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Přírodě Tiských stěn pomůže evropská dotace 

 
 
Projekt [1], který bude v Tiských stěnách zahájen 5.května, pomůže v tomto vyhledávaném 
skalním městě snížit erozi. Zdejší pískovec je totiž velmi měkký a snadno se drolí. Proto budou 
instalovány dřevěné přehrážky, aby zabránily splavování písku od úpatí skal. Vybudovány budou i 
schodišťové stupně, které pomohou zpevnit povrch turistických stezek. Právě okolí turistických 
tras je totiž erozí velmi ohroženo, neboť je zde povrch vlivem intenzivního sešlapu nejvíce 
narušován. 
 
„Jsem rád, že se nám podařilo získat potřebné finance. Eroze je v Tiských stěnách skutečně velký 
problém a projekt přispěje k zachování skalního města i pro příští generace,“ vysvětluje Petr Kříž, 
AOPK ČR, vedoucí Správy CHKO Labské pískovce a krajského střediska Ústí nad Labem.  

 
Práce budou ve skalním městě postupovat po etapách. „Předpokládá se, že o víkendech a 
svátcích budou veškeré turistické trasy volně průchozí,“ konstatuje starosta obce Tisá Jiří 
Jandásek. Ve všední dny ovšem musí návštěvníci počítat s uzavřením kratších úseků turistických 
stezek. Informační cedule budou umístěny v terénu na dobře viditelných místech. Předpokládá se, 
že práce budou ukončeny v závěru července. 
 
Průběžné informace o projektu můžete sledovat na webových stránkách AOPK ČR 
http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/, údaj o aktuálně uzavřeném úseku turistické trasy bude 
k dispozici na webu obce Tisá http://www.tisa.cz/ a stránkách Českého horolezeckého svazu 
http://www.horosvaz.cz/. Informace o Operačním programu Životní prostředí jsou k dispozici na 
www.opzp.cz. 
 

 
Poznámky: 
[1] „Tiské stěny – Projekt technických opatření k zajištění protierozní ochrany“. Financování je zajištěno 
z Operačního programu Životní prostředí, příjemcem dotace je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK 
ČR). Garantem realizace je AOPK CR, Správa CHKO Labské pískovce a krajské středisko Ústí nad Labem. 
Částka na realizaci opatření je 3 968 105,-Kč. 

 

Kontakt:  

Petr Kříž, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Labské pískovce a 
krajské středisko Ústí nad Labem, tel. 725 571 781, email: petr.kriz@nature.cz 
Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail karolina.sulova@nature.cz, tel: 
724102406 

 

 

 

 

 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz  

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména 
o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.  
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