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JÍLOVÉ  
ČÍSELNÝ KÁMEN 
   
 

Chata Mír 
Sněžník 

Kámen má tvar řečnického pultu-na čelní,zadní a horní části německý text: 1692 ist zur Erneue-
rung der Granze dieser  Rainstein im Beisein des Herrn Michael … Burggraf zu Eula,Jonas Hu- 
ibel, Johannes Jaeckel,Richter,Christofnickel,Hans Fritsche, Friedrich Hursch…aufgestellt und 
die Inschrift diesel Rainsteins eingesetzt worden.Pravděpodobně označuje místo,kde došlo ke 
shodě na vymezení hranic jílovských pozemků nebo symbol připomenutí na vzniklou dohodu při 
rozdělení pozemků. 

MAXIČKY 
MYSLIVECKÝ KŘÍŽ 

Maxičky 
k U Buku 

Boží muka v horní části je basrelief kříže nad ním je nápis TYEMEL CREVZ 
Kříž je z doby okolo 16.stol., pravděpodobně zde byl opět zavražděn myslivec. 

MAXIČKY  
POMNÍK CHOCHOLA-
TÝ 
 

U Vlčího jezera 

Na tomto místě 24.9.1950 došlo ke smrtelnému zranění  lesníka pana Václava Chocholatého.  
Naproti pomníčku ze svahu sjíždělo nákladní auto s oplenovým přívěsem plným kulatiny.Když 
se nákladní auto dostalo na silnici bylo třeba natočit kola oplenového přívěsu tak, aby celá 
souprava mohla zatočit a pokračovat dál po silnici na Děčín. Při tomto manévru došlo k uvolnění 
naložených kmenů,které p.Chocholatého smrtelně zranily. 

MAXIČKY  
POMNÍK HUHN 

U Buku 
Pravděpodobně místo úmrtí pana E.J. Huhna z Bad Schandau  
Hir verunglückke 16/8 1881 E.Julius Huhn Schiffsrigner aus Schöna 

MAXIČKY 
BENEDIKTINSKÝ KŘÍŽ  

Maxičky 
Čertova voda 

SALVE PRO LOGO Sannturaium St.Christei Anno Domini 1618 ara pro nobis ord et labora-Buď 
pozdraven na tomto místě Léta Páně 1618 modli se za nás a pracuj. Heslo Benediktiánů u cesty 
je vysekán i kříž s jejich symbolem - první křesťanský mnišský řád 

MAXIČKY 
BEERŮV  KŘÍŽ                      

Maxičky  
Kristin Hrádek 

HVB 1589 a JACOB BEER DISE ZEIT JEGER VF TETZCHEN – Památka na děčínského 
panského lesního adjunkta, který byl na tomto místě  zavražděn. Také je označován jako Jä-
gerkreuz. 

SNĚŽNÍK 
POMNÍK PŠENSKÝ 

Křižovatka 
Rosenthal 

Udává se, že 9.1.1948 respicient  finanční stráže pán Pšenský se smrtelně zranil samovolným 
výstřelem z německého samopalu, který po válce používala čs. armáda. Událost se stala při 
výkonu služby. Zemřel ve věku 35-ti let,byl tři měsíce po svatbě a bydlel na Sněžníku.  

SNĚŽNÍK 
POMNÍK WEBER                      

V obci 
Čet.Dsl.T.Weber z Račic zastřelen ve službě 22.5.1945-padl na Sněžníku při ochraně státních 
hranic  (Dsl.déle sloužící četař sloužil 1-5 let s předpokladem zůstat ve voj.službě) 

SNĚŽNÍK 
POMNÍK 1.HRPR 

V obci 1.HRPR 1.Rota 20.1.1924 -1.Rota Hraniční praporu jehož velitelství bylo na děčínském zámku 
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ARNOLTICE 
GAUDERNACKŮV  
KŘÍŽ     
 

Z Labské Stráně 
do Arnoltic 

Nápis ALHIER IST DER SEELIGE MATTEUS GAUDERNACK VERSCHIEDEN ARNDARF 
DEN 19.NOVEMER ANNO 1776/Zde zahynul Matheus Gaudernack z Arnoltic dne 19.listopadu 
1775.Předek, dnes světoznámého norského klenotníka, Gustava Gaudernacka (1865-1914), 
který se vyučil ve Vídni na sklářské umělecké škole v oboru sklo a smalt. V r.1891 odešel na 
pozvání do Oslo, kde se stal jedním z nejlepších výtvarníků Evropy, v r.1904 vystavoval na 
světové výstavě v St. Louis, kde za svou práci obdržel cenu Grand Prix  

