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Panská skála byla vyhlášena 
národní přírodní památkou pro 
ochranu unikátního čedičové-
ho suku s typickou sloupcovou 
odlučností. Tzv. kamenné varha-
ny byly obnaženy těžbou sloup-
cového čediče v 19. a 20. stole-
tí. Pozůstatkem těžby je i jezírko 
na úpatí přírodní památky. 

27 Národní přírodní památka 
Panská skála

Výměra: 1,26 ha
Vyhlášeno: 1953
Nadmořská výška: 560–597 m. n .m.
Území obce: Kamenický Šenov

Chráněné území se nachází při hranici Libereckého a Ústeckého kraje poblíž hlavní silnice z No-
vého Boru do Kamenického Šenova. Vzhledem ke snadné dostupnosti je to jedno z nejpopulár-
nějších a nejčastěji navštěvovaných chráněných území.

U třetihorních vyvřelin (čedičů, znělců a dalších) se objevuje 
tzv. sloupcová odlučnost. Sloupce vznikají při chladnutí a tuh-
nutí horkého magmatu a většinou mají tvar pěti až šestiúhel-
níku, pouze zřídka mají větší či menší  množství stěn. V Liberec-
kém kraji není Panská skála ojedinělým příkladem sloupcové 
odlučnosti, najdeme ji i v dalších chráněných územích (např. 
Pustý zámek, Čertova zeď, Kodešova skála, Stříbrník a další).

Spravuje Správa CHKO České středohoří, tel.: 475 220 525

Louka u kostela v centru obce Slunečná, ve 
východní části CHKO České středohoří, na kte-
ré se vyskytuje zdomácnělý šafrán bělokvě-
tý (Crocus albiflorus) vykvétající každoročně 
po roztátí sněhu. Kromě šafránu se na lokali-
tě vyskytují i další chráněné jarní druhy – ble-
dule jarní (Leucojum vernum) a prvosenka vyš-
ší (Primula elatior). Výskyt těchto druhů je zá-
vislý na pravidelném obhospodařování louky 
(kosení, pastva).

28 Přírodní památka
Farská louka

Výměra: 0,22 ha
Vyhlášeno: 1968
Nadmořská výška: 373–378 m 
Území obce: Slunečná

PP Farská louka.

Spravuje Správa CHKO České středohoří, tel.: 416 574 611

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus).
NPP Panská skála

Sloupcová odlučnost čediče.


