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Mezi skály Tiských stìn
Návštěva samotných Tiských stěn tak trochu připomí-
ná prohlídku rozlehlého hradu. Platí se zde vstupné 
a jednosměrná trasa vede po přesně vyznačených 
stezkách. Vybrat si můžete ze dvou okruhů – Velkými 
a Malými stěnami. A pokud se sem vydáte mimo 
hlavní sezónu (od podzimu do jara), tak se ani 
tady nemusíte míjet s davy turistů. 
Jednotlivé skalní bloky, stěny, sloupy a věže 
Tiských stěn se zvedají jako mohutná hradba 
nad severním okrajem obce Tisá a mezi nimi 
vede síť skalních chodeb. Mnohé skalní útvary 
mají svá jména, podobně jako v dalších skal-
ních městech – nejznámější jsou třeba Lesní 
brána, Želva, Slon nebo Janusova hlava. Ú
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Do Slepièích hor
Plánujete výpravu do Jižních Čech? Zkuste si projít 
Slepičí hory a vystoupat na jejich nejvyšší vrchol, který se 
samozřejmě jmenuje Kohout. Najdete je mezi městečkem 
Benešov nad Černou a obcí Besednice. Putování je nejlepší 
zahájit ze Soběnova, kde můžete nejprve navštívit nově 
otevřenou rozhlednu na návrší Slabošovka, ze které 
uvidíte Slepičí hory jako na dlani. Po zelené značce se 
pak můžete vydat přes Kohout a Slepici (na mapě Vysoký 
kámen ). Právě kolem Slepice najdete množství drob-
ných skalních útvarů, kterým místní říkají Kuřata. 

 Prosecké skály
Že v Praze žádné skály ejsou?  Omyl! 
Stačí sednout na metro a po trase C 
dojet na stanici Prosek. Kousek 
od ní se stojí za to zastavit u dvou 
pamětihodností, které bychom 
v sousedství sídliště možná 
nehledali – jedná se románskou 
baziliku sv. Václava a také 
„starý Prosek“, který tuto stavbu 
obklopuje a kde najdeme pěkné 

staré domy, sochu Piety nebo kamenný viničný sloup. A pak 
už se můžeme vydat do Proseckých skal. Jedná se o pásy 
pískovcových skal, propojených systémem podzemních 
chodeb, v nichž se v minulosti těžil písek. 

Viklany u Žihle
Na trase dlouhé cca 12 km, která začíná i končí 
na nádraží či přímo v obci Žihle, si můžete 
postupně prohlédnout malé skalní město 
z viklanů, skalní útvary s názvy Dědek a Bába
a užít si přelézání a pohledu na další balvany 
z hrubozrnné žuly rozeseté po cestě. Za návště-
vu určitě stojí i nedaleké Odle zelské jezero, 
které vzniklo sesuvem půdy a přehrazením 
potoka po katastrofálních deštích v květnu 
1872 a nacházejí se mezi 
Žihlí a Chrášťovicemi.
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Svatošské skály u Lokte
Žulové skalní město bylo vytvořeno řekou Ohří, která 
v oblasti mezi Loktem a Doubím prorvala karlovarský 
žulový masív hlubokým kaňonem a na levém, nárazovém 
břehu, vytvořila vysoké žulové stěny. 
Zajímavé skalní útvary nazývané Svatošské skály byly 
v roce 1933 vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem 
a roku 2007 národní přírodní památkou. Projít si můžete 
10 kilometrů dlouhou naučnou stezku Doubí – Svatošské 
skály s 12 zastávkami. Výlet vám zpestří visutá lávka 
přes Ohři, lidově zvaná „houpací most“. Ka
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Èertovy hlavy v Želízech 
Pojedete-li po silnici z Mělníka na Českou 
Lípu, budete projíždět obec Želízy. A ač to 
na první pohled tak nevypadá, má smysl 
se tady zastavit a udělat si kratší či delší 
výpravu. Bude to vlastně taková exkurze 
přírodní galerií, kterou v 19. století vybu-
doval místní sochař Václav Levý. Postupně 
si tu můžete prohlédnout také Harfenici, 
Hada, Blanickou jeskyni či Mordloch s tlu-
pou divokých loupežníků. Vyrazit a na pojit 
se na vyhlídkový okruh se můžete v Želí-
zech, Liběchově nebo Tupadlech. St
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Tentokrát chci nabídnout výpravy do 
míst skoro pohádkových, protože 

těmi skalní města a zajímavé skal-
ní útvary zejména během zimy 
èi v èasném jaru – a tedy mimo 
hlavní nápory turistù – urèitě 
jsou. Při troše štěstí tu v místech, 
kde bychom se jinak maèkali 

v davu dalších návštěvníkù, ne-
musíme potkat celý den èlověka. 

O to víc je však třeba dbát opatrnosti 
a chovat se tak, abychom se zbyteèně 

nevydávali do nebezpeèných situací.

TIPY 
na 

výpravy

Plzeňský krajPlzeňský kraj



Hradèanské stìny 
nedaleko Doks
Na Českolipsku a v Mácho-
vě kraji není, jak známo, 
o pískovcové skály nouze. 
Hradčanské stěny najdete 
mezi Doksy a Mimoní a od 
roku 1993 jsou součástí 
NPR Dokeské pískovce 
a mo křady. Stěny ukrývají 
zajímavé skalní útvary, 
např. malou Pravčickou 
bránu, která je cca 4 m 
vysokou a stejně tak širo-
kou zmenšeninou známého 
skalního útvaru Českosas-
kého Švýcarska, nebo Psí 
kostely. Jedná se o skálu 
– která je celá prostoupe-
na jeskyněmi a chodbami, 
jejichž celková délka je 
téměř 80 metrů.
  

