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18 Národní přírodní památka
Peklo

Výměra: 58,98 ha
Vyhlášeno: 1967
Nadmořská výška: 247–303 m 
Území obce: Kvítkov, Česká Lípa, Zahrádky

Erozí vypreparovaná čedičová skála a výrazná krajinná dominanta (419 m n. m.), známá též pod 
jmény Lysá skála nebo Spící panna. Čedičová hornina podmiňuje výskyt teplomilné květeny jak 
nelesní, soustředěné na nezazeměném temeni, tak lesní při úpatí útvaru.  Společenstva skalních 
stepí reprezentuje např. keř skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), kostřava sivá (Festuca 
pallens), pelyněk ladní (Artemisia campestris), netřesk výběžkatý (Jovibarba sobolifera) a několik 
druhů rozchodníků (Sedum spp.). Skalní štěrbiny osídlují kapradiny sleziníky (Asplenium) a osladič 
obecný (Polypodium vulgare). Dubohabrový háj při úpatí je místem bohatého výskytu lilie zlato-
hlavé (Lilium martagon) a dalších hájových druhů, např. zvonku broskvolistého (Campanula per-
sicifolia), jaterníku podléšky (Hepatica nobilis), prvosenky jarní (Primula veris). Z ptáků, kteří tu by-
li zaznamenáni, jmenujme motáka pilicha (Circus cyaneus) nebo krkavce velkého (Corvus corax), 
z plazů ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Z bezobratlých se vyskytují vzácné teplomilné druhy 
měkkýšů, kobylek a brouků (Cymindis angularis, Masoreus wetterhallii aj.). Podmáčené louky v blíz-
kém okolí jsou lokalitou vzácné mokřadní vegetace.

Provodínské kameny.

Spravuje Krajský úřad Libereckého kraje, tel.: 485 226 428

Netřesk výběžkatý (Jovibarba sobolifera).

19 Přírodní památka
Provodínské kameny

Výměra: 2,32 ha
Vyhlášeno: 1956
Nadmořská výška: 360–419 m 
Území obce: Provodín

Kaňonovité údolí Robečského potoka vytvo-
řené ve svrchnokřídových kvádrových pískov-
cích mezi Zahrádkami a Českou Lípou. Na skal-
ních stěnách se vyskytují rozmanité geomorfo-
logické jevy – převisy, jeskyně, úzké rokle, že-
lezité inkrustace, voštiny, nedokonalé skalní 
hřiby, množství drobných žlábkovitých škra-
pů a další. Hrany kaňonu jsou porostlé reliktní-
mi bory, na strmých svazích převládají suťové 
javořiny s lípou malolistou (Tilia cordata). Dno 
údolí je pokryto potočními sedimenty, na kte-
rých se vyvinula typická lužní společenstva. 
V podrostu na jaře převládá bledule jarní (Leu-
cojum vernum), kromě ní se zde vyskytuje kosa-
tec žlutý (Iris pseudacorus), árón plamatý (Arum 
maculatum), ďáblík bahenní (Calla palustris), 
prvosenka vyšší (Primula elatior), blatouch ba-
henní (Caltha palustris) a další vlhkomilné dru-
hy. Na lokalitě byl zjištěn výskyt 78 druhů ptá-
ků, hnízdí zde například ledňáček říční (Alcedo 
atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus) či výr vel-
ký (Bubo bubo). Ze zajímavých savců se zde vy-
skytuje vydra říční (Lutra lutra). Při průzkumu 
bezobratlých byl zjištěn výskyt 250 druhů hmy-
zu a bohatá fauna lesních plžů a vodních mlžů. 
Údolí je turisticky velmi atraktivní, prochází jím 
naučná stezka Peklo. Pro snížení dopadu turis-
tického ruchu jsou kolem Robečského potoka 
udržovány povalové chodníky.

Meandry Robečského potoka.

Spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR, tel.: 475 220 525

Porost bledule jarní v NPP Peklo. 


