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GPS: N 50.615375, E 16.122862   
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 http://www.skalyadrspach.cz/ 
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Popis  

Adršpašským skalám se také říká skalní město Adršpach. Je to proto, že věže a skalní masivy, které se 

nacházejí na okruhu, svými tvary a velikostí připomínají budovy, věže apod. Za vstupem do skal se 

nachází jezírko s ostrůvkem (bývalý pískovcový lom), velkým lákadlem je i Malý a Velký vodopád  

a skalní jezírko s možností plavby pramicí. Okruh není příliš dlouhý a je celkem snadno přístupný, 

přinejmenším jeho část zvaná Stará partie, která vede k Malému vodopádu (cca 1 km). K Velkému 

vodopádu a ke skalnímu jezírku se jde po schodech, a i v další části je schodů poměrně dost. Celá 

trasa je dlouhá 4 km. Každý si ji však může přizpůsobit svým možnostem. Vstup do skal je zpoplatněn. 

Přístupnost  

Vstup  

❖ Vstup do areálu je bezbariérový, tj. bez schodů/prahů vyšších jak 5 cm a jiných překážek. 

❖ Vstup je široký min. 80 cm. 

❖ Přístup k pokladně je bez bariér. 

Venkovní prostory    

❖ Prohlídkový okruh vede po přírodní nezpevněné cestě, se spíše písčitým, nerovným povrchem. 

Místy se na trase nacházejí kořeny stromů. 

❖ Šířka trasy je min. 150 cm. 

❖ Úsek k Malému vodopádu (cca 1 km od vstupu) vede po rovině a je přístupný i pro osoby na 

vozíku nebo sportovní kočárky. Dále pokračují schody, kterých je na okruhu cca 1200 a prudké 

stoupání. Pro osoby na vozíku a s kočárky je tento úsek nepřístupný.  

❖ Na trase se vyskytují informační a orientační tabule a jsou dobře čitelné a srozumitelné.  

❖ Na trase jsou odpočinková místa k sezení. 

Bezbariérová toaleta 

❖ Přímo v areálu toalety nejsou. Veřejné WC se nachází u vstupu do skal v budově turistického 

informačního centra. Jedno WC je bezbariérové a klíč je k dispozici na vyžádání přímo 

v Infocentru.      
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Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

❖ Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem ven z kabiny.    

❖ Rozměry kabiny jsou min. 160x160 cm. 

❖ Vedle WC mísy je volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 

vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 

❖ Po obou stranách mísy jsou madla. 

❖ K dispozici je přebalovací pult. 

Služby a vybavení  

❖ V areálu se nachází: obchod se suvenýry (bezbariérový přístup). 

❖ Návštěva je možná, doporučujeme zakoupení online vstupenek a parkování v předstihu 

❖ Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

❖ K dispozici je parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy. 

Datum zpracování: 11/2022 


