podmáčené až rašelinné smrčiny v inverzních plochách a malé zbytky bučin (převážně 

acidofilních). 

Území rezervace představuje rozsáhlý, stanovištně různorodý komplex nacházející 

se s výjimkou nejchladnějších inverzních poloh v jedlobukovém až smrkobukovém 

vegetačním stupni. Z přirozených lesních společenstev se zde dochovaly reliktní bory na 

skalních stanovištích (Betulo carpaticae-Pinetum), některé typy smrčin v inverzních 

polohách roklí (např. Anastrepto-Piceetum), dále pak nevelké zbytky acidofilních a 

okrajově i květnatých bučin. Lesnickým hospodařením byl velmi rozšířen smrk (Picea 

abies), který zde má dnes asi 80% podíl v celkové skladbě lesů. O mnohem větším 

zastoupení buku v minulosti svědčí vtroušené staré exempláře ve smrkových kulturách jak 

v roklích, tak na vrcholových plošinách. Významné je zastoupení břízy (Betula pendula), 

pouze vtroušeny jsou javor klen (Acer pseudoplatanus) a další listnáče. Introdukován byl 

modřín opadavý (Larix decidua), v menší míře borovice vejmutovka (Pinus strobus), smrk 

pichlavý (Picea pungens), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). (internet 13) 



Veronika Gregůrková : Návrh optimalizace NPR Adršpach 
______________________________________________________________________________ 
 

 

2010 

 

 

22

3.1.5  FAUNA 

 

V rezervaci a jejím bezprostředním okolí je udáváno 163 druhů obratlovců (34 

druhů savců, 121 druhů ptáků, 8 druhů obojživelníků a plazů). Z významných zástupců 

živočichů patří např. čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka živorodá (Lacerta 

vivipara), rejsek horský (Sorex alpinus), zedníček skalní (Tichodroma muraria), ledňáček 

říční (Alcedo atthis), výr velký (Bubo bubo). 

Pro faunu významná jsou zejména mokřadní, převážně rašelinná stanoviště uvnitř 

pískovcových skalních měst. Nejznámější z nich je Vlčí rokle spojující po turistické stezce 

Teplické a Adršpašské skály.  

 

HMYZ 

 

Jeden z největších řádů hmyzu je v oblasti Adršpašsko-teplických skal zastoupen 

více než osmisty druhy, avšak někteří jsou jen velmi málo známí. V inverzních polohách se 

vyskytují chladnomilné druhy např. střevlíček (Pterostichus rhaeticus), kovařík (Sericus 

subaeneus) a mandelinka (Chrysomela lapponica). V borových porostech se vyvíjí vzácný 

tesařík (Pedostrangalia pubescent). Vzácný je nález jediného evropského zástupce čeledi 

Sphaeridae (Sphaerites glabratus).  

 

PTÁCI 

 

Nepřístupné skalní stěny poskytují úkryt také dravcům. Žije tu výr velký (Bubo 

bubo), sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), jestřáb 

lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus) a včelojed lesní (Pernis 

apivorus). Dále se tu udržuje populace poštolek obecných (Falco tinnunculus), a je slyšet 

křik krkavce velkého (Corvus corax). 

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) který býval typickým dravcem tohoto kraje, tu 

byl naposledy spatřen v roce 1968. Od roku 1995 však ornitologové v CHKO Broumovsko 

vypouštějí každoročně mladé sokoly. Z drobného ptactva zde můžeme spatřit sýkory 

(Parus major), brhlíky (Sitta europaea), šoupálky (Certhia familiaris), pěnkavy (Fringilla 

coelebs), budníčky (Phylloscopus collybita)  a červenky (Erithacus rubecula).  Běžně se 
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zde vyskytuje také datel černý (Dryocopus martius), holub hřivnáč (Columba palumbus) a 

drozd zpěvný (Turdus philomelos). 

