Rozsáhlé oblastI Tlsk9ch stěn
lsou znllmy JUl po slaleU. Zll
t~lcetlloté
války, kdy okolnl
osady byly zničeny, nalézali le·
Uch obyvatelé ve skal nich fO'
kHch fl slollch dlouhodob9
ťlkryl. TOIO obdobl p~lpomlnllll
rOzné znoky o kfU.e vytaSllné
do plskovce, Tnké zde se vy·
prllvOJI [pověsil o francouzském
pokludu II o švédské válečné
pok lndnO. kdes i tu pr9 ukryté.
Ve druhé ·polovlně 19. SIDlelI
se Tiské s kály stával' znllm9m
II vyhledáVaným v91etnfm mf·
stem. Turisticky značenI! cesta
vycházf
dnes ze
s kalnlho
nádvoN a zahrnuje dva prohlldkové okruhy: Malé a Volkl!
TiSké stěny. Patnl!ct zastávek
nově otevtené nouč n é
stezky
seznamu je ntivštěvnlky s ně 
kter9ml p řl rodnlml zvlti!l tnostml télo oblasti II s geologlck9m
vznIkem lobsk9ch plskovcn.
V mlstech, kter9ml v letnlm
obdobl procMze jl pot!etné sku·
plny náV§tllvnfkQ, Je nynl v zl·
mě Ucho a klid. Zunětenou
stezku len zfldka poruU stopa
lesnl zvěre nebo oledlněléhO
lurlsty. Slunce s oblffeml pronIká Qzk9ml komfny do hlubok9 ch rokli a soutilsek. Cutá
skaln! okno pllk umotull ne·
obvyklé pohledy na skupiny pls·
kovcov9ch větl. Jl nova lka a
s n ňhov9 prlkrov ješlň vice zdil·
rozllul l strukturu
blzarnlch
sk alnlch ťltvari.'l. ve kter9ch lze
pti trošce fa ntazIe objevit I 11nG podob noSlI, než JSOu uvádě n y
v prllvodcfch. Pokroucené větve
smrkO a borovic se sklá n ěj' pod
Ilhou sněhu a vylváfell podivné
ledové květy.
Vystoupila-II
pak
strm9m
schodlštňm (což ovšem vyžaduJe určitou o?atrnost) at na
okrflJov9 masiv. mOteta dále
pokručovat upravenou stezkou,
sledujlcl okralové skály liŽ
k turistické chalě. Z nl!koUkll
vyhlldkov9ch mls t lze za pN·
znivého počasl nebo za Inverznl
povětrnostnl situace
prehlédnout :r.áVěreČnou část Mebane
Krušných hor a četné kute lo·
vité vrcholy Ceského sttedohofl . které ČUlo jako p~lzraky
vystupuj! nad mo~em mrakd
- a bohufel I prdmyslových
exhalacI.
Zlmn! návštl! va TISk9ch stlin
zanechává
nezapomenutelné
dojmy. Stačl k lomu Jen mdlo:
přilit a otavfft očl I srdce.

Z 1M Ní KRÁSA
TISKÝCH STĚN
KAREL PLECHAC
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J KVETY ZIMY - 2 vfllLliO Z KRAlB T ISKfCH SKAL NA SKALNI
vEZ ZVANOU KOSTBt.1CHK A NA OBBC TISA _ 3 SPORTOVNl vEZ
- " ":.'DNA ZB SKALNlcll BRAN - 5 DOLE CESTA KE VSTUPU
DO SKAL (SN1MKY AurORA CLANKU}
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