BYNOVEC 
KAMENNÉ MILNÍKY 

Knížecí cesta 
Z Bynovce na Labskou Stráň si nechal Clary-Aldringen postavit knížecí cestu, která byla z obou 
stran pravidelně ohraničena pískovcovými kvárdy,které měly funkci milníků udávala se na nich 
zbývající vzdálenost jak do Bynovce tak i do Labské Stráně na Belvedér. 

HŘENSKO 
KAMENNÝ LEV 

Fremdenweg a 
Smrkový kopec 

Na nepoužívané turistické cestě ze Saska na Pravčickou bránu se nachází, bohužel pohraniční-
ky rozstřílený, sourozenec dvou kamenných lvů z Kaiserkrone 

HŘENSKO 
SUP 

Suchá Bělá 

SUP -  samostatně útočící psi. Na skalním bloku v úžlabině Suché Bělé byl na dlouhém lanu  
uvázaný pes pohraniční stráže, který hlídal úvozovou skalní cestu. Jeho úkolem bylo utíkajícího 
zdržet,vystrašit,upozornit hlídku,která poblíž vykonávala stráž, že v místě se něco děje. Převáž-
ně to byli psi, kteří nebyli vhodní pro výkon strážní služby, vzhledem k jejich neposlušnosti. 

HŘENSKO 
OBELISK 

U Pravčické brány Edmundův obelisk stojí na cestě k jedné z vyhlídek na Pravčické bráně 

HŘENSKO 
NÁPIS ČSLA 

V Suché Kamenici 
VĚRNOU STRÁŽ VLASTI MÁŠ - pravděpodobně od vojáka, který střežil neobsazený bunkr.  
V okolí se nacházejí i jiné texty, jména vojáků. 

HŘENSKO 
CÍSAŘSKÁ LAVICE 

V Suché Kamenici 

V Kaisergrundu / Císařském údolí zbudována k 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Ve 
skále jí nechal vysekat syn Maxe Clara.Jeho otec byl ten co se svým bratrem Franzem (rychtá-
řem z Janova) nechali zhotovit Císařskou lavici v Janově. Synovi se dařilo finančně lépe, proto 
to dal tímto provedením lavice strýcovi a otcovi na jevo. 

HŘENSKO 
DESKA VORAŘSKÁ I. 

V Suché Kamenici 
levý břeh 

 Vzpomínka na ukončení splavováni dřeva z r.1925 s iniciály místních účastníků 

HŘENSKO 
DESKA VORAŘSKÁ II. 

V Suché Kamenici 
pravý břeh 

 
Vzpomínka na plavení dřeva z r.1925,ZUR ERINNERUNG- AN DEN HOLZTRANSPORT - 1925 

 
 

JANOV  
POMNÍK JOHANKY          

U hřbitova 
Ať Bůh Všemohoucí, na tomto místě, na majetku ctěného pana Daniela Richtera,Johanku Schu-  
bertovou zastřelenou 29.července 1705 ve stáří 10-ti  let z tohoto světa k sobě vezme a ať je k 
její duši milostiv. 

JANOV   
POMNÍK RICHTER             

 
 

Písečná rokle 
 

Nápis oznamuje, že zde zemřel 6. října 1900, svým služebním povinnostem věrný, hajný Alois 
Richter ve věku 86 let. Narodil se r.1814 v Janově čp. 10. Pomníček, z vděčnosti za jeho práci, 
nechal zhotovit jeho janovský zaměstnavatel. Z vyprávění je o něm znám jeden příběh. V určité 
době nebyl v okolí Janova dostatek práce a tak chodil pracovat až do Bad Schandau. Ne však 
jako lesník, ale jako hlídač na jedné pile. V r.1858 na pile vznikl požár a on byl prvním kdo ho 
objevil a začal hasit. Při zásahu přišel skoro o život, když se částečně otrávil dýmem. Naštěsí se 
ho podařilo včas, ale už v bezvědomí, vynést. Co se však nestalo, majitel pily svého hlídače 
obvinil  z nedbalosti a později i za žháře. Pedantický, důsledný a poctivý pán Richter se musel 
na základě obvinění dostavit k soudu. Vynesený rozsudek byl nakonec v jeho prospěch, přesto 
až do konce svého života do svého oblíbeného městečka Bad Schandau už nikdy nevkročil. 