 

SAVCI 

 

Ze savců, žijících ve skalách a jejich okolí, jsou např. jelen evropský (Cervus 

elaphus), prase divoké (Sus scrofa), liška obecná (Vulpes vulpes), jezevec lesní (Meles 

meles) a kuna lesní (Martes martes). Významný je rejsek horský (Sorex alpinus). (internet 

14) 
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4  POPIS VYBRANÝCH ÚZEMÍ A PAMÁTEK S NEJVĚTŠÍM 
TURISTICKÝM POTENCIÁLEM 

4.1  ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA ADRŠPAŠSKÉ TURISTICKÉ TRASE 

 

Obec Adršpach má nejen unikátní skvosty v podobě pískovcových skalních věží, 

ale i historické zajímavosti, které se v obci udály. 

Turistický okruh skalním městem má délku 3.5 km. Veden je po zelené značce 

velmi dobře označen a navíc doplněn informačními tabulemi, které ve stručnosti seznamují 

s místními zajímavostmi. Okruh může být absolvován od l. května do 30. záři s 

průvodcovskou službou. Mimo toto období je okruh otevřen pouze za pěkného počasí. 

Prohlídku lze předem objednat na telefonním čísle 0447 - 938 40. 

Hotel Skalní město - byl kdysi součástí dolního dvora, jehož vznik spadá do časů 

založení obce. Po třicetileté válce zde byl postaven hřebčinec a na místě dnešního hotelu 

stál pivovar, jehož pivo bylo prodáváno až do Hradce Králové a do celých východních 

Čech. Ke konci 18. století, když stále více cizinců navštěvovalo skalní město, byl zřízen 

hostinec, ve kterém mohli hosté také přenocovat.  

Homole cukru - se jmenuje jeden z nejzvláštnějších adršpašských skalních útvarů. 

Krásný popis této skály je napsán v knížce 

Jindřicha Kindla „Spolehlivý průvodce na 

cestách po Adršpachu“, která byla vydána roku 

1903: „Jest to ohromný balvan, který v malém 

vodojemu, porostlým vodními rostlinami, na své 

špici prostě stojí, značně nahoře do šíře. Výška 

této skály páčí se na 52 metry (obr. 10). Má na 

svém nejvyšším konci 13 metrů a na spodním 3 

metry objemu a váží asi 40.000 kilogramů. Na 

podzim roku 1996 byla Homole poprvé 

vylezena sportovním způsobem. Přímo nad 

cestou je vidět pět jistících kruhů v linii 

obtížného výstupu.                              Obr. 10 - Homole cukru (internet 6) 
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 Doporučuje se všem přidat další klacík k jejímu úpatí. Jedině díky tomu Homole 

ještě nespadla.                                                                                   

Džbán - mohutná věž, byla poprvé vylezena Josefem Janebou, Miroslavem 

Jedličkou, průkopníkem lezeni Rudolfem Otto Baušem a D. Jedličkovou v květnu 1935. 

Prvovýstup vede spárou v levé části průčelní stěny do velkého okna a na vrchol. Unikátní 

šestimetrové skalní okno tvoři vlastně „ucho" džbánu. 

Soutok Metuje a Řeřichového potoka je příkladem společenstva vzplývavých a 

ponořených rostlin. Zvláště pozoruhodným druhem je tu zdrojovka obecná - Fontinalis 

antipyretica (náš největší druh mechorostu), jejíž tmavě zelené stélky mohou dosahovat 

délky až několika decimetrů. Mechy nemají kořeny, proto je tento druh zpravidla vrostlý 

svými rhizoidy do větších balvanů v potočním dně. V písku není schopen zakořenit, může 

jím být jen částečně přeplaven. 

O to, kde řeka Metuje pramení, byly vedeny po dlouhá léta spory. Nakonec bylo 

vše vyřešeno v roce 1975 úředně, vyhláškou. Metuje pramení od té doby na náhorní 

plošině západně od Adršpašských skal nad Hodkovicemi a Janovicemi. Protéká horní části 

Vlčí rokle, umělým adršpašským jezírkem, ze kterého vodopádem padá do skalního města, 

a odtud vytéká u vstupu do skal. Metuje je dlouhá 71 km a ústi zleva do Labe v Josefově. 

