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ABSTRAKT 

 

Název: Poškozování skalních tvarů vlivem horolezecké činnosti 

 

Cíle: Cílem této práce je zjistit míru a druhy poškození pískovcových skalních tvarů 

vlivem horolezecké činnosti. Práce se také zabývá horolezectvím a jeho vztahem 

k ochraně přírody v pískovcových skalních oblastech. 

 

Metody: Pro teoretickou část byla použita metoda analýzy dokumentů a dostupné 

literatury. Pro výzkumnou část této práce byl proveden terénní výzkum ve vybraných 

lokalitách, formou pozorování a fotografování forem poškození skal.  

 

Výsledky: Zjistili jsme formy a míru poškození pískovcových skalních tvarů ve 

vybraných lokalitách. Míra poškození je závislá na míře návštěvnosti skal lezci. Také 

jsme zjistili, že na poškozování pískovcových skalních mají vliv i jiné sportovně 

rekreační činnosti.  

 

Klíčová slova: horolezectví, geomorfologie, pískovec, pískovcové lokality, ochrana 

přírody, antropogenní geomorfologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Title: Destroying of rocky shapes caused by climbing 

 

Objectives: The main aim of this bachelor thesis is find out a rate and type of damage 

sandstone rocky shapes casused by climbing. This bachelor thesis is also engaged in 

climbing and its relationship to nature conservation in the snadstone landscapes. 

 

Methods: For the theoretic part of this bachelor thesis was used a method of analysis of 

documents and available literature. For the research section of this thesis has been 

carried out field research in choosen districts by observation and taking a photographs 

of type of damage sandstone rocky shapes.   

 

Results: We found out a shapes and rate of damage sandstone rocky shapes in choosen 

districts. The rate of damage of sandstone rocky shapes depends on the rate of climbing.  

We also found out that damage of sandstone rocky shapes are influenced by other sports 

and recreational activities.  

 

Keywords: climbing, geomorphology, anthropogenic geomorphology, sandstone, 

sandstone landscape, protection of the nature 
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1. ÚVOD 

 

            Každému člověku (nehorolezci) se pod názvem této bakalářské práce 

pravděpodobně vybaví hlavně vyrývání jmen, nápisů či hieroglyfů do pískovcových 

skal. I u mě to tak do nedávna bylo. Jiná poškození totiž z míst, kde se normální turista 

vyskytuje, nejsou patrná. Všechna poškození jsou patrná až po dosažení vrcholu 

skalního útvaru a i jeho následném slanění.  

            Tuto práci píši hlavně z důvodu mého zájmu o pískovcová skalní města, jejich 

vývoj, vznik, jejich budoucí vývoj a zachování přírodních krás, která nabízejí. Zároveň 

jde o zájem o horolezectví, která nabízí netradiční pohled na tato skalní města z míst 

nedostupných běžnému turistovi.  

            Pískovcová skalní města povětšinou spadají pod některé z chráněných území a 

pro pohyb v nich je nutné dodržovat zvláštní pravidla. Jelikož jsou tato místa hojně 

navštěvovaná turisty a horolezci, dochází následkem jejich návštěvnosti k velkému 

poškozování.  

            Horolezectví, jakožto oblíbená aktivita v přírodě, se bohužel v tomto případě 

také podílí na poškozování skalních tvarů. Pískovcové lezení má již ale v těchto 

oblastech svojí tradici a nelze aktivitu lezcům odepřít.  

 

1.1. Zaměření a cíle práce 

 

            Tato bakalářská práce je zaměřená na objasnění vlivu horolezectví na 

pískovcový skalní reliéf. Dále se práce bude zabývat vznikem nových a narušením 

současných přírodních tvarů vlivem této sportovní činnosti. Práce je zaměřená na 

pískovcové skály z důvodu jejich patrně největšího poškození vlivem lezecké činnosti, 

na rozdíl od jiných, nepískovcových, skalních oblastí.  Na pískovcovém reliéfu je 

poškození, díky měkkosti pískovce nejvíce znatelné.  

            Dalším cílem práce je definovat vznik pískovcových skalních měst, 

charakterizovat pískovec jako horninu, objasnit antropogenní vlivy rekreačně sportovní 

činnosti na pískovcový reliéf. Práce se také zabývá samotným horolezectvím s větším 

důrazem na lezení pískovcové a jeho specifika či historii.  

            Práce je orientována na oblast Českého ráje, nejen díky zařazení této oblasti do 

oblastí Natura 2000 a Geoparků UNESCO, ale také díky tomu, že tato práce má navázat 
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na diplomovou práci Petra Vyšohlída, která byla publikována v roce 1998. Tato 

diplomová práce byla taktéž zaměřená na vliv horolezectví na pískovcový reliéf. Na 

rozdíl od dnešní doby, v roce 1998 byla pravidla pískovcového lezení mírnější 

k lezcům. 

            V rámci této bakalářské práce proběhne výzkum přímo v zájmových oblastech 

Českého ráje, kdy budou jednotlivá poškození nafoceny, případně porovnány se situací 

v roce 1998.   

            Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří částí – úvodní, teoretickou a výzkumnou 

Část úvodní se zabývá převážně vztahem horolezectví – geomorfologie a geologie.  

Druhá část, část teoretická, je zaměřená na obecnou geomorfologii, vznik pískovcových 

skalních tvarů, přírodními či antropogenními vlivy působící na pískovcový skalní reliéf. 

Dále se zabývá horolezectvím, jeho historií či jeho vztahem k ochraně přírody a jeho 

vlivem na pískovcový reliéf. Zde byly definovány pravidla pískovcového lezní a 

pravidla ochrany pískovcového skalního reliéfů. 

            Výzkumná část pojednává o konkrétních lokalitách, jejich geomorfologickou a 

přírodní charakteristikou. V této části budou zmíněny jednotlivé druhy poškození 

v konkrétních lokalitách. Důležitým bodem této části je popis terénního výzkumu, který 

proběhl v dané lokalitě.  

 

1.2. Literatura zabývající se problematikou 

 

            Jak již bylo výše zmíněno, práce navazuje na Diplomovou práci Petra Vyšohlída 

z roku 1998. V jeho práci jsou mimo jiné pojmenovány antropogenní tvary vzniklé 

horolezeckou činností – lanové žlábky atd. Nutno říci, že touto tématikou se přímo 

nezabývá žádná literatura.  

            Vlivem horolezectví, jakožto sportovně rekreační činnosti mající negativní vliv 

na chráněná území se zabývají také Plány péče jednotlivých Chráněných území či 

Přírodních rezervací (Český ráj, Prachovské skály, Hruboskalstko). Povětšinou je zde 

uvedeno, jaký vliv mají horolezci a co všechno svojí činností mohou poškozovat či 

poškozují. Tyto body jsou doplněny Návrhy řešení, které se zabývají možným řešením 

situace např. stavění protierozních zábran k přístupovým cestám k lezeckým cestám či 

kladné působení na členy ČHS.   
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            Jak předcházet poškozování pískovcových skal horolezeckou činností je 

v podstatě řečeno v Pravidlech pískovcového lezení, i když občas poměrně nekonkrétně. 

Zde se jedná spíše o zákazy. Podmínky pro jednotlivá území můžeme najít 

v horolezeckém průvodci pro danou oblast. 

            O vlivu horolezecké činnosti se v některých kapitolách zmiňuje i kniha 

Sandstone Landscapes, na které se podílelo mnoho autorů na příklad Václav Cílek, 

Andrew Jackson či Radek Mikuláš.  

            Nutno zmínit, že Radek Mikuláš, Václav Cílek a Jiří Adamovič patří mezi 

hlavní znalce Českých pískovcových skalních měst. Publikují mnoho knih a článků o 

pískovcích a vlivech na něj. Na příklad Problematiku ale často nesledují jen z pohledu 

geomorfologa ale také z pohledu horolezce a dostávají se méně přístupných míst. Jako 

příklad mohu uvést Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky 

(2010) či Sandstone Districts of the Bohemian Paradise (2006). 

            Důležitým zdrojem geomorfologických informací, mimo již zmíněné literatury a 

autorů, je práce J. Demka (1987): Obecná geomorfologie, kde se mimo 

geomorfologických charakteristik objevuje i kapitola Antropogenní geomorfologie, kde 

ale o horolezectví moc informací nenajdeme.  

            Podrobně se antropogenní geomorfologií zabývá kniha Základy antropogenní 

geomorfologie, kde autoři Kirchner a Smolová uvádí základní zákonitosti vzniku 

antropogenních tvarů či urychlování a zpomalování exogenních pochodů díky 

antropogenní činnosti.  

            Podrobným popisem lokalit se zabývá literatura českých autorů Adamoviče, 

Cílka a Mikuláše – Sandstone Districts of the Bohemian Paradise a Atlas pískovcových 

skalních měst České a Slovenské republiky.  

            Zajímavým zdrojem je z hlediska ochrany přírody se vztahem k horolezectví i 

diplomová práce Bc. Lucie Zelenkové vypracované na FHS UK v Praze roku 2010, 

Sportovní aktivity a ochrana přírody – horolezectví v chráněných krajinných oblastech.  

            Zdrojem mnoha informací o pískovcovém lezní a jeho historii mi také byla 

kniha Pískaři od Bohumila Sýkory (2007). 
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1.3. Metodika práce 

            Primárně byla pro práci využita metoda analýzy literatury, článků z odborných 

periodik a dokumentů. Šlo o rozdělení problematiky do jednotlivých celků a vytvoření 

určité hierarchie, tak aby popsané téma po složení těchto celků dávala smysl. Odhaluje 

různé vlastnosti a podstaty jevů a umožňuje rozlišit důležité od nedůležitého. (Jeřábek, 

1993). Tato analýza byla využita pro celou teoretickou část práce – geomorfologické 

charakteristiky, vztahy horolezectví a ochrany přírody, definice samotného horolezectví 

či vlivy horolezectví a antropogenní geomorfologii.   

            Pro Výzkumnou část – regiony Českého ráje byla mimo analytickou metodu 

příslušné literatury použita i metoda terénního výzkumu, který proběhl v zájmových 

lokalitách. Zabývá se hlavně antropogenními tvary a příčinami jejich vzniku. Podle 

Ferjenčíka (2000) je terénní výzkum hlavně výzkum v přirozených podmínkách, 

přičemž bývá obzvláště těžké vyjádřit vedlejší proměnné. 

Terénní výzkum proběhl opakovanými návštěvami daných lokalit, pozorováním a 

fotografováním poškozených skalních útvarů.  

 

1.4. Vztah horolezectví – geomorfologie a geologie 

 

            Horolezectví, jakožto tradiční sport s narůstající popularitou, můžeme definovat 

jako překonávání zemské gravitace vlastní silou odehrávající se v přírodním prostředí, 

proto na něj tento sport musí mít zákonitě vliv. Tento vliv je, i přes veškerou snahu 

ochránců přírody (nejen Správy chráněných krajinných oblastí), převážnou měrou 

negativní. Proto by každý člověk, provozující horolezectví v pískovcových lokalitách 

měl znát dopady svého počínání a měl by být co nejvíce obeznámen s pískovcovými 

tvary a základními fakty geologie a geomorfologie. Tato horolezcova znalost je velice 

důležitá pro snížení míry poškození pískovcových skalních tvarů vlivem jeho sportovní 

činnosti.  

 

Proti sobě však stojí dva různé pohledy:  

1) horolezectví, jakožto zájmová činnost jedinců  

2) ochrana přírody v zájmu veřejnosti.  
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V některých chráněných oblastech je proto nutné horolezeckou činnost v rámci ochrany 

přírody regulovat.  

 

Horolezec geomorfologem: 

            Geomorfologie a horolezecký sport jsou spolu úzce spjaty. Pro provozování 

horolezectví, nejen v přírodním prostředí pískovcových skal, by měl každý lezec znát 

základní vlastnosti hornin a zásady k jejich použití, především z důvodu jejich ochrany. 

Tyto znalosti podmiňují bezpečnost lezení na skále a ovlivňují techniku lezení a jištění. 

Horolezec by měl umět rozpoznat aktuální stav hornin.  

 

Geomorfolog horolezcem: 

            Tento vztah nefunguje pouze jednostranně. I geomorfolog se musí stát, alespoň 

na čas, horolezcem. Jak jinak by vykonával terénní šetření a jak jinak by zkoumal 

přírodní pískovcové tvary a snažil se objevit jejich zákonitosti vzniku? Geomorfolog by 

měl přírodní podmínky zažít a ne jen studovat z fotografií, proto se někteří 

geomorfologičtí badatelé vydávají do terénu a horolezecká praxe jim není neznámá. 

Stejně tak, jako horolezcovi nemůže být neznámá problematika pískovcového reliéfu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST – SOUČASNOST A HISTORIE 

PÍSKOVCOVÉHO LEZENÍ 

 

2.1. Charakteristika horolezectví 

            Jak již bylo zmíněno výše, horolezectví je sport, při němž překonáváme 

gravitaci vlastní silou a pohybujeme se po svislých či mírně skloněných skalních 

terénech. Podle Vladimíra Procházky, který napsal knihu Základy horolezectví (1990) 

probíhá horolezecký výkon v případě, že se ocitáme v terénu, v němž se pro jeho 

strmost vystavujeme nebezpeční pádu. 

            Lezení je už od prehistorie pohyb přirozený, patří do základního pohybového 

fondu člověka. V moderní době však základní lezení, takové, jaké provozovali pravěcí 

lidé např. při lovu, ztrácí význam. Některým lidem i přes to tento pohyb chybí, proto 

vyráží do skalních prostředí, si tuto činnost oživit, případně dosáhnout určitých 

sportovních výkonů. 

            Mnohé definice říkají, že lezení je adrenalinový sport. Není to ale tak úplně 

jednoduché. Nejde totiž jen o dosažení co nejvyšších sportovních výkonů. Při samotném 

výstupu hraje roli psychická odolnost, reakce, rozhodnost, zodpovědnost za druhého 

lezce, umění řešit krizové situace, které mohou v náhlých chvílích nastat. Horolezec ale 

nevyráží do skalních terénů jen proto, aby překonal svůj osobní rekord nebo aby se 

mohl vytahovat před přáteli. Horolezec vyráží s přáteli – lezci do přírody aby si 

odpočinul, strávil čas s přáteli či poznal jím dosud nepoznané. Na skalách mezi 

horolezci neexistuje žádná rivalita, žádné soupeření tzv. na krev.  

 

2.2. Rozdělení horolezectví 

 

            Podle knihy Horolezectví zblízka (Širl, Dieška, 1989) dělíme horolezectví na 

značné množství kategorií. Základní rozdělení horolezectví je rozdělní na kategorii 

účelového lezení a sportovního lezení. Tyto kategorie autoři dále rozdělili na tradiční 

disciplíny, netradiční disciplíny a interdisciplíny. Pískovcové skalní lezení bylo 

zařazeno do tradičních disciplín sportovního horolezectví a patří do kategorie 

horolezectví v nevelehorském terénu. 
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2.3. Pískovcové lezení 

 

            Pískovcové lezení je specifickým druhem skalního lezení. Pískovcová hornina je 

obvykle velmi měkká a fixní jištění je zde jen na místech, kde je to opravdu nutné. 

Proto je tento druh lezení velmi psychicky náročný.  

Pro pískovcové horolezectví je jasným specifikem detailně vypracovaná přísná pravidla. 

Tato pravidla omezují lezce hlavně v možnosti jištění. Omezuje ho totiž pouze na jištění 

pomocí přírodních tvarů (hodiny, hroty, trhliny). Výjimkou jsou fixní kruhy, které jsou 

natrvalo umísťovány do míst, kde je přírodní jištění nedostatečné. Pro takové jištění se 

používají smyčky z lan a popruhů, které se umísťují do skalních trhlin s uzly nebo se 

vážou kolem skalních výčnělků (hrotů). Používání vklíněnců (friendů) je pravidly 

pískovcového lezení zakázáno, podobně, jako používání magnézia. Další pravidlo se 

týká neporušování povrchu skály formou vysekávání nových stupů či chytů a to 

především z důvodu ochrany měkkého a křehkého pískovce.  

