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Kvíz „Zima na vrcholu Luže“ 
 
 
1. Dolní Světlá 
 
Světlá pod Luží je obec sloužící převážně k rekreaci. Vznikla pravděpodobně při kolonizaci 
pohraničních hvozdů ve 14. století. První zmínka je z roku 1391, kdy se již rozlišovala horní a 
dolní část. Dolní Světlá leží v údolí Svitávky, zatímco Horní Světlou najdeme západně v údolí 
potoka. 
 
Místní obyvatelé se živili hlavně prací v lese a později tkalcovstvím. S rozvojem průmyslové 
výroby zanikaly možnosti obživy a ves se začala vylidňovat. V roce 1869 žilo v Dolní Světlé 
1813 obyvatel, v roce 1921 1141 obyvatel a po odsunu Němců zde zůstal již jen malý zlomek 
původního osídlení.  
 
Zkuste odhadnout, kolik obyvatel žije trvale v Dolní Světlé dnes? 
 
a) 1000 
b) 500 
c) 50 
 
2. Waltersdorf 
 
Waltersdorf je malebná obec rozložená v délce asi 3,5 km podél potoka na severním svahu 
Luže. Založena byla roku 1367 na staré obchodní cestě vedoucí z Čech do Lužice.  
 
Kromě již zmiňovaných zdrojů obživy v této oblasti – práce v lese a tkalcovství – byl místními 
využíván bohatý geologický potenciál území vázaný na lužickou poruchu. V několik štolách 
tu byly pokusně těženy stříbronosné olověné a zinkové rudní žíly. Od 16. století zde byl 
lámán velmi kvalitní a pevný pískovec.  
  
Na co všechno byl zdejší pískovec zejména používán? 
 
a) mlýnské kameny, dveřní sloupky 
b) zdroj písku  
c) výroba dekorací 
 
 
3. Waltersdorf – podstávkové domy 
 
Najdeme zde mnoho zachovalých lidových roubených a hrázděných domů s podstávkou, 
které jsou pro oblast Horní Lužice typické.  
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Zkuste odhadnout, kolik domů s podstávkou je ve Waltersdorfu chráněno jako památník 
lidového stavitelství? 
 
a) 230 
b) 50 
c) 100 
 
4. Luž 
 
Výrazná znělcová hora (793 - 792 m n. m. – dle zdroje) je nejvyšším vrcholem Lužických a 
Žitavských hor. Od roku 1538, kdy je poprvé uváděna, je označována různými názvy. Jedním 
z nejzajímavějších je „Mitagsberg = Polední hora“. Takto ji pojmenovali obyvatelé 
Waltersdorfu, protože z jejich pohledu stojí slunce v poledne právě nad vrcholem.  
 
Na vrchol Luže vedou 2 přístupové trasy. Na severním svahu je to tzv. Lužická cesta 
(Wendeweg) na jižním pak tzv. Česká cesta, která byla upravena roku 1851.  
 
K čemu asi sloužila Lužická studna, kterou najdeme na jihozápadním úpatí hory? 
 

a) Jako zdroj vody pro žíznivé turisty  
b) K zásobování chaty na vrcholu 
 

 

5. Přírodní památka Brazilka  

 
Mokřadní louka ležící v pramenné oblasti Svitávky asi 1,5 km za Dolní Světlou. Toto území 
bylo v roce 1988 odvodněno za účelem získání zemědělské půdy. Louka však zůstala 
nadále částečně zamokřená, takže ji nebylo možné hospodářsky využívat. Postupně 
zarůstala náletem a vzácných druhů ubývalo.  
 
Až na jaře roku 1999 byly díky zásahu Správy CHKO Lužické hory na mokřadní louce 
provedeny úpravy hydrologických poměrů, vykácen nálet a kolem potoka dosázeny původní 
druhy dřevin.  
 
Kromě dalších chráněných rostlin (samozřejmě i živočichů) zde najdeme i naši masožravku 
rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), víte, jakou barvu mají její květy?   
 
a) žlutou 
b) bílou 
c) květ je nevýrazný, nazelenalé barvy 


