Tým

Správné

1.Vrcholek Ještědu leží
1012 m nad mořem. Byl
vždy holý a od pradávna
lákal poutníky toužící po
dalekém výhledu. Od
roku 1844 stála na
vrcholu malá chatka
poskytující občerstvení a
roku 1907 zde byl
otevřen první hotel s
mohutnou věží. Na jeho
místě byl v letech 1966 –
1973 postaven hotel
dnešní podle projektu
architekta Karla
Hubáčka.Jak a kdy zanikl
původní hotel z roku
1907?

9.Jedna z nejmohutnějších bitev, kterou
Ještědské hory viděly, se odehrála na polích
mezi Františkovem, Horní Suchou a
Ostašovem.Pruský vévoda Beverns ráno se
svými vojáky překročil Ostašovský potok a
zaútočil pod palbou rakouské artilérie v
Ostašově na rakouské linie. Řady pruských
pěšáků se rozestoupily a za nimi vyrazila jízda.
Na úbočí Ještědu ovšem stála pozorovatelna
velitele rakouských grenadýrů, který dal pokyn
vpadnout pruské jízdě do zad a zahájit ostrou
palbu z baterie děl na Keilově vrchu. Nastal
rakouský protiútok, nicméně byl příliš vlažný, a
tak jej opět rozdrtily nájezdy pruských husarů.
Rakouskou zkázu zakončil souboj grenadýrů na
bodáky.Porážka Rakušanů v bitvě u Liberce
inspirovala císaře Josefa II. k úvahám o
vybudování velké pevnosti na Ještědském
hřebeni.Jistě víte, o jakou bitvu se jedná.
Napište datum konání bitvy.

10.V roce 1997 byla prozkoumána
libereckými jeskyňáři patrně poslední
objevená a asi nejkrásnější jeskyně v
Ještědském krasu. Jeskyně se
nachází nedaleko Kryštofova údolí.
Je tvořena pěti vzájemně
propojenými prostorami s řadou
nádherných krasových jevů, včetně
stalaktitů, stalagmitů, stalagnátů,
mléčných brček, jeskynních perel a
aragonitových keříčků zvaných
lekníny. Část jeskyně zvaná Jeskynní
dóm dosahuje krásy podzemních
prostor Moravského krasu. Jak se
jmenuje jeskyně?

Celkem bodů

3 Podstávkový dům.

3 21.4.1757

3 Nedobytná

3

30

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

3 b) Baltským a Severním

3 ŘOP Ředitelství opevňovacích prací

2 Tobiáš

3 Johana Emerencie

1 Roubenky

0 21.4.1757

3 Kateřinská jeskyně

0

21

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

3 b) Baltským a Severním

3 Dle zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací)

3 Tobiáš

3 Johanna Emerencie Gallasová

3 roubenný dům s podstávkou

3 21. dubna 1757

3 Nedobytná jeskyně

3

30

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

3 b) Baltským a Severním

3 Lidové označení „řopík“ vzniklo již v druhé polovině třicátých let podle zkratky ŘOP

3 Tobiáš

3 Pánové Z Donína

0 Roubenky

0 21.4. 1757

3 Bozkovské Dolomitové Jeskyně

0

21

Holky z pětky

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

3 b) Baltským a Severním

3 Podle zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací)

3 Tobiáš

3 Johanna Emerencie Gallasová

3 Roubený dům s podstávkou a malými dělenými okny, se sedlovou střechou a hrázděním v patře.

3 21. 4. 1757

3 Nedobytná jeskyně

3

30

Chrastíci

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

3 b) Baltským a Severním

3 Podle zkratky ŘOP(ředitelství opevňovacích prací)

3 Vampýr Tobiáš

3 Johanna Emerencie Gallasová

3 Podstávkový dům

3 21.dubna 1757

3 Nedobytná jeskyně

3

30

Patláci

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 e) Holubník

0 b) Baltským a Severním

3 ŘOP Ředitelství opevňovacích prací

2 Tobiáš

3 Jindřich z Donína

0 Lidová Archytektura

0 21.4.1757

3 Kateřinská Jeskyně

0

17

Plyšouni

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 c) Nisanka

0 b) Baltským a Severním

3 zkratka obor Vojenství,letec,kosmonautika

0 Tobiáš

3 Gabriela Mikulková

0 roubemka

0

1757

1 punkevní jeskyně

0

13

Bohemky

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

3 a) Středozemním a Baltským

0 Protože je odolný.

0 Tobiáš

3 Gabriela Mikulová

0 Roubenky

0

1757

1 Loupežnická jeskyně

0

13

Hrášci Rynoltice

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

3 b) Baltským a Severním

3 podle skradky ŘOP

3 Tobiáš

3 Helena Březinová

0 Zámek - fasády

0 30 letá válak (1618 – 1623)

0 Jeskině Balcarka

0

Optimus fiver

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 c) Nisanka

0 b) Baltským a Severním

3 ředitelství opevněných prací

2 Tobiáš

3 Johanna Emerencie Gallasová

3 podstávkový dům

3 1757 22.- 23. Dubna

1 Nedobytná jeskyně

3

24

3 Johanna Emerencie Gallasová

3 Srub

0 21.4.1757

3 Hanychovská jeskyně

0

24

Lidové označení „řopík“ vzniklo již v druhé polovině třicátých let podle zkratky ŘOP Ředitelství opevňovacích prací