 

2.4. Historie pískovcového lezení  

 

            Historie pískovcového lezení se začala psát v oblasti Labských pískovců, kde se 

pískovcové lezení jako první odděluje od lezení cvičného, které slouží k výcviku a 

přípravě na akce ve velehorách. Vymezením pravidel pískovcového lezení se 

pískovcové lezení stává nejsportovnější částí horolezectví a rychle se rozšiřuje do 

dalších oblastí, i do Českého ráje (Horolezectví zblízka, Širl, Dieška, 1989).  

            V oblasti Labských pískovců lezli hlavně turnéři z Bad Schandau, kteří roku 

1864 vylezli na Falkenstein a tím započali zdolávání velkých vrcholů podobným stylem 

(např. 1888 Pevnost v Hřensku). V té době se moc na lezecký styl nehledělo a při 

výstupu byly používány žebříky, sekery a dláta. Vše se ale změnilo 1. července 1888, 

kdy horolezci z Drážďan vylezli na vrchol Nonne bez dříve používaných umělých 

pomůcek, vlastní silou s jedinou jistící pomůckou - lanem. V tomto duchu se pak už 

nesla celá následující horolezecká činnost. Byly zakládány lezecké spolky, objeveny 

první střevíce s konopnou podrážkou (lezečky) nebo karabiny, psány průvodce (1908) a 

pískovcové lezení se dostalo na kvalitativně vyšší úroveň. 

            Protože tou dobou každý lezl podle toho, jak sám uznal za vhodné a tím pádem 

nebylo možné objektivně kvalifikovat výkon a obtížnost lezení, roku 1913 formuloval 
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Rudolf Fehrmamn prvotní pravidla lezení. Tato pravidla (Fehermannovy zásady) 

odsuzují používání umělých pomůcek a úpravy povrchu skal. Základy těchto pravidel, s 

menšími pozdějšími úpravami, dodržují dodnes.   

            Okolo roku 1920 byla stanovena nová klasifikační stupnice, byl vydán souhrnný 

průvodce Rudelfem Fehermannem a byly objeveny základy zajišťování pomocí smyček 

za pomoci skalních výčnělků, hrotů či hodin.  

 

2.4.1. Historie pískovcového lezení v Českém ráji 

 

            Vše začalo díky libereckému horolezci Rudolfu Kauschkovi, který v roce 1906 

vylezl obtížnou spáru Dračí zub na Hruboskalsku. Následovalo založení Horolezeckého 

kroužku Prachov roku 1907, jehož členové v této oblasti provedli značnou řadu 

prvovýstupů v Prachovských skalách a Hruboskalsku. 

            Od roku 1920 začalo významnější objevování lezeckých lokalit v Českém ráji, 

podle pravidel pískovcového lezení z roku 1913. Šlo převážně v oblastí Hruboskalska 

(Kapelník - 1920, Taktovka - 1925, Dračí věž - 1925 a Podmokelská - 1927) a Příhraz. 

Pozadu ale nezůstala ani lokalita Prachovska se skálami Jehla a Čapka (1929). 

            Touto dobou se v oblasti už neobjevují pouze němečtí horolezci, ale 

prvovýstupy začínají uskutečňovat i Češi. První samostatný prvovýstup s příznačným 

názvem Průkopnická cesta se povedl roku 1932 Karlu Čábelovi na věži Anebo v oblasti 

Hruboskalska.  

            Prachovské stěny se ale staly tréninkovým prostředím pro pražské alpinisty, 

kteří zde trénovali na těžší alpské výstupy a to převážně s horním jištěním, což ale saská 

pravidla pískovcového lezení neuznávají.  

            Za druhé světové války se pískovcové lezení posunulo o značný kus, díky 

Joskovi Smítkovi, který se ve skalách schovával před totálním nasazením do války, 

Ladislavovi Vosáhlovi a Vladimírovi Procházkovi. Hruboskalsko se díky nim stalo na 

dlouhou dobu centrem českého pískovcového lezení.   

            Český ráj je od roku 1955 vyhlášen Chráněnou krajinnou oblastí, to se také jasně 

projevilo na pravidlech lezení v této oblasti. Byla definována pravidla chování v těchto 

oblastech, aby nedocházelo k ničení přírodních útvarů. Na ochraně přírody se nepodílí 

jen Správa CHKO ale také Český horolezecký svaz. Tato spolupráce zajišťuje 
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příznivější podmínky pro horolezectví členům ČHS ale také samotnou ochranu skalních 

tvarů jeho členy. A to prostřednictvím vydáním pravidel pro podporu ochrany přírody. 

            Pravidly pískovcového lezení bylo také zakázáno používání ruce vysoušecích 

chemických prostředků pro snížení tření, především magnézia. Český horolezecký svaz 

toto pravidlo zařadil nejen z důvodu ochrany skalních povrchů, ale také z důvodu 

sportovně – estetického či tradičního. Tímto tématem se budu blíže zabývat v kapitole 

ochrany přírody ve vztahu k horolezectví.  

 

2.5. Současnost pískovcového lezení v Českém ráji 

 

            Jak již bylo výše zmíněno, pískovcové skalní lezení v dnešní době klade větší 

důraz na čistotu lezení, vyplývající z potřeby chránit křehký a měkký pískovec.  

Od začátku osmdesátých let představuje absolutní lezeckou špičku Jindřich Hudeček. 

Není sice specialista na pískovec, ale zvítězil v soutěži o pískovcový výstup roku. 

Dalším významným lezcem je Petr Čermák z Prahy, kterému se v Českém ráji daří i 

nejtěžší cesty lézt stylem RP (Chlup.R., Historický vývoj skalního lezení, 2010).  

            S komercionalizací lezení přišla i nutnost mezinárodních klasifikačních stupnic. 

V poslední době bylo na pískovcích dosaženo stupně obtížnosti Xc, což je podle 

klasifikační stupnice UIAA asi IX+. Vyšších úrovní bývá dosahováno v 

nepískovcových terénech až po delším nácviku a pokusech. Tradičním způsobem, 

kterého je užíváno při lezení na pískovcích, by bylo velmi obtížné takto vysokých 

úrovní dosáhnout.  

 

 

3. TEORETICKÁ ČÁST – GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE 

ČESKÉHO RÁJE 

 

            Tato část je zaměřena na všeobecnou geomorfologickou charakteristiku 

pískovcových oblastí, popíše jejich vznik a bude se zabývat přírodními tvary vzniklými 

na pískovcových skalních útvarech. Mimo to je zde popsán i pískovec, jeho 

charakteristiky a hlavní vlastnosti.   
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3.1. Geologická historie Českého ráje 

 

            Český ráj je součástí České křídové tabule, která je asi 300 km dlouhá a sahá od 

Děčína přes Polabí až k Blansku u Brna. Česká křídová tabule je tvořena převážně 

sedimenty pozdního Paleozoika, díky přítomnosti mělkého křídového moře v období 

před 95 miliony let. Tato tabule spadá pod Český masív, jenž je součástí variského 

(hercynského) orogénu. Projevem jeho složité orogeneze (=dlouhodobý horotvorný 

pochod vedoucí ke vzniku pásemných pohoří) je rozčlenění na bloky různého stáří a 

vývoje, oddělené hlubinnými zlomy (Petránek 1993). 

            Podle (Sandstone districts of the Bohemian Paradise: Emergence of a Romantic 

Landscape, Cílek, Mikuláš, Adamovič, 2006) můžeme historický geologický vývoj 

oblasti rozdělit do čtyř fázi (období).  

 

            Období svrchní křídy, kdy před 95 miliony let došlo v důsledku horotvorných 

pochodů k transgresi (rozšíření) křídového moře. Celé území České křídové tabule, 

potažmo Českého ráje bylo tudíž součástí moře. V důsledku zaplavení oblasti se začaly 

ukládat sedimenty (souvrství). Díky mediteránní horotvorné činnosti došlo ale 

k částečné regresi (ústupu) oceánu. 

 

            Období pozdní křídy. V tomto období nastává subhercynská tektonogenní fáze, 

díky níž nastal definitivní ústup moře a tím ukončení druhohorní sedimentace. 

Usazeniny druhohorního moře vytvořily základ dnešních pískovcových skalních měst. 

Hlavním znakem tohoto vývojového období je denudace reliéfu, a následné zpevňování 

souvrství křídových sedimentů. Tím vznikají zpevněné sedimenty (pískovce, slepence). 

Rychlost zpevňování těchto sedimentů je závislé hlavně na chemickém složení 

tmelícího materiálu. 

 

            Období třetihor, kdy docházelo k tektonickým deformacím a vulkanické 

aktivitě. V důsledku této činnosti vznikla řada zlomů a puklin. V některých oblastech 

došlo k výlevu vulkanických hornin, které nazýváme terciérní neovulkanity. Jako 

příklad takové oblasti se můžeme uvést Trosky či Vyskeřskou pahorkatinu.  
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            Na zlomech dále nastávaly horizontální a vertikální tlaky, v jejichž důsledku 

docházelo k poklesům a zdvihům reliéfu. Tím vznikly plošiny, jak už s horizontálně 

uloženými sedimenty (tabulové plošiny), tak s ukloněnými sedimenty (kuesty). 

            Pukliny vzniklé tektonickými pochody hrají při utváření reliéfu taktéž důležitou 

roli. Ovlivňují totiž působení srážkové vody v podobě erozní činnosti, která je u 

pískovcových skal jednou z nejdůležitějších forem přetváření. Z vývojového hlediska 

jde především o rozšiřování stěn puklin vyplaveným materiálem a následný vznik 

soutěsek či kaňonovitých údolí (oblast Příhrazských skal).  

 

            Období kvartéru, které se vyznačuje výskytem ledových a meziledových dob. 

Dochází nejen k eroznímu působení vody ale také mrazovému (periglaciálnímu) 

zvětrávání. Tato zvětrávací činnost způsobila hlavně rozpady skalních bloků. Nedá se 

ale říci, že by mrazové zvětrávání bylo jediným činitelem tohoto reliéfu. Došlo spíše k 

„pomoci“ srážkové a tekoucí vodě.  

 

3.2. Vznik pískovcových skalních měst 

 

            Skalní města definujeme jako seskupení skalních tvarů (bloků, věží, stěn, 

komínů), které vznikly erozně-zvětrávacími procesy na různě odolných typech hornin.  

            Jak již bylo zmíněno, pískovcová skalní města v Českém ráji vznikají převážně 

erozní činností srážkové a tavné vody. Jejím působením se rozšiřují pukliny vzniklé 

v původně celistvé pískovcové tabuli. 

Na modelaci pískovcových skalních měst se dále také podílí gravitace, která zapříčiňuje 

sklouzávání skalních bloků po plastickém (např. jílovém) podloží do nižších poloh. 

Tento dlouhodobý proces je závislý na vlastnostech pískovce (litologie, cementace), 

tektonických deformacích reliéfu před a po odkrytí (exhumací) a také na klimatických 

podmínkách. Konkrétně jde o střídání epizod s velkými změnami a epizod rejuvenace 

(omlazení). 

            Vývoj pískovcových skalních měst můžeme rozdělit do několika základních etap 

(Novák 1914, Vítek 1979, Balatka a Sládek 1984). Jelikož pískovcový reliéf chápeme 

jako mozaiku různě starých kůr, nemůžeme říci, v jaké z fází se zrovna Český ráj 

nachází.  
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Přípravná fáze. 

            Pískovcové těleso je v této fázi skryto pod úrovní terénu a také pod hladinou 

podzemních vod. Probíhá zde cirkulace podzemních vod jak po puklinách a jejich 

blízkém okolí, tak v celém objemu pískovcového masivu. Během této fáze se tvoří 

pevnější jádra pískovce, která jsou obklopena méně odolnějším materiálem (pískovcem 

či dokonce pískem). Tyto méně odolné zóny existovaly již během třetihor. Během dob 

ledových a meziledových docházelo k promrzání zvodněných puklin a mikrogelivaci 

(rozpad částic horniny vlivem mrazového zvětrávání). Následnou erozí dochází 

k preparaci odolných jader. Lez soudit, podle podzemních lomů, že některé části 

skalních měst vznikaly pod úrovní hlavní erozní báze. 

 

Počáteční fáze. 

            Aby byla skalní města zvýrazněna zpoza úrovně hlavní erozní báze, muselo 

nutně dojít k výzdvihům a erozi.  

 

Zralá fáze. 

            Po tektonických výzdvizích v počáteční fázi nastávají různé typy zvětrávání a 

proces vzniku ochranných skalních kůr. Tato kůra, tvořená opálem, vzniká po odmytí 

solí dešti. Soli se na povrchu objevují po odpaření vody z kapilárních roztoků. Tyto soli 

vznikají díky solnému zvětrávání. To považujeme za periglaciální jev vzniklý 

promrzáním a mrazovou destrukcí vlhčích částí skalního masivu. 

            Exfoliace neboli fyzikální zvětrávání vlivem odlehčení, je dalším z důležitých 

mechanismů vzniku pískovcového reliéfu. Dochází k odlamování exfoliačních šupin, 

které kopírují okraje skalních stěn.  

Důsledky exfoliace (jizvy) jsou dále zakrývány několika typy zvětrávání. Jde převážně 

o působení dešťové vody při dopadání na povrch. 

            Dalším činitelem při vzniku pískovcových skalních měst je vegetace. Ta 

většinou destruuje pískovcové skály kořínky a kotvícími vlákny. 

 

Fáze stárnutí. 

            V této fázi dochází k destrukci skalních tvarů, převážně díky svahovým 

pochodům jako je řícení skalních bloků. V této fázi se nachází pouze hrana Příhrazské 

plošiny.  
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Obrázek 1: vznik a vývoj pískovcových skalních měst  

Zdroj: http://img.geocaching.com/cache/54e429cf-8164-47a8-bb1b-3ec1e5f0b6b0.jpg?rnd=0.8960797 

 

3.3. Pískovcový fenomén 

 

            Pískovcovým fenoménem můžeme označit soubor živých a neživých složek 

krajiny, která se liší, až vymyká celkovým vzhledem od ostatních forem krajiny. Tyto 

soubory jsou vázány na geomorfologické tvary pískovcového reliéfu, který je specifický 

svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi.  

            Je také výsledkem interakce geologických, biologických a antropogenních 

procesů a jevů. Každá pískovcová oblast má totiž jiné mezo a mikrobary reliéfu. 

Důležitou roli pro pískovcový fenomén hraje složení a vlastnosti pískovce, vypařování 

vody z povrchu pískovce, vegetace a klima. 

 

3.3.1. Charakteristika a členění pískovců 

 

            Pískovec je zpevněný klastický neboli úlomkovitý sediment (Petránek 1993), 

který tvoří skalní města a horolezecké terény Českého ráje. Vzniká stmelením zrn 

(klastů) tmelem. Klasty jsou úlomky starších hornin či organických zbytků přinesených 

z místa vzniku do místa uložení. 
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            Nejcharakterističtější (nejpříznačnější) složkou pískovce jsou zrna pískové 

frakce (0,06 až 2 mm), jejichž obsah v hornině musí být nejméně 25 % (podle jiné 

klasifikace nejméně 50 %). 

Dále bývá přítomen především jíl, silt, úlomky schránek živočichů, někdy i částice větší 

než 2mm.  

            Ke zpevnění těchto zrn (sedimentovaného materiálu) dochází vlivem tlaku, 

teploty a chemických pochodů. Rychlost stmelování materiálu je závislá převážně na 

těchto faktorech (činitelích). 

            Bezprostředně po uložení sedimentu nastávají diagenetické pochody 

(mechanické, chemické), které zapříčiňují zpevnění. V průběhu těchto procesů se tedy 

sediment mění z nezpevněného na zpevněný.  

            Z důvodu rozmanitosti složení je složité pískovce jednoznačně klasifikovat. 

