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1.
pomník frýdlantských osobností
u kostela Nalezení sv. Kříže , ppč. 575,
Frýdlant

torso žulového podstavce, frýdlantské
osobnosti- Ehrlich H. (starosta),
Hohanpt F. (hudební učitel), Kraus J.
(zakladatel muzea)

2.
pomník T.G.Masaryka -presidenta
v zahradě ZŠ Masarykova, Frýdlant

žulový pomník s deskou T. G.Masaryka

3.
pomník císaře Josefa II.

u bývalé ZŠ na Větrově , Frýdlant
torso žulového pomníku, bez desky

4.
soubor náhrobních desek

u vstupní zdi nového frýdlantského
hřbitova, Frýdlant
nánáhrobní desky z původního hřbitova
z ulice Mezibranské , celkem 13
náhrobních kamenů, odkaz na FZ 1908,

5.
hrob J. Schöpfera a J. Lichtnera
na frýdlantském hřbitově, Frýdlant
přepohřbení dvou duchovních, místních
děkanů z původního hřbitova v
Mezibranské ulici

6.
soubor náhrobních kamenů

u zdi kostela Nalezení sv. Kříže, Frýdlant

7.
soubor zastavení křížové cesty

Křížový vrch , Frýdlant

soubor 14 zastavení křížové cesty ( kamenních
kapliček) , včetně stavebních objektů- studánka,
pustevna Petra a Pavla, Boží hrob, vrcholový kříž

8.
Podstavec pod sochu ???
u výustě zámeckého rybníka, Frýdlant

torso pískovcového podstavce

9.
kříž
naproti zemědělské školy, ulice Zámecká ,
Frýdlant

pískovcový podstavec , kovový kříž , Karel
Jantschta 1797

10.
Kříž
po pravé straně u silnice do Habartic, u obdočky
do Jakova údolí ,Frýdlant
žulové torso božích muk, bez horní části a kříže,
Bernard Schufter 1873

11.
boží muka
od habartické silnice naproti odbočce do
Jaklova údolí, v polích , Frýdlant
torso žulových božích muk , bez horní části

12.

zahrada domu na křížiovatce Fugnerova,
Novoměstská , u čp. 1620, Frýdlant

pískovcový podstavec, železný kříž

13.
kříž

jaklovo údolí , mezi stromy, po pravé straně od
habartické ulice k bývalé škole, Frýdlant
torso pískovcového soklu

14.
kříž

Jaklovo údolí ,na odbočce k trafostanici ,
Frýdlant

pískovcový třístupňový podtavec s nápisovou
středovou částí, zdoben sloupy po stranách,
Pauker Gottfried 1816

15.
kříž

Jaklovo údolí , u polní cesty na pousteckou
oboru, Frýdlant

žulový podstavec s křížem, datace 1791

16.
na pravé straně u silnice do Višňové, Frýdlant

pískovcový podstavec s torsem kříže

17.
kříž
v zatáčce u hřbitova, Frýdlant
pískovcový třístupňová podstavec s nápisovou
deskou, kříž s krucifixem, Joh. Hinrich, 1818,

18.
kříž
kříž k založení hřbitova , středová část
frýdlantského hřbitova, Frýdlant
pískovcový monumentální třístupňový
podstavec, pískovcový kříž

19.
kříž
v zahradě hotelu Antonie, Frýdlant

pískovcový podstavec tří stupňový s křížem

20.
kříž
ulice v Úvoze , rohový, u plotu, Frýdlant
torso žulového podstavce

21.
boží muka
mezi Smědou a vodním náhonem, Frýdlant
žulová boží muka s lucernou

22.
kříž

v zahrad naproti školce Raisova, Frýdlant

žulový podstavec s křížem

23.
výklenková kaplička

naproti od silnice na Višňovou v louce ( kousek
od hřbitova), Frýdlant

zděná výklenková kaplička

24.
boží muka

mezi bytovkami u jatek, Frýdant

žulová boží muka s lucernou

25.
kříž

ul. Dětřichovská, naproti odbočce ke statku
Na Samotě, při cestě, Větrov

pískovcový podstavec, torso kříže, zdobný
feston ve středové nápisové části

26.
torso kříže

ul. Dětřichovská, naproti odbočce ke statku
Na Samotě, v lukách mezi stromy, Větrov

torso pískovcového podstavce,

27.
kříž
ul. Dětřichovská , u bývalého domu místního
mysliveckého sdružení, za plotem u silnice,
Větrov

pískovcový podstavec, kovový kříž

28.
boží muka

u posledních domů před polí cestou do Podlesí ,
Větrov

žulová boží muka s lucernou

29.
kříž

u silnice vpravo na Liberec nad Silcomem,
čerpací stanicí , mezi jírovci , Větrov
pískovcový podstavec, kovový kříž

