
„Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale 
udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří 

a Lužických horách“ 
 

 

                        

 

 

 

Exkurze pro dospělé na téma „Po stopách horolezců krajem Trojzemí“ 
 

Výsledky vědomostního kvízu 
 

1. c) hnědé uhlí 

 

Jen necelé dva kilometry od místa, kde se v jednom bodě protínají státní hranice České 
republiky, Polska a Německa, v kraji takzvaného Trojzemí, a zhruba dvacet kilometrů od 
krajského města Liberce se nachází rekreační areál Kristýna, jehož srdcem je vodní hladina 
stejnojmenné vodní nádrže. 
 
Dříve místo těžby lignitu, v současné době zhruba 14 hektarové jezero vzniklé zatopením 
bývalého lomu s maximální hloubkou 28 metrů i v horkých letních dnech překvapuje díky 
podzemnímu zdroji vody studeností ale zároveň čistotou svých vod. 
 

 

2. a) jako stavební kámen, mlýnské kameny 
 

Mlýnský kámen čili žernov byl součást mlýnů a mlýnků na mletí mouky, a to vždy v 
tzv. složení dvou kruhových kamenů na sebe. Hornímu se říkalo běhoun. Při mletí se otáčel 
nad spodním, kterému se říkalo jednoduše spodek. Běhoun neležel zcela na spodku a to 
díky tzv. lehčidlu. Lehčidlo nepatrně nadzvedávalo či spouštělo běhoun podle toho, jak 
jemně se mělo mlít. Vyráběny byly z opracovaného pískovce. 
 

 

 
 

3. c) borovice vejmutovka (pinus strobus) 
 

Borovice vejmutovka (Pinus strobus) je jehličnatý strom pocházející z východní části 
Severní Ameriky, kde patří mezi hospodářsky nejvýznamnější druh borovice. 
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4. Pískovce jsou usazeniny:     
 
b)druhohorních křídových moří, o jejichž vzniku vypovídají i četné zkameněliny mořských 
živočichů, jejichž otisky lze v pískovcích nalézt. 
 
 
5. Pionýrské dřeviny jsou ty druhy, které jako první osidlují odlesněné lokality. Jsou 
zpravidla krátkověké (stáří do 80 – 100 let). Opadem listů a rozkladem dřeva tak připravují 
podmínky pro růst kalších dřevin. Patří mezi ně břízy, vrby, topoly, olše. Nepatří mezi ně b) 
duby a buky. 
 
 
6. výr velký je naše největší sova hnízdící také v Krásném dole 
V údolí a přilehlých lesích žijí některé chráněné druhy ptáků, například kulíšek nejmenší, sýc 
rousný nebo výr velký, v minulosti se zde vyskytoval i tetřev hlušec a sokol stěhovavý. 
Na německé straně údolí bylo proto zřízeno chráněné území Weissbachtal (= údolí Bílého 
potoka). 

 
 
 
7.  a)za vlhka a mokra 

 
Pravidla lezení v České republice 
Lezcům je zakázáno: 
1. Jakkoliv měnit povrch skal za účelem úpravy a vytváření chytů a stupů. Výjimku může 
udělit OVK např. pro bývalé lomy a nepřírodní terény. V případě ZCHÚ se tak může stát 
výhradně na základě písemného souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. 
 
2. Lézt na mokrých a vlhkých skalách, lézt v botách s tvrdou podrážkou. 
 
3. Při zakládání a odstraňování textilních smyček (dále jen smyčky) poškozovat skálu a 
rostliny. 
 
4. Používat jistící prostředky poškozující skálu (vklíněnce, frendy, skoby atd.). 
5. Manipulací s lanem poškozovat třením povrch skal. Lezecké cesty nesmí být zdolávány 
styly On Sight (OS), Rotpunkt (RP), Toprope (TR) atd., pokud by přitom mohlo dojít k 
poškození skály třením lana. 
 


