Police nad Metují

Geologický koutek – POLICKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV
Vítáme Vás v Geologickém koutku Polick á křídová pánev,

expozici zaměřené na geologickou stavbu Policka a jeho okolí. Geologický vývoj tohoto území ovlivnil nejenom vznik unikátní krajinné oblasti, ale podmínil i utváření jednoho z nejvýznamnějších rezervoárů podzemní pitné vody v České republice. Našim cílem je seznámit Vás se zdejšími horninami
a přiblížit hydrogeologický charakter tohoto území, jehož životodárná důležitost, se rodí skrytě v hlubinách pod námi. Neživá příroda, nejen že vtiskuje každé oblasti neopakovatelný ráz a spolu se složením hornin má i nemalý vliv na zastoupení a rozmanitost živé přírody, má i klíčové postavení ve vodohospodářské fun tohoto území. Expozice také poukazuje na využití zdejších hornin (především pískovce) jako stavebního a dekoračního kamene a okrajově na historii těžby dalších nerostných surovin. Máme naději, že poznání přírodního prostředí Polické křídové pánve, pomůže zdejší přírodní bohatství
chránit a zachovat pro další generace.
Expozici realizovalo město Police nad Metují, za přispění dotace Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, ve spolupráci s těmito partnery:
RNDr. Pavla Gürtlerová, Mgr. Stanislav Čech, RNDr. Vladimír Prouza (Česká geologická služba); Jiří Kopecký (bývalý pra covník CHKO Broumovsko); doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc. (Ústav
hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy); Správa CHKO Broumovsko; městys Machov; Hydrogeologická společnost Praha, s. r. o.;
Mgr. Michal Bureš (korektor), Jaroslav Soumar (výtvarník); Libor Jenka (fotograf); Technické služby Police nad Metují, s. r. o.; Svoboda – dopravní a inženýrské stavby, a. s.; DSO Lesy
Policka; Antonín Herzog, Jiří Stryja (kameníci); Marek Voborník (truhlář); Ing. Matěj Brát, Ing. Jan Pohl, Ing. Pavel Žák a Milan Karpf (OS Julinka a místní dobrovolníci), místní kluci
a holky (návštěvníci parku).

Jednotlivé exponáty věnovali nebo zapůjčili (z uvedených lokalit):

město Rtyně v Podkrkonoší (halda pod Kozincem); město Stárkov (meandry Jívky a Jestřebí hory); obec Bukovice (bývalé lomy pod Ostašem); obec Otovice (bývalý vápencový důl);
obec Hynčice (Permská stěna)
Granit Lipnice, a. s. (lom Božanov, lom Libná, zpracování kamene Teplice nad Metují); Zemědělské družstvo Šonov (lom Rožmitál); Gemec Union a.s. (bývalý důl Bohumír u Jívky);
Ilona Seidlová (pískovna Jetřichov); Krákorka, a. s. (lom Krákorka u Červeného Kostelce); Lesy České republik,y a. s. (bývalý lom ve Vodní strži u Ruprechtic); Svoboda – dopravní a inženýrské stavby, a. s. (bývalý lom u Hynčic)
pan Thér z Pěkova (pod Slují českých bratří); pan Filipčik z Meziměstí (bývalý lom u Alpské vísky)

Uspořádání geokoutku a jednotlivých stanovišť symbolizuje rozložení a reliéf území Broumovského výběžku – zleva Jestřebí hory, uprostřed Polická vrchovina s Polickou pánví a skalními městy, poté Broumovská kotlina a vpravo Javoří hory. Propojovací pěšina ve tvaru vodní vlny symbolizuje vodu ze zdejších pramenů, studní a vrtů.
Na jednotlivých stanovištích můžete sledovat rozdíly ve složení, struktuře i barvách zdejších hornin, které jsou odvislé od způsobu a geologického období
svého vzniku. Na okrajích jsou vystaveny horniny prvohorního stáří typické pro Broumovsko, Javoří a Jestřebí hory. Jsou to jednak vyvřeliny (lávy, sopečné vyvrženiny) a jednak sedimentární horniny. Nejčastěji mají červenohnědé, v některých lokalitách naopak šedé nebo zelenošedé zbarvení, v závislosti na střídání aridního (suchého) a humidního (vlhkého) klimatu v době jejich vzniku a současně i v závislosti na měnícím se rázu krajiny během její geologické historie. Horniny vystavené ve střední části jsou sedimenty druhohorního stáří, utvářející Polickou vrchovinu a Polickou křídovou pánev. Vyskytují se
převážně v šedých a žlutých odstínech.
Žádáme návštěvníky, aby nenechali své děti lézt po vystavených exponátech, jednotlivé exponáty nepřemísťovali a zachovávali zde pořádek. Děkujeme.

Polická křídová pánev
Základní pojem a geografická poloha
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Polická křídová pánev (dále jen „PKP“) je geologicko-vodohospodářské regionální označení pro území více méně totožné s Polickou vrchovinou, ležící ve střední části Broumovského výběžku, na zdejším česko-polském pomezí.
Její střed tvoří mělká kotlina v okolí Police n. M. a okraje útvary sedimentárních vyvýšenin. Utvářet se začala v nejmladším geologickém období druhohor – křídě, cca 137 mil. let před n. l. Je významnou vodohospodářskou oblastí, neboť zde vznikly a stále se tvoří zásoby kvalitní podzemní pitné vody.

