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Středočeský kraj

↑ Výhled z Albertových skal

Albertovy skály
↑ Text: Vojtěch Pavelčík
Foto: Vojtěch Pavelčík
a archiv autora

Hodně vyznavačů vysokohorské turistiky
cestuje za zážitky za hranice naší republiky.
Mnozí však vezmou rádi zavděk i našimi,
o něco nižšími, pohraničními horami. Pro
většinu z nich však bude zřejmě velkým
překvapením, že si na „horskou“ túru mohou
vyšlápnout i přímo v srdci Čech. Tento zážitek
jim mohou nabídnout Albertovy skály
nedaleko Sedlčan.
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↑ Zákrut Vltavy pod Albertovými skalami s rekreačním střediskem Smilovice

Skály
Albertovy skály leží na břehu Vltavy,
respektive Slapského jezera, nedaleko dnešních rekreačních oblastí
Oboz, Smilovice a Častoboř v okrese Příbram.

Před napuštěním
přehradního jezera se skály
nad říční hladinou vypínaly
o 35 m výše.

Tok řeky lemují po levém břehu
právě mezi letovisky Oboz a Častoboř v délce asi 2 kilometrů a tvoří úchvatné skalní panorama vypí-

nající se nad hladinou Vltavy. Při
pohledu na tuto scenérii si dnes již
málokdo dovede představit, že
před napuštěním Slapského jezera se skály nad hladinou Vltavy
vypínaly ještě o nějakých 35 metrů
výše.
Celou oblast Albertových skal
(dříve zvaných skály Bílé) s dominantním vrchem Drbákovem
(490 m n. m.) dnes tvoří tři lokality
– „Tisová“ (severní svah vrchu Drbákova), „Bílé skály“ a „Farský les
u Častoboře“. Samotný masiv tvoří několik skalních žeber od sebe
oddělených úžlabinami, ve kterých se nachází kamenná suť.
Z geologického hlediska se jedná
o rozmanitou oblast tvořenou

mnoha horninami z různých údobí. Toto rozmanité složení podmiňuje i pestrou skladbu rostlinných
a živočišných společenstev, jež
zde žijí. Právě výjimečnost lokality
byla důvodem její ochrany a vyhlášení přírodní rezervace. Roku
2008 získala lokalita status národní přírodní rezervace.

Z historie rezervace
a naučné stezky
První část dnešní rezervace byla vyhlášena již roku 1933 a nazvána „Drbákovské tisy“. To napovídá, že lokalita je zajímavá obzvláště hojným
výskytem silně ohroženého tisu červeného.
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Rezervaci zdobí asi tisícovka
vzácných tisů červených.

Tohoto jehličnanu ve volné přírodě
neustále ubývá a ve většině evropských zemí je zákonem chráněn.
Na Drbákově se nachází v počtu cca
1 000 kusů, v některých případech
se jedná o značně vzrostlé exempláře. Na lokalitě se však nachází i velké
množství dalších chráněných druhů
rostlin i živočichů, takže v roce 1977
byla rezervace rozšířena i o sousední Albertovy skály a její rozloha tak
dnes dosahuje téměř 63 ha.
Veřejnosti zpřístupňuje toto nevšední místo naučná stezka. Historie jejího vzniku sahá až do 50. let
20. století, kdy byl jejím prvním budovatelem rodák z nedaleké osady
Zadní Hluboká, pan Karel Bartůňek (1897–1972). Původní profesí
byl zedník a žil na dnes již Vltavou
zatopené samotě Vymyšlenka. Byl
skutečným milovníkem a znalcem
okolní přírody. Krásy kraje se snažil
zpřístupnit i mládeži, která začala

jezdit na tábory na nedalekou Častoboř. A sám, jen s krumpáčem
v ruce, začal budovat stezku napříč
Albertovými skalami. Stezce se pak
začalo říkat Bartůňkova a dodnes je
po tomto vzácném člověku pojmenována jedna z vyhlídek. Pokračovatelem pana Bartůňka se stal pan
František Veselý (1930–2000), nadšený sedlčanský turista a skaut známý spíše pod přezdívkou Robin.
S Karlem Bartůňkem se seznámil
právě na jednom z táborů pořádaných na Častoboři a zasloužil se
o další rozšíření stezky, na které pak
také působil jako neoﬁciální průvodce. Po dlouhých letech byly
na stezce v roce 1987 osazeny informační panely a tak se z ní stala
stezka naučná. Díky péči Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR byly
panely v roce 2009 znovu opraveny
a aktualizovány a stezka byla znovuotevřena v květnu roku 2010.

↑

s červený v lese na úbočí
Drbákova

Vycházka do skal
Naučná stezka vychází z malého
parkoviště zvaného U křížku, které

↓ Pohled na skalní amﬁteátr s vrchem Drbákovem od Vltavy
od osady Oboz ještě před napuštěním Slapského jezera.
Foto z 20. let 20. století.
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se nachází asi ½ km nad obcí
Nalžovické Podhájí u silnice
ve směru Přední Hluboká a Často-

↓ Vltavské údolí pod Albertovými skalami před
napuštěním Slapského jezera.
Foto z 20. let 20. století.

www.sportkoncept.cz/salto

boř. Právě zde stojí rozcestník žluté
a modré turistické značky, přicházejících sem z Hrazan a Nalžovic.
Zde je také poslední místo, kam se
dá dojet autem. Lokalita je, bohužel, špatně přístupná hromadnou
dopravou a přijet sem automobilem zůstává zdaleka nejjednodušší
možností, jak se na Albertovy skály
dostat.
Samotná naučná stezka je dlouhá
asi 7,5 km a najdete na ní 11 zastavení s informačními panely,
na nichž se dočtete spoustu zajímavostí o historii lokality, jejích přírodních poměrech, geologii, o voroplavbě, vzniku stezky i o životě
a práci lidí, kteří stezku budovali.
Trasa vede jak krásnými lesy s mnoha vzrostlými tisy, tak příkrými cestičkami v skalních rozsedlinách.
Nevyhnete se ani suťovým polím
a nádherným skalním partiím s hlubokými srázy padajícími až k samé
hladině Vltavy.

↑ Trasa naučné stezky v Albertových skalách

Pro toho, kdo trpí závratěmi,
není trasa vhodná!

Samotná vycházka není dlouhá,
ale díky náročnému terénu a několika opravdu nádherným výhledům do údolí Vltavy zabere jistě 2
až 3 hodiny. Pokud trpíte závratěmi, je dobré předem zvážit, zdali
je pro vás trasa vhodná. Nejnáročnější skalní partie je nutné projít
celé, není možná žádná zkratka.
Opravdu dobrou turistickou obuv
lze v tomto případě jen vřele doporučit. Trasa je určena výhradně
pěším turistům, pro cyklisty je naprosto nevhodná a nebezpečná!
Popisovanou lokalitu i okolí Albertových skal najdete v mapě KČT č. 38
(5C) Hřebeny a Slapská přehrada.
Zvětšený výřez z mapy č. 38 edice Klubu českých turistů