Plocha jejího povodí měří 610 km2. 

Gotická branka - nechal ji roku 1839 postavit Ludvik Karel Nádherný spolu se sítí 

turistických chodníků, mostů, lávek a schodišť . Zde byl původní vstup do skal; skály, mezi 

kterými se prochází, bývaly popisovány Jako „Skalní předměstí". Okolí Gotické branky 

(obr. 11) je krásnou ukázkou dvou společenstev tvořených výtrusnými rostlinami -  

mechorosty a kapraďorosty. Z mechů je nejnápadnější játrovka porostlice mnohotvará 

(Marchantia polymorpha), z kapradin kapraď širolistá (Dryopteris dilatata) a osladič 

obecný (Polypodium vulgare). 
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Obr. č. 11 a 12 - Gotická branka (vlevo) a Sloní náměstí (vpravo), (internet 6) 

 

Sloní náměstí - zde můžete vidět květenu studených části skalního města v místě s 

typickým mikroklimatem inverzních roklí. (obr. 12) Vyskytují se tu druhy, které obvykle 

rostou v nadmořské výšce nejméně o dvě stě metrů vyšších. Je to například blatouch 

bahenní poléhavý (Caltha palustris), podbělice alpínská (Homogyne alpina), žluť ucha 

orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium), kozlík bezlistý (Valeriana sambucifolia), 

mléčivec alpský (Cicerbita alpina). 

Zub - na této vysoké elegantní věži je vytesán německý nápis a osazena pamětní 

deska označující výšku vody při průtrži mračen 23. června 1844. (obr. 13) Prvovýstup na 

Zub podnikli 8. srpna 1964 Karel Hauschke a Jaroslav Krecbach. Obtížná cesta s dlouhými 

spárovými úseky a exponovanými traversy má pět jistících kruhů a vede směrem od 

Čertova mostu. Od Zubu nalevo stoji Čertův most s jedenadvacet metrů vysokou klenbou. 

Ve směru naší cesty, nad skalním průchodem, vidíme Eliščinu věž. Prvovýstup na tuto 

krásnou skálu podnikli již v roce 1947 horolezci Vladimír Škaroupka, Miloslav Jirka a M. 

Tomek. 
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Obr. 13 - Krakonošuv zub (foto autor) 

 

Malý vodopád - od vodopádu vpravo vyvěrá pod skálou pramen pitné vody. V 

turistickém průvodci Krkonoše, vydaném v Lipsku roku 1840 je toto místo popsáno 

následovně: „Konečně se dostaneme na malé prostranství sevřené skalami a houštinou, 

které svlažuje Stříbrný potůček. Zde stojí stolky k odpočinku, harfenistky hrají, 

odpočívající poutnici žertují a zotavují se u opodál stojícího stánku s perníkem. Stříbrný 

pramen prýští z tmavé skalní pukliny, která je lemována drobounkými půvabnými 

pomněnkami." 

Busta Johanna Wolfganga Goetha s pamětní deskou, připomínající jeho návštěvu 

skal 31. srpna 1790, byla odhalena 10. července 1932 baronem Nádherným. Autorem této 

desky je Emil Schwantner. 

Velký vodopád padá do skalních soutěsek z výšky šestnácti metrů. Nad velkým 

vodopádem je jezírko, ze kterého jsem, stéká voda. 

Jezírko na přelomu 18. století zde nechal hrabě Blümegen postavit stavidlo. 

Zadržovaná voda sloužila ke splavování vytěženého dřeva. V turistickou atrakci se jezírko 

proměnilo roku 1857, kdy zde byla podniknuta první plavba na loďkách.  