 
JANOV 
DESKA IGNAZ CLAR 
 

Na Clarsbergu 
Blízko dřívějšího společenského pavilonu se nachází kamenná lavice starosty Janova Ignaze 
Clara,po kterém byl vrch Pölichberg přejmenován na Clarsberg.Dnes se vrch už jmenuje jinak  

JANOV 
CÍSAŘSKÁ LAVICE 

Blízko Hájenek 

Je zhotovena z pískovcových kvádrů a překladů, na její čelní části je letopočet 1848-1908. Na 
horní sedací ploše se nacházejí ještě dva doplněné monogramy z r.1945.Lavici nechali zhotovit 
janovští bratři Clarové. Franz (rychtář) a Max na počest šedesátého výročí vlády císaře Františ-
ka Josefa I. Jak slavnost byla velkolepá svědčí i vysázení stromků janovskými dětmi v okolí 
lavice. Místo následně pojmenovali Jubilejním hájem nebo se také nazývalo Císařským lesem. 
Později jsem se dozvěděl, že letopočet 1945 a dva monogramy ES FP s křížkem patřili chlapci 
a dívce, kteří s rodiči museli Janov po válce opustit. 
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JANOV 
RICHTEROVA LAVICE 
 

Pod Clarsbergem 

Kamenná lavice Aloise Richtera je pod Clarsbergem,dříve Pölichbergem. Najdeme ji na cestě 
do Písečné rokle,  je poskládána z pravoúhlých pískovcových kvádrů zasazených do břehu 
cesty s výhledem na protější Matz-Seidelovy stěny. Letopočet nad lavicí 1879 AR, označuje  
iniciály Aloise Richtera a rok 1879 značí jeho narozeninové výročí-65 let. Lavici si z přivezených 
pískovců postavil sám, bylo to také místo odkud v létě hlídal i zahoření lesa. 

KAMENICKÁ STRÁŇ 
VERONIČIN KŘÍŽ 

Z Růžové na 
Kamenickou stáň 

3.9.1836 zde byla zavražděna 22-ti letá Veronika Bergertová svou žárlivou přítelkyní Franciz- 
skou Sänderovou. Obě spolu po vesnicích prodávali korálky, knoflíky, hřebeny,naušnice, ná-
ramky apod. Veronika byla v prodeji úspěšnější, to nelibě nesla její kamarádka. Jednou večer 
při společném rozhovoru ji ve výčitkách napadla a ubila mohutnou větví od stromu. Událost  
však viděla nedaleká svědkyně z Nové Vísky a vše ohlasila hraniční stráži.Vražedkyni zadrželi 
v Rynarticích a byla odsouzena k trestu smrti oběšením.Kříž nechal postavit, ale až později v r. 
1837, majitel tehdejšího pozemku sedlák Florian Guth. 

KAMENICKÁ STRÁŇ 
RENETŮV KŘÍŽ 

Dolský Mlýn 
nad hladinou 

Kamenice 

Tříletý Kája, syn lesníka Reneta z Vysoké Lípy, při hraní spadl ze srázu do řeky. Maminčino 
volání zaslechli dřevorubci na protější straně u Kamenické Stráně mezi nimi byl i patnáctiletý 
Emil Weigel,který doběhl k řece jako první.Chlapce vytáhl z vody a vynesl na mýtinu, kde ho 
také prohlédl přivolaný doktor.Na památku byl do skály vytesán kříž, pod ním jméno Karl Renet 
a datum jeho záchrany. 
Emil Weigel obdržel od C.k. okresního hejtmana Brema následující děkovný dopis: 
Dozvěděl jsem se, že jste 26.5. t.r. s nasazením vlastního života zachránil před smrtí utonutím 
tříletého Karla, syna revírníka Franze Reneta. Cítím se povolán, abych Vám z tohoto důvodu za 
Váš statečný neohrožený čin vyslovil mé plné uznání. C. k. okresní hejtmanství v Děčíně, dne 
22.7. 1893. C. k. okresní hejtman Brem. 

