
5. kolo Body 
celkem

 1.Hrad stojí na mohutné pískovcové 
stolové hoře ve výšce 514 m n. m. a 
vznikl jako mnoho jemu podobných – 
jako strážní stanoviště významné stezky 
spojující Čechy s Lužicí. Hrad byl založen 
kolem roku 1256 a vystřídal několik 
majitelů. Kromě Jindřicha z Lipé, Jana 
Lucemburského a dalších, byl v držení 
Karla IV. Ten jej nechal rozšířit a 
vybudovat zde celestinský klášter - 
stavbu, která dodnes bere 
návštěvníkům hradu dech. Jedná se o:

Body  2.Již od roku 1890 jezdí výletníci a 
rekreanti parním vlakem do Žitavských 
hor, nejmenšího německého středohoří. 
Pozvolným tempem kdysi jako nyní 
cestují nesčetní výletníci do pohoří. 
Kolem trati vzniklo mnoho hotelů a 
restaurací, ve kterých se už od počátku 
provozu zastavovali návštěvníci a kde si 
i dnes, v letním i zimním období, můžete 
užít hornolužickou pohostinnost. 
Výchozím bodem pro jízdu parním 
vláčkem do pohoří je nádraží v Žitavě. V 
blízkosti se nachází idylické historické 
centrum města, jedna z mnoha perel 
Horní Lužice. Jak se nazývá železnice, 
kde můžete parní lokomotivu spatřit?

Body  3.Na vrcholku této obce je dominantním 
prvkem architektury skupina budov, 
které byly postaveny před vypuknutím 
druhé světové války jako vojenské 
kasárny. Během války, v souvislosti se 
zhoršující se vojenskou a ekonomickou 
situací Třetí říše, změnily tyto budovy 
svůj účel a od roku 1944 byly přeměněny 
na zbrojní továrnu pro letecký průmysl. 
20. března 1944 byla založena 
společnost s názvem „Zittwerke 
Aktiengesellschaft” jejíž hlavní náplní 
byla výroba proudových motorů pro 
Jumo 004. Kromě kvalifikovaných 
dělníků a nuceně nasazených 
pracovníků pracovali v Zittwerke také 
vězni pobočky koncentračního tábora 
Gross-Rosen, která zde byla zřízena od 
28. října 1944. V únoru 1945 byl personál 
Zittwerke spolu se strojním parkem 
evakuován a tábor se stal místem 
dočasného umístění pro tábor v 
Osvětimi. Nelidské životní podmínky a 
zanedbatelné dávky potravin vedly ke 
smrti nejméně 266 lidí, ale toto číslo je 
jistě ještě vyšší. Bezprostředně po 
skončení války, se bývalé německé 
vojenské kasárny v této obci staly až do 
14. října 1945 táborem pro německé 
válečné zajatce i civilisty. V jaké obci se 
pracovní tábor nachází?

Body  4.Název hradu vznikl z francouzských 
slov a význam je královská hora. Nyní je 
to už jen zřícenina hradu. Nachází se v 
severozápadní části Ještědsko-
kozákovského hřbetu, asi pět kilometrů 
jihozápadně od Chrastavy v okrese 
Liberec. Hrad si na konci první poloviny 
čtrnáctého století založil Jan z Donína. 
Jeho pozůstatky jsou chráněné jako 
kulturní památka České republiky. O 
jakou zříceninu se jedná?

Body  5.Ferata je vybudována na pískovcovém 
podkladě, což samo o sobě slibuje 
spoustů krásných pohybů po zajímavé 
struktuře. Už začátek je relativně 
náročný. Cesta vede přes tři věže a u 
první je lanový most. Druhá věž je ve 
znamení posouvání se po úzké římse 
pod převisem ve výšce 50 metrů. Chybí 
už „jen“ vylézt na nejvyšší z věží, kde je 
ferata zakon čena. Jak se ferata, kter á se 
nachází na Německé straně, Lužických 
hor, nazývá?

Body  6.Česko-německo-polské Trojmezí se 
nachází v severních Čechách, jen 2,5 
kilometru od Hrádku nad Nisou, 3 
kilometry německé Žitavy (v originále 
Zittau) a co by kamenem dohodil od 
polského Porajówa. Orientovat se 
můžeme i soutokem Nisy a 
Oldřichovského potoka. Spolupráci tří 
měst v Trojzemí připomíná pomník na 
polské straně. Na německé straně 
Trojmezí je umístěn kříž a nedaleko 
odpočinkové místo pro turisty. Na 
Trojmezí trvale vlají státní vlajky všech 
tří zemí a modrá vlajka Evropské unie. 
Co je umístěno na české straně 
Trojmezí?