Proto pískovce členíme podle různých hledisek (tato klasifikace se řídí hlavně 

klasifikačními diagramy trojúhelníkového typu): 

 

1. Členění podle zrnitosti 

            Podle Wenthworthovy škály zrnitostních tříd pro klastické sedimenty 

rozlišujeme pískovce hrubozrnné, střednězrnné a jemnozrnné. Tato škála je založena na 

uměle vytvořených zrnitostních třídách (frakcích). 

 

2. Členění podle složení klastických částic (zrn):  

            Klastické částice jsou stabilní či nestabilní minerální zrna nebo úlomky hornin. 

Pomocí trojúhelníkového diagramu můžeme rozlišit 3 hlavní typy pískovců:  

 A) Křemenný pískovec, který je složen z nejodolnějších materiálů a obsahuje alespoň 

90 % zrn křemene. Tento typ vzniká rozpadem hornin s vysokým obsahem křemene, 

jejich opracováním a tříděním zrn, kdy jsou jemnější frakce odplaveny. Křemenný 

pískovec můžeme najít hlavně v prostředí, kde je dlouhodobě uplatňována abraze zrn a 

její třídění.  

 B) Arkóza je také charakteristická dobrou vytříděností. Obsahuje malé množství 

jílovité základní hmoty a také zrna nestabilních hornin, což jsou úlomky nestabilních 

hornin (živce). 

 C) Drobty, které se vyznačují nedostatečným vytříděním zrn a menší mírou 

mineralogické zralosti.  
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Důležitým znakem je i vytřídění klastického materiálu a jeho opracování. 

 

                    

Obrázek 2: trojúhelníkový klasifikační diagram pro pískovce  

Zdroj: Atlas pískovcových skalních měst České a Slovensko republiky. Adamovič. Mikuláš. Cílek. 2010 

 

 

3. Členění podle tmelu a stmelení 

            Tmel je druhotná složka klastických sedimentů vyloučená z cirkulujícího 

roztoku, která tmelí jednotlivá zrna pískovce (Petránek 1993). Během vývoje se 

minerální zrna tmelu ukládala především v dobře propustných (vytříděných) 

sedimentech. Kvalita a množství tmelu v hornině zásadně ovlivňují vlastnosti pískovce. 

 

Podle způsobu výskytu tmelu mezi zrny rozlišujeme tyto druhy (Petránek 1993): 

 A) Dotykový tmel – je vyvinut v místech, kde se sebe zrna dotýkají.  

 B) Povlakový tmel – tenkým filmem povléká klastická zrna, takže póry jsou z větší 

části nevyplněny 

 C) Pórovitý tmel – vyplňuje póry mezi zrny. 

 D) Výplňový tmel (tmel mladší generace) – vyplňuje póry zbylé po stmelení starším 

tmelem 
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Obrázek 3: tmel klastických sedimentů. A - dotykový, B - povlakový, C - pórový, D - výplňový  

Zdroj: Malá encyklopedie geologie. Petránek. 1993. 

 

            Z mineralogického hlediska rozlišujeme tmel kalcitový (vápenatý, uhličitanový) 

nebo křemitý. Pískovce s křemitým tmelem řadíme mezi ty nejodolnější. Z tohoto 

důvodu má tento pískovec využití i ve stavebnictví. 

            Tmel může rozdělit také podle jeho struktury. A to buď na tmel s normální 

zrnitou strukturou nebo poikiloklastickou strukturou, která se nachází především u 

sedimentů se sádrovcovým či kalcitovým tmelem.  

 

4. Členění podle základní hmoty – velikost klastů tvořící pískovec 

            Pískovce s převažujícími částicemi menšími než 0,004 mm se označují za 

jílovité (jílovec), částice v rozmezí od 0,004 do 0,063 jako prachové (prachovec) a 

částice o velikostech od 0,063 do 2 mm jako pískové zrna (pískovec). Základní hmota 

pískovců bývá převážně jílovitá. 

 

3.3.2. Vlastnosti pískovce 

 

Barva – řídí se podle povahy tmelu. Při obsahu Fe2O3 (železitý tmel) mají pískovce 

zčervenalé zbarvení. S přibývajícím množstvím Fe2O3 se pískovec zbarvuje do žluté, 

žlutohnědé až rezavohnědé bravy. Když obsahují hydroxid Fe je pískovec naopak 

zbarven do hněda. Kaolinitický či vápenatý tmel způsobuje bělavé až šedavé zbarvení. 

Rozptýlení těchto barevných minerálů nám způsobuje homogennost či nehomogennost 

(žilky, skvrny) zbarvení horniny. 

 

Hustota – základními vlastnostmi hornin je mj. objemová a mineralogická hustota. 

Objemová hustota horniny je hmotnost všech složek horniny daného objemu včetně 
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volných prostorů mezi klasty. Hodnoty se obvykle pohybují v rozmezí od 2,1 gcm-3 do 

2,65 gcm-3 (Petránek 1993). Tato vlastnost má jistou závislost s pórovitostí pískovce. 

Se zvyšující se objemovou hustotou, kdy jsou póry vyplněny horninou, se snižuje její 

porozita.  

            Mineralogická hustota je hmotnost objemové jednotky pevné fáze tzn. vzorek 

kompaktní, bez póru. Průměrná měrná hustota pískovců se pohybuje okolo hodnot 2,65 

gcm-3. Objemová hmotnost je menší než měrná (Pašek, Matula a kol., 1993). 

 

Propustnost – je schopnost hornin propouštět vodu. Vlastnost, jež umožňuje procesy 

určující ráz skalních měst a jejich mikroreliéfu.  

V pískovcích s nedostatkem tmelu, tím pádem i přílišné velikosti pórů, se voda 

v systému pórů pohybuje jako voda gravitační.  

 

Pevnost – jde o vývoj odporu horniny proti porušení celistvosti vlivem vnějšího 

namáhání (horolezecká činnost, eroze). Tato vlastnost je dána způsobem výskytu tmelu 

(viz. pórovitost). Podle způsobu namáhání rozlišujeme pevnost v prostém tlaku, v tahu 

za ohybu, ve smyku a ve střihu. Pískovce můžeme podle pevnosti rozlišit na pískovce 

rozpadavé, slabě zpevněné, zpevněné a silně zpevněné. 

 

Pórovitost – je dána množstvím tmelu. Pískovce, které obsahují výplňový nebo pórový 

tmel mají podstatně nižší pórovitost. Nižší pórovitost zajišťuje vysokou pevnost a 

odolnost proti zvětrávání.  

            Naopak pískovce s dotykovým či povlakovým tmelem mají pórovitost vyšší. 

Vysoká pórovitost zajišťuje hornině velkou nasákavost vody, díky níž pronikají 

kapaliny a plyny hlouběji do struktury pískovce, tím se hornina stává méně odolnější 

proti zvětrávání.  
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3.4. Tvary vzniklé na pískovcových skalních útvarech 

 

            Tato kapitola je věnována tvarům, které se vyskytují v pískovcových skalních 

městech. Podle velikosti rozdělujeme tyto přírodní tvary na mezoformy a mikroformy 

reliéfu.  

 

3.4.1. Mezoformy skalního reliéfu 

 

            Jedná se především o terénní tvary středně velkého rázu, které výrazně vystupují 

z terénu a jsou složeny z pevných skalních hornin.  

 

Skalní město – jak již bylo zmíněno, skalní město je seskupení skalních tvarů (bloků, 

věží, stěn, jehel) vytvořených procesem zvětrávání a odnosu v různých typech hornin 

(Rubín, Balatka a kol 1986). Tyto tvary jsou odděleny soutěskami či kaňony, jejichž 

vznik má návaznost na puklinatost reliéfu (probíhá hloubková eroze). 

Skalní města se většinou vyskytují na okrajích tabulových hor, svědeckých vyvýšenin či 

v polohách podmiňující intenzivní destrukční polohy. 

 

                

                   Obrázek 4: pískovcové skalní město - Prachov.  

                   Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D. 
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Tabulová hora a kuesta – jde o nesouměrné hřbety na ukloněných horninách s různou 

odolností, které výrazně vyčnívají nad okolní krajinu. Kuesta má ukloněné temeno pod 

úhlem 2 – 10°, které plynule přechází do sousedního geneticky stejnorodého povrchu. 

Čelní svah kuesty je strmý. 

Tabulovou horu tvoří ploché, rovné temeno a strmé svahy se skalními stupni. Rovná 

temena jsou zbytkem strukturních plošin, původně vytvořených v blízkosti erozní báze.  

 

Skalní věž – izolovaná část skalního města, která je od ostatních tvarů reliéfu oddělena 

soutěskami či kaňony. Skalní věže vznikají destrukcí tabulové plošiny či kuesty 

mechanickým zvětráváním a následným odnosem hornin. 

 

Skalní defilé – strmá až svislá, horizontálně protažená souvislá skalní stěna. Defilé 

představují přirozený odkryv v sedimentárních horninách, který tvoří výrazný stupeň ve 

spádové křivce svahu. Defilé mohou vznikat třemi způsoby. Buď proříznutím svahu, 

zvětráním méně odolných hornin tvořící okolní svah nebo jsou tektonického původu. 

V pískovcových oblastech mají defilé u svých pat pískové či písko-kamenité osypy. 

Skalní defilé najdeme ve všech pískovcových oblastech a to ve stěnách kaňonovitých 

říčních údolí či v čele kuest. 

 

Skalní zeď – úzké, protáhlé, subvertikálními plochami omezené těleso tvaru zdi. Skalní 

zdi vznikají buď denudačním vypreparováním odolnějšího horninového tělesa z obalu 

měkčích hornin, nebo tektonickým výzdvihem sedimentárních souvrství 

 

Skalní hradba – skalní výchoz v horní partii vrchů protáhlého tvaru, kdy šířka útvaru 

převyšuje nad výškou.  

 

Izolovaná skála (tor) –  je samostatně stojící věž,výrazně vyčnívající nad okolní terén, 

pyramidového či sloupcovitého tvaru s mírně protáhlým půdorysem. Výška přesahuje 

nad šířkou, čímž se tor liší od skalní hradby. Tor je tvořen stejnými horninami, jako 

jeho okolí.  

 

Skalní plotna – hladká a rovná skalní plocha, ukloněná pod úhlem 30 – 60° s plochou 

větší než 20 m2. Jde o obnaženou plochu vztyčených vrstev.  
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Skalní stěna – Vertikální či příkře ukloněná skalní plocha z obnažené homogenní 

horniny. Vzniknout může dvěma způsoby. Buď tektonickými pochody na puklinách, 

nebo vnějšími reliéfotvornými procesy. Stěna tvoří okrajové omezení různých 

povrchových tvarů, jako například příkrých svahů, izolovaných skal atp. Skalní stěny 

patří mezi vyhledávané horolezecké terény.  

 

Skalní hřib – je skalní útvar složený z nehomogenního materiálu, kde horní partie 

(hlava) představuje odolnější horniny a spodní část (noha) je složena z méně odolných 

hornin. Právě rozdílnost v odolnosti hornin určuje hřibovitý tvar, který je modelován 

geomorfologickými činiteli (probíhá selektivní zvětrávání a následný odnos) 

 

Skalní komín – je úzký prostor mezi dvěma skalními stěnami vznikající postupným 

rozšiřováním vertikálních puklin a trhlin ve skalním masivu. Protilehlé stěny jsou od 

sebe vzdáleny tak, že umožňují výstup speciální horolezeckou technikou. Nejčastěji se 

skalní komíny vyskytují v místech, kde dochází k odsedání skal (okraje sedimentárních 

tabulí).  

 

Skalní převis – charakterizujeme jej jako rozsáhlý skalní výběžek či mělkou polo 

jeskyni, jejichž hloubka je obvykle 2 – 5 m. Důležitým činitelem je kapilární vlhkost 

vzlínající na úpatí skal ve spojení s mrazovým zvětráváním, které urychluje mechanický 

rozpad horniny (Rubín, Balatka, 1986). 

 

Skalní okno – označujeme jím perforaci (proděravění) skrze skalní věže či hřbítky, 

které na rozdíl od skalních bran umožňují pouze průlez (průměr okna 0,5 – 2 m). Skalní 

okna se vyskytují ve vyšších polohách skal a všude tam, kde je pískovec tektonicky 

porušen několika systémy puklin. Jejich vznik může být podmíněn různou odolností 

hornin. 

 

Skalní brána – je taktéž perforace skalního bloku, jejíž dno se ale nachází přibližně 

v úrovni okolního povrchu. Vzniká selektivním zvětráváním a dále vyvíjí se 

prohlubováním výklenku. Brány se vyskytují především v okrajových částech zúžených 

skalních bloků, při hranách plošin a údolí.  
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Vznikem skalních bran se blíže zabývá Jiří Bruthans, Jan Soukup či Jana Vaculíková, 

kteří publikovali v časopise Vesmír článek o vzniku těchto skalních bran (Vesmír. 

OBJEV: Češi objevili tajemství pískovce. 2014). Pro bližší osvětlení vzniku bran 

doporučuji přečtení tohoto článku.  

 

                                   

                                         Obrázek 5: skalní brána "Bránička" – Dračí skály 

                                         Zdroj: http://static.panoramio.com/photos/large/119333598.jpg 

 

 

Skalní tunel – perforace s délkou větší než průměr. V pískovcích se vyvíjí 

prohlubováním proti sobě ležících výklenků.  

 

Skalní most – skalní oblouk či úzká přepážka překlenující skalní perforaci (brána, 

okno), která je vytvořena zvětráváním a následným odnosem horniny. Skalní most se 

vyvíjí rozšiřováním dutin ve stěnách.  

 



 

30 
 

Pískovcová kupole – je polovypouklý skalní útvar o výšce 1 – 4 m, který je ve své 

horní části tvořen nízkou dómovitou kupolí. Na okrajích bývají tyto kupole omezeny 

vertikálními rozsedlinami čtvercového či obdélníkového tvaru.  

Pískovcová jeskyně (nekrasová) – jde o přirozenou dutinu, lineárně protaženou 

s minimální délkou 3 metry. Můžeme rozlišit pět typů pískovcových jeskyň podle jejich 

genetického základu.  

- puklinové jeskyně: jsou vázány na pukliny a vznikají zvětráváním a 

rozšiřováním těchto puklin 

- rozsedlinové jeskyně: vznikají gravitačním odsedáním skalních bloků 

- vrstevní jeskyně: vznikají jako skalní dutiny zvětráváním méně odolných vrstev 

- suťové jeskyně: vyvíjí se v blokových sutích 

- jeskynní výklenky 

 

Závrt – uzavřená bezodtoká sníženina o průměru několika metrů a hloubce 1 – 5 m. 

Jejich tvar je zpravidla mísovitý s kruhovým či eliptickým půdorysem s rovnoměrně 

konkávním dnem, které bývá pokryto vegetací. Nekrasové závrty vznikají propadáním 

středu depresí a následným odnosem propadajícího se materiálu do podzemních prostor 

(sufoze). Závrty jsou povětšinou vázány na křížení oslabených zón (puklin). V Českém 

ráji se řada závrtů vyskytuje na hraně kuesty Klokočských skal, na Prachovsku a 

Hruboskalsku. 

 

Rozsedlina – je úzká průrva mezi skalními bloky hlubokého a dlouhého tvaru, jejichž 

dno pokrývá písek nebo zřícené balvany. Rozsedliny vznikají gravitačním odsedáním 

skalních bloků, oddalování stěn nejčastěji při okraji pískovcových plošin a údolí.  

 

Svědecký kopec – výrazná izolovaná elevace (výzdvih) se strmými svahy s plochým 

vrchem s menšími rozměry než tabulová hora. Svědecký kopec je tvořen 

sedimentárními horninami a jeho vrchol je zpravidla tvořen odolnějším horninami. Paty 

těchto kopců bývají pokryty sutí, která vznikla odpadem ze stěn v důsledku exfoliačních 

jevů. Vznikají přímým oddělením od zbytku plošiny zpětnou erozí. 

