Adrszpaskie Skały (Adršpašské skály)
karta dostępności
Informacje podstawowe
Dolní Adršpach čp. 26, 549 57



+420 491 586 012

GPS: N 50.615375, E 16.122862



info@skalyadrspach.cz



http://www.skalyadrspach.cz/

Opis
Skały Adrszpaskie (Adršpašské skaly) znane są także pod nazwą Adrszpaskie Skalne Miasto (skalní
město Adršpach). Nazwę tę zawdzięczają pewnie znajdującym się na tym obszarze wieżom i
masywom skalnym, które przypominają swoimi kształtami i wielkością budynki, wieże itp. Za
wejściem na obszar skał znajduje się jeziorko z wysepką (dawny kamieniołom piaskowca), dużą
atrakcją jest także Mały i Duży Wodospad oraz jeziorko skalne, gdzie można pływać na tratwie. Trasa
jest niedługa i łatwo dostępna, przynajmniej jeśli chodzi o jej część zwaną Stará partie biegnącą do
Małego wodospadu (ok. 1 km). Do dużego wodospadu i do jeziorka skalnego potrzeba wejść po
schodach, które występują licznie także w innych częściach tego obszaru. Długość całej trasy wynosi 4
km. Każdy zwiedzający może dostosować ją do swoich możliwości. Wejście na teren skał jest płatne.

Dostępność
Wejście


Wejście na teren skał zostało pozbawione barier architektonicznych, nie występują więc
schody/progi o wysokości powyżej 5 cm lub inne utrudnienia.



Wejście ma szerokość min. 80 cm.



Dostęp do kasy bez barier architektonicznych.

Obszary zewnętrzne


Trasa okrężna prowadzi po nieutwardzonej drodze o piaszczystej, nierównej nawierzchni.
Gdzieniegdzie występują korzenie drzew.



Trasa ma szerokość min. 150 cm.



Odcinek prowadzący do Małego wodospadu (ok. 1 km od wejścia) biegnie po płaskim terenie i
jest dostępny także dla osób na wózkach inwalidzkich lub dla sportowych wózków dziecięcych.
Dalej prowadzą schody; na trasie występuje ok. 1200 stopni i strome podejście. Dla osób na
wózkach inwalidzkich i wózków dziecięcych ten odcinek jest niedostępny.



Na trasie zainstalowano tablice informacyjne i orientacyjne, które są dobrze widoczne i
zrozumiałe.



Na trasie znajdują się miejsca do siedzenia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Na obszarze skał nie ma toalet. Toaleta publiczna znajduje się koło wejścia, w budynku ośrodka
informacji turystycznej. Jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych, klucz jest w ośrodku
informacji.



Drzwi wejściowe kabiny mają szerokość min. 80 cm, otwieranie na zewnątrz.



Wymiary kabiny wynoszą min. 160x160 cm.



Obok muszli klozetowej jest wystarczająca przestrzeń na wózek (o szerokości min. 90 cm), gdzie
nie ma żadnych elementów wyposażenia (kubeł na śmieci, umywalka, przewijak i in.).



Po obu stronach muszli klozetowej zainstalowano poręcze.



Do dyspozycji jest przewijak.

Usługi i wyposażenie


Na obszarze skał znajdują się: sklep z pamiątkami (dostęp bez barier architektonicznych).



Zwiedzanie jest możliwe bez wcześniejszego uzgodnienia.



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem.



Parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.
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