Tiské stěny
Co cestou uvidíte.
Tiské stěny jsou pískovcová skalní oblast a přírodní památka poblíž obce Tisá na Děčínsku.
Jedná se o pískovcové město, ojedinělé svou rozlohou i rozličností skalních útvarů. Obec Tisá
se nalézá blízko hraničního přechodu Petrovice, mezi Teplicemi v Čechách a Děčínem.
Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, do níž spadající i Tiské stěny, je součástí
rozsáhlé pískovcové tabule, která vznikla asi před 90 milióny let v křídovém období
druhohor. Poté co moře ustoupilo, které se zde v té době rozkládalo, zde zůstaly vrstvy
usazených pískovců, zpevněných nejrůznějšími tmely. Postupem času došlo pohyby
zemské půdy k popraskání těchto sedimentů. Postupné zvětrávání, eroze, působení vody
a odnosy materiálů zapříčinily vznik této bohatě členěné krajině s hlubokými kaňony se
svislými stěnymi s různorodou modelací, která již v mnoha případech dostala své
pojmenování.
Tiské stěny jsou přírodní památkou - bizarním skalním
městem jižního okraje krušnohorského zlomu druhohorní
pískovcové tabule. V západním výběžku Chráněné krajinné
oblasti Labské pískovce vytvářejí spolu s Rájeckými
stěnami, Ostrovskýmí stěnami a Vysokým Sněžníkem
atraktivní turistickou a horolezeckou oblast. Pískovcový
masiv Tiských stěn, dosahující nadmořské výšky až 613
metrů, spadá k jihu téměř jednolitou svislou hradbou, na
severní straně byl erozivními denudačními procesy rozrušen
do četných sloupů, věží, stěn, roklí, soutěsek, převisů,
jeskyň, náměstí a skalních hřibů. Tiské stěny patří k
nejstarším turistickým oblastem Labských pískovců.
Dočteme se o nich například již v průvodci po děčínském panství z roku 1828, ve kterém
nalezneme i jedno z nejstarších vyobrazení části zdejších skal - útvary Doktor a Starosta
(Der Doctor und der Bűrgermeister bei Tyssa). K návštěvě skalního města byl v dřívějších
dobách doporučován průvodce, který cestou upozorňoval na skalní útvary podněcující
návštěvníkovu fantazii. Tradice názvů skal se udržuje, ty nejznámější se zachovaly
dodnes. Tiské stěny se dělí na dvě velké části - VELKÉ A MALÉ STĚNY, jimiž vedou
prohlídkové trasy. Obě spojuje naučná stezka značená bílým čtvercem s úhlopříčným
zeleným pruhem, na které je 7 informativních zastávek. Po hřebeni Velkých stěn vede
také červeně značená turistická stezka, která je nejkratší spojnicí mezi vstupním areálem
a východním koncem skalního města u Turistické chaty.

Text použit s http://www.tisa.cz/turista_tiskesteny.html