 

Výplavový kužel – jde o šikmé ploché těleso vějířovitého tvaru vzniklé rychlou 

sedimentací v místech, kde úzká rokle ústí do údolí s nízkým spádem.  
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3.4.2. Mikroformy skalního reliéfu 

 

            Tímto mikroreliéfem je myšlen povrch skalních masívů ať už vodorovného či 

svislého směru. Povětšinou jde o hrbolky, jamky, výstupky, pukliny a spáry. Podle 

Aleše Hořenína ze Správy CHKO Český ráj vznikají tyto mikroformy pískovcového 

reliéfu protichůdným působením solné eroze (koroze) a srážení tmelu, tím některé části 

skály erodují a některé se zpevňují. Srážením tmelu se při povrchu skály vytvářejí 

zpevněné skalní kůry. Solná eroze naproti tomu skálu rozrušuje.  

            Další možností vzniku těchto tvarů mohou být vývojové změny v průběhu 

celkového vzniku pískovcového reliéfu. Může jít o zaplavení celého území mořem či 

různé tektonické pochody 

 

Škrapy – jsou všechny drobné tvary na skalním povrchu vzniklé působením srážkové 

vody či jiných atmosférických činitelů (např. větru). Řadíme sem hřebetovité, hrotovité, 

žlábkové, studňovité drobné tvary vzniklé na homogenním pískovci. Na tvar škrapů má 

vliv mnoho faktorů např. klimatické podmínky, chemické složení horniny, způsob 

vystupování na povrch či sklon skalního povrchu. Základním principem jejich vzniku, 

který ale dosud není přesvědčivě vyzkoumán, jsou chemické reakce, které nastávají při 

styku srážkové nebo tavné vody s horninou. K vývoji škrapů však nemusí docházet 

pouze v jedné fázi. Značný vliv na tvary škrapů mají také klimatické změny, nehledě na 

to, že i škrapy podléhají procesu zvětrávání a odnosu hornin.  

Škrapy jsou tvarově velmi rozmanité, proto je rozdělujeme do několik základních 

skupin podle tvaru: 

 

 Obecné (kuželové) škrapy - zaoblené až pyramidové výstupky střídající se s 

nepravidelnými prohlubněmi na mírně ukloněných površích a se symetrickými 

prohlubněmi na vodorovných površích. Jsou zpravidla vyplněné půdou s 

vegetací. Vznikají v oblastech s dostatkem srážek na okrajích skalních plošin, 

významnou roli při tom hraje srážková voda, které chemicky rozpouští křemitý 

tmel v určitém bodu či dokonce samotná pískovcová zrna.  

 

 Žlábkové škrapy - liniově rovnoběžné korytovité útvary na holém skalním 

povrchu, orientované vždy směrem po svahu. Mezi sebou jsou odděleny 
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vyvýšenými hřbítky (ostrými i oblými). Směrem dolu se mírně rozšiřují a mají 

konkávní dno. Vznikají hlavně chemickým i mechanickým působením tekoucí 

vody.  

 

 Stěnové škrapy - souvislé navzájem rovnoběžné žlábky rozšířené prakticky po 

celém povrchu svislé skalní stěny. Tyto škrapy se vyskytují na středně zrnitých 

pískovcích. Vítek (1982) do této kategorie zahrnuje i voštinové škrapy, protože 

se tyto tvary vyskytují většinou společně a mají mezi sebou velmi úzký vztah. 

Vznikají, podobně jako voštiny, solným zvětráváním. 

 

 Jamkové škrapy - prohlubně oválného půdorysu s plochým nebo trychtýřovitým 

dnem na vodorovných či mírně ukloněných skalních površích. Tento typ škrapů 

je nejčastěji vyplněn vegetací (mech, traviny, dřeviny). Jamkové škrapy vznikají 

chemickým i mechanickým působením kořínků rostlin. 

 

 Šlápotovité škrapy - poloměsíčité stupně na mírně ukloněných površích, s 

rovným dnem zahlubujícím se do skály. K rozšiřování těchto tvarů dochází 

rozrušením pískovce podél vrstevní plochy. Hlavním způsobem vzniku je ale 

mechanické rozrušení horniny zamrznutím vody pronikající po vrstevní ploše. 

 

 Skalní mísa - oválná až kruhová prohlubeň na vodorovných skalních plochách, z 

níž někdy pramení odtokový žlábek, kterým je odváděna dešťová voda 

nahromaděná ve skalní míse. Voda mechanicky způsobuje vznik mísy. Její 

rozšiřování a prohlubování je ale způsobeno vymrzáním a chemickým 

rozpouštěním tmele. Do skupiny škrapů se mísy řadí pro svůj obdobný vznik, 

jako jamkové škrapy a to vlivem mechanického a chemického působení kořenů. 

Mísy zanikají ve chvíli, kdy se odtokový žlábek prohloubí natolik, že odvede z 

mísy veškerou vodu a dále se vyvíjí jen žlábek.  
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           Obrázek 6: škrapy, Klokočské skály  

           Zdroj: http://had.as4u.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=449920&x=800&y=533 

 

 

Skalní dutiny - jsou oválné prohlubně zahloubené do svislého skalního povrchu. Tyto 

dutiny vznikají procesy selektivního zvětrávání a odnosu dále mechanickým a 

chemickým zvětráváním. Jejich rozšiřováním či spojováním vznikají skalní okna či 

brány. Podle tvaru dutin rozlišujeme: 

 

 Tafone (nepravidelné dutiny) - dutina tvořící se pod odolnější povrchovou kůrou 

horniny, která se do svého nitra rozšiřuje. Tafone se mohou vyskytovat ve 

skupinách a navzájem se dotýkat či propojovat. Vzniká v místě destrukce 

povrchové kůry, kde následně dochází k vyvětrání hlubších, méně odolných, 

částí. Svou roli zde hraje i chemické zvětrávání, zejména hydrolýza. 

 

 Skalní výklenky (pravidelné dutiny) - dutiny, pro něž je charakteristická výrazná 

převaha šířky nad hloubkou s pravidelným tvarem podobným voštinám. Není u 

nich vyvinuta povrchová kůra a do nitra se zužují. Vznikají v důsledku vyvátí v 

nehomogenní hornině.  
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Exfoliační jevy -  jedná se o cibulovité oddělování tenčích slupek od skalního povrchu, 

které přibližně kopíruje skalní povrch. Tyto exfoliační šupiny dosahují velikosti od 

několika centimetrů do několika metrů v závislosti na únosnosti (váha převyšuje nad 

únosností) pískovce, výšce stěny a na typu pískovce. Často se vyskytují u převislých 

částí vysokých skalních stěn. Mechanizmus vzniku spočívá v rozdílném zahřívání 

povrchové a hlouběji uložené vrstvy.  

 

Voštiny - Obecně jsou voštiny označovány jako jamky, které vytváří na pískovcích 

relativně uspořádaný systém důlkovaných povrchů. Jamky jsou od sebe odděleny 

mezistěnami z odolnějšího materiálu.  

Podle Radka Mikuláše, který napsal článek o Voštinách v časopise Vesmír (Vesmír, 

Mikuláš. R.,2014/9, str. 502) vznikají voštiny krystalizací solí v horninových pórech 

mezi zrny. Voštiny v českých podmínkách pochází tato sůl z roztoků prosakující 

horninou. Tyto roztoky se následně odpařují a krystalizují. Voštiny vznikají převážně na 

svislých a převislých částech skály s malou možností pravidelného omývání povrchu 

deštěm.  

 

            Voštiny můžeme rozdělit podle tvaru do několika skupin (cit Atlas 

pískovcových skalních tvarů): 

 kulovité voštiny – jamkovité prohlubně vytvářející soustavy na rozsáhlých 

plochách, Tvarem připomínají duté polokoule s nepravidelnými rozestupy 

závislými na vlastnostech pískovce a parametrech okolního prostředí (teplota, 

chemismus srážek). Nejčastěji se tyto voštiny vyskytují v převisech, tj. tam, kde 

není sůl vymývána srážkovou vodou. Velikostí dosahují průměru 1 – 5 cm a 

hloubka jamky bývá stejná, někdy i větší, než průměr.  

 

 kukaňovité voštiny – výklenky se vzhledem obloukovité brány (cit. atlas), na 

jejichž tvar a formu vzniku mají vliv mimo jiné i gravitační síly. Díky tomu je 

jejich podélná osa svislá a jejich tvary nejsou pravidelné. Tyto formy voštin 

vznikají na pískovcích, jejichž zvrstvení probíhá vůči gravitaci šikmo.  
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 sklípkovité voštiny – voštiny, které vznikají nejčastěji v klenbách pískovcových 

masivů či v místě skalního převisu, kdy se voštiny navzájem omezují, tudíž 

jejich vrcholový oblouk bývá lomený. 

 

 rombické voštiny – připomínají vřetenovité jamky se svislou osou v důsledku 

působení gravitační síly.  

 

 bubliny, ouška, kroužky, mřížky – tento typ voštin vzniká kombinací dvou 

protichůdných dějů – eroze způsobená krystalizací solí a zpevňování povrchu 

srážením tmele. Vlivem změn klimatu či změn vegetačního krytu se eroze uvnitř 

jamek zcela zastaví ale povrch dutin je dále „impregnován“ vytvořením skalní 

kůry uvnitř voštiny. Tyto typy voštin jsou vzácné a vznikají především na 

jemnozrnném pískovci. 

Bubliny jsou voštiny vystupující z okolní roviny a jejich vnitřek je tvořen 

odolnějším materiálem a lépe odolává zvětrávání. 

Ouška vznikají v případě, že na skále zůstane pouze část původní skalní kůry, 

která byla hlouběji zahloubená do stěny 

Kroužky jsou voštiny se silněji impregnovaným ústím voštin, proto dochází 

k zaškrcení těchto částí a následný vznik voštin jen bodově spojených se skálou.  

Mřížky vznikají podobnými procesy jako kroužky. Ale najdeme je spíš na 

stěnách vysoce pokrytých drobnými voštinami.  

 

 reorientované voštiny – ke vzniku těchto voštin dochází po změně sklonu vrstev 

vlivem např. skalního řícení. Touto změnou jsou voštiny deformované či se 

objevují voštiny dvojí orientace (svislá osa vlivem změny působení gravitační 

síly a ploché dno voštiny) 

 

 voštiny ovlivněné horním tlakem – to jsou voštiny, jejichž osa není rovnoběžná 

s vektorem gravitace ale většinou spíše s okrajem skalní brány či okna, na 

jejichž bocích se nacházejí. Z toho vyplívá, že jejich osa je ovlivněna 

orientovaným horninovým tlakem  
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 stenomorfní voštiny – tvar těchto voštin je nepravidelný, protože se nemohou 

vyvíjet rovnoměrně po celé hornině. Jejich rozmístění je závislé na systému 

žilek pevnějších hornin nebo na jiných nepravidelnostech ve složení pískovce. 

 

 epigenetické voštiny – vznikají díky vnějším zásahům do skalního povrchu např. 

bioeroze, což je vrtání živočichů do skalních povrchů nebo lidskou činností. 

Dostatečně hluboké prohlubně se dále vyvíjejí jako voštiny.  

 

                        

                            Obrázek 7: kaňonovité voštiny, Hruboskalsko 

                            Zdroj: foto Kateřina Škopová 

 

Skalní hodiny – jsou svisle orientované sloupky v pískovci, které jak zdola, tak shora 

plynule přecházejí ve skalní. Tento pískovcový skalní útvar je často využíván horolezci 

pro umístění jistících smyček. Tento skalní mikrobar může vzniknout třemi způsoby. 

Jedním z nich je selektivní zvětrávání pískovce, kdy je jádro sloupku tvořené 

odolnějším materiálem. Další formou vzniku může být rozšiřování dutých tvarů (např. 

voštin), během čehož vzniknou skalní hodiny. Nejčastějším způsobem vniku je ale 

proces, kdy na povrchu pískovce probíhá ve stejné době a v těsné blízkosti srážení 

křemitého tmele (=zpevňování sloupku) a krystalizace solí. Sloupek skalních hodin se 

tedy aktivně chrání před erozí. 
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                                 Obrázek 8: skalní hodiny  

                                 Zdroj: http://www.svatosi.cz/wp-content/uploads/2012/05/20099434.jpg 

 

 

Skalní fasety – síť drobných, nepravidelně oválných plošek s průměrem 2 – 6 cm 

oddělené mělkými rýhami. Eolické fasety mají svůj povrch ohlazený do hedvábného 

lesku a vyskytují se především na izolovaných skalách a balvanech se silně stmeleným 

pískovcem. Vznikají ohlazováním pískovcovými zrny, které jsou unášeny větrem. 

 

Lišty a římsy – jde o úzké, souvislé, vodorovné nebo mírně šikmo ukloněné sloupky na 

skalních stěnách. Horolezecká i geomorfologická terminologie rozlišuje tyto dva útvary 

dle velikosti. Lišty jsou do několika centimetrů, římsy do několika decimetrů a 

v horolezecké terminologii se uvádí i lávka – tj. širší tvar souvisle přetínající stěnu. 

Vznik těchto útvarů je výsledkem selektivního zvětrávání a odnosu, kdy jsou odolnější 

partie pískovce uloženy subhorizontálně.  

 

Inkrustace – jedná se o projev proželezení pískovce, konkrétně ve tvaru zvlněných 

pásků železitého pískovce, které podmiňují vznik některých skalních tvarů (skalních 

mís, sloupů, hřibů). Můžeme rozlišit několik druhů tvarů inkrustace a to jednovrstevné 

kulovité tvary, vícevrstevné tvary, jedno nebo vícevrstevné trubicové tvary či složité a 

neuzavřené tvary. Tento projev proželezení se vyskytuje u dobře propustných pískovců 

nebo slepenců. Tvary vznikají při vstupu roztoků nasycených dvojmocným železem do 

dobře provzdušněné zóny, následně dochází k přesycení roztoku železem a jeho 

vysrážení. 
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                  Obrázek 9: železitá inkrustace, Příhrazské skály  

                  Zdroj: http://files.cesky-raj-klenot-nasi-vlasti.webnode.cz/200005429-a2db9a3d67/vlci-dul- 

zelezite-inkrustace-prihrazske-skaly.jpg 

 

 

3.4.3. Lezecké názvosloví mikroforem a mezoforem pískovcového 

skalního reliéfu  

 

            Pro úplnost a porovnání pískařského a gemorfologického názvosloví skalních 

mezoforem uvádím několik pojmů z horolezeckého průvodce Český ráj (Janků a kol,. 

1997). 

 Věž – samostatně stojící skalní objekt s minimální délkou výstupové cesty 5 m 

 Okrajová skála – skála volně dostupná z terénu bez lezení, přístupná např. po 

výplavových kuželech   

 Předskalí – skály pod skalním lezeckým útvarem či věží volně dostupné lehkým 

lezením, bývá místem nástupu lezecké cesty 

 Hrana – místo (linie), v němž se stýkají dvě skalní plochy (stěny) 

 Kout – vnitřní pravoúhlý styk dvou stěn  

 Plotna – rovná hladká plocha ve skalní stěně  

 Lávka – vodorovný či mírně ukloněný útvar ve skalní stěně široký tak, že si na 

něj lezec může i sednout či stoupnout 

 Římsa – útvar podobný lávce široký 5 – 20 cm, umožňuje pouze lehké stání  

 Lišta – horizontální útvar podobný lávce a římse v šíři do 5 cm 
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 Balkón – plocha v úbočí věže umožňující poměrně pohodlný a bezpečný postoj 

několika lezců 

 Spára – vertikální puklina ve skále, v níž je možný postup, vejde se do ní 

rameno nebo ruka  

 Trhlina – podobný tvar spáře, vejde se do ní ale jen dlaň či prsty 

 Komín – vertikální trhlina ve skále větší šíře (na celé tělo), případně 

rozestoupení skal 

 Soutěska – jde o podobné rozestoupení skal jako u skalního komínu s rozdílem 

větší vzdálenosti a nemožnosti soutěsku lézt komínovým způsobem 

 Okno – skaní útvar dovolující průlez věží  

 Hodiny – sloupek podobný přesýpacím hodinám, umožňuje umístění jistící 

smyčky, tvar je podobněji popsán v přírodních tvarech (kapitola 3.4.2. 