Geomorfologie

Polická vrchovina tvoří střední část Broumovské vrchoviny, která vyplňuje celý
Broumovský výběžek. Rozkládá se na území o ploše cca 230 km2, vymezeSt
olo
ném Hraničním hřbetem a Mirošovskými stěnami na severozápadě, Broumovwe
skými stěnami na severovýchodě, stolovou horou Bor na jihovýchodě a úpatím Jestřebích hor na jihozápadě. Její součástí je Polická stupňovina a Polická
Hron
pánev. Na severovýchodě sousedí s Broumovskou kotlinou, která v závěru výovsk
á ko
tlina
běžku přechází do Javořích hor.
Morfologii Polické vrchoviny tvoří systém tabulových plošin, stolových hor,
strmých skalních srázů a nesouměrných hřbetů (kuest), které mají svůj
základ v pánvovité geologické stavbě z různě odolných křídových hornin.
Jde o tři vrstvy pískovců (dolní, střední a horní) a vrstvy jílovitých a vápnitých sedimentů (opuk a jílovců), které jsou zde vzájemně prostřídány. Porézní křemenné a rozpukané vápnité pískovce jsou propustné pro vodu a podléhají převážně mechanické erozi, zatímco opuky a jílovce jsou z velké části nepropustné (propustné pouze po puklinách či tektonických poruchách) a převažuje
u nich chemická eroze (rozpouštění a vymývání vápnitého tmelu). Zvětrávání těchto hornin s různou odolností a odlišnou propustností, vtisklo reliéfu Polické vrchoviny typický ráz.
Dolní (nejstarší) vrstvy pískovců, spolu s vrstvou tvrdých prokřemenělých opuk, vystupují k povrchu na severozápadním a jihovýchodním okraji Polické vrchoviny. Tvoří kuesty Hraničního
hřbetu (Zielonka, 701 m n. m.), Mirošovských stěn (665 m n. m.) a kuesty u Vysoké Srbské
(Horka, 526 m n. m.). Čelo střední vrstvy pískovců vytváří kuestu podél severovýchodního okraje Polické vrchoviny a tvoří kuestu Polických a Broumovských stěn (Božanovský špičák, 773 m
n. m.). Výška této kuesty dosahuje místy až 200 m. Při jejím temeni a v celé řadě nádherných roklí,
sbíhajících z temene do údolí, je možné pozorovat malebné pískovcové skalní formy (skalní hřiby,
věže, stěny, pilíře a další). Na vrstvu středních pískovců navazuje směrem k jihozápadu mocná vrstva opuk, která tvoří plošinu uprostřed Polické pánve. Na opukové plošině jsou pak zachovány
zbytky horních (nejmladších) pískovců, které se nad ní zvedají ve formě tabulových plošin a stolových hor. Jsou to Adršpašsko-teplické skály (Čáp, 786 m n. m.) s Křížovým hřebenem (Křížový
vrch, 667 m n. m.), Lysým vrchem (611 m n. m.) a Borkem (566 m n. m.), dále Hejda (626 m n. m.),
Ostaš (700 m n. m.) a Klůček (614 m n.m.). Na česko-polském pomezí jsou to Bludné skály (Bor,
852 m n. m.) a kousek za hranicemi Hejšovina (Szczeliniec Wielki, 919 m n. m.). V těchto pískovcích se vytvořily úžasné skalní útvary a reliéfy (skalní města i jednotlivé věže, kaňony, soutěsky, pilíře) a také pseudokrasové jeskyně, což jsou podzemní i povrchové prostory a jevy, obdobné jako ve vápencích (krasové). Vznikly ale jinými procesy než rozpouštěním hornin, a to řícením
Skalní hřiby u Slavného (Polické stěny)
a rozpadem skalních masivů, mechanickou činností proudící vody nebo větru na povrchu a vyplavováním částic vodou z podzemí. Patří k nim např. Teplická jeskyně v blízkosti vstupní části Teplických skal nebo jeskyně Macarát v Broumovských stěnách.
Uvedené vrstvy druhohorních sedimentárních
hornin Polické vrchoviny „sedí“ na prvohorních
(permo-karbonských) sedimentech, které vystupují na povrch na jejích okrajích a tvoří Jestřebí hory
a Broumovskou kotlinu. Prvohorní sedimenty jsou
součástí tzv. vnitrosudetské pánve, která zasahuje
až do sousedního Dolního Slezska.
Území Polické vrchoviny je značně členité,
s celkovým výškovým rozdílem cca 400 m, a to
od údolí řeky Metuje (380 m n. m.) na jihovýchodním okraji po vrch Čáp (786 m n. m.) v jižní části
Teplických skal. Tento výškový rozdíl způsobuje
i přes krátkou vzdálenost poměrně značnou rozdílnost podnebí. Zatímco území kotlin a pánve
jsou řazena do mírně teplé oblasti, vrcholové partie Jestřebích hor, Adršpašsko-teplických skal, BrouPolické stěny
movských stěn a Ostaše patří již do klimatické oblasti chladné. Výjimečné mikroklima mají pískovcová
skalní města, kde se v hlubokých a zastíněných
roklích, rozsedlinách a pseudokrasových jeskyních
tvoří výrazná klimatická inverze. To způsobuje,
že firn a led zde setrvávají až do letního období.
Adršpašské skalní město
Na toto chladné mikroklima je vázán výskyt některých vysokohorských druhů rostlin, např. kapradina
papratka alpínská (Athryrium distentifolium) a vzácných druhů pavouků (Bathyphantes), glaciálních reliktů (druhy, které po skončení čtvrtohorní doby ledové – glaciálu, přežívají v místech připomínajících
severskou tundru).
Geologická stavba a vývoj
PKP je z geologického hlediska součástí severovýchodní části české křídové pánve, která je rovněž
významnou hydrogeologickou strukturou severní
části Českého masivu. Na polském území přechází
do batorowské pánve (oblast Stolových hor) a dále
k východu do příkopu Kladské Nisy.
V mladších prvohorách (období karbonu a permu), na konci variského (Chercynského) vrásnění,
po hlavní fázi horotvorných pohybů, vznikla mezi
horskými masívy Krkonoš, Sovích, Bystřických a Orlických hor (tedy i na území Polické vrchoviny), tzv.
vnitrosudetská pánev.
Základ geologické stavby vnitrosudetské pánve tvoří sedimentární horniny, neboť v období
od spodního karbonu po počátek druhohor byla vyplňována suchozemskými říčními a jezerními seSibiř (Teplické skály)
dimenty. V české části pánve dosahují tyto vrstvy
mocnosti cca 3500–5000 m. Horniny spodního karbonu vystupují na povrch jen v polské části pánve. Ze svrchního karbonu pak pocházejí slepence, arkózy, pískovce, prachovce a jílovce, proložené slojemi černého uhlí. Tyto horniny se v podobném pořadí a vrstevním sledu po sobě opakují

Pseudokras – Teplická jeskyně (Teplické skalní město)