Body  7.Svatá Zdislava z Lemberka byla česká 
šlechtična a zakladatelka klášterů a 
špitálů. V roce 1907 byla prohlášena za 
blahoslavenou a papežem sv. Janem 
Pavlem II. za svatou. V kterém roce byla 
prohlášena za svatou?

Body  8.Orloj v Kryštofově Údolí není klasickým 
historickým astronomickým přístrojem, i 
když tvůrci orloje některé úpravy později 
nevylučují. Orloj je osazen 22 
řezbovanými figurami, ze kterých je 18 
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, na jižní stěně jsou 
připravovány sluneční hodiny. Co stálo 
původně na místě, kde dnes můžeme 
tento orloj najít?

Body  9.V březnu roku 2010 učinil záchranný 
archeologický výzkum v Hrádku nad 
Nisou významný nález. V rámci 
Revitalizace městského centra se 
archeologickému týmu podařilo odkrýt 
několik hrobů z dob od 16. do 18. století. 
Jeden ze hrobů se svou polohou zcela 
lišil – nacházel se mimo posvěcenou 
půdu, za zdí křesťanského hřbitova. 
Kostra v něm nalezená byla rovněž v 
netypické poloze: ostatky nebyly uloženy 
v rakvi, skelet byl obrácen hlavou dolů, 
lebku i obě chodidla zatěžovaly kameny, 
pravá ruka byla sevřena v pěst.Tento 
archeologický nález časově spadá do 
období středověku, konkrétně do první 
pol. 14. stol., o čemž svědčí objev pěti 
mincí z doby vlády Jana 
Lucemburského, které svíral vampýr v 
ruce. Nález skeletu, který byl uložen v 
takto nepietní poloze, napovídal tomu, že 
se evidentně jednalo o jedince 
vyloučeného z prostoru křesťanského 
hřbitova, což mohlo souviset s výkonem 
trestního práva nebo dokládat 
protivampyrická opatření. Společnost se 
bála jedinců, kteří se vymykali ať již 
svými tělesnými anomáliemi či skutky, a i 
po jejich smrti jim všemožnými způsoby 
bránila, aby se vrátili zpět mezi živé.Jak 
se vampýr z Hrádku nad Nisou jmenuje?

Body  10.Novogotická rozhledna stojící na 
vrcholu Hvězda a je nejstarší rozhlednou 
Jizerských hor. Podle pověsti kníže 
Rohan stavbu zastavil na varování 
cikánky – hadačky, která mu 
předpověděla, že zemře brzy po 
dokončení věže. Roku 1892 byla 
rozhledna dokončena a kníže Rohan 
skutečně zemřel do měsíce poté... Jak 
se rozhledna jmenuje a jak je vysoká?

Body

Správné odpovědi 30 b) Hrad Oybin 3 Žitavská úzkorozchodná dráha. Též Žitavská úzkokolejka3 Sieniawka 3 Zřícenina hradu Raimund, též Roimund 3 Zadrátovaná Jeptiška 3 Symbolický trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička3 b) 1995 3 Stará trafostanice 3 Tobiáš 3 Rozhledna Štěpánka, vysoká 24 metrů 3

Pumy Nová Ves 18 b) Hrad Oybin 3 Ještěd 0 Univerzita Pardubice 0 Ovčí Hora 0 Jeptiška neboli Nonnesteig 3 Žulový obelisk a Dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 Trafostanice 3 Vampýr Tobiáš 3 Petřínská rozhledna 58,7 m 0

Hlavičky z Chotyně 21 b) Hrad Oybin 3 Žitavská úzkokolejka 3 Porajów 0 Hamrštejn 0 Slánská hora 0 Trojboký žulový pylon 3 b) 1995 3 Trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka a 24 metrů 3

Kutilové BK 27 b) Hrad Oybin 3 Žitavská úzkokolejka 3 Porajow 0 Roimund 3 Zadrátovaná Jeptiška 3 Trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 Trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka a je vysoká 24 m 3

Rychlíci ZŠ Mníšek 21 b) Hrad Oybin 3 Niská dráha 0 v Žitavě 0 Homberk 0 Jeptiška 3 trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 Trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka je vysoká 24 m 3

SuperMistři Rynoltice (SMR) 24 b) Hrad Oybin 3 Žitavská Úzkokolejka (Zittauer Schmalspurbahn) 3 Porajów 0 Raimund 3 Alpiner Grat 0 symbolický trojstranný obelisk a dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 Trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka = 24 metrů 3

