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Jeskyně víl

Vážení návštěvníci,
ledopády v okolí Kyjova, Brtníků a Vlčí Hory patří určitě k největším zimním atrakcím Národního parku České Švýcarsko. Pro lepší
orientaci v zasněženém terénu jsme pro Vás připravili přehlednou mapku, ve které naleznete nejen všechny nejznámější ledové
útvary, ale také tipy na dva okružní výlety k ledopádům.
Přejeme Vám krásné zimní zážitky!
Správa Národního parku České Švýcarsko
Při zimních toulkách za ledopády dodržujte prosím několik
základních pravidel:
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Na přístupových cestách se pohybujte s nejvyšší opatrností
- často bývají zledovatělé!
Dbejte o vlastní bezpečnost a nevstupujte pod ledopády!
Během výletů se držte značených tras, tj. klasických turistických značek, případně značení správy NP (viz foto)
Neničte ledovou výzdobu
Dodržujte pravidla Návštěvního řádu NP
Dbejte pokynů terénních pracovníku správy NP
Respektujte případná omezení pohybu související s ochranou hnízdišť vzácných ptačích druhů

Opona

Jak vznikají ledopády?
Voda prosakující pískovcovým podložím a stékající po skalách
se při teplotách pod bodem mrazu mění v led. Ten postupně
v malých vrstvách přirůstá a vytváří nádherné ledové útvary
připomínající zmrzlé vodopády, sloupy, opony apod.
Intenzita tvorby ledopádů závisí na průběhu počasí. Největší
útvary vznikají v období déletrvajících mrazů a bohaté sněhové
nadílky, naopak během mírných zim je ledová výzdoba chudší,
případně i zcela chybí.
Žlutavé až hnědočervené zbarvení ledopádů je způsobeno
přítomností látek rozpuštěných v mrznoucí vodě, které vznikají
rozkladem odumřelých zbytků rostlin.
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Označení ledopádů a přístupových cest v terénu (značení Správy NP)
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