 



Veronika Gregůrková : Návrh optimalizace NPR Adršpach 
______________________________________________________________________________ 
 

 

2010 

 

 

28

Milenci – je nejvyšší a nejznámější skalní útvar v Adršpašských skalách. Výška 

celého souskalí je z údolní strany téměř sto metrů. Mezi postavou Milence a Milenky 

můžeme vidět deset metrů vysoké skulinové okno. (obr. 14) Prvovýstup na tuto 

významnou věž (klasifikace 5+) byl dokončen 18. června 1923 a autory jsou němečtí lezci 

Otto Dietrich, Wilheim Píchl a Otto Rülke. Cesta vede soustavou vnitřních komínů a na 

vrchol Milenky vystupuje po odvrácené straně. Z 

vyhlídky vidíte dvě krásné cesty přímo ve středu 

masivu Milenky. První, Leteckou cestu od Karla 

Hauschkeho a Rudolfa Zeidlera z roku 1963 

(klasifikace 7) a novější cestu Vzpomínka na Jana 

Šimona z roku 1985. Autorem této cesty o obtížnosti 

9- je Jindřich Hudeček s druhy. Zcela vlevo po 

„zádech Milence" vede Cesta slunečního svitu, kterou 

v roce 1968 vylezl Jaroslav Krecbach s druhy. V této 

cestě o klasifikaci 7+ je osazen pouze jeden jistící 

kruh. 

 
Obr. 14 - Milenci (foto autor) 

 

Pamětní deska ve skalní jeskyni vlevo nad Řeřichovým potokem připomíná 

tragickou smrt Josefa Emanuela Nádherného při výstupu na Milence v roce 1929. Rodina 

Nádherných vlastnila adršpašské panství mezi lety 1828 až 1945. Díky rozsáhlým úpravám 

a zřizování nových turistických stezek v době jejich panování, se skalní město stalo 

oblíbeným turistickým cílem. Další jména na kovových deskách patří horolezcům, kteří 

spojili svůj život s místními skalami. 

Vyhlídka Velké panoráma – z vyhlídky lze vidět hladké vrcholy Gilotina a vzadu 

Milenci (tentokrát z druhé strany). Vpravo vidíme začátek Řeřichové rokle. 
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Vyhlídka na Starostu - zde se otevírá jeden z nejvelkolepějších pohledů: vpravo 

Starostová uprostřed Starosta a nalevo mohutný masiv Štěpánské koruny (obr. 15). 

Všechny tři věže byly zdolány už ve dvacátých letech. Prvovýstup na Starostovou 

(klasifikace 6+) podnikli tři 

nám už známi němečtí lezci 

hned druhý den potom, co 

vylezli Milence. Starosta byl 

poprvé zdolán 30. května 1928 

cestou o obtížnosti 6+. Autory 

prvovýstupu jsou Hans 

Schlesinger, H. Jäpelt a W. 

Feigel. 

    

Obr. 15 – Štěpánská koruna, Starosta a Starostová (foto autor)    

           

Na Štěpánskou korunu (obr. 15) vede po její dlouhé údolní hraně (od Starosty) 

klasická, neobyčejně krásná cesta Miroslava Vacka. Václava Hornycha a P. Holého z roku 

1967 (klasifikace 7-). 

Ozvěna - od roku 1783 zde bylo pro potěšení turistů hráno na lesní rohy a stříleno z 

moždíře. Zvuk výstřelu se sedmkrát vracel od hradby Křížového vrchu. Tato tradice je po 

dlouhých letech opět obnovena. 

Lom v bývalé pískovně – kousek od vstupu hlavní brány od nádraží se nachází 

pískovcový lom. Zde se natáčelo několik českých pohádek například Třetí princ. Hloubka 

lomu je 15m z důvodu ochrany je zde zákaz koupání. Kolem jezera (obr. 16) je vybudován 

turistický okruh o délce 1,5 km s odpočinkovými místy.  
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. 

