
Terénní exkurze



ÚVOD
 Dne 3. 3. 2014 v pondělí jsme se sešli na parkovišti kousek od školy. Oba naši 

průvodci (učitelky) nám vysvětlily, co vlastně budeme na této terénní výpravě 
dělat. Napsali jsme si zadání do svých bloků a po půl hodinovém vysvětlování se 
vydali na autobus, který o pár minut později odjížděl. Autobusem jsme jeli cca 20-
25 minut. Když jsme vystoupili ven, trochu se ochladilo. Viděli jsme Tiské stěny a 
hezkou přírodu všude kolem. Ze začátku jsme na ně koukali stejně jako vždycky. 
Prostě naproti nám stály skály, které pro některé z nás vždy byly jakousi 
prodlouženou procházkou se psem. Nejprve jsme došli ke skalnímu náměstí, kde 
už paní učitelka zahájila výpravu. Řekla nám vcelku dost informací o 
geomorfologickém vývoji. Pokračovali jsme dál na Velký okruh. Po cestě jsme 
získávali mnoho poznatků i informací vlastním okem i aktivní prací např. odběr 
vzorků nejen hornin, ale také mechů a lišejníků. Všímali jsme si věcí, na které 
mnohdy ani nepomyslíme. Zaujala nás část, kdy jsme při výkladu zjistili, že jsme 
byli zcela zatopeni mořem. Dále také to, že skály (tedy pískovec)  vsakuje velké 
množství vody, proto kameny tolik kloužou a nejsou ani za vlhka moc bezpečné. 
Očekávali jsme klasickou procházku nebo výlet do skal, ale místo toho jsme s 
radostí poznávali naší okolní krajinu i přírodu.  



 Tiské stěny jsou 
pískovcové skalní město 
a přírodní památka 
poblíž obce Tisé na 
Děčínsku 

 Jsou ojedinělé svou 
rozlohou i rozličností 
skalních útvarů

 Tiské stěny leží v 
nejzápadnější části 
Labských pískovců, v 
blízkosti národního 
parku České Švýcarsko

 Blokovitá odlučnost
 150-300 m.n.m.



GEOLOGICKÝ VÝVOJ
 Skalní město u Tisé vzniklo 

intenzivní selektivní erozí v 
okrajové části tabule, 
tvořené kvádrovými 
pískovci bělohorského 
souvrství 

 Na území České republiky 
je jediným skalním městem, 
které v tomto souvrství 
vzniklo

 Železitá a křemičitá příměs







GEOMORFOLOGIE
 Skalní náměstí
 Závrty, voštiny = mechanické

a  chemické zvětrávání
 Nachází se zde “Malý Grand 

Canyon“
 Obloučky Českého Středohoří 

vytvořené sopečnou činností
 Skalní útvary: římsa, hřib, věž,

brána



FAUNA A FLÓRA

FAUNA FLÓRA
 Vlci
 Srnky
 Zajíci
 Dravci 
 Kuna
 Výr velký

 Zelené řasy-zrněnka

 Lišejníky-dutohlávka sobí, 
terčovka bublinatá, mápovník
zeměpisný

 Kapradiny-hasivka orličí

 Modřín opadavý
 Borovice-obecná, kleč

 Bříza obecná
 Vřes obecný
 Brusnice borůvka



Terčovka bublinatá

Dutohlávka sobí



ZÁVĚR
 Poznali jsme tu neočekávané věci. Dozvěděli se mnoho nového k naší 

sousední chráněné oblasti. Moc nás nebaví číst informační tabule. Tato 
terénní exkurze nás naučila je číst. Už se nebudeme drát jen za cílem, ale 
budeme si všímat i okolí. Velice nás zaujalo to, jak se vlastně skály vůbec 
vymodelovaly až do takovýchto tvarů. Po cestě nám paní učitelka 
představila i několik zástupců flóry. Proč jsme vlastně po celou dobu 
exkurze vnímali věci, které v Tiských stěnách obvykle nevídáme? Bylo to 
pro nás skvělé, teď už na toto krásné místo pojedeme s pocitem, že o nich 
něco víme…budeme tuto krajinu jinak vnímat a vychutnávat si každý 
moment, který jen tak nezažijeme. Musíme říci, že si odtud odvezeme 
mnohé zážitky. Konečně už pořádně víme, co znamená slovo geologie a 
geomorfologie a jaký to má vlastně mezi sebou rozdíl. Máme z toho 
krásný naplňující pocit. Je samozřejmě skvělé si čas od času takhle projít 
krajinu a zamyslet se, co tu vlastně je.





ZDROJE
 http://lokality.geology.cz/22
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Tisk%C3%A9_st%C4%9B

ny
 http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map

.php?mapa=g50&y=759500&x=962400&s=1