 
LABSKÁ STRÁŇ 
MAURERŮV  KŘÍŽ 
          

Pod hřbitovem 
na útesu 

Již neexistuje.Jako náhrada za ztracený kříž jsou ve skále nad Labem v blízkosti místa, kde 
dříve stál, vysekány jen jeho obrysy. Stával volně, jen opřený o skálu, byl vysoký asi 80cm 
s letopočtem 1778 a iniciáy IGV. Je označován jako Maurer Kreuz. 

MEZNÍ LOUKA 
KAMENNÝ POSED 

U Gabrilieny 
stezky 

Kamenný posed  Františka Karla Clary-Aldringena z r. 1711, který byl mezi lety 1727-1732 Nej- 
vyšším lovčím Království českého. 
 

RŮŽOVÁ 
STURMŮV KŘÍŽ             

Pod Petřínem 

Pán Sturm,který se narodil 6.9.1784 a vlastnil dům č.159 v Růžové, předal své hospodářství 
prvorozenému synu z druhého manželství Josefovi. 24.března pomáhal synovi vyvézt hnůj na 
pole, když dorazili do těchto míst, kde obvykle po dlouhém stoupání s dobytkem odpočívali, 
dostal srdeční záchvat a na místě zemřel. Na jeho památku syn Josef zde postavit kříž s nápi-
sem: Na tomto místě zemřel 24.března 1857 sedlák Franz Josef Sturm z Růžové ve věku 73let.  

RŮŽOVÁ 
DIETZEŮV KŘÍŽ          

U Nového Světa 

Kříž patří Mathesovi Dietzeovi z Růžové. Dne 05.04. v r.1737 zemřel ve svém lese sám, bez 
poslední svátosti, dva měsíce před svými 75. narozeninami. Byl pohřben na hřbitově pod Petři-
nem. Zemřel bezdětný, přitom byl 2x ženatý. Nápis na kříži prosí kolemjdoucí o motlitbu za 
spásu jeho duše 

RŮŽOVÁ 
RIEDLŮV KŘÍŽ             

 
U silnice Růžová  
Srbská Kamenice 

Riedlův nebo také Šavlový kříž. Váže se k němu pohádková pověst, jak přepadený a oloupený 
obchodník Riedl si před smrtí stačil povolat dvě vrány,které byly svědkyněmi, když byl zamordo-
ván.Ty potom pomohly usvědčit vrahy,kterými byli dva bratři z Markvartic.  
Místní topograf J.Schiller uvádí verzi, která má určité podobnosti s pověstí a to, že zde spáchali 
zločin dva bratři, za který byli pak oba odsouzeni k smrti. 

RŮŽOVÁ 
JANOVSKÉ MOSTY 

Janovský potok 
Janovský potok z Růžové do Janova je překlenován větším počtem mostů z pískovcových 
kvádrů na šíři koňského povozu 

SRBSKÁ KAMENICE 
SKALNÍ RELIEF  

Na hlavní silnici 

Reliéf Korunování Panny Marie z r.1701 je v obci pod kostelem u hlavní silnice-vysekán ve 
skále  na přání srbskokamenického mlynáře Jacoba Güntera. Ze skalních reliéfů zachovaných v  
regionu se jedná vzhledem k rozměrům a uměleckému zpracování o jedno z nejhodnotnějších 
děl. Sklaní reliéfy se zhotovovaly v blízkosti cest a sloužily jako duchovní odpočívadla, kde se 
prováděly i motlitby při příležitostním zastavením se na dlouhé cestě.  