Žaltmanské arkózy (Jestřebí hory)

v několika sedimentárních cyklech. Ukládaly se v podmínkách subtropického klimatu, kdy řeky, jezera
a močály byly lemovány porosty deštných pralesů se stromovitými plavuněmi, přesličkami a kapradinami. Ty dosahovaly výšky až 40 m a jejich rostlinná hmota se stala základem pro vznik uhlí. Kmeny
některých rostlin se objevují také ve zkamenělé formě, jako tzv. araukarity. Uvedené svrchněkarbonské
horniny vystupují v Jestřebích horách a na jejich úpatí, uhlonosné vrstvy pak mezi Radvanicemi a Rtyní, Jívkou a Bystrým, u Hronova a u Žďárek. Tzv. araukarity je možné objevit v arkózových pískovcích
a slepencích v okolí Radvanic a Odolova. Horniny z těchto lokalit najdete na stanovištích č. 1 a 2.
V období mladšího permu dosáhla vnitrosudetská pánev svého maximálního rozsahu. Krajina
byla plochá, s mělkými, často vysychajícími jezery. Vlivem změny klimatu se rozšiřovaly pouště i polopouště a rostlinný pokryv značně ustoupil. Převládajícími sedimenty byly červené slepence, pískovce a jílovce (červené zbarvení je způsobeno rychlým okysličením sloučenin železa při zvětrávání).
Ve vysychajících jezerech také vznikaly významné horizonty s polohami vápenců a slínovců, v nichž
byly nalezeny zkameněliny ryb a obojživelníků. Permské sedimenty tvoří úzké západní předpolí Polické vrchoviny a především Broumovskou kotlinu. Tyto horniny si můžete prohlédnout na stanovištích č. 3 a 13. V období permu došlo také k rozsáhlé vulkanické (sopečné) činnosti, jejíž produkty vytvořily hraniční Javoří hory s jejich předpolím. Jsou to jednak andezitové vyvřeliny (trachybazalty až
trachyandezity), obecně nazývané melafyry, jejichž vzorky jsou umístěné na stanovišti č. 15, a také
Střídání šedých a červených sedimentovaných vrstev permského
produkty kyselého vulkanismu – pyroklastické ignimbrity, které naleznete na stanovišti č. 14. V duprachovce (Permská stěna v Hynčicích)
tinách mandlovcových melafyrů se vytvořily různé minerály (krystalky křemene – chalcedony, ametysty, acháty). Uvedené horniny jsou jedinými zástupci vyvřelých hornin v celém Broumovském výběžku.
V nastupujícím období druhohor – v triasu se usazením říčních a jezerních arkózovitých či křemenných pískovců završila dlouhá etapa vývoje vnitrosudetské pánve. Triasové horniny uvidíte na stanovištích č. 11
a 12.
Mezi svrchním triasem a svrchní křídou uplynulo poměrně dlouhé období několika desítek milionů let, kdy
zdejší území podléhalo tropickému zvětrávání, erozi, odnosu zvětralinových produktů a zarovnávání terénu.
Z této etapy se zde žádné horniny nedochovaly.
Na počátku svrchní křídy dochází k oživení tektonické aktivity na starých kerných zlomech, které hrají
hlavní roli při vytváření nové sedimentační polické pánve a budoucí Polické vrchoviny. Vlivem zvýšení mořské hladiny ve světových oceánech došlo k rozsáhlé záplavě mělkým (šelfovým) mořem a bylo zaplaveno i jihozápadní křídlo vnitrosudetské pánve. Nad hladinu moře čněly pouze tzv. západosudetský ostrov (Jizerské hory a Krkonoše) a východosudetský
ostrov (širší oblast Sovích a Orlických hor
a Králického Sněžníku), které v obdobích
svého občasného tektonického zdvihu dodávaly do mořské pánve bílý písek. Mořské
proudy roznášely písek po dně a po vrstvách ukládaly.
Sedimentované vrstvy křídového pískovce (Polické stěny)
Během křídového období se vytvořily
tři hlavní vrstvy zdejších pískovců, které pro svoji charakteristickou pravoúhlou odlučnost nazýváme kvádrovými: dolní (glaukonitické), střední (živcové) a horní (křemenné). Mocnost jednotlivých
vrstev se pohybuje v rozmezí 3–100 m. Vzorky pískovců z jednotlivých vrstev se nacházejí na stanovištích č. 5, 6, 8 a 9. Pískovcová tělesa jsou od sebe oddělena vrstvami jemnozrnnějších sedimentů,
tzv. opuk, tj. prachovců, vápenců, vápnitých pískovců a slínovců, místy s rohovci, které se usazovaly
dále od mořského břehu. Opuky objevíte na stanovišti č. 4. Maximální celková mocnost křídových sedimentů dosahuje cca 500 m. Mořský charakter těchto vrstev dokládají nálezy mořských mlžů a amonitů, jehlice mořských hub a ježovek a zrnka zeleného minerálu – glaukonitu. Jsou v nich také zaznamenány některé klimatické události (bouřky, hurikány apod.).
Otisk schránky mořského mlže v glaukonitickém pískovci
Vlivem vyklenování Českého masivu na konci křídy mělké moře z této oblasti ustoupilo a zároveň začíná další významná etapa tektonické aktivity – alpínské vrásnění. Tento horotvorný proces
(lom u Libné, Hraniční hřbet)
probíhal v několika etapách od terciéru (třetihor) do počátku kvartéru (čtvrtohor). V Českém masivu pak vznikaly tektonické systémy, které způsobily rozpukání mohutných svrchnokřídových sedimentárních vrstev. Mírné posuny pak dotvořily jejich „zvrásnění“
do skalních masivů. V polické pánvi byly tyto vrstvy „rozlámány“ na řadu izolovaných ker podle různě orientovaných zlomů (zlomových pásem). K největším náleží skalský zlom (Jívka – Teplice n. Met. – Březová), dále polický zlom (Teplice n. Met. – Police n. Met. – Machov), zlom Klučku (Klučánka – Hlavňov), bělský zlom (Suchý Důl
– Machovská Lhota) a hronovsko-poříčský zlom (Poříčí u Trutnova – Malé Svatoňovice - Hronov – Žďárky). Tektonické pohyby také vyzvedly cca o 300 m nad okolní terén polské Stolové hory. Na jihozápad od Stolových hor vznikl naopak poklesem svrchnokřídových sedimentů o téměř 500 m do permokarbonského a krystalinického podloží hronovsko-kudowský příkop, který odděluje vnitrosudetskou a podkrkonošskou pánev. V dalších obdobích terciéru pak docházelo ke zvětrávání a zarovnávání reliéfu.
Na začátku čtvrtohor se změnil charakter klimatu a pravidelně se střídala velmi chladná období (glaciály) s teplejšími (meziglaciálními) periodami. Ve středních čtvrtohorách ovlivnil Polickou vrchovinu ledovec, který se sunul od severu (tzv. středopolské
zalednění), a to až do údolí Stěnavy v Broumovské kotlině. V chladném a suchém klimatu ledové doby se účinkem mrazu, který pronikal až do hloubek okolo 100 m pod povrch, rozrušovaly skalní masivy a vznikala kamenná moře, aluviální vějíře a kamenité svahoviny. Jemné
prachové částice byly odnášeny větrem a posléze ukládány v závětrných místech. Tak vznikaly návěje spraší, těžených v minulosti jako cihlářské hlíny. O další relativní výzdvih zdejších
„pahorků“ se postarala intenzivnější erozně-výmolná činnost vodních toků, které vyhloubily
hluboká kaňonovitá údolí nebo průlomová údolí napříč hřbety kuest a především údolí řeky
Metuje. V říčních terasách v různých výškových úrovních terénu se pak ukládaly vrstvy štěrků a písků, které jsou dokladem nejmladších sedimentů.

