
 

 
„Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale 

udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří 
a Lužických horách“ 

 

 

                        

 

 
Kvíz:  
 
 
1. Vzdušné lázně Lückendorf l eží vklíněny mezi rozlehlé zelené louky a temné lesy a jsou vynikajícím 
východiskem pro řadu objevných výletů. Obec ležící na jižním svahu Žitavských hor byla již před více než 100 lety 
vyhledávaným letoviskem. 
Ze svahů Lückendorfu je krásný výhled do blízkého Českého Středohoří. Dnes obec svým hostům nabízí 
především relaxaci a mile zařízené ubytování stranou od rušných cest. Koncem léta obyvatelé pořádají pro sebe i 
své hosty slavnosti staré jablonské cesty, při nichž znovu ožívá středověký obchodní ruch. 
 
Víte, jaká tudy procházela obchodní stezka? Mimochodem jedna z nejstarších v Evropě. 
 
a) Cvikov - Jonsdorf 
b) Jablonné - Žitava 
c) Cvikov - Oybin 
 
 
2. Nad osadou Hain  ležící v těsné blízkosti Česko – německé hranice najdeme zvláštní přírodní útvar – skalky 
tvořené 4 – 6-ti bokými čedičovými sloupci. Pojmenování vzniklo podle dávno zaniklé sochy sv. Jana Křtitele. 
Víte, o jaký útvar se jedná?    
 
a) Čertova ze ď 
b) Panská skála 
c) Jánské kameny  
 
3. Romantická zřícenina hradu Oybin , stojící na temeni stolové hory, je jednou z největších turistických 
zajímavostí Žitavského pohoří, tvořeného mohutnými masivy a vysokými skalami vulkanického původu. Hrad byl 
postaven v místech, kudy již v dávných dobách procházela významná obchodní stezka z Čech do Lužice. 
Stolová hora je tvořena čím?  
 
a) pískovcem 
b) čedičem 
c) znělcem 
 
4. První zmínky o hradu Oybin  (česky Ojvín) jsou z počátku 13. století. Žitavsko dlouhá léta patřilo rodu Ronovců. 
Roku 1290 se zde připomíná v listinách Čeněk z Ojvína, až v roce 1319 Jindřich z Lipé pocházející z tohoto rodu, 
celé území včetně hradu Ojvín předal králi Janu Lucemburskému výměnou za území na Moravě. Ve 14. století 
nechal hrad výrazně přestavět jeho potomek, který zde také nechal vybudovat klášter Celestýnů. O jakého, 
našeho asi nejvýznamnějšího panovníka se jedná?  
 
a) Karel IV.  
b) Václav III. 
c) Karel V.  

 
5. Žitavské hory.  Pohoří v Německu přiléhající k českým Lužickým horám. Na rozdíl od nich však typické 
především pískovcovými skalními městy s řadou přírodních zajímavostí - soutěsky, vyhlídky, rarity v podobě 
vulkanitů proniklých pískovci. Jedny ze zajímavých pískovcových útvarů zvětralých do hřibovitých útvarů se 
nacházejí poblíž Oybina. Jak je tu pískovec zbarven?  
 
a) do žluta 
b) do červena 
c) do zelena 