Mikroformy skalního reliéfu) 

 Žlab, žlábek – zářez do skály s oblými okraji a dnem 

 

 

 

4. TEORETICKÁ ČÁST  - HLAVNÍ VLIVY NA RELIÉF 

PÍSKOVCOVÝCH SKALNÍCH MĚST 

 

4.1. Přírodní vlivy ovlivňující skalní mikroreliéf 

 

            Jelikož je tato bakalářská práce zaměřená hlavně na lidské (antropogenní) 

působení na skalní reliéf, přírodní vlivy jen okrajově zmíním. Jedná se o 4 hlavní vlivy: 

 Vliv vody – více informací o tomto vlivu na skalní mikroreliéf lze získat 

v článku ze Zpráv o geologických výzkumech roku 2010 Radka Mikuláše, Jiřího 

Adamoviče a Václava Cílka volně dostupném online na 

/http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-7.pdf 

 Větrná eroze 

 Chemické zvětrávání 

 Půdní pokryv  
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4.2. Antropogenní geomorfologie a její vlivy  

            Antropogenní tvary jsou tvary v mikro či mezoformách reliéfu vzniklé činností 

člověka. Jde o působení na morfologii krajiny, rychlost a ráz eroze a sedimentace 

(Petránek 1993). 

            Člověk na reliéf působí už od prehistorie, postupně ale zvyšuje intenzitu 

působení a přidává další a další druhy působení, čímž vznikají nové a nové 

antropogenní tvary. Postupně člověk začal ovlivňovat i působení exogenních činitelů, 

což mívá za důsledek urychlení či zpomalení erozních procesů.  

 

4.2.1. Antropogenní procesy 

 

            Antropogenní procesy jsou přírodní procesy vyvolané přímo nebo nepřímo 

lidskou činností. Rozlišujeme čtyři druhy antropogenních procesů: 

 antropogenní zvětrávání  

 antropogenní agradace  

 antropogenní degradace 

 antropogenní transport 

 

            Antropogenní zvětrávání je způsobené umělým rozvolňováním hornin a zemin. 

Veškeré vlivy horolezecké činnosti můžeme zařadit do této kategorie (viz kapitola Vliv 

horolezecké činnosti na skalní města). 

            V tabulce Inženýrskogeologické klasifikace geodynamických procesů (Petránek 

1993) jsou naproti přírodním procesům zmiňovány konkrétní antropogenní procesy: 

 rozpojování a přemísťování hornin (výkopy, vyrovnávání terénu) 

 stlačování podloží staveb, porušení únosnosti základových půd 

 hlubinná těžba nerostných surovin a tím vyvolané deformace nadloží 

 porušení stability hornin v přirozených a umělých svazích (vyvolání svahových 

pohybů)  
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4.2.2 Vliv antropogenních procesů na procesy geomorfologické 

 

            V dnešní době se lidské působení na reliéf projevuje třemi způsoby (Kirchner, 

Smolová, 2010): 

 přímým či nepřímým ovlivněním geomorfologických procesů, ať už jejich 

urychlování, tak zpomalování 

 nezáměrným vytvářením povrchových tvarů 

 záměrným vytvářením nových antropogenních tvarů antropogenními 

(technogenními) procesy 

 

4.2.2.1. Ovlivnění přírodních endogenních geomorfologických procesů 

 

            Podle Demka (1987) jde o ovlivnění, které se projevuje vyvoláváním 

antropogenních zemětřesení a následným vznikem povrchových tvarů a vyvoláním 

antropogenních izostatických pohybů například poklesů povrchu. Toto ovlivnění 

endogenních geomorfologických procesů se projevuje nejčastěji v oblastech, kde 

dochází k velkému zatížení zemského povrchu (velké zástavby, přehradní nádrže) či 

v místech s intenzivní povrchovou těžbou nerostných surovin.  

            Můžeme rozlišit dva druhy ovlivňování endogenních geomorfologických 

procesů: 

 Přerozdělení statických tlaků na povrchu reliéfu. K tomuto ovlivnění dochází 

nejčastěji při realizaci velkých staveb, které zatěžují své podloží. V důsledku 

akumulace stavebního materiálu a velkého působení hmotnosti na povrch 

dochází k zprohýbání povrchu a vzniku antropogenních synklinál. Při náhlém 

zatížení může dojít k pohybu podél zlomů a antropogennímu zemětřesení. 

 Přerozdělení dynamických tlaků v zemské kůře, které nastává při vyčerpávání a 

načerpávání velkého množství tekutin nebo při otřesech způsobených výbuchy. 

Nejčastěji tento případ ovlivnění nastává v oblastech těžby ropy a zemního 

plynu či v oblastech poddolovaných hornickou činností. Toto narušení zemské 

kůry často vede k silným otřesům. 
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4.2.2.2. Ovlivnění přírodních exogenních geomorfologických procesů 

 

            Mezi exogenní (vnější) geomorfologické procesy zařazujeme zvětrávání, 

procesy fluviální, kryogenní, eolitické, svahové a marinní. Jak bylo výše zmíněno, 

dochází jak k urychlování exogenních geomorfologických procesů, tak k jejich 

zpomalování. 

 

4.2.2.2.1. Urychlování exogenních pochodů: 

 

Toto urychlování se projevuje především větší rychlostí a intenzitou průběhu 

geomorfologických procesů v důsledku antropogenních aktivit (záměrné i nezáměrné). 

 Urychlení zvětrávání: Zvětrávání je závislé na podnebí, výškové stupňovitosti a 

zeměpisné poloze, ve kterém se hornina nachází. Lidské aktivity ovlivňují 

složení atmosféry a hydrosféry a důsledkem je změna chemického složení 

dopadajících srážek, které ovlivňují rychlost zvětrávání (Kirchner, Smolová 

2010). Dochází k urychlení fyzikálního zvětrávání zejména změnami teploty, 

odlehčením, objemovými změnami krystalů horniny či mechanickým 

působením rostlin. Typickým příkladem tohoto urychlování je mechanické 

rozvolnění hornin. Odhaduje se, že antropogenní činností se zvětrávání oproti 

přírodnímu zvyšuje až 10x. Dále dochází také k urychlení chemického 

zvětrávání a to prostřednictvím změny chemického složení zvětrávající horniny. 

Probíhá hlavně v oblastech s kyselými dešti. Do tohoto typu urychlení můžeme 

zařadit i používání magnézia horolezci. K rozpadu horniny dochází díky 

střídavému zvlhčování a vysušování. Při narušení odolnější ochranné slupky 

pískovce, dochází k obnažení méně odolné vrstvy, čímž se urychluje její 

zvětrávání 

 Urychlení svahových procesů: jde o pohyby horninových částic po svahu 

způsobené buď gravitací nebo spolupůsobením povrchové či podpovrchové 

vody, jejichž důsledkem dochází k deformaci svahu. Mezi svahové pochody 

řadíme soliflukci, ploužení, řícení, sesouvání a stékání. Narušování stability 

svahu lidskou činností dochází zejména díky zemním pracím, změnám 

hydrologického režimu, změnám vegetačního krytu (odlesňování). Přístupové 

cesty ke skalním terénům vedou přes písečné osypy při úpatí stěn. Chůzí po 
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těchto osypech dochází k narušení jejich stability, což může vést k různým 

formám svahových procesů. Člověk se ale snaží zavádět různé ochranné 

prostředky, které svahové pochody naopak zpomalují. Jako příklad můžeme 

uvést terénní úpravy či rozrušení smykových ploch či zachycení a odvedení 

povrchové vody.  

 Urychlení fluviálních procesů: fluviální pochody jsou jedním z nejdůležitějších 

krajinotvorných pochodů. Hlavním činitelem je v  tomto případě povrchově 

tekoucí voda. Člověk narušuje jak fluviální erozi, transport a akumulaci, tak 

odtok vody či vlastnosti vody. Fluviální procesy ovlivňují především změny 

vegetačního krytu (vysoká frekvence horolezců či turistů ve skalních městech), 

čímž se výrazně zvyšuje průtok srážkové vody po svahu. Lesní porosty mají 

významnou regulační funkci, kdy zadržují vodu jak v podobě srážek, tak 

vodu celkového odtoku z povodí. Jejich vykácením dochází ke zvyšování eroze 

půdy, její celkové degradaci či k urychlení plošné i stržkové vodní eroze. 

 Urychlení eolických procesů:u těchto procesů je hlavním modelačním činitelem 

vítr. Nejintenzivněji působí vítr v aridních a semiaridních oblastech, kde je 

podloží budováno sypkým, jemnozrnným materiálem a povrch není zpevněn 

vegetačním krytem. Antropogenní urychlení tohoto procesu se projevuje 

urychlením eolické eroze, transportu a akumulace. Příkladem může být 

vykácení lesa před pískovcovou skálou. V tomto případě působení větru není 

stavěna žádná přírodní překážka a skála eroduje. V první fázi urychlení těchto 

procesů jde o urychlení odnosu, kdy je nezpevněný materiál transportován 

větrem, čímže eroduje skalní výchozy.  

 

4.2.2.2.2 Zpomalení exogenních geomorfologických procesů: 

 

            Antropogenní zpomalování těchto procesů je realizováno hlavně z důvodu 

ohrožení krajiny, která je člověkem intenzivně využívána, některými přírodními 

exogenními procesy.  

 Zpomalení svahových procesů: ke zpomalování těchto procesů musí docházet 

v územích, kde dochází k ohrožení jeho stability např. nadměrnými sesuvy. Jde 

především o technická opatření (protierozní zábrany, terasováním svahu a 
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přístupových cest, odvod vody, drenážní vrty, zatravňování a zalesňování, 

změnou geometrie svahu, kotvy, injektáž). 

 Zpomalení fluviálních procesů: jde především o zvyšování infiltrace, výsadbu 

břehových porostů či zachycování plavenin a splavenin, snížení rychlosti 

odtékající vody 

 Zpomalení eolických procesů: zpomalování těchto procesů je realizováno 

povětšinou dvěma způsoby – biologickými způsoby, v podobě pěstování 

vhodných rostlin či výstavby větrolamů nebo technickými způsoby např. stavby 

umělých zábran a ochranných zdí. 

 

4.3. Vliv horolezecké činnosti na pískovcová skalní města  

 

            Povrch pískovcových skal je v Českém ráji velmi měkký a proto při velké 

návštěvnosti a vzrůstající oblíbenosti této lokality mezi lezci dochází ke značnému 

mechanickému opotřebení stupů a chytů. U populárních lezeckých cest (Kapelník, 

Kobyla atd.) se tyto stupy či chyty zahloubily 10 – 20 cm do skály. 

            Demek (1987) ve své publikaci Obecná geomorfologie v kapitole Antropogenní 

geomorfologie zařazuje horolezeckou činnost mezi rekreační činnosti, v jejímž 

důsledku vznikají rekreační antropogenní tvary. 

            Jak již bylo zmíněno v kapitole Antropogenní geomorfologie, všechny vlivy 

horolezectví způsobují antropogenní zvětrávání, což znamená rozvolnění hornin vlivem 

lidské činnosti. 

 

4.3.1. Druhy a formy poškozování: 

 

            Podle horolezecké činnosti můžeme způsob poškozování skal rozdělit do tří 

skupin: 

 způsobené samotným lezením (tj. kontaktem lezce se skálou): jde 

především o ulamování chytů a stupů, kdy tvary mikroreliéfu postupem 

času ztrácí svojí pevnost vlivem zvětrávání, či vyšlapávání stupů, 

způsobené především vyšší frekventovaností lezců na těchto lezeckých 

cestách.  
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 způsobené použitím jistících prostředků. Jde o rozrušování jistících bodů 

(hrotů, hodin) častým uvazováním smyček kolem nich. Tím se jistící 

body rozrušují a obrušují. V případě zachycení pádu může dojít až 

k jejich odlomení či naprasknutí.  

 

            Patřičnou mírou poškozuje skalní tvary i tření lana o povrch skály. Podle 

Vyšohlída (1998) můžeme způsob poškozování skalních tvarů vlivem tření lana rozdělit 

do šesti skupin: 

1) tření lana v převisech  

2) třením lana při horizontálním pohybu horolezce – „obkružování“ věže 

3) dobíráním na jistícím stanovišti 

  a) stanoviště se stabilně umístěným kruhem – kruh může být chybně umístěn    

     v prohlubni vzhledem k okolní rovině stěny, tím pádem dochází k obrušování  

     okolních hran 

  b) stanoviště bez stabilního jištění (např. na balkóně či jeskyni) 

 

                                 

                                   Obrázek 10: nesprávně umístěné stanovišti, lano "odírá"hranu.  

                                  Zdroj: Vliv horolezecké činnosti na pískovcový skalní reliéf. Vyšohlíd. 1998. 

 

 

4) lezení s horním jištěním – je považování za nesportovní avšak s rozvojem 

sportovního lezení je tento způsob stále častější a při špatném založení horního jištění 

(smyčka nepřesahuje přes hranu), dochází taktéž k obrušování hran. 
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5) slaňování (špatně umístěný slaňovací kruh) – velmi často můžeme narazit na 

poškození skály vlivem tření lana v okolí slaňovacích kruhů. Kruh je často umístěn nad 

vrcholovou hranou, tím pádem vznikají svislé zářezy (lanové žlábky) na těchto hranách. 

Pro omezení tohoto typu poškozování je podle pravidel pískovcového lezní nutné 

opatřit kruh ochrannou hrazdičkou tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu lana se 

skálou  

 

          

Obrázek 11: A - špatný způsob stahování lana, B - správný způsob stahování lana  

Zdroj: Vliv horolezecké činnosti na pískovcový skalní reliéf. Vyšohlíd. 1998. 

 

6) prolézání skalních oken a komínů – při dobírání lana dochází k odírání okraje 

skalního okna 

 

 způsobené jiným způsobem – záměrné vytváření stupů s chytů:            

V předsportovní éře horolezectví probíhaly výstupy dnes zcela nepřijatelným 

způsobem, např. za pomoci dlát, žebříků, cepínů a seker, kdy se upravoval 

povrch skal pro usnadnění výstupu. Tento způsob počínání horolezců té doby 

zanechal nenávratné škody. 

            V době sportovního lezení (počítáno od doby vydání prvních Pravidel 

pískovcového lezení), také dochází k takovéto formě poškozování, avšak tento 

způsob počínání horolezců je v rozporu s Pravidly pískovcového lezení. Jedná se 

např. o vysekávání hodin či přisekávané spáry pro vložení uzle. 

            Do této kategorie můžeme také zařadit poškozování skály vlivem pohybu 

vrcholových knížek. Vlivem jejího pohybu způsobeného větrem či lidskou 

činností je její kovovou schránkou vydřena prohlubeň ve tvaru jejího pohybu.  
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 Poškození skály vyrýváním hieroglyfů a dalších různých značek – toto 

poškození je patrné převážně v dolní, volně dostupné, části skalních útvarů. Lze 

předpokládat, že toto poškození není přímo způsobeno horolezci, protože ti jsou 

znalý Pravidel pískovcového lezení a dá se předpokládat, že je dodržují a 

respektují. Na rozdíl od běžných turistů, kteří nemají o ochraně pískovcových 

skal téměř žádné povědomí a zaslepeně do skal cosi vyrývají.  

 

Většina zmíněných druhů poškození je ilustrována ve výzkumné části. 

 

            Dále můžeme vlivy horolezecké činnosti rozdělit na pozitivní a negativní. Jako 

pozitivní vliv lze považovat utváření pozitivního vztahu lezců k přírodě (skalním 

městům), který může být způsoben jak pobytem v těchto místech, tak nutností si 

uvědomovat ohroženost pískovcového skalního reliéfu, na což upozorňují nejen 

Pravidla pískovcového lezení. Zodpovědný lezec dbá těchto pravidel, chrání pískovcový 

mikro a makro reliéf a plně si uvědomuje důsledky svého chování.  

