
Otázka  1.K zajímavostem Chrastavy patří dochované 
dřevěné lidové stavby tzv. podstávkové domy. 
Ty jsou z konce 18. a začátku 19. století. 
Jedním z nich je i rodný dům malíře 
evropského významu. Narodil se zde 9. února 
1800 a zemřel v roce 1876. Když byl malíři 1 
rok, dům celý vyhořel. Jeho otec postavil do 
roka dům nový. Dnes je tato stavba z roku 
1802 památka chráněná státem a je v majetku 
Města Chrastavy. Byla tu zřízena pobočka 
Městského muzea. V přízemí se nachází 
expozice původního nábytku a dalšího 
dobového zařízení. V prvním patře lze 
shlédnout 3 expozice: galerii významných 
chrastavských malířů, výstavu betlémů a nově 
také expozici modelů hradů a zámků. Jak se 
malíř a stavba jmenují?

body  2.Na železniční trati Liberec-Česká Lípa v 
údolí říčky Rokytky ve vesnici Novina u 
Kryštofova Údolí se nachází mohutný 
kamenný železniční viadukt, který byl 
zprovozněn již v roce 1900. Stavbu 
viaduktu prováděla vídeňská firma Bruder 
Redlich & Berger. Viadukt je dlouhý 202 
metrů a nejvyšší pilíře dosahují výšky 27 
metrů, o rozpětí 12 metrů polí šířky. 
Půdorysně prochází v oblouku o 
poloměru 420 metrů. Vzniklo zde dílo, 
které vrostlé do terénu, může být 
příkladnou ukázkou nejen unikátní mostní 
konstrukce, ale i významným technickým 
dílem, které od svého vzniku není 
rušivým krajinným prvkem. Stává se 
obdivovaným krajinným prvkem a je 
dokladem tvůrčí invence člověka v 
zapojení technického díla do krajiny. Most 
je proto významnou kulturní památkou 
zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek. Kolik polí tvoří tento 
most?

body  3.28. září 2012, tedy na den státního 
svátku, se slavnostně otevíral 
zrekonstruovaný secesní most v 
Chrastavě. K příležitosti tohoto 
znovuotevření po ničivé povodni přijal do 
Chrastavy pozvání primátor partnerského 
města Eichstätt, hejtman Libereckého 
kraje, náměstkyně ministra školství, 
primátorka statutárního města Liberce, 
starostové povodněmi zasažených obcí. 
Pozvání také přijala naše tehdejší hlava 
státu. O koho se jedná a co se tehdy 
stalo?

body 4.   Pokud pojedete vlakem od Hrádku nad 
Nisou nebo od Liberce a vystoupíte na 
zastávce Machnín – hrad ocitnete se 
nedaleko jednoho unikátu. Je to upravená 
lanovka. K dopravě přes překážku užívá 
kabinku zavěšenou na kladkách. Kabinkou 
pohybují přímo cestující tím, že tahají za 
lano. Kladkostroj je sestavený tak, aby 
cestující nemuseli vynakládat velkou sílu. 
Jak se tato lanovka nazývá a ve které obci v 
rámci mikroregionu ji můžeme navštívit?

body  5.Velký Vápenný či jen Vápenný je hora 
(790 m n. m.) v Ještědsko-kozákovském 
hřbetu, na hranici katastrálních území 
Jítrava (obec Rynoltice) a Bílý Kostel nad 
Nisou, nižší část jižního svahu patří k obci 
Zdislava. Hora je převážně zalesněna 
listnatými porosty, částečně smrčinami, 
jsou zde zachovalé komplexy bučin a 
suťových lesů s javorem, jasanem, 
jilmem, místy je dub letní. Při západním 
úpatí jsou louky a pole. Ve vápencové 
vložce na západním svahu je opuštěný 
kamenolom s vchodem do...

body  6.Nachází se 3,5 km jižně od města 
Chrastava a 2 km severozápadně od 
obce Machnín. Je to kupa se dvěma 
vrcholy. Pokrývá ji z velké většiny vzrostlý 
bukový les. Nerušený výhled z vrcholu 
tedy není možný. Tento hřeben patří do 
přírodního parku Ještěd. O jaký hřeben 
se jedná?