Paleogeografie a vývoj života v „křídě“
Název geologického křídového útvaru je odvozen z latinského creta, což je název pro porézní
vápnitou horninu – tzv. psací křídu, která tvoří typické, zářivě bílé útesy na pobřeží jižní Anglie a severní Francie, a je charakteristickým sedimentem i dalších částí evropského a severoamerického kontinentu. V okolí rozsáhlého lužického masivu (mezi Jizerskými horami a Drážďanami), se ale v období křídy usazovaly pískovce a opuky. Z tohoto důvodu jsou pískovce
Českého ráje, Labského pohoří, Česko-saského Švýcarska a Stolových hor, v rámci Evropy, tak
jedinečné. Křídová doba byla v několika aspektech velmi odlišná od současného světa. Především byla zcela jiná konfigurace kontinentů a oceánů (nejvýznamnější byl rovníkový
oceán Tethys, Atlantický oceán teprve vznikal) a nastalo extrémní klimatické oteplení, kdy
na pólech chyběl ledovcový pokryv. Na začátku svrchní křídy, v období cenomanu, pak došlo
k velkému paleogeografickému zvratu – celosvětové záplavě, kdy bylo zaplaveno 23 % povrchu
kontinentů šelfovým mořem. Tato záplava zasáhla i severní část českého masivu a křídové
moře u nás tvořilo během svrchní křídy mořský průliv mezi chladnými vodami Severního moře a teplým oceánem Tethys. Evropský kontinent byl pod vodou a vyčnívaly pouze
ostrovy rýnského a českého masivu – tzv. středoevropský ostrov, a také menší východosuPaleogeografie střední Evropy v období svrchní křídy.
detský a západosudetský ostrov. Současný rozsah české křídové pánve je jen erozí zacho1 – souše; 2 – současný rozsah křídových sedimentů;
vaný zbytek tohoto průlivu. Ke konci křídy moře z oblasti českého masivu ustoupilo v dů3 – mělké šelfové moře; 4 – oceán Tethys;
sledku počínajícího alpínského vrásnění.
5 – směr chladného mořského proudění;
Ve střední křídě se celosvětově rozšířily krytosemenné rostliny, které tak zatlačily cykasy
6 - teplé mořské proudy.
a jinany, přežívající z předešlého jurského období. Pozdně křídovou flóru tvořily myrtovité rostliny, v teplejších oblastech magnolie a vavřínokvěté, v oblastech chladnějších buky, vrby a břízy. Na souši v blízkosti mořského pobřeží byly rozšířeny subtropické „stále zelené“ pralesy a močály. V těchto místech pak
vznikaly slabé slojky hnědého uhlí. Vývoj a rozšíření kvetoucích rostlin významně ovlivňoval evoluci hmyzu a dinosaurů.
Zatímco na souši se období křídy stává zlatým věkem dinosaurů, moře se stává říší měkkýšů. V moři se dále vyskytovaly paryby (žraloci a rejnoci), kostnaté ryby a mořští ještěři (mosasauři). Tito živočichové se živili mořským planktonem (kokoliti, dírkovci, obrněnky), nektonem (amoniti, menší ryby) a bentosem (plži, mlži, mořské houby, koráli a podobně). Na konci křídy dochází k masovému vymírání organismů jak na souši, tak i v mořích.

Hydrologie a hydrogeologie
Z hydrologického hlediska je zajímavé zmínit, že přes území Polické vrchoviny probíhá rozvodnice dvou moří – Baltského a Severního. Vede od Závory přes Broumovské stěny, Hejšovinu a Bor dále na jihovýchod. Povodí řeky Stěnavy,
protékající Broumovskou kotlinou, patří k Baltskému moři, povodí řeky Metuje k moři Severnímu. Metuje pramení v Adršpašských skalách a společně s poměrně hustou sítí přítoků od Adršpašského a Zdoňovského potoka, přes Bučnici, Skalní,
Teplický a Bohdašínský potok, po Vlásenku, Dunajku, Ledhuji, Židovku, Dřevíč a mnoho dalších drobných toků odvodňuje
Polickou vrchovinu. Tyto potoky vytékají ponejvíce pramenními vývěry na bázích propustnějších, zpravidla pískovcových,
skalních masívů a kuest. Řeka Metuje, mnohde sevřená či zaříznutá svým meandrujícím korytem do křídových sedimentů, protéká územím Polické vrchoviny v jižním směru a opouští ho průtokem karbonskými sedimenty na jihovýchodním
okraji Jestřebích hor.
Velmi důležitý pohled na PKP je pohled hydrogeologický, protože se jedná o území s velkými zásobami podzemní pitné vody. Podmínky pohybu a akumulace zdejších podzemních vod jsou velkou měrou dány specifickou geologickou
stavbou území, zjednodušeně řečeno existencí, tvarem a prostřídáním vrstev hornin s různou propustností a zároveň existencí puklin, zlomů, kerných posuvů a dalších jevů, umožňujících proudění vody. Podzemní vody zde vystupují ve čtyřech vodonosných
patrech, a to čtvrtohorním, druhohorním, prvohorním a starohorním.
Nejvýznamnější a nejvydatnější je kolektor (vodonosná vrstva umožPočáteční úsek toku řeky Metuje
ňující proudění a jímání podzemních vod) druhohorní, který tvoří PKP.
Území PKP je cca 8 km široké a téměř 20 km dlouhé. Geologicky je mírně zvlněnou synklinálou (vrásou, jejíž horninové vrstvy jsou korytovitě prohnuté), s osou ve směru severozápad – jihovýchod. Jeho podloží tvoří permské a karbonské sedimentární horniny vnitrosudetské pánve (PC). Výše uložené druhohorní sedimenty se podle umístění
jednotlivých vrstev dělí na několik stratigrafických jednotek, a to od spodních (nejstarších) korycanských vrstev,
přes bělohorské a jizerské souvrství, po svrchní nejmladší teplické souvrství. V těchto geologických tělesech je vymezeno několik, nad sebou se vyskytujících kolektorů. Nejdůležitější je bazální komplex korycanských vrstev, sestávající se z kolektoru triasových pískovců (T) „psamitického“ souvrství (A1) a nejvýznamnějšího kolektoru celé polické
pánve – „rohovcového“ souvrství (A2). Nadloží tohoto bazálního komplexu tvoří mocný izolátor (těleso málo propustných až neproustných hornin) ze slínovců až vápnitých jílovců (A/C), příslušející bělohorskému a jizerskému souvrství. Na tyto málo propustné vrstvy opět nasedá komplex kolektorů, náležících bělohorskému a jizerskému souvrství a spodní části teplického souvrství, a to předpokládaný kolektor rozpukaných slínovců s přechodem do vápenců (Cv)
a kolektory tvořené středními pískovci Broumovských stěn – spodní těleso (C1), svrchní těleso (C2) a jeho jemnozrnější ekvivalent (Cd). Nad ním pak následuje opět izolátor – mocný sled vápnitých jílovců až slínovců (C/D), stejných souvrství. Nejvyšší část křídové sekvence pak tvoří kolektor svrchních pískovců skalních měst – adršpašskoteplického, ostašského a borského (D), řazených do svrchní části teplického souvrství.
Uložené vrstvy křídových sedimentů dosahují v nejhlubší osové části pánve mocností 450–500 m a jsou porušeSchéma uspořádání jednotlivých
né zlomovými pásmy s významnými vertikálními posuny. Hlavní z nich – příčný skalský zlom, šikmý zlom Klučku
sedimentovaných vrstev PKP
a podélné zlomy polický a bělský se díky posunu sousedících geologických vrstev významně uplatňují jako téměř