            Negativních vlivů, kterými horolezecká činnost působí na pískovcová skalní 

města je ale bohužel více, než těch pozitivních. Tento vliv nemusí ale přímo působit 

pouze na samotná skalní města. Tato místa se dosti často nacházejí v chráněných 

územích, což potažmo znamená, že místo je biotopem chráněných druhů (rostliny, 

ptáci). Podle Metodických listů Agentury ochrany přírody ČR (AOPK ČR, Metodické 

listy - horolezectví), se jedná o následující negativní vlivy: 

 Poškození povrchu skal a jejich vegetačního krytu samotným lezením. 

 Poškozování přirozeného povrchu skal a vegetačního krytu při 

prvovýstupech (čištění spár, odstraňování vegetačního krytu, 

odstraňování volných kamenů, vrtání skály pro jistící pomůcky). 

 Změna přirozeného vzhledu skalního povrchu osazováním pomocných 

jistících pomůcek, opotřebením povrchu (ohlazení, odrolení) či 

používáním magnézia. 

 Vliv na blízké okolí skály, sešlap terénu, vytváření přístupových cest, 

odpadky, stopy po táboření, vjezd motorových vozidel. 
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4.3.2. Antropogenní tvary vzniklé lezeckou činností 

 

            Již bylo zmíněno, že antropogenní tvary jsou tvary člověkem vytvořené jak 

v mezoformách skalního reliéfu, tak v jeho mikroformách. Člověk v mezoformách 

pískovcového reliéfu tvoří např. úvozy a skalní cesty, dráže, kapsy, pískovcové lomy a 

sklepy. Ve skalním mikroreliéfu jsou člověkem tvořeny např. nápisy a skalní rytiny a 

tvary vzniklé horolezeckou činností, kterým se budeme dále více věnovat.  

            Všechny antropogenní tvary skalního reliéfu vzniklé horolezeckou činností se 

nacházejí na horolezecké výstupové cestě, což je linie ve skále, po níž je díky 

umístěným jistícím bodům možné horolezeckou technikou se dostat na vrchol skály.  

            Tvary vzniklé horolezeckou činností můžeme rozdělit podle jejich způsobu 

vzniku (Vyšohlíd, 1998). Jde buď o nově vzniklé tvary, nebo o destrukci tvarů 

přírodních.  

Nové tvary:  

 Lanové žlábky – tvarem mohou připomínat žlábkové škrapy, jsou ale 

vytvořené antropogenní činností, konkrétně třením lana o povrch skály 

s následným rozvolňováním pískovce a jeho zrn. Lanové žlábky se 

vyskytují většinou v blízkosti slaňovacích kruhů a skalních hranách, přes 

které vedou. 

 Skalní šlápoty – tyto oválné prohlubně vznikají v důsledku ohlazu a 

prohlubování lezeckých stupů v méně odolných částech pískovce.  

 Skalní ohlazy  

 Záměrně vytvořené tvary – jde o tvary vytvořené pro zjednodušení 

lezecké cesty např. uměle vysekané hodiny, lišty, jamky 

 Svahové terasy – vytvářeny člověkem z důvodu zpomalení svahových 

pochodů. Jde o terasování přístupových cest a již narušených svahů. 

 

Destrukce původních přírodních tvarů: 

 rozrušení voštinového reliéfu – povětšinou je způsobeno vlivem špatné 

volby chytů či stupů a nezkušeností či technikou lezce 

 rozrušení lišt a říms – vzniká jeho nadměrným užíváním (zatížením) 
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 rozrušení spár – dochází k němu především díky častému zakládání 

smyček pro jištění, popřípadě dochází k destrukci násilným vytahováním 

jistících smyček. 

 rozrušení hodin a hrotů – také vzniká jako důsledek nadměrného 

zatěžování tohoto útvaru (zachycení pádu, necitlivým vázáním smyček).  

 

 

5. TEORETICKÁ ČÁST  - OCHRANA PŘÍRODY VE VZTAHU K 

HOROLEZECTVÍ 

 

5.1. Regulace pískovcového lezení v Českém ráji 

  

            Český ráj byl vyhlášen Chráněnou krajinnou oblastí 1. 3. 1995. Celková rozloha 

93,5 km2 zahrnuje  Hruboskalsko, Trosky, Příhrazské skály či hrad Kost. Některá 

území Českého ráje jsou součástí evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. 

            K regulaci pískovcového lezení musí docházet zejména kvůli nutné ochraně 

pískovcových skalních měst a také v důsledku narůstající obliby tohoto sportu. Ve 

zvláště chráněných územích (CHKO) je horolezectví regulováno zákonem a 

vyhlašovacími dokumenty. S odlišností charakteru chráněných území a odlišnosti v 

intenzitě horolezectví v ní probíhající je nasnadě i variabilita regulace pískovcového 

lezení pro daná území. Příslušný Orgán ochrany přírody pro dané území určuje regulaci 

a podmínky sám a to na základě zákona 114/92 Sb. a etických a sportovních pravidel 

lezení. Pravidla pískovcového lezení přímo ovlivňují hlavní způsob vlivu horolezecké 

činnosti na reliéf pískovcových skalních měst.  

 

            Orgány ochrany přírody povětšinou vycházejí z o těchto základních pravidel pro 

regulaci lezení (AOPK ČR, Metodické listy – horolezectví): 

 sezónní omezení lezení (zejména v zimě) - zabraňuje poškození povrchu 

skal 

 zákaz lezení na mokrých skalách - zabraňuje poškození povrchu skal 

 zákaz používání některých jistících pomůcek, které poškozují skálu 

(vklíněnce) 
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 je nutné používat lano tak, aby docházelo k minimálnímu porušení 

skalního povrchu 

 není dovoleno umělé upravování povrchu skal či jejich vegetačního 

pokryvu 

 nejsou dovoleny prvovýstupy, povoleny jsou pouze se souhlasem 

příslušného OOP 

 je nutné dodržovat vyznačených přístupových cest 

 není dovolen průstup cest s jištěním shora (tzv. top rope) 

 je zakázáno používání chemických prostředků zvyšujících tření - 

zejména magnézium 

 omezení výcviku "čekatele" či nečlena ČHS 

 omezení hromadných akcí, typu lezecké závody ap. 

 je zakázáno rušit hnízdící ptáky, případné zjištění zahnízdění ptáků 

nahlásí Správě OP 

 žadatel je povinen udržovat přístupové cesty a okolí skály 

 lezecká činnost je povolena pouze na lezeckých cestách schválených 

Oblastní vrcholovou komisí (OVK) 

 

            Přímá kontrola dodržování pravidel je velmi časově náročná, proto probíhají 

většinou preventivní opatření ze strany Orgánů ochrany přírody formou výchovně 

cílené činnosti či distribuce informačních materiálů do horolezeckých organizací. Nad 

dodržováním těchto podmínek ale dohlíží několik Správců CHKO Český ráj či 

speciálně proškolení pochůzkáři, který ovládají lezeckou techniku, tudíž mohou 

dokumentovat i stavy poškození skal.  

 

Spolupráce Českého horolezeckého svazu (ČHS) a Správy CHKO Český ráj 

            Pro nutnost ochrany přírody v CHKO Český ráj, zejména pískovcových skalních 

měst, je velmi důležitá komunikace a spolupráce mezi ČHS a Správou CHKO Český 

ráj. Pro lepší spolupráci byla stanovena Oblastní vrcholová komise (dále jen OVK), 

která se podílí na řešení záležitostí ohledně provozně horolezecké činnosti. ČHS je dále 

například povinen pro každou oblast stanovit správce, který shromažďuje informace o 

poškození skal či přístupových cest a o tomto poškození informuje Správu CHKO 

Český ráj. Pro informovanost jednotlivých členů ČHS je ČHS povinen publikovat texty 



 

51 
 

jednotlivých rozhodnutí v médiích s lezeckou tématikou či na svých internetových 

stránkách.  

 

5.2. Pravidla pískovcového lezení 

 

            Jak již bylo výše zmíněno, z Pravidel pískovcového lezení vychází Správy 

CHKO a dále definují další podmínky pro lezeckou činnost pro jednotlivé oblasti. 

Pravidla se dotýkají oblastí ochrany přírody, fixního jištění, pravidel sportovního lezení 

a prvovýstupů. 

            Přímo souvisí ochranou pískovcových skal a je zde řečeno, co lezec musí udělat 

pro to, aby bylo poškození skály po realizaci jeho výstupu minimální např. Článek 3.2.: 

Horolezec je povinen postupovat tak, aby poškození povrchu skály bylo omezeno na 

minimum. 

            Kompletní znění aktuálních Pravidel pískovcového lezení je online dostupné na 

internetových stránkách Českého horolezeckého svazu. 

(http://www.horosvaz.cz/res/data/058/010523.pdf) 

 

 

5.3. Jištění a slaňování na pískovcových skalách 

  

            Protože z velké části probíhá poškození skalního mikroreliéfu převážně díky 

tření lana o pískovec při jištění a slaňování lezce, je důležité dbát zásad jasně daných 

Pravidly pískovcového lezení.  

            Jištění probíhá na pískovcových skalách převážně za pomoci jistících smyček 

umístěných na skalní hodiny a hroty nebo vkládáním uzlů do spár skály. Všechny tyto 

způsoby jištění mají jasně daná pravidla pro jejich vytváření a užívání s minimálním 

poškozením skály.  

            Pro názorné předvedení toho, jak se Pravidla pískovcového lezení dotýkají 

oblasti jištění a slaňování na pískovcových skalách uvádím z nich několik bodů: 

 Článek 4.2.: K jištění lze použít pouze lano, smyčky, fixní jištění a 

slaňovací kruhy 



 

52 
 

 Článek 4.4.: ... smyčky mohou být použity bezprostředně na skále nebo 

na jiných přirozených záchytných bodech 

 Článek 5.3.: ... při lezení, jištění a manipulaci s lanem je nutno dbát, aby 

lano nepoškozovalo povrch skály. Tomuto požadavku musí lezec 

podřídit i způsob vedení výstupu a dobírání ostatních lezců. 

 Článek 6.4.: Každé fixní jištění musí být umístěno tak, aby bylo 

z lezecké pozice co nejpřístupnější. 

 Článek 6.9.: ... slaňovací kruhy musí být umístěny tak, aby se lano při 

slaňování dotýkalo skály jen v nezbytné míře, podle potřeby musí být 

slaňovací kruhy doplněny ochrannou hrazdičkou. 

 

5.4. Problematika používání magnézia 

 

            Tématika používání magnézia na pískovcových skalách je dlouho diskutované 

téma a rozděluje lezce na dva tábory – tradiční pískovcové lezce, kteří jsou proti jeho 

používání a sportovní lezce, kteří naopak magnézium při lezení na pískovcových 

skalách používají. Dosud totiž nebylo dokázáno, zda magnézium přímo poškozuje skálu 

či nikoliv.  

            O používání magnézia bylo napsáno již mnoho článků, převážně v němčině 

s překladem do češtiny. Žádná seriózní studie, která by jasně potvrzovala nebo 

vyvracela poškozování pískovcových skalních tvarů vlivem magnézia vydána nebyla.  

 

Používáním magnézia se zabýváme ze třech důvodů: 

1) vliv magnézia na horninu: 

Zdůrazňovány jsou procesy zvětrávání pískovce, které ale nastává jak přírodní cestou 

(chemické zvětrávání, poloha pískovce, vliv mikroorganismů), tak i cestou 

antropogenní, kterou ale není vůbec jednoduché popsat.   

            Nejčastěji se ale v souvislosti s používáním magnézia na pískovcových skalách 

hovoří o rozpouštění hořečnatého karbonátu vlivem kyselých roztoků. Následkem 

rekrystalizace povrchu skály dochází k přerozdělování tlaků a následnému oslabování 

horniny (Možné vlivy magnézia při zvětrávání pískovcových skal. Matura. M.) 

            Často diskutovaná hypotéza se reakce magnézia s potem, který obsahuje 

močovinu a směs obou látek by mohla vést ke vzniku látek, které přispívají ke vzniku 
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solí, díky nimž pískovec lépe zvětrává. Otázkou v tomto případě ale zůstává, jak reaguje 

i samotný pot se skálou, do které se při úchopu absorbuje. 

2) Estetické hledisko 

            Skupina tradičních pískovcových lezců apeluje mimo jiné také na estetické 

hledisko používání magnézia. Nevzhledné stopy na pískovcových chráněných skalách 

nevypadá nijak hezky. Horolezec by si podle nich, ale i podle Pravidel pískovcového 

lezení měl počínat tak, aby příroda po jeho činnosti byla co nejméně pozměněna 

 

3) Etické hledisko: 

            Jde především o dodržování pravidel pískovcového lezení, která je každý lezec 

povinen dodržovat. Přímo je v nich psáno, že je lezci zakázáno jakkoliv měnit povrch 

skal a že je lezci zakázáno používat takové prostředky, které mechanicky nebo 

chemicky poškozují či znečišťují skálu. 

 

 

 

6. VÝZKUMNÁ ČÁST – REGIONY ČESKÉHO RÁJE 

 

            Výzkum proběhl formou opakovaných návštěv skalních oblastí Českého ráje. 

Buď samotným lezením na skalní útvary a focení přímých vlivů horolezectví (lanové 

žlábky) na pískovcové skály nebo výzkumem ve spodních částech skalních měst a to 

především z hlediska sešlapu skalních výplavových kuželů a přístupových cest, 

prohlubování nástupních stupů a chytů či rytí hieroglyfů do skály. V této části bude, 

pokud možno, ke každému druhu poškození v dané lokalitě přiložena fotografie.  

 

6.1. Charakteristika Českého ráje 

 

            Jedná se o oblast, kterou lze vymezit trojúhelníkovitým spojením měst Jičín – 

Mnichovo Hradiště – Turnov.  V oblasti se nachází několik skalních měst, jež vznikala 

rozšiřováním puklin. Mezi nejznámější a největší patří oblast Hruboskalska, 

Prachovských skal, Příhrazů a menších skalních měst v severní části Českého ráje 

(Suché skály, Drábovna, Sokol, Klokočí).  
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            Blíže charakterizovány a popsány, včetně druhů poškození skal vlivem lezecké 

činnosti, budou právě tři největší skalní města (Hrubá skála, Prachovské skály, 

Příhrazské skály) a to nejen z důvodu jejich významnosti ale i z důvodu velké 

návštěvnosti lezců, tudíž i většího poškození skalních útvarů.   

 

6.1.1. Přírodní charakteristiky Českého ráje 

 

            Fauna a flóra Českého ráje je tvořena převážně druhy skalních měst a mokřadů 

s velkou rozmanitostí stanovišť. Významnými chráněnými rostlinnými druhy jsou 

suchopýr štíhlý a slezník netýkavý.  

            V této oblasti převládají lesy listnaté a smíšené, hlavně duby a buky či jedle a 

lípy. Na skalních plošinách se místy vyskytují borové lesy.  

Žije zde až 143 zvláště chráněných živočichů Jedná se druhy jak místní, teplomilné či 

horské (Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj na období 2014 – 2023. 

AOPK ČR). 

 

6.1.2. Geomorfologická charakteristika Českého ráje  

 

            Oblast Českého ráje podle regionálně – geomorfologického členění spadá do 

České tabule, celku Jičínské pahorkatiny, Krkonošsko – Jesenické soustavě a celku 

Ještědsko – Kozákovský hřbet.  Všechny pískovce v Českém ráji vznikly v období 

svrchní křídy. Přesný vznik byl již blíže popsán v teoretické části. 

            Pískovcový fenomén je zde nejúplněji vyvinut z celé ČR (spolu s Tisskými 

stěnami a Adršpašskými skalami). Hlavním činitelem je zde reliéf kvádrových 

pískovců. Místní pískovcový fenomén je výsledkem interakce velmi širokého souboru 

geomorfologických, biologických a antropogenních procesů a jevů.  

