
 
 
 
 

BRTNÍKY   
ENGELŮV KŘÍŽ                 

U železničního 
mostu 

Postaven na paměť p.Engela z Panského, který byl v r.1642 považován Švédy za 
nepřátelského 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 
záminkou 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 
zámeckého rybníčku přivedena voda a až později místo neslo dnešní pojmenování - je málo 
pravděpodné, 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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