SRBSKÁ KAMENICE 
LETECKÝ POMNÍK 

Před obcí 
u rybníka 

Pomník připomíná havárii letadla DC-9,letu JAT 367, letící ze Stockholmu přes Kodaň do Běle-
hradu,registračního čísla jugoslávských aerolinií YU-AHT z 26.01.1972 v 17:15. Právě až 
v Kodani přistoupila do letadla jediná přeživší, 22 letá letuška Vesna Vulovič. Cestujícími byli 
převážně občané Švédska,celkem zahynulo 27 osob. Příčina havárie nebyla do dnes vyšetřena. 
Spekuluje se o dvou: teroristická akce Ustašovců s náloží v kufru na palubě a nebo, že stroj 
sestřelila československá protivzdušná obrana.  
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DOUBICE 
ČERVENÝ KŘÍŽ 

 
Při silnici 

Tokáň- Doubice 
 

Kříž vytesaný ve skále nad silnici v zatáčce býval kdysi červený, jako upomínka na smrt dřevo-
rubce při nakládání dřeva v r.1723 

DOUBICE 
POMNÍK SCHÄFER 

Z Doubice do 
Hřebcového dolu 

Blízko Doubické cesty asi 200m od cesty stojí pomníček kde 30.května 1910 umačkal padající 
strom Josefa Schäfera, dřevorubce z Nových Doubic. Pomníček nechali postavit jeho spolupra-
covníci lesní správce W.Tietze,hajný J.Arlt a lesmistr Ferdinand Hájek 

CHŘIBSKÁ 
DESKA HAENKE 

Chřibská 
náměstí 

Vzpomínka na chřibského rodáka, hudebníka, lékaře, vynálezce, etnografa, kartografa, cestova-
tele, světově uznávaného botanika - nesmíme zapomenout také na revolucionáře. Doporučuji 
navštívit muzeum se znalým a skvělým detailním výkladem p. Navrátila 

CHŘIBSKÁ 
STŘELECKÁ VĚŽ 

Za náměstím 
Moutný kamenný základ k upevnění dlouhého dřevěného ramena tak, aby se dalo vztyčit a sklá- 
pět pro upevnění střeleckého terče 

CHŘIBSKÁ 
KAMENNÉ DIVADLO 

Silnice 
Líska-Chřibská 

Ve směru od Lísky do Chřibské se vpravo za rekreačním střediskem Bajtlich nachází kamenné 
divadlo je zbudováno z bývalého pískovcového lomu 

JETŘICHOVICE 
DESKA KESSLER  

Pod Pohovkou 
Vzpomínka na vozovou cestu, kterou prosadil a nechal zbudovat z Pohovky do Jetřichovic kní- 
žecí nadlesní Rudolf Georg Kessler, zesnulý 2.února 1884. 

JETŘICHOVICE 
DESKA KELLER Rudolfův kámen 

Tragická událost lesníka Rudolfa Kellera, který se zde zabil pádem ze skály v r. 1899, Jednou 
z příčin mohlo být, že nosil brýle a špatně viděl a uklouzl - i dnes je toto místo stále nebezpečné. 
Ale možné je i cizí zavinění.  

JETŘICHOVICE 
STORMŮV KŘÍŽ             

 
Königsteinchův 

důl 

Ve svahu je do skalního bloku vysekaný kříž s letopočtem 1855. Kříž označuje místo, kde vy-
čerpáním zemřel zatoulaný šestiletý chlapec František Storm z Rynartic, který se ztratil se svou 
mladší kamarádkou Aničkou, když šli spolu na borůvky. Aničku včas našli. 

LÍSKA 
POMNÍK BLUMBERGA 

Horní Kamenice 
Tragická událost saského obchodníka 36-ti letého Johanna Gottfrieda Blumberga ze dne 
04.07.1833, kterého ze Šluknova, kde se s ním seznámil, doprovázel loupežník Babinský a 
v těchto místech ho okradl a zabil. 

LUŽNÁ  
LUŽNÝ KŘÍŽ       

Hřeben od Olešky 
Ve skále je vytesaný pozitivní reliéf patriarchového hrotového kříže. Uprostřed kratšího horního 
břevna je vyryt řecký křížek, uprostřed spodního břevna je čtvercový vryp,v horní třetině kůlu je 
vodorovný vryp. Je v místě, z kterého je vidět na silniční křižovatku Srbská-Růžová-Jánská 

MLÝNY 
KAMENNÉ DIVADLO 

U silnice na 
začátku obce 

Postavené r.1931 sklářem Franzem Marschnerem od r. 2003 v letních sezónách opět v provo-
zu. Ve skále jsou dvě vytesaná schodiště  propojena skrytou chodbičkou na temeni skály, to 
umožnilo, že se mohlo hrát ve třech výškových úrovních: na jevišti, dřevěném ochozu a na 
vrcholu skály. Pod jevištěm ještě bývalo upravené orchestřiště. 