nepropustné bariéry (izolátory) a oddělují od sebe hlavní hydrogeologické jednotky PKP – zvodněné systémy a jejich subsystémy.
Uvedeným hydrogeologickým prostředím je dáno velmi komplikované trojsměrné proudění podzemních vod, a to jednak horizontální – uvnitř jednotlivých kolektorů (často i na velké vzdálenosti) a také vertikální – mezi těmito kolektory, napříč méně či více propustnými izolátory
a podél zlomů. V připovrchovém kolektoru propustných hornin pak dochází jen k prostorově
omezenému místnímu proudění vody v malém rozsahu.
Podle rozsahu a charakteru proudění podzemních vod jsou v polické pánvi vymezeny dva zvodněné systémy a jejich subsystémy, vzájemně oddělené výše uvedenými zlomovými pásmy. Severní část pánve tvoří severní zvodněný systém, v nejvyšší části se subsystémem skalních měst, na jihu omezený skalským zlomovým pásmem.
Jižní část pánve tvoří jižní zvodněný systém se subsystémy metujským, bukovickým, suchodolským a borským, oddělené polickým a bělským zlomem a zlomem Klučku.
Doplňování podzemních vod v kolektorech nastává infiltrací (zasakováním) povrchových odtoků atmosférických srážek, v rozlehlých výchozových
partiích rohovcových a pískovcových kolektorů (tedy v místech, kde tyto
kolektory vystupují k povrchu). Z oblastí infiltrace proudí vody mnohdy
dlouhými podzemními cestami v kolektorech k zónám drenáže, kde vystupují k zemskému povrchu. V severním zvodněném systému jsou drenážní centra na severovýchodním okraji subsystému skalních měst, kde
dochází k soustředěným pramenním vývěrům do Metuje a také v oblasti jezírka v bývalé pískovně. V jižním zvodněném systému jsou významná drenážní centra v metujském subsystému – při dolním toku Dřevíče,
v širším okolí soutokové oblasti Metuje a Židovky a v suchodolském subsystému v okolí Machova.
Možnosti jímání podzemních vod pro vodovodní zásobování pitnou vodou jsou dány především velikostí infiltrace. Velikost přírodnách zdrojů
pro celou PKP je odhadována na cca 760 až 1200 l/s, což vztaženo na plochu pánve odpovídá průměrnému specifickému odtoku podzemních vod
3–5 l/s na km2. Z rozdělení na jednotlivá hydrogeologická tělesa a zvodněné systémy však vyplývá, že zdroje využitelné pro regionálně významné odběry vody jsou podstatně nižší: nejvýznamnější bazální komplex
(T + A1 a A2) se na tvorbě podzemních zdrojů vody podílí cca 40-ti %,
pískovcové kolektory jizerského souvrství (C) cca 14-ti % a pískovcové kolektory skalních měst (D) asi 8-mi %. Zbývajících 38 % přírodních zdrojů
podzemní vody připadá na hydrogeologické prostředí s lokálním prouděním, nevyužitelné pro regionálně významné odběry.
Některé části území PKP také tvoří svými kolektory a izolátory artézMapa PKP s polohou hlavních zlomů a výškou skoku
skou zvodeň. Princip jejího uspořádání, fungování a možného využití je
(vertikálního posunu rozlomené vrchní části zemské desky
popsán na stanovišti č. 7.
/křídových vrstev/ oproti původní poloze) v m
1. Skalský zlom, 2. Polický zlom, 3. Bělský zlom, 4. zlom Klučku