Obr. 16 -  Pískovna (internet 6) 

 

4.2 KRÁTKÉ VÝLETY DO OKOLÍ NPR ADRŠPACH 
 

Pro turisty je velice zajímavý výlet do Teplických skal (5,9 km) (obr. 17, 18) Od 

Adršpašského jezírka vede žlutě značená turistická cesta divokou Vlčí roklí k Ozvěně na 

začátku Teplických skal. Vstupenka, která byla zakoupena v Adršpachu, platí i pro vstup 

do Teplických skal. Lze se tedy spojit prohlídka obou skalních měst v jediný výlet a do 

Adršpachu se vrátit po červeně značené turistické značce přes Bučnici (celkem 15 km). Od 

vstupu do Teplických skal se ke zpáteční cestě do Adršpachu nabízí i pohodlné autobusové 

či železniční spojení. 

K zřícenině hradu Adršpach (2,3 km). Krátký výlet s prudším stoupáním v závěru 

nabízí netradiční pohledy na Adršpašské skalní město. Trasa vede kolem renesančního 

zámku z konce 16. století a hrázděného domu č. 31 (tzv. Umlaufův statek), který byl 

postaven na konci 17. století a je jistě nejkrásnější v obci. Zajímavá bude i prohlídka ruin 

adršpašského hradu, který je zmiňován již ve 4. století. Zbořen byl roku 1447. 
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Obr. 17 - Chrámové stěny (internet 6) 

 

 

Obr. 18 - Krakonošova zahrádka -Teplické skály (internet 6) 

 

Na Křížový vrch (1.8 km). Křížový vrch se skalním hřebenem stojí severně od 

skalního města. K vyhlídce na jeho vrcholu vede křížová cesta. Severně od Křížového 

vrchu stojí v lese na Svatém kopečku romantická zřícenina poutního kostela Panny Marie 

z roku 1667. Z úpatí Křížového vrchu se může dále pokračovat Hrnčířským údolím na 

okraj Zdoňova a po silnici se vrátit zpět do Adršpachu (celkem 5 km). (6) 
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5  NÁVRH OPTIMALIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY S 
VYUŽITÍM GIS 

 

 5.1  PROBLEMATIKA 
 

A-T skály jsou jednou z nejnavštěvovanějších oblastí turistiky. V letních měsících 

tuto destinaci navštíví podle odhadů místních obyvatel v průměru okolo 3000 až 5000 lidí 

denně. Přesný počet návštěvníků se nepodařilo získat, protože to jsou interní informace. 

Vzhledem k vysoké návštěvnosti začaly vznikat velké nedostatky na turistickém okruhu i v 

kapacitě parkovacích míst. Do skalního města vedou dvě hlavní brány od vlakového 

nádraží a druhý vstup je od hlavního parkoviště směrem k hotelu Zátiší. U obou vstupů 

jsou vyvěšené tabule, na kterých se turisté mohou dočíst pravidla jak se chovat ve skalním 

městě. Mimo jiné i o přísném zákazu chození mimo vyznačené turistické trasy a 

upozornění, že v celém areálu nejsou žádné toalety. Neukáznění turisté ve většině případů 

nerespektují tyto zákazy a dost často je porušují. Je to problém vzhledem k velkému počtu 

návštěvníků.  

 

5.2  OPTIMALIZACE ZNEČIŠTĚNÍ  
 

První záměr optimalizace by spočíval v umístění chemických toalet, do autem 

dostupných míst na turistickém okruhu. Toalety by spravovala specializovaná firma na to 

určená a podle potřeby čistila a vyprazdňovala. Vzhledem k vyšším finančním nákladům 

bych navrhla zvednout cenu vstupného o cca 5 až 10Kč, tato částka bude sloužit na 

náklady za provoz toalet. Součastná cena za vstup je 60Kč, děti - studenti 30Kč a rodinné 

vstupné dvě děti dva dospělí 150Kč. Zdejší destinaci navštěvují z velké části i starší lidé, 

proto věřím, že tento krok také ocení. Bližší rozbor nákladů na provoz WC je rozebrán 

v následujících podkapitolách. 
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5.2.1 CHEMICKÉ ZÁCHODY EKO WC PROVAPO 