3 jmenoval se Tobiáš

3 Johanna Emericie hraběnka Gallasová

8.Nejcennějším dokladem lidové kultury Lužických hor je zdejší původní architektura, která si dodnes
uchovala z velké části původní ráz. Roubené a hrázděné chalupy, kamenné mlýny, bytelné hospody a
na německé straně i dřevěné, tzv. beraní větrné mlýny doplňují typické lužickohorské chalupy – tmavé
domy s oblouky okolo oken a vysokou střechou s malými okénky ve štítě. Tyto domy se staly jedním z
nejvýraznějších symbolů zdejší krajiny, který se dostal i do znaku Chráněné krajinné oblasti Lužické
hory.O jaký typ venkovského domu se jedná?

d) Vyhořel v roce 1963

3

3 Tobiáš

7.18. století přineslo do Lužických hor další rozvoj
zdejší domácí výroby, zejména přadláctví a tkalcovství.
Původní řemeslná výroba v jednotlivých chalupách
začala být postupně organizována. Textilní výroba se
velmi specializovala a vytvářely se první manufaktury.
Jedna z úplně prvních textilních továren byla zřízena
roku 1723 v budově zámečku tzv. Azylu v Hrádku nad
Nisou.Výstavbu řídil tehdejší panský hejtman Elias
Kessler, zvaný Sprengeisen čili Lamželezo. Kdo tehdy
vlastnil panství a svolil ke zřízení textilní manufaktury?

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Baltským a Severním

3 Podle zkratky ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací

6.Středověk je historickou etapou,
která není doposud v Lužických
horách zcela prozkoumána. Zejména
na české straně jsou v posledních
letech činěny nové objevy. Dne 3.
března 2010 byla při rekonstrukci
hrádeckých ulic nalezena pouhých
20 cm pod povrchem kostra, která
byla do hrobu uložena obličejem k
zemi a v ruce svírala pět pražských
grošů Jana Lucemburského z let
1310 až 1330.Genetici a
antropologové zjistili, že šlo o muže
ve věku asi padesáti let. Zvláštní
způsob jeho pohřbení vedl k teoriím,
podle nichž mohlo jít o člověka
považovaného ve své době za upíra.
Jiné vysvětlení je, že mohlo jít o
sebevraha, postiženého nebo
zločince. Jak se hrádecký vampýr
jmenuje?

d) Vyhořel v roce 1963

3 a) Indica

3 b) Baltským a Severním

5.V letech 1937 – 1938 byla vybudována v oblasti Podještědí pevnostní linie. Všechny plánované stavby nebyly dokončeny,
práce byly přerušeny Mnichovskou dohodou. Například v oblasti Jítrava – Ovčí hora stojí 41 (z plánovaných 91) objektů
lehkého opevnění vzor 32, kterým se běžně říká bunkry nebo řopíky. Proč se těmto objektům lehkého opevnění říká řopík?

Chrastaváci

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

4.Ještědský hřbet patří mezi
nejmenší česká pohoří. Po
dlouhá staletí je pohořím
hraničním, které oddělovalo
českou a německou jazykovou
oblast i starodávné šlechtické
majetky. Ještědský hřeben je ale
také rozvodím. Znamená to, že
vodu ze severní části hor odvádí
především řeka Nisa do jiného
moře, než vodu z jižní části hor,
kterou odvádí především řeky
Ploučnice a Mohelka.Ještědským
hřebenem tedy vede rozvodnice
mezi moři:

Jedničky

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3.Podle pověsti zde již v roce 1014
stála mohutná, samostatná věž
vysoká 49 metrů a široká 10 metrů,
zakončená plochou střechou s
cimbuřím. Na něm se zapalovaly
ohně, ukazující cestujícím z Čech do
Lužice a Polska směr. Později byl k
věži přistaven hrad, v 16. století byla
věž osazena helmicí. Pokud se
pověst zakládá na pravdě, pak je
součástí dnešního zámku jeden z
prvních, dodnes dochovaných
majáků, a asi jeden z mála
suchozemských majáků v dějinách. A
pokud by bylo správně i datování,
pak by se jednalo o druhý nejstarší
dosud stojící maják v Evropě. Jak se
mohutná válcová věž hradu nazývá?

Hranolky Chotyně

Fantastická pětka

d) Vyhořel v roce 1963

2.Chrám vznikal v letech 1669 -1729 podle projektů
vídeňského architekta Hidebranda. Zajímavé jsou
třípatrové katakomby pod stavbou, v nichž jsou
pohřbeni mniši dominikáni ze zdejšího kláštera. V
chrámu je také hrobka sv. Zdislavy, kterou zdobí 24
obrázků z roku 1660 malovaných na mědi s výjevy z
jejího života. Jak se jmenuje chrám a ve kterém
městě stojí?

18

Puzzlíci

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

3 b) Baltským a Severním

3 Ze zkratky ŘOP

3 Tobiáš

3 Jiří Mehla ze Střelic

0 Roubenka

0 21.4. 1757

3 Loupežnická Jeskyně

0

21

Kapříci na suchu

d) Vyhořel v roce 1963

3 b) Chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

3 a) Indica

3 b) Baltským a Severním

3 PODLE ZKRATKY ŘOP - ŘEDITELSTVÍ OPEVŇOVACÍCH PRACÍ

3 TOBIÁŠ

3 HRABĚNKA JOHANNA EMERENCIEGALLASOVÁ

3 PODSTÁVKOVÝ DŮM

3 21.4.1757

3 NEDOBYTNÁ JESKYNĚ

3

30