30.
kříž

u kostela sv. Máří Magdalény , Větrov

pískovcový podstavec , zdobný kříž

31.
boží muka

nedaleko Nichtových domků, od sochy sv. Máří
Magdalény směr Větrov, křižovatka - Podlesí Frýdlant
žulová boží muka s lucernou

32.
u hl. silnice, nad bývalým krámem směr FDL,
vlevo, Christoph Pfohl 1805, Albrechtice

pískovcový podstavec s křížem

33.
osada Filipov , IK 1803, souběžná vnitřní silnice
v Albrechticích, po pravé straně směr Filipov, v
půlce osady ( pod Šrutovými)

pískovcový podstavec s křížem

34.
vojenské kameny

Polesí , Frýdlant, Větrov
žulové kameny s letopočty, 7 kusů

35.
Gallasovský pomník ????

kameny za školním statkem , směr Supý vrch

žulové kameny

36.
kaplička

na horizontu , vedle velkého parkoviště u
motorestu
Albrechtice

37.
Kaplička
Albrechtice, osada Filipov

38.
kříž

Větrný vrch , Andělka

pískovcový podstavec s křížem, Theresia a
Wilhelm Hausmann 1892,

39.
kříž

u ohradní hřbitovní zdi kostela sv. Máří
Magadalény, Arnoltice
pískovcový podstavec s křížem

40.

u hlavní silnice, u plotu v zahradě, 100m za
mostem vpravo směr Krásný Les, Bažantnice Krásný Les

pískovcový podstavec , bez kříže

41.
kříž
u silnice mezi mostem přes Smědu a restaurací
Poledník , po pravé straně v zahradě , Bílý Potok

žulový podstavec s křížem

42.
kříž
při silnici naproti restauraci Poledník , Bílý Potok
žulový podstavec s kamenným křížem

43.
boží muka

u obecního úřadu, Bílý Potok
žulová boží muka s lucernou a křížem

44.
dva kříže

pod Bártlovou boudou, Bílý Potok

žulový podstavec s křížem 2x

45.
Kříž
na červené turistické značce Jedlové cesty, Bílý
Potok

kamenný žulový kříž Milénia

46.
kříž
u silnice na pravé straně směr Černousy,
Boleslav

žulový podsatvec s křížem

47.
kříž
u západních vrat ohradní hřbitovní zdi kostela
Archanděla Michaela, Bulovka

žulový podsatvec s křížem , Christoph Elstner z
Bulovky čp. 127

48.
Kříž
ve středu obce u mostu , vpravu směr kostel,
Bulovka
pískovcový podstavec s křížem

49.
socha sv. Jana Nepomuckého

při silnici z Horní Bulovky do Dolního Oldříše,
mezi lipami ,Horní Bulovka
pískovcová socha sv. jana Nepomuckého na
podstavci, Wenzel Kotter 20. září 1850

50.
kříž

u zdi domu vedle hospody pod kaštany, naproti
točně autobusu, Černousy

žulový podstavec bez kříže

51.

kříž
v zahradě domu při prudké pravotočivé zatáčce,
naproti je odbočka k Dubáku, Černousy
pískovcový podstavec s e zdobeným křížem ,
J.A. Streit 1809, Gottfried Mauerman 1834

52.
kříž

naproti obecnímu úřadu ,Černousy
žulový podstavec s křížem

53.
kříž
za odbočkou z hlavní silnice na Liberec směr
obec Dětřichov , po pravé straně , Dětřichov
pískovcový podstavec s reliéfy postav ,
popisovýmí kartušemi vs spodní části podsatvce
, Anton Semdner 1832

54.
kříž

u silnice v zahradě domu na příjezdu do obce od
Frýdlantu , po pravé straně, Dětřichov

Fibingerův kříž na žulovém podstavci s křížem

55.
kříž
u silnice nedaleko továrního komína bývalé
Preibischovi továrny, Dětřichov
pískovcový podstavec s kamenným křížem, G.U.
Preibisch 1878

56.
kříž

po levé straně od vstupu do areálu kostela sv.
Martina , při patě zdi, Dolní Oldříš

pískovcový podstavec bez kříže

57.
kříž
v zahradě naproti mateřské škole , FerdinandovHejnice
žulový podstavec s křížem

58.
socha sv. Jana Nepomuckého

u odbočky autobusu, u kamenné zdi,
Ferdinandov-Hejnice

pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na
podstaveci

59.
kříž
na první křížovatce z Hejnic do Ferdinandova ,
naproti autobusové zastávce