 

WC pracuje na principu uzavřeného okruhu, ke kterému nepotřebuje přípojku vody, 

kanalizace ani elektřiny. Obsah v uzavřené nádrži je neustále upravován dezinfekcí, 

dezodorací a částečným rozkladem pomocí ekologické náplně. Stlačením pedálu se 

splachuje upravenou vodou, která stále cirkuluje. (obr. 19) 

Při každém splachování dochází k intenzivnímu provzdušňování a promíchávání 

obsahu nádrže, což vede k odbourávání nežádoucích látek. Po každém použití se nádrž 

automaticky uzavírá nerezovými záklopkami v míse.  

WC PROVAPO má nádrž se sedátkem z hygienicky nezávadného, lehce 

omyvatelného a udržovatelného materiálu. WC vydrží i případné zmrznutí obsahu. 

Maximální nosnost je 175 kg. WC je vyrobena z protikorozně upraveného ocelového 

plechu s pevnými výztuhami. WC je bytelné a má vysokou životnost. Manipulace s 

kabinou je možná i ručně nebo zdvižným vozíkem. Proti odcizení lze WC zajistit 

kotvením. Kabiny jsou uzamykatelné. Světlo do kabiny vniká střechou. Zadní část kabiny 

je vybavena dvířky pro fekální trubici.   

Pro veřejné účely lze WC vybavit dávkovačem dezinfekčního roztoku na mytí 

rukou.  

Zařízení je schváleno Hlavním hygienikem ČR, odborně posouzeno Výzkumným 

ústavem vodohospodářským z hlediska odpadu a patentováno Úřadem průmyslového 

vlastnictví. Je opatřeno Inspekčním certifikátem dle ČSN EN 45004. (internet 15) 
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5.2.2 PROVOZ WC 

 

Do nádrže se nalije potřebné množství vody a ekologické náplně. WC je tak 

připraveno k používání.  

Na provoz jedné toalety je potřeba 2,5l ekologické náplně a 50l vody což tvoří 

počáteční stav hladiny uvnitř WC. S počtem použití objem postupně přibývá až 

k uzavíracím záklopkám v míse.  

Dle potřeby je možné dávku ekologické náplně zvýšit nebo snížit až o 0,5 litru. 

Přípravek zajišť uje čistotu WC, zabraňuje vytváření plynů, dezinfikuje a dezodoruje celý 

obsah. Je třeba dodržovat maximální interval výměny 6–16 týdnů, který záleží na okolní 

teplotě, ročním období a četnosti používání. Pro letní provoz je možné obsah vody zvýšit.  

Pro zimní provoz se nalívá do nádrže menší množství vody a nemrznoucí 

ekologickou přísadu. Doporučuje se používat obyčejný toaletní papír. Po každém použití je 

třeba stlačením pedálu WC spláchnout, vhodné je spláchnout i před použitím. Obsah 

nádrže se udržuje stále v tekutém stavu. WC je nutné využívat i na tzv. malou stranu. Po 

naplnění WC je zadní část kabiny vybavena dvířky pro fekální trubici. K vyčerpání se 

používá fekální vůz. Obsah je biologicky rozložitelný kompostováním, likviduje se jako 

fekální odpad.  (internet 16) 
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Obr. 19 - PROVAPO WC (internet 15) 
 

5.3.3 PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE NÁKLADŮ 

 

V případě, že bude na turistickém okruhu Adršpašské skály rozmístěno šest WC 

PROVAPO, cena za nákup by představovala 220 320 Kč. Cena za jedno WC je 36 720 Kč. 

