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41 Přírodní památka
Široký kámen

Výměra: 29,81 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 350–440 m 
Území obce: Hamr na Jezeře

Geomorfologicky nápadný pískovcový skal-
ní útvar s rozlehlým plochým vrcholem a str-
mými bočními stěnami jako ukázka tzv. svě-
decké (stolové) hory. Skálu porůstá reliktní 
bor s vtroušeným výskytem jalovce obecné-
ho (Juniperus communis) a jeřábu muku (Sor-
bus aria). V podrostu při severní hraně byl zjiš-
těn rojovník bahenní (Ledum palustre), osluně-
né jižní skalní výchozy porůstá vedle dekora-
tivního vřesu obecného (Calluna vulgaris) ko-
střava sivá (Festuca pallens), ostřice vřesovištní 
(Carex ericetorum) či smldník olešníkový (Peu-
cedanum oreoselinum).

Lokalita je známá jako historické hnízdiště 
sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra 
velkého (Bubo bubo), zalétá sem krkavec velký 
(Corvus corax). Z plazů byla zjištěna zmije obec-
ná (Vipera berus), ještěrka obecná (Lacerta agi-
lis) nebo slepýš křehký (Anguis fragilis).

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

Široký kámen. Vřes obecný (Calluna vulgaris).

42 Přírodní památka Divadlo
Výměra: 2,45 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 365–385 m 
Území obce: Hamr na Jezeře

Pískovcové skalní žebro ve tvaru podkovy 
s ukázkami selektivního zvětrávání v pískov-
ci. Na hradbách vysokých až 10 m se vysky-
tují skalní dutiny, římsy, pseudoškrapy, vošti-
ny a další jevy. K nejzajímavějším úkazům pa-
tří mohutná oblouková skalní brána, železité 
impregnace a skalní mísy. Přírodní památka je 
obklopena kulturními porosty borovice lesní, 
na vrcholech skal se zachovaly fragmenty re-
liktních borů s jmelím bílým (Viscum album). 
V chudém bylinném podrostu se nachází pře-
devším mechy a lišejníky, vzácně kolenec Mo-
risonův (Spergula morisonii) a hadí mord nízký 
(Scorzonera humilis). 

Minulými výsadbami byly do prostoru pa-
mátky vneseny též geograficky nepůvodní 
dřeviny – borovice vejmutovka (Pinus strobus) 
a borovice tuhá (Pinus rigida).

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

Skalní brána v PP Divadlo.

Kozlíček dazule (Acanthocinus aedilis).


