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Výlet pro rodiny s dětmi 

„Tiské stěny“                                               

Turistická nabídka pro rodiny vznikla díky projektu spolupráce MAS Labské skály a MAS Šluknovsko „Společně 
Bránou do Čech“, podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1. 

    
 

Náš tip na celodenní výlet 

 

Tiské stěny (Vstupné: 30,- Kč dospělí / 15,- Kč děti do 15 let)   www.tisa.cz – turistika 

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 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 u kostela sv. Anny a východním koncem skalního města u Turistické chaty. 
Procházka mezi skalami a po skalách Tiských stěn je nenáročná, zvládnou ji i malé děti od ca. 4 let – záleží na jejich 
ukázněnosti. Do skal jezdí i výlety z MŠ. Jen na některých místech jsou výhledy ze skal, tam je zapotřebí děti 
dobře hlídat. Vstup do skal je na vlastní nebezpečí. Sportovní obuv je nutná! 

V Tisé mohou návštěvníci vidět v kostele sv. Anny mj. sochu navráceného Schönšteinského anděla z původní tvrze 
v místech dnešní obce Tisá. Kostel je otevřen pouze po dobu konání mše vždy 1. neděli v měsíci. 

Za zmínku stojí rovněž 9 informačních tabulí s názvem „Historický průvodce obce Tisá“, věnovaných historii obce. 
Najdeme je na cestě od kostela sv. Anny k pomníku padlým v 1. světové válce směrem ke vstupní bráně do Tiských 
skal. Projekt realizovalo občanské sdružení „Sdružení rodičů a přátel dětí v Tisé“ ve spolupráci s obcí, firmou BFHM 
a Muzeem města Ústí nad Labem. 
Obec Tisá má co nabídnout po celý rok. Kromě Tiských stěn je zde možnost zimního vyžití, v Tisé najdeme malý 
lyžařský vlek a v okolí běžecké trasy. Po celý rok se dají podnikat vyjížďky na koních a nordic-walking. Možností 
ubytování je v obci  několik. 
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Evropa investuje do venkovských oblastí 

http://www.tisa.cz/

