
 
 
 

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 
pohraničníky 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. 
Převážně 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 
(rychtářem 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 
Františka 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, 
náramky 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 
nápisem: 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 
Petřinem. 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 
zamordován.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 
Bělehradu,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.  

 
 