Využívání zdejších přírodních zdrojů
Pitná voda
Voda patří k základním stavebním látkám živých organismů a její dostupnost je jednou z podmínek existence života. Můžeme tedy říci, že voda je životodárná. Pro zdravý život je potřebná pitná voda, což je voda zbavená nečistot a obsahující vyvážené množství minerálních látek. Takovouto vodu můžeme získat buď vyčištěním vody povrchové, nebo odběrem z podzemí. A právě PKP je územím, kde lze pitnou vodu z podzemí jímat (odebírat). Jde o vodu vysoké kvality, převážně hydrogenuhličitano-vapenatého typu (Ca-HCO3), s celkovou
mineralizací (obsah rozpuštěných látek) mezi 0,1 a 0,4 g/l, vesměs vhodnou pro veřejné zásobování.
Trochu historie
Obce Polické vrchoviny se rozkládají ve velmi členitém a téměř hornatém terénu. Převážná většina z nich
byla budována podél přirozených vodních toků a se získáním vody neměly v minulosti větší problémy. Nicméně tato voda byla v mnoha případech znečištěná a stala se tak původcem několika epidemií
(r. 1585 a 1771 mor, r. 1832 a 1834 cholera, r. 1905 tyfus). Obce se proto snažily zajistit obyvatelstvu
vodu nezávadnou. Zřizovaly proto studny a nádrže, do kterých byla přiváděna (často z velké vzdálenosti) čistá pramenitá voda. Vznikaly
tak první „vodovody“, v nichž byla
voda vedena dřevěnými vrtanými
trubami. Již v r. 1706 zřídil benediktinský opat Otmar Zinke na náměstí v nedalekém Broumově dvě
kašny, zásobované vodou z BrouHaltýře (Bezděkov nad Metují)
movských stěn. V r. 1819 byla postavena kašna také na náměstí v Polici n. Met., zásobovaná vodou ze studánky u hřbitova. Zhruba ze
stejného období pochází i nádrž v Machově u kostela, zásobovaná vodou ze studánky pod Borem. R.
1856 byl z vývěru pod Ostašem vybudován žďárský vodovod. Za zmínku stojí i kamenné a zastřešené studnice nebo tzv. „haltýře“, které stahovaly vodu z vlhčího okolí (zachovaly se např. v Bezděkově).
Ve 30. letech minulého století pak byly na úpatích Ostaše, Broumovských stěn a Adšpašsko-teplických
skal budovány nové vodojemy s gravitačními vodovody pro veřejné zásobování obyvatelstva jednotlivých obcí pitnou vodou.
Jedním z prvních skupinových gravitačních vodovodů (pro společné zásobování pitnou vodou),
Božanovský vodojem
uvedených do provozu na území samostatného Československa, byl vodovod „Bor“, postavený
(úpatí Broumovských stěn, v pozadí Koruna)
v letech 1926–1933 podle projektu Dr. Ing. Josefa Bureše z Prahy. Podchytil prameny na severozápadních svazích Boru (východně nad Machovem) a umožnil zásobování pitnou vodou téměř 2000 domů ve 20 obcích jihovýchodní části Polické vrchoviny. Podle původních záměrů, ze kterých nakonec sešlo, měl vodovod zásobovat tehdejší polický, náchodský a novoměstský okres i Hradec Králové, tedy více než 100 tis. obyvatel a 120
tis. ks dobytka. Předpokládalo se uložení 460 km vodovodního potrubí a výstavba 56 vodojemů.
Oblast stolové hory Bor, uzavírající na jihovýchodě Polickou pánev, nebyla vybrána náhodně. Horní partie hory jsou téměř celé zalesněné a tvoří je nejmladší (horní) kvádrové pískovce. Pod těmito vrstvami se nacházejí hlinito-písčité vrstvy, vzniklé zvětráním opuky a pískovce. Dešťová voda zachycená na temeni Boru v mocných
vrstvách rašeliny, vytvořených v zahloubených soutěskách skalních masivů, tedy v oblasti infiltrace, prosakuje těmito vrstvami a vyvěrá již o 100 m níže pod Sypací skálou. O dalších 100–200 m níže ve Vápenkách pramení už o něco mocněji a na úpatí vyvěrá v údolí potoka Trnkavy v tzv. „studnicích“. Celková vydatnost pramenů
byla cca 40 l/s.
Zadavatelem projektu a jeho investorem byl Vodovodní svaz „Bor“ se sídlem v Polici
n. Met., který sdružil 20 obcí tehdejšího polického okresu za účelem společného postupu. Projekt byl rozpočtován na 8,383 mil. Kč a vodárenský svaz obdržel na jeho
realizaci státní subvenci ve výši 55 %.
Pro jímání pramenů byla pramenná oblast rozdělena do 3 výškových partií. V těchto partiích byly kopány zářezy až do hloubky 10 m tak, aby jímaná voda byla zachycena na holé skále a nemísila se s vodou povrchovou. Zářezy byly kopány v celkové
délce 530 m. Na vybetonované dno na spodní straně zářezů byly uloženy kameninové děrované sběrné trouby, které byly obezděny a obsypány kamenem. Nad zásypem
byla vytvořena betonová deska ve tvaru žlábku a na ní uloženy trativodní trubky
pro odvod povrchových vod. Poté byly zářezy znovu zaházeny vykopanou zeminou.
Jímaná pramenitá voda je po přečištění a vedena do horní zásobní nádrže o objemu
50 m3, v úrovni středního zářezu. (Do nádrže vtéká voda sprchovým přepadem, čímž
dochází k jejímu okysličení a zlepšení jakosti.) Z nádrže je pak vedeno dvojí ocelové
potrubí – jedno k nejvýše položeným vodojemům této stavby nad obcemi Bělý a Slavný, druhé ke spodní zásobní nádrži o stejném objemu, pod nejnižším zářezem. OdObec Machov, v pozadí pramenná oblast
tud voda pokračuje do hlavního vodojemu, umístěného již mimo pramennou oblast.
na severozápadních svazích stolové hory Bor
Z něho je rozvedena do vodojemů pro jednotlivé obce.
Veškeré práce byly prováděny ručně, k horním zářezům bylo nutné všechen materiál pro výstavbu vynášet. Vzhledem k hloubce výkopů prošla každá lopata zeminy vybraná ze dna rukama šesti mužů než se dostala na povrch. Po dva roky zde bylo zaměstnáno více než 100 zdatných dělníků a kameníků. Rozsah vybudovaného díla
je úctyhodný. Mimo jiné bylo uloženo cca 82 km kapacitního potrubí a 20 km potrubí pro přípojky a postaveno 10 vodojemů o celkovém objemu 1.360 m3. Konečné náklady na výstavbu nakonec činily cca 13 mil. Kč.
Po dokončení byl vodovod ve správě Vodovodního svazu „Bor“, později státního podniku Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Po privatizaci v 90. letech minulého století přešel do vlastnictví a správy společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. (dále jen „VaK“), zúčastněné obce se staly akcionáři této společnosti.
Současné možnosti jímání pitné vody, vodárenství
Dnes je výše uvedený skupinový vodovod a další jednotlivé vodovody součástí vodárenského komplexu PKP, který provozuje VaK. Původní plán Ing. Bureše z počátku
minulého století nebyl v celém svém rozsahu realizován. Tato myšlenka byla ale nadčasová a postupně k jeho naplnění přece jen došlo. Převážná část náchodského
okresu je dnes propojena společným vodárenským systémem s centrálním přivaděčem Teplice n. Met. – Vysoká Srbská – Bohuslavice n. Met. Takto je zásobováno
Teplicko, Meziměstsko, Broumovsko, Policko, Náchodsko až po Dobrošov a celá oblast Nového Města n. Met., včetně Slavoňova, Mezilesí a Nového Hrádku. Zhruba 40 vteřinových litrů je dodáváno také do Hradce Králové. Do uvedeného přivaděče je čerpána voda, která je jímána ze zdrojů u Teplic n. Met., Machova, Nízké Srbské, Police n.
Met. a Mýta u Velkých Petrovic. Ve druhé polovině 20. století se také uvažovalo s dodávkou vody z PKP i do Trutnova, tato koncepce však nebyla realizována.
Současný reálný odhad celkového množství podzemních vod PKP, využitelného pro odběry regionálního rozsahu činí 320–370 l/s.