Vozka – skalnatý vrchol 
Hrubého Jeseníku
Vozka je druhým nejvyšším vrcholem 
(1377 m) v Keprnické vrchovině, která je 
součástí Hrubého Jeseníku a nachází se 
asi 6,5 km východně od Branné. Vrcholové 
části hory jsou součástí přírodní rezer-
vace Šerák – Keprník – Vozka, přes niž 
vede naučná stezka. Vrcholová skála 
na Voz kovi je sedm metrů vysoká a 
tvoří vý znamnou krajinnou dominantu. 
Z hory je kruhový rozhled do okolí, za 
mimořádně příznivého počasí jsou prý 
vidět i Krkonoše a Beskydy. Asi 500 
metrů severně od skály se rozklá  dá 
nejvýše položené vrchoviště (vrchoviš- 
tní rašeliniště) v Hrubém Jeseníku. O
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Na nejvyšší vrchol 
Žïárských vrchù
Jmenuje se Devět skal a jeho 
název je odvozen od devíti skal-
ních útvarů – Záludné a Žďárské 
věže, Pyramidy, Královského zámku, 
Dvojité, Šikmé, Malé a Strmé věže – roztroušených 
v okruhu zhruba 1 kilometru, které tvoří seskupení 
typu skalního města. Stěny skal dosahují výšky až 15 m. 
Na vrcholu vede značená odbočkana vyhlídku situo va nou 
na jedné ze skal, která poskytuje téměř kruhový výhled 
do okolí. Při dobré viditelnosti lze spatřit Králický 
Sněžník nebo Krkonoše. Asi 600 m severozápadně 
pod vrcholem je studánka Vysoká studna. Vy
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Tajemná hora Ostaš 
Horu – či spíše skalní město – Ostaš 
naleznete nedaleko Police nad Metují. 
Jedná se o osamělou stolovou horu z 
kvádrových pískovců a její skalní město se 
skládá z Velkého a Malého labyrintu.
Trasa do Horního labyrintu je dlouhá 
3,5 km a vede po modré značce. Prochází 
kolem divokých roklin a krásných skal-
ních útvarů, například Zbrojnoš s kuk-
lou, Mohyla smrti, Výří brána, Čertovo 
auto. Dovede vás až ke studánce 
Samaritánka, nad kterou najdete do 
skály vytesaný reliéf zobrazující ženu 
podávající vodu sedícímu Kristu.
Po zelené značce se dostanete do 
Dolního labyrintu, kde se ukrývá další 
řada pozoruhodných skalních útvarů. 
V části nazývané Betlém leží ukryta 
sluj Českých bratří, kde se podle 
legendy tajně scházeli pronásledovaní 
evangelíci k bohoslužbám v době 
násilné rekatolizace. Dalším známým 
místem je Kočičí hrad. 

Jeskynì Blanických rytíøù  
Jeskyně Blanických rytířů je unikátní 
sochařské dílo, které můžeme najít nedaleko 
města Kunštátu, na kraji obce Rudka, v nitru 
kopce nazvaného Milenka. Jeho tvůrcem 
byl rodák z nedalekého Bořitova, Stanislav 
Rolínek – čalouník, ale také sochař-samouk. 
Jeho prvotinou byly zdařilé sochy hus-
itských bojovníků, které vytesal do skal 
neda leko svého rodiště hasičskou sekyrk-
ou a půlkou nůžek na stříhání ovcí. Poté 
začal – na základě pozvání kunštátského 
občana Františka Buriana – tvořit pro 
městečko Kunštát. Jeho prvním dílem 
byla velkolepá 13 m vysoká socha prezi-
denta T. G. Masaryka, která byla bohužel  
za 2. světové války na základě udání 
zničena. Poté v nedalekých pískovcových 
skálách vytvořil bájné blanické rytíře, 
jimž vévodí jezdecká socha sv. Václava, 
kolem nějž podřimuje blanické vojsko. 

Razovské Tufity nedaleko Bruntálu
Přírodní rezervace Razovské tufity se nachází v rozsáhlém opuštěném 
lomu u obce Razová, v sousedství vodní hladiny. I bez turistické značky 
sem trefíte celkem snadno – v obci Razová se vydáte směrem ke Slezské 
Hartě a od poslední autobusové zastávky je to k mostu přes Razovský 
potok cca pět set metrů. Odtud už vedou směrovky i jsou tu i první 
informační tabule. Tufity jsou lehké a dobře opracovatelné a byly 
těženy od 14. století jako stavební materiál. Hladké stěny lomu 
svědčí o řezání velkých desek a bloků pilou. V Razové se s tímto 
materiálem můžete setkat na každém kroku. Najdete tu mohutnou 
ohradní zeď, která byla postavena z tufitových kvádrů na ochranu 
přilehlé komunikace před bočním sesuvem, nebo třeba statek 
s celou řadou stavebních prvků z tufitu. Místa jsou označena tabul-
kami a podrobným popisem, takže je nemůžete minout. 
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Toulovcovy maštale
Přírodní rezervace Toulovcovy maštale se nachází 
na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, kde soustava 
uzoučkých roklí vytváří skryté skalní městečko, které 
je protkáno systémem chodeb, jeskyní a děr se zají-
mavými názvy jako Kuchyně, Sklep, Myší díra nebo 
Zvon. Skály tvoří svrchně křídové pískovce mořského 
původu. Vysvětlení podivného jména najdeme v 
pověstech: podle nich zde měl svůj tajný úkryt 
loupeživý rytíř Vavřinec Toulovec z tvrze v Jarošově. 
V okolí můžete vyšplhat na nedalekou Toulovcovu 
rozhlednu (která by měla být po rekonstrukci 
znovu zprovozněna 
v létě 2014). Pardubický kraj

Liberecký kraj




