
 
 
 
 

DOUBICE 
ČERVENÝ KŘÍŽ 

 
Při silnici 

Tokáň- Doubice 
 

Kříž vytesaný ve skále nad silnici v zatáčce býval kdysi červený, jako upomínka na smrt 
dřevorubce 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 
spolupracovníci 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, 
cestovatele, 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 
vyčerpáním 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 
provozu. 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 
kamenný 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. 
Později 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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