 
NA POTOKÁCH 
AKVADUKTSKÝ KŘÍŽ 
 

Nad ramenem 
umělého přítoku 

Nad ramenem umělého dochovaného vodním náhonu z r.1888, kterým byla přes akvadukt do 
továrny vedena energetická voda. U jeho počátku je před vpustí na skalní stěně vytesán ka-
menný kříž,který je vzpomínkou na tragickou událost dřevorubce,který se r.1841 zřítil ze skály. 

STUDENÝ   
STÜBELŮV  KŘÍŽ           

Pavlinino údolí 
u Studeného 

Byl postaven okolo roku 1830 na pravém břehu Studeného potoka pod osadou Studený. Pozdě-
ji se ztratil a v r.1988 byl objeven v potoce s chybějícím ramenem,v dubnu 1989 byl přestěhován 
a zasazen na současné místo.Kolemjdoucím připomínal náhlou smrt zdejšího občana,který se 
již nevrátil z bohoslužby jetřichovického kostela.  

TOKÁŇ 
DESKA NEUMANN 

Tokáň-Panenská 
jedle 

Tragická událost dřevaře p. Neumanna,který zde zahynul 5.4.1922 ve věku 54 let 

TOKÁŇ 
SKALNÍ BAZÉN 

Naproti stavením 
Ještě v r. 1978 jsme bazén na jaře čistili a napouštěli, jeden místní starší pán nám vypravoval, 
že u bazénu v jednu dobu stál vyřazený kotel z lokomotivy a voda se vytápěla…  
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BRTNÍKY   
ENGELŮV KŘÍŽ                 

U železničního 
mostu 

Postaven na paměť p.Engela z Panského, který byl v r.1642 považován Švédy za nepřátelské-
ho zvěda.Byl chycen,zabit a pro výstrahu koňmi rozčtvrcen. Části jeho těla byly rozmetány do 
všech světových stran. 

KOPEC 
POMNÍK ZIMMERA 

Za hospodou 
u turistické cesty 

Památka na tragické úmrtí v lomu mlynáře Johanna Zimmera (+1707). Volný překlad:Šestého 
července r.1707 o jedenácté hodině zde skončil můj život. Johannes Zimmer.Uprostřed nápisu 
je klečící postava J. Zimmera.Současná socha je z r.2002-zcela odlišná od ukradené z r.1998 

KRÁSNÁ LÍPA 
SONJIN KŘÍŽ 

Naproti Motorestu 
vlevo k tůni č.5 

Kříž z leštěné žuly v českém a německém textu: 05.08.1994-Nesmyslný čin zde ukončil lidský 
život. V srpnu 1994 v těchto místech umlátil 18letý Jan Cilka 67letou Sonju Homolkovou.Vrah 
byl v r.1995 odsouzen na 12let s následnou sexuologickou léčbou vykonávanou ústavní formou. 

KRÁSNÁ LÍPA 
DESKA LIEBISCHE 

Krásná Lípa 
náměstí 

Výjimečný konstruktér výjimečných motorek Čechie/Böhmenland, po odsunu zemřel v Passau 

KYJOV 
DESKA HILLEHO  
a RICHTERA  

Kyjovské údolí Dva pánové, doktor a učitel - zakladatelé a propagátoři krásnolipské turistiky 

KYJOV 
DESKA BŔÍ.BIENERTŮ 

Kyjovské údolí Znalci okolí a milovníci turistiky, byli doma ve svém domě v noci 16. září v r.1990 zavražděni 

KYJOV 
POSTAVA MUŽE 

Richterova bouda 

Lidská postava muže ve skále - doprovází ji příběh dvou obchodníků, kteří využívali místního 
medvěda k tomu, aby je i se zbožím vynesl do strmého kopce.Jeden z obchodníků medvědovi 
za provedenou službu odmítl dát odměnu a navíc ho ještě napadl nožem. Medvěd muže svou 
vahou přitiskl ke skále a zadusil ho.Postava je symbolem výstrahy trestu za nesplnění slibu. 

STUDÁNKA 
ŠVÉDSKÝ KŘÍŽ 

Silnice na  
Varnsdorf 

Švédská mohyla/ švédský hrob, připomíná  švédské tažení gen. Wrangela v r. 1642 a místní 
bojový střet jednoho z jeho oddílů s posádkou hradu Tolštejna. Krátká krvavá bitka byla zámin-
kou ke zničení tolštejnského hradu. 