 

6.1.3. Horolezectví Českého ráje  

 

            Český ráj můžeme rozdělit na čtyři horolezecké lokality – Hruboskalsko, 

Prachovské skály, Severní oblasti Českého ráje a Skály na Mužském  (Příhrazské 

skály). 
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Podle informací z internetového serveru Geoparku Český ráj (http://www.geopark-

ceskyraj.cz/) je v těchto oblastech až 11782 lezeckých cest, které se nacházejí v 61 

lezeckých sektorech. Přibližně polovina těchto cest se nachází v lokalitě Hruboskalsko.  

Všechny lezecké cesty lze online vyhledat na internetových serverech 

www.skalnioblasti.cz či horosvaz.cz. Na těchto stránkách se nalézají vždy aktuální 

informace o dostupnosti cesty či sektoru.  

            O této lezecké oblasti či k jednotlivým sektorům bylo napsáno mnoho lezeckých 

průvodců. K těm nejvýznamnějším patří např. Pískovcové skály v Čechách – díl 1 – 

Český ráj od Jaroslava Janků (1977) nebo Český ráj – vybrané stěny od Jana Nováka 

(1992).  

            Nachází se zde i několik skal či cest, na nichž je horolezectví zakázáno 

celoročně, ať už z důvodu nadměrného poškození horolezci nebo nutnosti zvýšení 

ochrany vegetace. Jedná se například o skály v okolí Nového a Starého hrádku 

v Prachovských skalách, sektory Apolena a Krkaviny na Hruboskalsku 

 

6.1.4. Ochrana přírody Českého ráje ve vztahu k horolezectví 

 

            Tato oblast byla vyhlášena první Chráněnou krajinnou oblastí ČR v roce 1955. 

Hlavním důvodem vyhlášení chráněné oblasti je zachování geomorfologických hodnot 

místního pískovcového fenoménu, zachování typického rázu krajiny a udržení celkové 

biologické rozmanitosti. Návštěva oblasti horolezci i turisty podléhá přísným pravidlům 

a omezením. 

            Český ráj také patří od roku 2005 pod evropsky chráněné Geopraky UNESCO, a 

to především z důvodu výskytu geomorfologicky, geologicky a kulturně významných 

lokalit. Činnost Geoparků UNESCO spočívá v podpoře trvale udržitelném rozvoji, 

výzkumu a vzdělávání veřejnosti. Dále Geopark UNESCO usiluje o zachování 

významných geologických a přírodních lokalit.  

            V Plánu péče Českého ráje v kapitole ochrany neživé přírody je uvedeno několik 

bodů, týkajících se ochrany skal. Dlouhodobě se jedná o zachování unikátní 

geomorfologie skalních měst. Kapitola je doplněna navrhovanými opatřeními, pro 

dodržení dlouhodobých cílů.  
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Jde na příklad o bod: 

 zajistit kontrolu dodržování pravidel horolezectví, respektive podmínek 

souhlasu s horolezeckou činností; omezit lezení na poškozených cestách; 

zamezit většímu poškozování skalních povrchů stabilními jistícími 

prostředky, například dojišťováním stávajících cest. 

 

            Další kapitolou v Plánu péče českého ráje je samotné horolezectví, kde je jako 

dlouhodobý cíl uvedeno co nejmenší poškozování skalních útvarů horolezci včetně 

všech složek jejich prostředí.  

Mezi body navrhovaných opatření nalezneme na příklad: 

 zpřesnit podmínky souhlasu tak, aby nedocházelo ke zvýšení zátěže a 

poškození skal  (neumožnit používání poškozujících technik a 

prostředků např. jištění Top Rope, používání magnezia, mechanické 

vklíněnce aj., lezení na vlhkém pískovci) 

 ve vybraných oblastech s vyloučeným horolezectvím odstranit fixní 

jistící prostředky 

 spolupracovat s místními horolezeckými oddíly, správci skal a oblastní 

vrcholovou komisí, aby nedocházelo k poškození skal a skalních 

ekosystémů 

 častěji provádět strážní službu ve skalních oblastech 

 aktivně se podílet na informovanosti veřejnosti o podmínkách 

horolezectví zejména prostřednictvím webu (Správy CHKO, ČHS) a 

dalšími dostupnými prostředky 

 

            V úvodu této (kapitoly) Horolezectví je uvedeno, že: „Pravidla pískovcového 

lezení vydaná ČHS se rozcházejí se zájmy ochrany přírody. Samotný ČHS svou 

podporou sportovního lezení se všemi praktikami včetně používání magnézia, jištění 

Top Rope, dělání cest shora apod., které představuje ve svých důsledcích zvyšování 

zátěže skal a jejich rychlejší devastaci, již není tak jednoznačným partnerem ve vztahu k 

přírodě a její ochraně.“ Po přečtení Pravidel pískovcového lezení vydaných ČHS s tímto 

výrokem nelze souhlasit. 
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6.2. Charakteristika jednotlivých lokalit 

 

            Jak již bylo výše zmíněno, blíže budou z hlediska geomorfologického, 

přírodního a horolezeckého charakterizovány pouze tři oblasti a to Hrubá skála, 

Prachovské skály a Příhrazy.  

 

6.2.1. Hrubá skála  

 

Lokalizace 

            Oblast Hrubá skála se nachází 5 km jihovýchodně od města Turnov mezi 

hradem Valdštejn, lázněmi Sedmihorky a obcí Hrubá skála.  Oblast je ohraničena ze 

severovýchodu potokem Libuňka, ze západu Kacanovským potokem, z jihu údolím 

Předěl a ze severu masivem Vyskeř (Sandstone districts of the Bohemian Paradise: 

Emergence of a Romantic Landscape. Adamovič, Mikuláš, Cílek, 2006).  

 

 Obrázek 12: vybrané zájmové oblasti Českého ráje  

 Zdroj: mapové podklady k tvorbě mapy: ZABAGED, Přírodovědecká fakulta UK 
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Geomorfologie 

            Podle Demka (rok) a jeho geomorfologického členění Hruboskalskou vrchovinu 

zařazujeme následovně: Česká tabule → Severočeská tabule → Jičínská pahorkatina → 

Turnovská pahorkatina a Vyskéřská vrchovina. 

            Skalní města této oblasti vznikla v mladším pleistocénu a během holocénu se 

vyvinuly mikrofony skalního reliéfu (voštiny, škrapy, okna).  

 

Geologie 

            Toto skalní město je tvořeno převážně bělošedými různě zrnitými křemennými 

kvádrovými pískovci teplické formace o mocnosti až 120 m a nadmořskou výškou až 

380 m. Jde o poměrně měkké pískovce s menším množstvím tmelu. Plošina se směrem 

k severovýchodní hranici rozpadá a tvoří skalní města. 

            Nejvýznamnějšími dílčími skalními městy v této oblasti jsou skupina skal 

Kapelník a Dračí skály. 

            Mimo skalní města mají další části Hruboskalské oblasti charakter celistvější 

plošiny a na severovýchodě s členitými skalními okraji s krátkými údolíčky. 

Věže zdejších skalních měst mají většinou oblé vrcholky bez původního pokryvu, kde 

se občasně vyskytují škrapy. Na skalních stěnách převažují vodorovné římsy doplněné 

obloukovitými voštinami. 

            Mimo typické tvary skalních měst zde můžeme naleznout i další přírodní tvary 

jako jsou závrty, osypy (u většiny věží), jeskyně (puklinová jeskyně ve věži Julie), 

skalní brány (Blatník, Ocún), skalní okna (věž Osudová).  

 

Ochrana přírody 

            Oblast je Přírodní rezervací v CHKO Český ráj od března roku 1998. Důvodem 

je mimo jiné i výskyt několika chráněných rostlin a živočichů (Vláskatec tajemný – 

kapradina na povrchu skal, Vrápenec malý).  

            Plán péče přírodního parku Hruboskalsko si klade za dlouhodobé cíle hlavně 

omezení pohybu turistů ve volné přírodě a jeho usměrnění nebo nerozšiřování sítě 

turistických značených tras 

            Správa PR Hruboskalsko ve svém Plánu péče uvádí, že horolezectví je jedním 

z nejpopulárnějších ale zároveň i nejproblematičtějším sportovním odvětvím 

provozovaných v této oblasti. Zároveň doplňují, že je nutné provést revizi všech 
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lezeckých a turistických cest, zajistit ochranu proti erozním procesům, sešlapům a 

sesuvům. A v neposlední řadě provést zjištění počtu lezených skalních věží a lezeckých 

cest PR - v narušených místech provádět nápravná protierozní opatření – zazemňování, 

zadrnování, výsadba zeleně. 

 

Horolezectví a jeho důsledky 

            Tato oblast je považována za kolébku českého pískovcového horolezectví. První 

výstup zde provedl německý horolezec Rudolf Kausch a to na Dračí zub roku 1906. Po 

výstupu na dračí zub následoval např. Kapelník (1920), Podmokelskou (1924) či 

Taktovku (1925). Čeští horolezci se v oblasti Hruboskalska objevili ve 30. letech. 

Významnými lezci zde byli A. Zima, F. Porcal či L. Vodháněl. 

            Poválečná generace mladých lezců (Cerman, Kopal, Kuchař) začíná ctít 

horolezeckou etiku a pravidla pískovcového lezení. Tento přístup přetrvává dodnes, kdy 

v posledních letech dochází k nárůstu zájmu o sportovní lezení na pískovcových skalách 

            V důsledku horolezecké činnosti vznikají jak nově vzniklé antropogenní tvary, 

tak probíhá i destrukce přírodních skalních útvarů. Lanové žlábky jsou velmi časté a 

velmi výrazné díky měkkosti místního pískovce. Skalní šlápoty vznikají hlavně v často 

lezených cestách a tím dochází ke snižování úrovně lezeckých cest. Výrazné jsou 

například v oblasti Kapelníka. 

            Dále probíhá vlivem horolezecké činnosti destrukce skalních hodin, díky 

častému používání smyček. V minulosti dokonce docházelo ke stahování lana po 

slanění od hodin bez použití smyček (Vyšohlíd 1998). 

Jako příklad poškození hodin můžeme uvést cestu Rudá hrana na Dračí věž.  

            Na skále Hádě je po odlomení hrany horolezci v roce 1994 uzavřená cesta Hrana 

křečí.  

            Hruboskalští horolezci z TJ Český ráj se ale snaží spolupracovat se Správnou 

CHKO Český ráj v oblasti ochrany přírody. V rámci spolupráce se konají pravidelné 

akce tzv. Otevírání a Zavírání Skaláku, kde se provádějí opravy a úpravy devastovaných 

svahů, budování protierozních zábran, výsadba vegetace či oprava jistících kruhů.  

            Celoročně je v sektoru Skal u Starého a Nového Hrádku lezení zakázáno. 
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Obrázek 13: sešlapaný stup                                      Obrázek 14: sešlapané stupy ve spodní části  

Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D.                Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D.  

   

 

Obrázek 15: lanové žlábky  

Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D. 

Obrázek 16: obroušené "ošahané" chyty  

Zdroj: foto Kateřina Škopová 

Obrázek 17: poškozené stupy a chyty  

Zdroj: foto Kateřina Škopová 

Obrázek 17: poškozené stupy a chyty  

Zdroj: foto Kateřina Škopová 

Obrázek 18: poškození od vrcholové knížky  

Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D. 
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6.2.2. Prachovské skály 

 

Lokalizace 

            Prachovské skály se nachází necelých 10 km severozápadně od Jičína, 

konkrétněji u obcí Lochov, Holín, Prachov a Zámostí.  

 

Geomorfologie 

            Tuto oblast lze podle Demkova geomorfologického člení zařadit následovně: 

Česká tabule → Severočeská tabule → Jičínská pahorkatina → Turnovská pahorkatina 

a Prachovská pahorkatina.  

            Nachází se zde mnoho zajímavých přírodních útvarů, jako jsou závrty, osypy u 

skalních stěn, jeskyně, skalní brána (Malý kapucín), skalní okno (Krkavčí skály), skalní 

hřiby (vrcholová partie věže Krákorka) nebo skalní hodiny (u Divoké věže se nachází 

hodiny rekordních rozměrů). 

 

Geologie 

            Složena ze středně zrnitých křemenných pískovců teplického souvrství 

(formace). Skalní města vznikla z rozčleněných skalních bloků z celistvé plošiny díky 

působení vody a větru.  

            Václav Cílek (Sandstone districts of the Bohemian Paradise: Emergence of a 

Romantic Landscape) zmiňuje, že díky enormnímu zatížení cestovním ruchem není tato 

oblast příznivá pro prezentaci maloplošných pískovcových jevů a ilegální aktivity a 

turistická činnost značně ohrožují tato místa a celý pískovcový fenomén.  

            Tato oblast výstižně specifikuje dobře vyvinutou pískovcovou oblast se všemi 

charakteristickými tvary. 

 

Reliéf 

            Jsou členitým zbytkem pískovcové plošiny (kuesty). Skály jsou rozčleněny 

stržemi, balvanovými roklemi či soutěskami  

            Oblast můžeme rozdělit na několik dílčích částí, která lze považovat za 

samostatná skalní města – Krkavčí skály, Babinec, Starý s Nový Hrádek, Krkaviny. 
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Oblast je omezena dvěma systémy na sebe kolmých puklin, z čehož vyplývá 

obdélníkový půdorys skalních věží.  

            Skalní mikroreliéf je význačný proudovými sedimentárními texturami jako jsou 

voštiny, stěnové škrapy nebo žlábkové a šlápotovité škrapy. 

 

Ochrana přírody 

            Prachovské skály jsou vyhlášeny Přírodní rezervací v prosinci roku 1933 a 

v roce 1992 byly přiřazeny k CHKO Český ráj. Hlavním důvodem je vysoká 

návštěvnost (400 000 návštěvníků ročně) a na ní navazující nutnost ochrany skalních 

měst.  

            Plán péče této Přírodní rezervace s tolik neliší od již zmiňovaných Plánů péče. 

Určuje vztah horolezectví – ochrana přírody a klade si následující dílčí cíle péče: 

 zachování skalního města se zachovalými reliktními bory   

 regulace pohybu návštěvníků ve volné přírodě a jeho usměrnění pouze 

na značené cesty  

 zabránění sešlapávání terénu mimo cestní síť  

 nerozšiřování sítě značených turistických a cykloturistických cest 

            Nynější zpoplatněný přístup do Prachovských skal je provozován TJ Klub 

turistů Jičín. 

 

Horolezectví 

            Roku 1907 byl založen Lezecký kroužek Prachov, což je první lezecký spolek 

na našem území. Velkého rozmachu dosáhla tato lezecká oblast v období 20. a 30. let. 

Tou dobou byl také sepsán první horolezecký průvodce s názvem Horolezecká cvičení 

v Prachovských skalách od Josefa Janeby (1934). 

            V době, kdy bylo možné vycestovat do zahraničí (po roce 1989), bylo lezení 

v této oblasti tak trochu opomenuto. Nyní ale opět místo ožívá a dochází k nárůstu 

zájmu o pískovcové lezení v této oblasti.  

            V důsledku zvyšujícího se zájmu o horolezectví a následný nárůst počtu 

lezeckých návštěvníků oblasti je největším problémem této oblasti je eroze 

přístupových cest ke skalám. Ne všichni lezci jsou seznámeni s Pravidly pískovcového 

lezení a ne všichni tyto pravidla dodržují. Díky horolezectví ale nevznikají jen výše 

zmíněné antropogenní tvary, ale probíhá i strhávání vegetačního krytu ze skal. 
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            Vedle přírodních tvarů vznikají vlivem horolezecké činnosti i následující tvary: 

- Lanové žlábky 

- Skalní šlápoty 

- destrukce skalních hodin 

- uměle vytvořené útvary 

 

 

 

    

 

 

 

 

Obrázek 19: lanový žlábek  

Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D. 

Obrázek 13: lanové žlábky  

Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D. 

Obrázek 21: lanové žlábky 2  

Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D. 

