
 
 
 

 
 
JÍLOVÉ  
ČÍSELNÝ KÁMEN 
   
 

Chata Mír 
Sněžník 

Kámen má tvar řečnického pultu-na čelní,zadní a horní části německý text: 1692 ist zur 
Erneuerung der Granze dieser  Rainstein im Beisein des Herrn Michael … Burggraf zu Eula, 
Jonas Huibel, 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  zabit myslivec. 

MAXIČKY  
POMNÍK 
CHOCHOLATÝ 
 

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  

Maxičy 
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 
Jägerkreuz. 

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.z Račic zabit ve službě 22.5.1945-padl na Sněžníku při ochraně státních hranic  
(Dsl.déle sloužící četař sloužil 1-5let 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 

SNĚŽNÍK 
ŠVÉDSKÝ HŘBITOV 

Na TZ-zelená 
Uměle vytvořené místo s mohylou a keři rododendronů, bylo součástí promenádní cesty na 
Sněžníku  

DOLNÍ ŽLEB 
VODNÍ NÁDRŽ 

Klopotský potok 
Postavena 05.10.1806 Wilhemem Theodorem Schneiderem, jako zásobárna vody pro pohon 
strojního zařízení v továrně pod ní . Dvě stěny nádrže jsou tvořeny vysokými skalními stěnami a 
dělí státní hranici  

SNĚŽNÍK 
KAMENNĚ STAVĚDLO 

Vogtova obora 
Část z vodního dílka na Suché Bělé pro zásobování Jelení obory - tvarové kamenné stavědlo ze 
zavodnění Vogtovy obory na Suché Bělé 
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