ŠTERNBERK 
KŘTÍCÍ KÁMEN 

Pod Šternberkem 
Pod bývalým loveckým zámečkem hraběte Salma je v pískovci vytesán křtící kámen. Říká se, 
že sloužil vesničanům v době, kdy častými hosty zde byli husité, kteří vedli války se Šestiměstím 
a lidé se tak museli před nimi ukrývat v lesích-tomu by se dalo uvěřit… 

ŠTERNBERK 
KAMENNÝ OLTÁŘ 

Pod Šternberkem 

Kamenný oltář/Oltářní kámen se nachází nedaleko od místa, kde je křtící kámen. Pochybnosti o 
funkčnosti: zprvu zde byl, někdy v 18.stol., ve skále vytesán umělý vodopád, kam byla ze zá-
meckého rybníčku přivedena voda a až později místo neslo dnešní pojmenování - je málo prav-
děpodné, že oba kameny měly mezi sebou nějakou souvislost 

ZADNÍ DOUBICE 
VLČÍ DESKA 

U turistické cesty 
V minulosti zde byl do skály vytesán německý nápis, který sděloval, že na tomto místě zastřelil 
lesmistr Johann Grohmann dva vlky. V současnosti je zde deska nová.. 

ZADNÍ DOUBICE 
POMNÍK POCHODU 
SMRTI 

Temný důl 

Památka na 2. světovou válku, připomíná zavrženihodné chování Němců, kdy na pochodu z 
koncentračního tábora smrti Schwarzheide bylo zavražděno osm vyčerpaných vězňů.Pochod 
byl ukončen až v Terezíně a trval dlouhých 19 dní - začal 19.dubna a skončil 7.května 1945. 
Pochod započalo na 600 vězňů, na cestě do Terezína zahynulo přibližně 300 z nich. 

ZAHRADY 
GEOLOGICKÁ MAPA 

Dům čp.30 
Trojrozměrný model zobrazuje okolní krajinu o rozloze 29km

2
 je sestavený z místních hornin na 

ploše 50m
2
. Kamennou mapu zhotovil r.1930-35 textilní návrhář Rudolf Kögler na zahradě své- 

ho domu v poměrovém délkovém měřítku 1:760 a výškovém 1:380. 
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LIPOVÁ 
TANČÍCÍ HRANOL 
 

Pod Špičákem 
Nové Hraběcí 

Moderní symbol kamene - tančící provrtaný blok s 22-ti otvory 

 MIKULÁŠOVICE  
TOMÁŠOVSKÝ KŘÍŽ        

Tomášov 
pod Tanečnicí 

 
Pískovcový latinský kříž s nápisem IHS HCWG AO 1753  21.OCTOBER ALHIR GESTORBEN. 
Z textu vyplývá, že zde kdosi zemřel v uvedeném datu. Uvnitř textu je vryp tří mečů spojený ve 
špičkách, středem prochází svisle vrostlice, kamenná žíla světlejšího materiálu. 
 

NOVÉ KŘEČANY  
KRAUSEŮV  KŘÍŽ       

Nové Křečany    
TZ-zelená 

 
 
Nápis na kříži oznamuje, že zde byl 24.října 1666 zabit obchodník s přízí Martin Krause.  
 
 
 

RUMBURK 
KAMENNÝ STROM 

U rozhledny 
dymník 

Kamenný strom života je tvořen z 23 žulových obelisků, každý váží asi 4 tuny a vypíná se do vý- 
šky až 5m 

SEVERNÍ 
SEVERNÍ KÁMEN 

mezi hraničními 
kameny 

Nejsevernější kámen se nachází v hraničním bodě 51°03´20,52669´´ a 14°18´56,07805´´ 

VELKÝ ŠENOV   
ŠENOVSKÝ KŘÍŽ           

Šluknov - Lipová 
u železničního 

přejezdu 

 
Jedná se o poslední nalezený kamenný kříž v děčínské oblasti, byl objeven v r.2002. Z větší 
části je poničen. Má odlomenou vrchní část  s částečnými náznaky ramen, nachází se na sou-
kromém pozemku. 
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