Na provoz jedné toalety je potřeba 2,5l chemické náplně, která vystačí na 900 

použití. Za předpokladu, že se náplně budou měnit dvakrát týdně, tzn. pro 6 záchodů 30l 

chemické náplně za týden, cena za 10l je 1 230 Kč pro šest záchodů by cena představovala 

3 690 Kč za týden. Na měsíc provozu všech záchodů je potřeba 120l náplně, tzn. 14 760 

Kč.  K této ceně nejsou zahrnuty položky dopravy (vývozu) a hygienických prostředků. 
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Obec Adršpach nemá vybudovanou kanalizaci, to znamená, že v celé obci jsou 

žumpy. Vzhledem k tomu, že je obec odkázána na vývoz „fekálií“, je možno součastnou 

firmu rozšířit o další segment. Tento krok by prospěl jednak přírodě a zároveň i nabídl 

nová pracovní místa, taktéž by snížil náklady spojené s vývozem ,,fekálií“, protože na 

provoz WC není za potřebí speciální techniky (postačí již zmiňované fekální vozy). 

I při minimálním zvýšení vstupného (5 až 10 Kč)  a za předpokladu, že návštěvnost 

bude v průměru kolem 2000 lidí denně, získané finanční prostředky by měly pokrýt 

náklady na provoz a údržbu WC. 

 

5.1.4 ROZMÍSTĚNÍ WC PROVAPO 
 

Na turistickém okruhu je možné k umístění WC několik míst po dvou kabinkách. 

Bohužel se neporadily získat potřebné data pro zpracování turistické mapy, kde by byly 

přehledněji zaznačeny body na rozmístění WC záchodů za pomoci GIS. Pro lepší 

představu na rozmístění byl proveden výřez z mapy.cz, (obr. 20), kde jsou v širším měřítku 

a ne tolik přesném. 

První místo bych navrhla u Ozvěny (obr.21), kde jsou umístěny i stoly s lavicemi 

k odpočinku. K místu je dobrá příjezdová cesta a zároveň zde nehrozí kontaminace vod 

díky bezpečné vzdálenosti řeky Metuje. Další varianta na umístění WC je za Homolí cukru 

(obr.22) směr prohlídky k Milencům. Zde sice protéká řeka Metuje, ale toalety by byly 

v dostatečné vzdálenosti pro případné ohrožení.  Další možné místo je u rozcestníku 

směrem (obr. 23) ke Gotické brance. Tyto záchody by byly bezpečně ukotveny k zemi.  
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Obr. 20 – Navrhovaná místa na turistické okruhu (mapy.cz) 

 

 

 

 

Obr. 21 - Navrhované místo u Ozvěny (foto Dan Stránský) 
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Obr. 22 – Navrhované místo za Homolí cukru (foto Dan Stránský) 

 

 

 

 

 

Obr. 23 - Navrhované místo směrem ke Gotické brance (foto Dan Stránský) 
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5.3  OPTIMALIZACE NÁVŠTĚVNOSTI 
 

Druhým velkým problémem je nadlimitní počet návštěvníků převážně z Polska 

v období svátků. A-T skály ročně navštíví více jak čtvrt milionů turistů. Tyto velké návaly 

pak mají neblahé dopady na zážitky z návštěvy této oblasti. „Přes letní sezónu byl 

zaznamenán stále zvyšující počet návštěvníků. Nárazové přeplnění se podepisuje nejen na 

zdejší přírodě, ale výrazně snižuje i zážitek návštěvníků. Na turistické cestě pak vzniká 

souvislý průvod lidí, v úzkých místech ve skalních soutěskách nastává tlačenice a namísto 

radosti z obdivování krásné přírody se u návštěvníků skal dostavují spíše negativní 

pocity.“ (internet 17)  

Pro zachování klidu a prožitku z návštěvy je potřeba vytvořit denní limity. 

V Adršpachu jsou vybudovány tři hlavní parkoviště.(obr. 24) Při obsazení těchto 

parkovišť , nejsou k dispozici žádné další parkovací plochy v obci.  