Nerostné suroviny
Ještě v nedávné minulosti byla na území vnitrosudetské pánve významně rozvinutá těžba ložisek rud, paliv, nerudných surovin, stavebního a dekoračního
kamene, stavebních materiálů a cihlářských hlín. Dnes je tato těžba značně utlumena a počet těžebních příležitostí se výrazně snížil na tři – těžba permského melafýru u Rožmitálu v Javořích horách, křídového pískovce u Božanova v Broumovských stěnách a u Libné pod hřbetem Závor a triasového písku u Jetřichova.
Ve 14. století byly v horninách krystalinika, na jižním okraji Stolových hor, dobývány rudy železa. V permokarbonských sedimentech u Horních Vernéřovic, Radvanic
a na dole Ida v Malých Svatoňovicích byl zaznamenán výskyt barevných kovů – mědi, olova a zinku. Společně s těmito prvky se v tmavých permokarbonských jílovcích, bohatých na černou organickou hmotu, vyskytuje i uranové zrudnění. Některé partie těchto jílovců se těžily v 50. letech minulého století jako uranová surovina
v dole Kateřina v Radvanicích.
Zvláštní význam mělo dobývání černého uhlí, rozvinuté koncem 18. století. Sloje černého uhlí se vyskytují především v karbonských sedimentech v okolí hronovsko-poříčského zlomu a směrem k severovýchodu upadají do nitra polické pánve, takže se záhy noří pod perm a křídu až do hloubek okolo 1550 m. Těžba se tu postupně soustře-

Kuprovka (úpatí Jestřebích hor)

dila do čtyř oblastí, které tvořily žacléřsko-svatoňovický revír. Byla to oblast Žacléřská (důl
Marie-Julie, později J. Šverma), Radvanická (důl Kateřina, později Stachanov), Svatoňovická
(důl Ida a Tmavý důl, později Z. Nejedlý a Pětiletka) a Žďárecká (důl Vilemína). Nejhlubší těžené uhelné sloje patří ke spodní části svrchního karbonu. Nejstarší sloje byly plošně málo
stálé, jejich počet se pohybuje kolem 55 a dobyvatelných bylo 15 z nich. Výše uložené sloje byly stálejší, jejich počet byl ale mnohem menší, např. v okolí Radvanic je známo 10 slojí, z nichž dobyvatelných bylo 6, každá o mocnosti 0,6–1,2 m. Sloje vytvářely souslojí či obzory, mocné několik desítek metrů. Černé uhlí, velmi popelnaté a s vysokým obsahem síry,
bylo používáno jako energetické, výjimečně jako koksovatelné. Z důvodu nerentabilnosti
byla zdejší těžba postupně ukončována a v r. 1994 byl jako poslední uzavřen důl Kateřina
v Radvanicích. V žacléřsko-svatoňovickém revíru bylo za celou dobu existence těžby vytěženo cca 62 milionu tun uhlí. (stanoviště č. 1)
Z karbonských sedimentů se pro stavební účely těžily a opracovávaly také žaltmanské ar-

kózy a arkózovité pískovce. (stanoviště č. 2)
V nejvyšších (nejmladších) karbonských a nejstarších permských sedimentech, na severovýchodním úpatí Jestřebích hor, v lokalitě „Kuprovka“ bylo známé měděné zrudnění. Ložisko bylo těženo štolami v dole Bohumír v 60. letech minulého století. Po vytěžení se v areálu dolu zpracovávaly dovážené mědinosné materiály. Bývalá odkaliště po vymývání těchto materiálů zůstala ponechána jako jezera přírodnímu vývoji. (stanoviště č. 3)
Mezi využívané permské sedimenty Broumovské kotliny patřil v minulosti architektonicky atraktivní červený pískovec. Těžil se v lomu na okraji Alpské vísky u Meziměstí a používal se jako stavební a dekorační kámen. (stanoviště č. 13)
V uvedených sedimentech se u Vižňova a především v okolí Otovic vyskytují také obzory
permských vápenců, které se zde v minulosti těžily v šachticích, štolách a malých lomech
a používaly se k výrobě vápna. (Zajímavostí jsou červené vápence, které byly pravděpodobně
používány při stavbě benediktinského kláštera
v Broumově a dovážely
se z nedalekého Polska.)
(stasnoviště č. 13)
Pro výrobu drceného kameniva se v minulosti
používaly jakékoliv dostupné horniny, které
byly dostatečně pevné.
Lomy těchto hornin, potažmo kameniva, jsou
dnes většinou opuštěné.
Železniční viadukt z permského červeného
Ovšem nejkvalitnější
pískovce (Alpská Víska u Meziměstí)
zdejší drcené kamenivo je z permských andezitových vyvřelin, tzv. melafyrů, které se stále těží v kamenolomu
nad obcí Rožmitál na úpatí Javořích hor. Vytěžený kámen se zde drtí na různě velké frakZpracování pískovce v lomu nad Božanovem
ce a používá především pro silniční, železniční a vodohospodářské stavby. (stanoviště č. 15)
(Broumovské stěny)
Z permských sopečných produktů stojí za zmínku ještě ryolitový ignimbrit. Těžil se v lomech
v okolí Hynčic a Ruprechtic a pro svoji dobrou opracovatelnost i zajímavou texturu se s oblibou používal jako stavební či dekorační kámen. Dnes se tato hornina využívá pouze v malém rozsahu jako drcené kamenivo pro údržbu lesních cest. (stanoviště č. 14)
Hlavní nerostnou surovinou, těženou na území Polické vrchoviny je svrchnokřídový
kvádrový pískovec. Od nepaměti byl dobýván v mnoha místních kamenolomech nebo sbírán ve formě napadaných bloků a opracováván na stavební či dekorační kámen a další užitné výrobky. V současnosti se pískovec těží ve stěnovém kamenolomu nad obcí Božanov na úbočí Broumovských stěn (živcový [arkózovitý] kvádrový pískovec) a příležitostně
v zemním kamenolomu nad zaniklou obcí Libná na úpatí Závory (zde jde o glaukonitický kvádrový pískovec). V těchto lomech se těžil a těží kvalitní pískovec pro nejrůznější použití, především však pro výstavbu a obnovu místních i vzdálených, méně či více významných staveb (polická radnice, polický a broumovský klášter, Karlův most v Praze a mnoho
dalších). V sousedním, podstatně starším, lomu, který leží jihovýchodně od božanovského
(dnes v Polsku), byl těžen kámen i pro stavbu berlínského Reichstagu. Vytěžený kámen se
částečně opracovává přímo v lomech a následně zpracovává v kamenických dílnách. Vzhledem k tomu, že božanovský lom je z krajinářského hlediska vnímán negativně, vyvíjí Správa CHKO Broumovsko tlak na maximální využití rozsáhlého odvalu lomu, tedy již těžené
Výrobky z pískovce, kamenická provozovna
a dosud nevyužité hmoty. (stanoviště č. 8, 9 a 10)
spol. Granit Lipnice, s. r. o. (Teplice nad Metují)
V místech nesoudržných pískovců a tam, kde docházelo k usazování vyplavovaného písku
z rozpadajících se pískovců, byly provozovány pískovny, v nichž byl těžen či drcen písek. Používal se pro stavební účely (pískovna nad obcí Bukovice na úpatí Ostaše, pískovna na jihozápadním okraji obce Hlavňov), ale také jako surovina pro sklářské hutě (ložisko sklářských písků u Dolního Adršpachu, které bylo
v provozu do 60. let minulého století a dnes je zatopené pramenními vývěry – lokalita Jezírko v bývalé pískovně).
Ze svrchnokřídových sedimentů se do místních staveb a cest využívaly pro svoji lehkou dostupnost a dobrou opracovatelnost opuky. V místech, kde docházelo k silicifikaci (prokřemenění) těchto hornin, byla jejich těžba ukončena. Významný lom byl například u Bezděkova n. Met., pod Kalabonem. (stanoviště č. 4)
V řadě pískoven při severovýchodním úpatí
Broumovských stěn se těžily silně rozpadavé
triasové arkózovité pískovce. Těžený písek
růžové barvy se využíval ke stavebním účelům
(do malt, pod dlažby, zásypy potrubí apod.).
V současné době probíhá jeho občasná těžba
v pískovně u Jetřichova. (stanoviště č. 11)
Ložiska cihlářských sprašových hlín a spraší, která se nacházela v Broumovské kotlině,
byla opuštěna po 2. světové válce. Sprašové
hlíny pro potřebu místní cihelny se těžily také
na jižním okraji Police n. Met. V r. 1971 byla
těžba ukončena, cihelna zrušena a hliniště zatopeno. Po r. 2000 k němu přibyly ještě tři drobnější hliniště po těžbě hlíny pro utěsnění bývalé
skládky odpadů na severozápadním okraji Police n. Met., které byly rovněž zatopeny a staly
se součástí jezerně-mokřadní lokality (biocentra), s částečným zachováním přirozeného výZatopená bývalá pískovna
Využití opuky jako stavebního kamene voje přírodního prostředí.
(jezero u Adršpašského skalního města)