body  7.Orloj v Kryštofově Údolí není klasickým 
historickým astronomickým přístrojem, i 
když tvůrci orloje některé úpravy později 
nevylučují. Orloj je osazen řezbovanými 
figurami, ze kterých je několik pohybových. 
Levý horní výklenek je osazen sv. 
Barborou, pravý výklenek sv. Kryštofem. 
Mezi výklenky jsou věžní hodiny. Pod těmito 
hodinami je umístěn ponocný, který 
zvedáním trubky k ústům a kolem něhož 
obíhá pejsek, zahajuje v celou hodinu chod 
pohybových figur. Pod tímto ponocným je 
reliéfní půlkruhová plocha stěny, 
představující život na vesnici jejíž součástí 
jsou 4 pohybové figury. Po tzv. krmení 
dochází k otevření oken a prochází 
pohyblivé procesí dvanácti apoštolů. Čas je 
řízen přes satelit a na jižní stěně jsou 
připravovány sluneční hodiny. Kolik 
řezbovaných figurek tvoří orloj a kolik z nich 
je pohybových?

body  8.Spolek Cestami proměn šíří úctu k vlasti i 
světu. Spojuje lidi dobré vůle a napomáhá 
zvelebování našeho společného domova. 
Sídlí na staroslavném Vyšehradě, v 
duchovním centru naší země. Vznikl v 
roce 2006 jako Asociace Souznění v 
souladu s Národní kulturní památkou 
Vyšehrad, příspěvkovou organizací 
Hlavního města Prahy. Jejich stěžejními 
projekty jsou: Národní putovní výstava, Má 
vlast cestami proměn, Podvečery s 
osobnostmi a soutěž o titul Nejkrásnější 
nádraží ČR. Titul nejkrásnější nádraží ČR 
získala v roce 2013 jedna z obcí 
mikroregionu Hradecko – Chrastavsko. 
Která? 

body  9.Jde o zemědělskou usedlost 
navazující svým umístěním na 
středověkou parcelaci vsi. Její poslední 
velká přestavba proběhla v letech 1908 
–1933. Trojstranná usedlost je tvořena 
domem, chlévem, torzem stájí, stodolou 
a kůlnou. Od 6.11. 2020 se tento objekt 
stal kulturní památkou. Jak se tento 
objekt nazývá a kde ho najdeme?

body  10.Jedná se o mohutné pískovcové 
skalisko, stojící na vrcholu mírně 
protáhlého zalesněného kopce mezi 
Krásným dolem a údolím Bílého potoka 
asi 4 km jihozápadně od Hrádku nad 
Nisou. Na jeho temeni je poměrně 
velká skupina rozeklaných skal. 
Vrcholové skalisko je dominantou celé 
východní části Lužických hor. Z vrcholu 
je krásný kruhový výhled do širokého 
okolí. V minulosti bylo toto skalisko 
opředeno četnými pověstmi. V nitru 
skály měl být ukrytý poklad loupežníků a 
v okolí se vyprávělo o malém šedém 
mužíčkovi, který žije ve skalních 
trhlinách pod vrcholem a pronikavým 
pískáním ohlašuje neblahé události a 
neštěstí. Je možné, že tuto pověst šířili 
samotní pašeráci, aby tím chránili své 
skalní skrýše před prozrazením. Jak se 
toto skalisko nazývá?

body CELKEM BODŮ

 Správná odpověď a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Bývalý prezident Václav Klaus. Byl na něj 
spáchán útok (atentát) airsoftovou pistolí.

2 Transbordér v Andělské hoře (pod 
Hamrštejnem)

2 c) Západní jeskyně 2 Ovčí hora v Chrastavě (též Ovčí vrch) 2 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice 2 Wohlmannův statek ve Václavicích 2 Popova skála 2 20

BAČKORY a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 28. ZÁŘÍ BYL NA TEHDEJŠÍHO 
PREZIDENTA VÁCLAVA KLAUSE V 
CHRASTAVĚ SPÁCHÁN ATENTÁT  
PLASTOVOU PISTOLÍ.

2 TRANSBORDÉR -na hranici měst 
Chrastava a Liberec, u osady Kolonka 
chrastavské části Andělská Hora, pod 
hradem Hamrštejnem, v těsném 
sousedství souběžného železničního 
mostu.