Obrázek 22: lanové žlábky, slaňovací hrazdička 

Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D. 
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6.2.3. Příhrazské skály  

 

Lokalizace 

            Příhrazské skály se nachází mezi Turnovem a Mnichovým Hradištěm nedaleko 

vesnice Příhrazy.  Jejich okraj je velmi dobře viditelný z rychlostní silnice R 35. 

Tato pískovcová oblast se nachází Žehlovském bloku a je ohraničena Žehrovským 

potokem (severovýchod), řekou Jizerou (severozápad), a na jihovýchodě částečně 

zapadají pod údolí Plakánek (Sandstone districts of the Bohemian Paradise: Emergence 

of a Romantic Landscape. Cílek, Mikuláš, Adamovič. 2006) 

Obrázek 23: ohlazený „ošahaný“ chyt  

Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D. 

Obrázek 24: rytby do skal  

Zdroj: foto Mgr. Ladislav Vomáčko Ph.D. 
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            Do této lokality patří turisticky populární Drábské světničky (bývalý skalní 

hrad), Klamorna či hrad Valečov. Obecně se této lokalitě mimo jiné říká Skály na 

Mužském, podle nejvyššího vrcholku Mužský (463 m n.m.) 

 

Geomorfologie  

            Příhrazské skály (Příhrazskou pahorkatinu) zařazujeme stejně jako Hrubou skálu 

pod Vyskeřskou pánev, respektive do její západní části. Jedná se o mírně ukloněnou 

tektonickou kru. Čelo této tektonické kry, kde se v kaňonovitých údolích nachází 

většina skalních měst pásem smykových a sesuvných ploch. V minulosti v této čelní 

oblasti docházelo k mnoha sesuvům, tím největším byl v roce 1926 sesuv, který 

poškodil velikou část obce Dneboh.  

            Vlivem zvětšování puklin díky sesuvům, vznikají v této oblasti pseudozávrty, 

kterých zde nalezneme kolem šedesáti (např. pseudokrasová propast na Mužském 

poblíž Krásné vyhlídky). 

            Mimo pseudozávrty zde můžeme naleznout další skalní makrotvary, které jsou 

pro pískovcová skalní města o něco typičtější. Nalezneme zde např. skalní věže 

(převážně v kaňonovitých údolích), skalní brány (Duhová), skalní oblouky, jeskyně či 

skalní hřiby.  

            Z přírodních mikrobarů zde nalezneme ve velkém množství pseudoškrapy 

(hlavně ve spodní části skalních věží), železné inkrustace (věž Kobylí hlava). 

 

Ochrana přírody 

            Přírodní rezervací byly Příhrazské skály vyhlášeny roku 1999. Celkově se jedná 

o geomorfologicky cenné území s velmi významným komplexem pískovcových skal a 

přirozenými lesními společenstvy.  

            V Plánu péče PR Příhrazské skály jsou zmiňovány objekty, v jejichž okolí je 

poškození přírody člověkem největší. Jde o na příklad o lom na Mužském, trampské 

sruby, Drábské světničky, Staré hrady. 

            V oblasti se vyskytují také 3 netopýří druhy, které jsou přísně chráněny. Nejen 

z důvodu jeho výskytu je oblast Příhrazských skal (ale také Hruboskalska) zařazena do 

soustavy Natura 2000. Jedná se o Evropsky významné lokality s předepsanou právní 

ochranou.  
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            Součástí soustavy Natura 2000 je oblast Příhrazských skal ale i díky 

pískovcovému skalnímu městu s charakteristickými stinnými roklemi, skalními masívy 

a nejzachovalejšími bučinami.  

 

Horolezectví 

            Tato oblast je spíše ve stínu předchozích dvou oblastí (Hruboskalska a 

Prachovska). Před druhou světovou válkou proběhla ale většina prvovýstupů. Od roku 

1995 kdy ve zdejší lezecké oblasti vznikalo mnoho nových cest, horolezecký zájem o 

oblast značně vzrostl. Mezi nejznámější s nejnavštěvovanější oblast patří skalní věž 

Kobyla, kde se nachází přibližně 8 lezeckých cest.  

            V Plánu péče v kapitole škodlivých vlivů a ohrožení území v současnosti se 

uvádí, že vliv horolezectví, podobně jako turistiky je hlavně v sešlapávání pat skal, 

způsobování svahových pochodů. 

Proto jsou zde budovány protierozní opatření především na turistických cestách a 

přístupových horolezeckých cestách. 

            Horolezci a jejich činnost nemá vliv ale jen na sešlapané paty skal ale nachází se 

zde také lanové žlábky či sešlapané stupy do hloubky skály a dochází ke strhávání 

vegetačního krytu ze skal.  

            Plán péče také uvádí, že je potřeba dále a intenzivněji podporovat místní 

horolezecké spolky ve výstavbě přístupových cest ke skalním věžím a protierozních 

opatření na nich. Dále je také nutné dbát na správné umisťování slaňovacích kruhů, 

případně hrazdiček. 

 

Obrázek 25: lanové žlábky  

Zdroj: foto Kateřina Škopová 

Obrázek 26: rytby do skály  

Zdroj: foto Kateřina Škopová 
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Obrázek 27: poškozené stupy a chyty  

Zdroj: foto Kateřina Škopová 

Obrázek 28: stopy po použití magnézia  

Zdroj: foto Kateřina Škopová 

Obrázek 29: protierozní zábrany  

Zdroj: foto Kateřina Škopová 

Obrázek 30: sešlapané stupy – Drábské světničky  

Zdroj: foto Kateřina Škopová 
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6.3. Výsledky 

 

            Z terénního výzkumu můžeme soudit, že míra poškození pískovcových skalních 

měst vlivem horolezecké činnosti není malá. Tato poškození jsou bohužel nenávratná a 

jediné, co můžeme v této chvíli udělat je hledat možnosti omezení působení horolezecké 

činnosti na pískovcový skalní reliéf (slaňovací hrazdičky, lepší umístění slaňovacích 

kruhů v nejkrajnějším případě uzavření cesty). 

            Největší míra poškození je ale patrná u nejnavštěvovanějších skalních věží a 

lezeckých cest (Kobyla, Kapelník). Lze říci, že s vyšší lezeností cesty poškození stoupá, 

ať už jde o lezce dodržujícího či nedodržujícího Pravidla pískovcového lezení. Jedná se 

převážně o sešlapané stupy a chyty v začáteční partii lezecké cesty, díky čemuž může 

dosahovat jiné úrovně, než při klasifikaci prvovýstupcem.  

            Dále jde o chyby při slaňování či osazování jistících bodů s následným vznikem 

antropogenních tvarů skalního reliéfu.  

            Od roku 1998, kdy byla psána diplomová práce Petrem Vyšohlídem na stejné 

téma, se mnohé tvary a formy poškození změnily – došlo k prohloubení lanových 

žlábků, k většímu sešlapu  stupů a urychlení antropogenního zvětrávání.  

            Nutno dodat, že za poškození skal (urychlení antropogenního zvětrávání) 

nemohou jen horolezci. Záleží i na dalších faktorech, jako jsou turisti a jejich 

vyškrabávání tvarů do skal nebo vykácení stromů před skálou, což zapříčiňuje urychlení 

eroze.  

 

7. DISKUZE 

 

            Horolezectví, jakožto volnočasová sportovní aktivita, postupem času získává na 

své popularitě a stává se čím dál tím více populárnějším sportem. Tento sport totiž 

vyžaduje specifické dovednosti, míru psychické odolnosti a v některých případech se 

jedná o adrenalinový sport. Na popularitě nabývá mimo jiné i proto, že se odehrává 

v přírodních prostředích. Je chvályhodné, že lidé vyráží sportovat do přírody, ale 

v některých případech si lezci pletou skalní útvary s tělocvičnou. Vyráží do skal pro 

dosažení určitého klasifikačního stupně a to za každou cenu. V těchto případech lezcům 

nejde o pozitivní prožitek z návštěvy přírody a možnosti trochu jiného pohledu na ni. 

Návštěvu přírody ale můžeme považovat za kladný vliv na lezce. Nutné ale je, aby si 
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byl lezec vědom toho, že skály nejsou tělocvična, ale jedná se přírodní prostředí, jehož 

poškození nikdy nejde vrátit. Lezec musí dbát pravidel lezení, ve vlastním zájmu. 

V zájmu zachování touho prostředí dalším generacím.  

            Pískovcové skalní útvary jsou více náchylnější k poškození, než skály jiného 

horninového  složení. Toto skalní lezení je velmi specifické. Podléhá přísným 

pravidlům a jsou zde používány jiné formy jištění, takové, které jsou k pískovcové skále 

šetrnější a poškozují ji jen minimálně. Další specifičností pískovcového lezení je i dobrá 

lezecká zdatnost, určitá míra odvahy a psychická odolnost lezce. I díky tomu je 

pískovcové lezení provozováno v menší míře a tyto skály jsou přetěžovány méně než 

skály z odolnějších hornin. Bohužel to ale neznamená, že je méně poškozována. Jak již 

bylo řečeno, pískovcová skála je daleko více náchylnější k poškození, tudíž i menší 

množství lezců, může znamenat pro skálu nenávratné poškození. Pravidla pískovcového 

lezení ale dbají na to, aby poškození bylo co nejmenší a stopy po lezení na tomto 

pískovcovém unikátu byly co nejmenší.  

            Pískovcová skalní města se povětšinou nachází v chráněných krajinných 

oblastech a jsou velmi chráněny. Zde se vyskytuje střed zájmu mezi tradičními 

pískovcovými horolezci, orgány ochrany přírody a sportovními lezci. Tradice 

pískovcového lezení dbá na dodržování Pravidel pískovcového lezení a snaží se být 

k těmto skalám co nejšetrnější. Orgány ochrany přírody zase v některých případech 

proti lezení na chráněných pískovcových skalách bojují. Sportovní lezci naopak zavítají 

do těchto skal pro dosažení klasifikačního stupně, zvýšení své výkonnosti a nedbají 

tolik Pravidel pískovcového lezení, např: používání magnézia, za což mohou a bývají 

potrestáni.  

            Orgány ochrany přírody a Český horolezecký svaz (ČHS) se snaží domluvit 

jasné podmínky pro pískovcové lezení. ČHS chce zachovat tradici pískovcového lezení, 

naopak orgány ochrany přírody chtějí zamezit poškozování pískovcového fenoménu 

horolezci. Obě strany se dohodly na spolupráci, protože i ČHS jde o zachování 

pískovcových skal dalším generacím. Lezení je tedy povoleno jen členům ČHS, kteří by 

měli dodržovat Pravidla pískovcového lezení. Není ale vůbec jednoduché zajistit 

dodržování těchto Pravidel. ČHS se snaží pozitivně působit na své členy formou 

publikování článků v lezeckých časopisech či odborným školením instruktorů lezení. 

Zároveň probíhají akce, kdy horolezci opravují přístupové cesty ke skalám, lépe osazují 

jistící kruhy či instalují slaňovací hrazdičky.  
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            Velmi diskutovanou otázkou je používání magnézia na pískovcových skalách. 

Leč jeho negativní vlivy na pískovec zatím nejsou dokázány, ochránci přírody jsou 

jasně proti jeho používání. Spory probíhají i uvnitř Českého horolezeckého svazu, kdy 

sportovní lezci či někteří reprezentanti, použití magnézia podporují a naopak tradiční 

lezci, kteří použití magnézia na pískovcových skalách odsuzují.  

            Vlivem horolezectví na pískovcové skalní útvary se zatím přímo nezabývá 

žádná literatura. Vždy se jedná pouze o několik vět (Sandstone Landscapes, Williams, 

Čeřovský, 2007). Je ale jasné, že čím větší míra návštěvnosti, tím větší míra poškození. 

Míra poškození je ale menší u skal, které jsou proti poškození dobře zabezpečeny 

(dobré osazení jištění, slaňovací hrazdičky, přístupové cesty ke skalám). Poškození 

skály vlastním lezením (vyšlapané stupy), zabrání ale jen velmi těžce. Lze ale lezení na 

určité lezecké cestě omezit či úplně zakázat.  

 

 

8. ZÁVĚR 

 

            Zvýšení návštěvnosti ať už turisty či horolezci má neprokazatelný vliv na 

fenomén pískovcových skalních měst. Tento vliv je v převážné míře negativní a příroda, 

ač je chráněná, je přetěžovaná.  

            Horolezci v létě vymění umělou stěnu za přírodní lezecké terény a místy se 

stává, že nejde o dobře znalostně a technicky vybavené lezce pro lezení právě 

v pískovcovém skalním prostředí. Někteří si dokonce pletou skalní města s tělocvičnou, 

což je podle tradice, kterou pískovcové lezení v Čechách má, velmi špatně.  

            Ke zvýšení návštěvnosti přispívá nejen zvyšující se popularita lezení ale také 

velmi dostupné a přehledné průvodci v knižní či elektronické podobě. I mnohá lezecká 

vybavení jsou nyní bezpečnější a levnější, tudíž je lezení dostupné opravdu každému 

členovi Českého horolezeckého svazu, který odolný vůči psychické a fyzické 

náročnosti, kterou pískovcové skalní lezení skýtá.  

            Horolezectví a geomorfologie, mají stejné objekty zájmu a to skalní útvary. Jak 

se ale navzájem tyto vědy dotýkají a ovlivňují? Geomofolog by měl být horolezcem, 

aby mohl prozkoumávat místa na skále nedostupná běžnému turistovi. Horolezec by 

měl být geomorfologem, aby mu byly známy všechny zákonitosti i vlastnosti prostředí, 
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kde se právě pohybuje. Všechny tyto zákonitosti jsou uvedeny v úvodní části této 

bakalářské práce. 

            Dále je práce rozdělená na dvě části, část teoretickou a část výzkumnou – 

regionální.  

            V teoretické části je shrnuto vše, co se týče geomorfologie a geologie 

pískovcových skalních měst, charakteristik a vlastností pískovce, mezo a mikrotvarů 

pískovcových skalních reliéfů či antropogenní geomorfologie, která se zabývá vlivy 

člověka na tento reliéf. Není zde ale opomenuta ani část horolezecká, kde se kromě 

charakteristik a historie horolezectví, zabývám jeho přímými vlivy na pískovcovou 

skálu a vznik antropogenních tvarů v důsledku horolezecké činnosti. Důležitá kapitola 

této části je Ochrana přírody ve vztahu k horolezectví, která se povětšinou zabývá plány 

péče chráněného území a vztahem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Českého 

horolezeckého svazu. Je zde také zmíněna problematiky používání magnézia na 

pískovcových skalách, což je téma vyvolávající velké diskuze, jak už mezi lezci, tak 

mezi ochránci přírody.  

            Výzkumná část – regiony Českého ráje, je zaměřena na výzkum a chrakteristiky 

vybraných lokalit (Hruboskalsko, Prachovské skály, Příhrazské skály). Tyto tři lokality 

byly vybrány hlavně z důvodu vysoké lezecké návštěvnosti, tudíž se dá předpokládat 

nejvyšší míra poškození skal. Lokality se od sebe ale liší, jak mírou návštěvnosti 

horolezci (nepatrné množství), tak z hlediska přírodních podmínek (hlavně odolnost 

pískovců). Rozdíl je také v přístupu řešení problémů poškozování místními ochránci 

přírody (Hruboskalsko a Prachovské skály). Ve všech lokalitách jde o poškození svahů, 

pat stěn, přístupových cest, lanové žlábky nebo občasné používání magnézia.  

Výzkumná část je doplněna fotografiemi poškození skal vlivem (nejen) horolezecké 

činnosti. Jedná se o lanové žlábky, sešlapané stupy, přístupové cesty ale také protierozní 

zábrany nebo vyryté hieroglyfy do skal.  

            Vzhledem ke stále narůstající popularitě lezeckého sportu, lze předpokládat větší 

návštěvnost těchto lokalit a při nedodržování pravidel pro pískovcové lezení i větší 

poškození skal. Doufejme, že se Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR podaří naplnit 

své dlouhodobé cíle v Plánech péče, které se vztahují k horolezectví a podaří se najít 

rovnováhu mezi horolezeckou činností a ochranou místního pískovcového fenoménu.   
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