Legendární rynoltická pětka 22 b) Hrad Oybin 3 žitavská úzkokolejenka 3 Auschwitz (architektura) 0 Uniepedie 0 jebtiška 3 symbolický trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička3 b) 1995 3 trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka, 20m 1

Borci NV 18 a) Hrad Grabštejn 0 Žitavská úzkokolejka 3 Rogoźnica 0 hrad Grabštejn 0 Žitavské hory 0 symbolický trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička.3 b) 1995 3  Trafostanice 3  Vampýr Tobiáš 3 Jmenuje se Štěpánka a je vysoká 24 m. 3

FC Blázni 24 a) Hrad Grabštejn 0 Žitavská úzkokolejka 3 Dolní Slezsko-Rogoźnica 0 zřícenina hradu Roimund 3 Nonnenfelsen 3 symbolický trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička3 b) 1995 3 Původně věžová budova staré trafostanice 3 Tobiáš 3 Rozhledna Štěpánka je vysoká 24 m a nachází se v nadmořské výšce 958 m.n.m3

Gelflingové 21 a) Hrad Grabštejn 0 Žitavská úzkokolejka 3 Rolnicza 44, 59-921 Sieniawka, Polsko 0 Roimund 3 Zittauer Gebirge (Žitavské hory) 0 symbolický trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička3 b) 1995 3 Trafostanice 3 Tobiáš 3 Rozhledna Štěpánka 24 metrů 3

Mimoni 25 b) Hrad Oybin 3 Žitavská úzkokolejka 3 Semily 0 Roimund 3 zadrátovaná jebtiška 3 symbolický trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička3 b) 1995 3 trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka 1

Chrastíci 4 a) Hrad Grabštejn 0 na libereckého vlakového nádraží 0 Vysoké učení technické v Brně 0  Karlštejn 0 Karin Klettersteig 0 Hrádek nad nisou 0 b) 1995 3  František Budák 0 V letech 2009-2011 0 Štěpánka 1

Zabijáci 22 b) Hrad Oybin 3 úzkokolejka 0 Auschwitz III Monowitz 0 Roimund 3 Ferrata Zadrátovaná Jeptiška 3 Trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 trafostanice 3 Tobiáš 3 rozhledna Štěpánka 1

Hot jak plot špekáčci 27 b) Hrad Oybin 3 Žitavská úzkokolejka 3 Jedlice 0 Roimund 3 Nonnensteig 3 Trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 Trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka 24m 3

Pět ŠWeSTeK 22 b) Hrad Oybin 3 Krušnohorský Semmering 0 pracovní tábor ve Svatavě 0 Roimund 3 Jeptiška 3 Trojzemí je umístěn symbolický trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička3 b) 1995 3 trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka 1

Květináče 27 b) Hrad Oybin 3 Žitavská úzkokolejka 3 Žitava (Zittau) 0 Roimund 3 (Zadrátovaná) Jeptiška 3 Trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička. 3 b) 1995 3 Trafostanice 3 Tobiáš 3 Rozhledna Štěpánka, vysoká 24 m 3

Hypisáci 18 c) Hrad Hvozd 0  Zittau 0 Olbersdorf 0 Hamršejn 0 NONNENSTEIG 3 trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka 24 m 3

Židličky 25 b) Hrad Oybin 3 Žitavská úzkorozchodná dráha 3  Porajow (dříve Großporitsch) 0 Roimund 3 Ferata Jeptiška 3 trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka 1

Kuřecí stehýnka 30 b) Hrad Oybin 3 Žitavská úzkokolejka 3 Sieniawka 3 Zřícenina hradu Roimund 3 Nonnensteig-Jeptiška 3 trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 Stará trafostanice 3 Tobiáš 3 Rozhledna Štěpánka, je vysoká 24m 3

Sixty nine 19 a) Hrad Grabštejn 0 Žitavská úzkokolejka 3 Rychnov u Jablonce Nisou 0 Roimund 3 Zadrátovaná Jeptiška 3 Zvon 0 b) 1995 3 Trafostanice 3 Tobiáš 3 Štěpánka 959 m.n.m. 1

Šéfové 12 a) Hrad Grabštejn 0 Kladně 0 Německo 0 Roimund 3 Jeptiška 3 kříž 0 b) 1995 3 kaple 0 Tobiáš 3 petrická 58,7 0

Ikonické kočky 30 b) Hrad Oybin 3 Žitavská úzkokolejka 3 Sieniawka 3 Raimund 3 Zadrátovaná Jeptiška 3 Trojstranný žulový obelisk a dřevěná zvonička 3 b) 1995 3 Stará trafostanice 3 Tobiáš 3 Rozhledna Štěpánka, 24 metrů 3