2 c) Západní jeskyně 2 OVČÍ HORA 2 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 RYNOLTICE 2 WOHLMANNŮV STATEK 0 POPOVA SKÁLA 2 18

Borci a) Josef Führich, Führichův dům 2 b) 12 0 prezident Václav Klaus povoden 0 Krasetín-Kletˇ 0 a) Bozkovské dolomitové jeskyně 0 Ješted 0 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice na Liberecku 2 Černá dira 0 skala 0 6

Brumíci a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Jedná se o Václava Klause. Pachatel 
zaútočil na prezidenta kuličkovou pistolí.

2 Lanovka se nazývá transborder nachází se 
v Andělské hoře.

2 c) Západní jeskyně 2 Jedná se o Hřeben Ovčí hory 2 b) 22 řezbovaných a všechny jsou 
pohybové

0 vyhráli Rynoltice 2 Wohlmannův statek ve Václavicích. 2 Popova skála 2 18

Buřtíci CZ a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Tehdy se odehrál útok na Václava Klause 
při otevírání mostu v Chrastavě v okrese 
Liberec .

2 Jedná se o gondolový most, ( Transbordér 
) pod hradem Hamrštejn.

0 c) Západní jeskyně 2 Hlubocký hřeben 0 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice 2 Nalezneme ho v Hrádku nad Nisou ve 
Václavicích. Jmenuje se Wohmannův 
statek.

2 Popova skála 2 16

ČIKY BRYKY a) Josef Führich, Führichův dům 2 a) 11 0 NA PREZIDENTA VÁCLAVA KLAUSE 
BYL V CHRASTAVĚ SPÁCHÁN 
ATENTÁT PLASTOVOU PISTOLÍ.

2 TRANSBORDÉR - na hranici měst 
Chrastava a Liberec, u osady Kolonka 
chrastavské části Andělská Hora, pod 
hradem Hamrštejn.

2 c) Západní jeskyně 2 OVČÍ HORA 2 a) 20 řezbovaných, z toho 16 pohybových 0 RYNOLTICE V LIBERECKÉM KRAJI 2 WOHLMANNŮV STATEK 0 POPOVA SKÁLA 2 14

Fištróni a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Jedná se o prezidenta Václava Klause, na 
kterého byl v tento den spáchán útok.

2 Tato lanovka se nazývá transbordér a 
spadá pod obec Chrastava.

2 c) Západní jeskyně 2 Jedná se o Hlubocký hřeben. 0 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Obec Rynoltice. 2 Nazývá se Wohlmannův statek a 
najdemeho ve Václavicích u Hrádku nad 
Nisou.

2 Nazývá se Popová skála. 2 18

Hollky z 5 a) Josef Führich, Führichův dům 2 a) 11 0 Václav Klaus Střílelo se na prezidenta 
Václava Klause 

2 Transbordér v Libereckem mikroregionu 0 c) Západní jeskyně 2 Ovčí hora 2 a) 20 řezbovaných, z toho 16 pohybových 0 Rynoltické  nádraží 2 plavecky stadion v podolí 0 Popova skala 2 12

Chňapíci Bílý Kostel nad Nisou a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Jedná se o Václava Klause a tehdy se na 
mostě i střílelo po prezidentovi Václavu 
Klausovi.

2 Lanovka se nazývá Transpordér pod 
Hamrštejnem a můžeme ho navštívit v 
Chrastavě.

2 c) Západní jeskyně 2 Jedná se o Hlubocký hřeben 850 m.n.m. 0 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice na Liberecku 2 Nazývá se Wohlmannův statek a 
najdeme ho ve Václavicích u Hrádku 
nad Nisou.

2 Skalisko se nazývá Popova skála. 2 18

Chrastavští Andělé a) Josef Führich, Führichův dům 2 b) 12 0 Byl spán atentát na prezidenta na Václava 
Klause.

2 transbordér Hrádeckochrastavský 0 c) Západní jeskyně 2 Ještědský 0 a) 20 řezbovaných, z toho 16 pohybových 0 Rynoltice 2 Václavice 0 Popova skála 2 10

Kluci z Rynoltic a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Václav Klaus- útok na prezidenta střelba z 
těsné blízkosti z airsoftové pistole

2 Transbordér- Chrastava 2 c) Západní jeskyně 2 Ovčí hora (Ještědsko-kozákovský hřbet) 2 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice 2 Wohlmannův statek - Václavice u 
Hrádku n. Nisou

2 Popova skála 2 20

KOSTÍCI 69 a) Josef Führich, Führichův dům 2 e) 15 0 SPÁCHÁN ATENTÁT PLASTOVOU 
PISTOLÍ NA PREZIDENTA VÁCLAVA 
KLAUSE V CHRASTAVĚ.