Ochrana vody, CHOPAV Polická křídová pánev
Geologická stavba, tektonické procesy a další následné přírodní vlivy daly vzniknout na jedné straně unikátnímu, na druhé straně ale velmi zranitelnému vodohospodářskému území. Pro jeho ochranu byla nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. vyhlášena Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Polická křídová pánev. Toto nařízení vymezilo přesné hranice oblasti a stanovilo okruh činností, které jsou zakázané, případně omezené, aby byla v maximální možné míře eliminována případná rizika znečištění či poškození hydrogeologického prostředí PKP. Jednotlivá jímací území a zlomové oblasti PKP jsou navíc
chráněny pásmy hygienické ochrany vod.
Přes převážně velmi dobrou kvalitu využívaných podzemních vod, naznačují lokálně zvýšené obsahy dusičnanů a zjištění chlorovaných uhlovodíků, že
i ve všeobecně málo znečištěném přírodním prostředí PKP existují rizika kontaminace podzemních vod zemědělskou, průmyslovou ale i občanskou činností v zastavěných územích i krajině. Dlouhodobé nebo i nevratné poškození uvedených zvodněných struktur může způsobit nevhodný způsob likvidace odpadů
a odpadních vod, ale třeba i neodborně a nelegálně hloubené vrtané studny a hluboké vrty (např. pro tepelná čerpadla). Proto je důležité, aby tyto činnosti posuzovali a projektovali specialisté a aby zejména hloubení vrtů řídili výhradně oprávnění hydrogeologové. Území PKP je z hydrogeologického hlediska velmi zranitelné a bylo by chybné opakovat některá nešetrná konání prováděná v minulosti. Zachování přirozeného fungování PKP a čistoty přírodní pitné vody
kterou nám poskytuje, by mělo být prioritou nás všech.

Ochrana přírody, CHKO Broumovsko
PKP je součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, vyhlášené vyhláškou MŽP ČR č. 157/1991 Sb., a tvoří více než polovinu jejího území. Geologicky
nejcennější území a lokality, požívající zvláštní ochrany, náleží do národních přírodních rezervací Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, národní přírodní památky Polické stěny, přírodních rezervací Křížová cesta a Ostaš a přírodních památek Borek, Kočičí skály, Mořská transgrese a Pískovcové sloupky.

Významné geologické lokality
Česká geologická služba, jejíž posláním je vedle výkonu státní geologické služby, výzkumu a vzdělávání také geologické mapování, vede databázi významných geologických lokalit. Na území Broumovského výběžku je těchto lokalit registrováno, podle stanovené metodiky, více než 70. Na internetové adrese
http://lokality.geology.cz je možné tuto databázi prohlédnout a o jednotlivých lokalitách se dozvědět více. K těm významnějším patří:
Pískovcová skalní města a útvary: Bor, Ostaš, Polické stěny, Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály
Pískovcové sloupky u České Metuje
Mořská transgrese u Bohdašína
lom Rožmitál u Broumova
Permská stěna v Hynčicích
Děkujeme Vám za návštěvu tohoto geokoutku. Pokud se nám alespoň trochu podařilo zaujmout Vaši pozornost a rozšířit Vaše poznání o výjimečnosti území PKP, jsme velmi rádi. Věříme, že se sem budete rádi vracet a pomůžete nám zachovat expozici i pro další návštěvníky. Můžete se také vydat objevovat PKP
v terénu, v přírodě, v krajině. Jistě se Vám podaří objevit i něco nového a zajímavého.
Doporučujeme návštěvu dalších geologických expozic v blízkém i vzdálenějším okolí:
Geopark Vnitrosudetská pánev, Vižňov u Meziměstí
Nauřná stezka Lom Rožmitál u Broumova
Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší – expozice podkrkonošského hornictví
Naučná stezka Po hornických památkách Jestřebích hor, Rtyně v Podkrkonoší - Malé Svatoňovice
Hornický skanzen Důl Jan Šverma, Žacléř
Hornická stezka Berghaus, Černý Důl v Krkonoších
Městské muzeum Nová Paka – klenotnice, expozice věnující se geologickému vývoji v podkrkonošské pánvi a drahým kamenům
Hornické muzeum Nowa Ruda v Polsku
Město Police nad Metují a Ing. Jan Troutnar, autor geokoutku