 

Obr. 24 – Parkoviště (internet 4) 

 

„V květnu 2008 vozidla turistů zcela zablokovala dopravu v Adršpachu v důsledku 

přeplnění všech parkovacích ploch. Aby nedošlo k podobnému kolapsu letos v květnu 2009, 

pracovníci obce Adršpach, coby provozovatelé turistického okruhu v Adršpachu, v nouzi 

navedli auta k parkování na louce v chráněném území. Stovky vozidel tak parkovaly v 

rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny a Správa CHKO Broumovsko byla 
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nucena s obcí zahájit řízení o pokutě. Přitom parkoviště u vstupu do skal si svou kapacitou 

nezadá s parkovištěm u velkého supermarketu“. (internet 17)  

V důsledku těchto neblahých dopadů je potřeba návštěvníky zdejší destinace lépe 

informovat o stavech parkovacích míst a po zaplnění už nikoho nepouštět. Hlavním cílem 

optimalizace je stanovit denní limity hlavně pro zájezdy. Cestovním kancelářím by vznikla 

povinnost se před zájezdem nahlásit, jako je tomu i v některých jiných přírodních 

rezervacích. Tím se zabrání přetíženosti oblasti a nebudou zde vznikat problémy 

s parkovacími místy a přeplněným skalním městem. Bohužel se nepodařily získat potřebné 

statistické informace o návštěvnosti, ze kterých by se dala vypracovat nějaká denní limita. 

Pro obec jsou to interní informace a nechtěli je poskytnout. Nicméně tento problém by šel 

zpracovat dále jako diplomová práce. 
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6  ZÁVĚR 
 

Hlavním tématem bakalářské práce bylo zhodnotit vliv narůstajícího turistického 

ruchu na krajinný ráz NPR Adršpašské skály a navrhnout možné řešení problematiky 

souvysející s absencí sociálních zařízení v dané oblasti.  

V úvodu bakalářské práce byly popsány důvody výběru tématu a také cíl práce, 

kterým byl návrh optimalizace turistické infrastruktury v NPR Adršpašské skály.  

 Druhá kapitola práce hodnotila CHKO Broumovsko, a to v širším kontextu, 

zaměřeném především na geologii, geomorfologii a hydrologii. Tento postup byl zvolen z 

důvodu výskytu odlišných přírodních poměrů, které charakterizují oblast Broumovska, ve 

srovnání s přírodními poměry vyskytujícími se na zájmovém území NPR Adršpašské 

skály. Rovněž zde proběhlo stručné hodnocení legislativy ve vztahu k ochraně přírody v 

chráněných krajinných oblastech.  

Následující kapitola se již věnovala základním přírodním charakteristikám na 

zájmovém území NPR Adršpašské skály. Postupně byla popsána geomorfologické členění, 

klimatické poměry, pedologie, fauna a flóra. Toto hodnocení bylo zvoleno z důvodu bližší 

identifikaci zájmové oblasti. 

Čtvrtá kapitola popisovala přírodní útvary, které jsou typické pro zájmové území, a 

pro které je turistický okruh tolik navštěvován. Z těchto charakteristik je patrné, že 

Adršpašské skály jsou považovány za světový přírodní fenomén a proto je potřeba 

vzhledem k narůstající návštěvnosti tuto oblast více chránit. 

Poslední kapitola rozebírala jednak důvody, ale také návrhy optimalizace 

znečištění, které spočívaly v umístnění čtyř WC Provapo na turistickém okruhu. V 

bakalářské práci byla také navržena předběžná kalkulace na nákup a provoz WC.  Bylo 

zjištěno, že i při minimálním zvýšení vstupného (5 až 10 Kč) a za předpokladu, že 

návštěvnost bude v průměru kolem 2000 lidí denně, takto získané finanční prostředky by 

pokryly náklady na provoz a údržbu WC. Druhý návrh optimalizace spočíval v regulaci 

počtu turistů na turistickém okruhu, čím by se předešlo snižování atraktivity turistického 

okruhu.  

Pro zachování atraktivity této oblasti by se měli zvážit nedostatky, které zde 

vznikají a v rámci možnosti je odstraňovat. Do zdejší oblasti jezdím už řadu let a 

adršpašská příroda  patří k té nejzajímavější, proto ji vřele doporučuji všem. 
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