2 TRANSBORDÉR - POD HAMRŠTEJNEM 
V ANDĚLSKÉ HOŘE

2 c) Západní jeskyně 2 OVČÍ HORA 2 b) 22 řezbovaných a všechny jsou 
pohybové

0 RYNOLTICE 2 WOHLMANNŮV STATEK 0 POPOVA SKÁLA 2 14

loupaci.cz a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Jedná se o Václava Klause. Tehdy po 
něm střílel Pavel Vondrouš airsoftovou 
pistolí.

2 Transbordér, nachází se v Andělské hoře. 2 c) Západní jeskyně 2 Ovčí hora. 2 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice. 2 Wohlmannův statek ve Václavicích. 2 Popova skála. 2 20

MIMONI a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Jedna se o Václava Klause na kterého 
vystřelily plastovou pistolí

2 Nazývá se transbordér. Chrastava, 
Andělská hora

2 a) Bozkovské dolomitové jeskyně 0 Ovčí hora 2 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice 2 Wohlmannův statek. V obci Václavice. 2 Popova skála 2 18

Rebelky a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Václav Klaus střílelo se na něj z kuličkové 
pistole

2 Transbordér  Chrastava 2 c) Západní jeskyně 2 Ovčí hora 2 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice 2 Wohlmannův statek Václavice 2 Popova skála 2 20

Sparťani a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Václav Klaus, pokus o atentát pouze 
kuličkovou zbraní 

2 Transbordér, Chrastava - Andělská hora 2 a) Bozkovské dolomitové jeskyně 0 Ovčí hora, Ještědsko-kozákovský hřbet 2 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice 2 Wohlmannův statek, ve Václavicích 2 Popova skála 2 18

Super holky a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Jedná se o prezidenta České republiky 
Václava Klause a tehdy se slavilo výročí 
vzniku samostatné československé 
republiky.

0 Lanovka se nazývá Transbordér a 
můžeme ji navštívit v Chrastavě v Andělské 
Hoře.

2 c) Západní jeskyně 2 Jedná se o Ještědský hřeben. 0 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Titul nejkrásnější nádraží ČR získaly 
Rynoltice.

2 Nazývá se Usedlost a najdeme ji v malé 
obci Vlastiboř.

0 Jmenuje se Popova skála. 2 14

Tlačítka a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 jedná se o Václava Klause, Andrease 
Steppberga. Povodeň zasáhla Chrastavu 
a vetšina domů byla zaplavena.

0 Lanovka se nazývá Transbordér. Můžeme 
ji navštívit v mikroregionu Podještědí.

0 c) Západní jeskyně 2 Jedná se o Hamrštejn 0 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice na Hrádecku 2 Wohlmannův statek na Liberecku 0 Popova skála 2 12

TSU (To Se Uvidí) a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2  přijel prezident  Václav Klaus, útok na 
Václava Klause

2 nazývá se gondolý, Andělská Hora 2 a) Bozkovské dolomitové jeskyně 0 Ovčí vrch 2 b) 22 řezbovaných a všechny jsou 
pohybové

0 Rynoltice 2 nazývá se Wohlmannův statek,Hrádek 
Nad nisou

2 Jizerské Hory 0 14

Večernice a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Václav Klaus, střelba na prezidenta ČR 2 Transbordér, mikroregion Hrádecko-
Chrastavsko

0 c) Západní jeskyně 2 Ovčí hora 2 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Rynoltice 2 Wohlmannův statek, Hrádek nad Nisou - 
Václavice

2 Popova skála 2 18

Zero point a) Josef Führich, Führichův dům 2 d) 14 2 Při slavnostním otevření 28.9.2012 se na 
tomto mostě i střílelo z plastové pistole po
tehdejším prezidentu Václavu Klausovi, 
který byl slavnostního ceremoniálu 
přítomen. 

2 Tato lanovka se jmenuje Transbordér a 
nachází se pod hradem Hamrštejn.

0 c) Západní jeskyně 2 Jedná se o Ovčí horu. 2 c)    22 řezbovaných, z toho 18 
pohybových

2 Titul za nejkrásnější nádraží získaly 
Rynoltice.

2 Tento objekt se nazývá Wohlmannův 
statek a nachází se ve Václavicích.

2 Nazývá se to Česká Brána. 0 16


