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Quiz k Holzweg Odpovědi quizu

1. Jak se jmenuje prasete divokého?   

2. Kolik lavic je v naslouchacím  koutku?  

3. Jak se jmenuje kaple na okraji lesa v Lambachu  

 mezi stanicí 8 a 9?

4. S jakými škůdci se musí les potýkat?  

5.  Jakou horu vidíte, když sedíte v lesním koši? 

6. Který druh stromu stojí na Vánoce  jako vánoční  

 stromek v obýváku? 

7.  Co dodržují veverky v zimě?  

8. Co  .....  je možné vyčíst z letokruhů na kmenu

9.  Co uchovává v lese mech? 

10. Jak se říká domu, který je celý ze dřeva?  

11. „Jablko nepadá daleko od  ..... ” 

12. Kdo je ten malý muž, který stojí jen na jedné noze? 

 Nosí velký klobouk - někdy je jedovatý, někdy je  

 ledlý.  

13.  Kde sedí lovec na svém lovu?  

14.  Jak se říká skupina vlků?   

15.  Poslední majitel sklárny v Lambachu se jmenoval 

  Albert  ..... ? 

16. Který pták kuká?     

17. S podporou  jakého zvířete se v minulosti  

 přepravovalo dřevo z lesa? 

18. Jelen může skákat až do ..... metrů.  

19.  Jezevec je doma v ..... 
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Kdo doputuje po stezce, dozví se také o 

sklářské historii v Lambachu a ledacos o 

životě obrů z Ostreho.

Výsledek tajenky je:

Přejeme Vám napínavé zážitky!

10

213 4

8

6

13

7 11

1416 9

19 12

5

www.lamer-winkel.bayernwww.lamer-winkel.bayern

IMPRESSUM
Vydavatel:
Turistická informační 
kancelář Lam
Marktplatz 1 ∙ 93462 Lam
Telefon: 09943 / 777
www.lamer-winkel.bayern
Přehledová mapa
© Geobasisdaten Bayerische 
Vermessungsverwaltung
Výroba a tisk:
LABOR 2 – Designagentur

PODPOŘENO
Stezka a letáky byly realizo-
vána a financovány z:
 



2,5 km dlouhá přírodní naučná stezka „Holzweg” nás vybízí, 

abychom všemi smysly prozkoumali svět zvířat a rostlin 

v lese a dozvěděli se zajímavosti o zvířecích a rostlinných 

obyvatelích lesa.

Okružní trasa s naučnými tabulemi 
a zážitkovými elementy

POLOHA:  Lambach, parkoviště

OBTÍŽNOST:  lehká, vhodné pro kočárky

DÉLK A TR ASY:  okružní trasa 2,4 km

TRVÁNÍ:  ca. 90 minut

PŘEVÝŠENÍ:  68 metrů

PŘÍRODNÍ NAUČNÁ a ZÁŽITKOVÁ STEZKA

směr LAM

směr OSSER
stezka La3

cesta pro pěší
směr Schmelz
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rekreační dům Lambach

kaple

informační tabule

Kneipovi  bazínky

vodní kolo

naslouchací koutek

lesní koš

Start a cíl 

Zkratka  okruh

Pravidla lesa

Jehličnaté a listnaté 
stromy 

Les a jeho využití

Co je v lese k objevení  
 
Strom potřebuje k 
životu …

Smrk

Cíle a úkoly lesnictví

Stanoviště jehličnatých 
lesů

Jedlé a jedovaté houby

Kdo to tady letí?

Bez lesa to nejde

Zvířecí skok do dálky

Struktura kmenu a stáří 
stromu

S/C 4 9

1 6 11

5 10

2 7 12

3 8 13

K objevení toho je hodně!

Objevovat náš  

domov skrz 

kukátko.

Tic Tac Toe –

3 výhra.

 Pod širým nebem v  lese si 

můžete vyzkoušet svůj 

hudební talent.

Chyťte vodu – uchopte 

rukou studené mokro.

Jak daleko skáče srnka? 

Zjistěte to.

Vždy dobře informovaný - 

Tabule zprostředkovávají 

znalosti.

Kouzlo lesa - chvíle štěstí v  

naslouchacím koutku
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Zkoumání dobrodružné stezky
je na vlastní riziko.
Změny vyhrazeny.

Takto najdete  

Holzweg:

Lambach
parkoviště
93462 Lam

Oberschmelz

Lam, Marktplatz

Lambach – Holzweg

Wanderparkplatz
Sattel

Lambacher
Straße

www.lamer-winkel.bayern

informační tabule


	Infoflyer_Holzweg_AS_CZ_4c
	Infoflyer_Holzweg_IS_CZ_4c