žulový podstavec s křížem

60.
Kříž
u silnice souběžné s hlavní silnicí do Habartic z
FDL , vpravo k hraničnímu přechodu, Habartice

žulový podstavec s křížem , Franz Jager 1889

61.
kříž

na křížovatce, u odbočky do Dolní Řasnice,
Hajniště

žulový podstavec s křížem

62.
kříž

po pravé straně na příjezdu do Hejnic z
Raspenavy nad čerpací stanicí , Hejnice
žulový podstavec s křížem

63.
boží muka

Lázeňská ulice, v kopci po pravé straně na
výjezdu z Hejnic směr Lázně lIbverda, Hejnice

žulová boží muka s lucernou ren. E.Hocke,
E.Loffler 2005

64.

kříž

zadní cesta z Hejnic do Bílého Potoka, silnice
souběžná hl. silnicí , za koupalištěm směr
BPpS., Hejnice

žulový podstavec s křížem

65.
boží muka

u vstupu do hejnického koupaliště, Hejnice

žulová boží muka

66.
stará poutní cesta z Oldřichova do Hejnic

Oldřichov Hájích, Raspenava, Hejnice

67.
kříž
u silnice naproti domu p. Ressela, schůdky v
zítce, Jindřichovice p.S.
žulový podstavec s křížem

68.
kříž

v obci směr Horní Řasnice, Jindřichovice p.S.

pískovcový podstavec s kovovým křížem ,
Anton Bayers 1811

69.
kříž

vpravo u silnice směr Krásný Les od
Bažantnice, naproti odbočce do lomu ,
Krásný Les
pískovcový podstavec s kovovým křížem
Maria Anna Bergmann 1879

70.
kříž

u hlavní silnice nad Kunraticemi směr hr.
přechod do PL, Kunratice
pískovcový podstavec s kovovým křížem ,
Anton Dresler 1802

71.
kříž

u cesty od hospody ke kravínu , Kunratice
pískovcový podstavec s křížem

72.

boží muka

na starých schodech z Lázní Libverda
směrem k Obřímu sudu , Lázně Libverda
žulová boží muka s lucernou

73.
kříž
naproti přes silnici od Obřího sudu , Lázně
Libverda

žulový podstavec bez kříže

74.
kříž

při pravé straně u silnice mezi stromy, cesta
z Ludvíkova do Hajniště, Ludvíkov

pískovcový podstavec s křížem, opraven
2010,

75.
kříž

při pravé straně na výjezdu z Nového města
p.S. směr Ludvíkov , Nové Město pod
Smrkem
pískovcový podstavec s křížem , opraveno
kompletně 2014, složka word dokumentu kříže a boží muka v Novém Městě pod
Smrkem , Franz Schafer

76.
kříž

nad čerpací stanicí v Novém Městě pod
Smrkem , silnice do Horní Řasnice, po levé
straně , Nové Město pod Smrkem
pískovcový podstavec , opraveno
kompletně 2011, složka word dokumentu kříže a boží muka v Novém Městě pod
Smrkem

77.
Menzelův pomník
na východní straně za kostelem sv. Kateřiny,
v parku, Nové Město pod Smrkem
žulová stéla, s iniciály Gottfrieda Menzela,
vztyčení pomníku se uskutečnilo 1880
složka ve word dokumentu pomníka a
pomníčky Nové Město pod Smrkem

78.
kříž

pod objektem kravína po pravé straně na
výjezdu z Pekla směr Raspenava , PekloRaspenava
žulový podstavec s křížem

79.
kříž

nedaleko hospody u odbočky do Horního
Pekla a LL, Peklo- Raspenava

žulový podstavec s křížem

80.
boží muka

na levé straně na výjezdu z Pekla směr
křížovatka - Luh, Lázně Libverda, PekloRaspenava

žulová boží muka

81.
kříž

silnice do Předlánc, třetí odbočka od
křižovatky u hospody,na kopci , Pertoltice
pískovcový podstavec s křížem , Lorenz a
Magdalena Schmid 1883

82.
kříž
silnice do Předlánc, čtvrtá odbočka od
křižovatky u hospody,na kopci , Pertoltice

pískovcový podstavec s kžřížem

83.
socha sv. Jana Nepomuckého

asi 200 m od první pravotočivé zatáčky směr
Habartice na výjezdu z obce, nad statkem ,
Pertoltice

pískovcová socha sv. jana Nepomuckého na
podstavci

84.
kříž

bleskový kříž u vedlejší cesty , Poustka

pískovcový podstavec s křížem, Anton
Lange, Franz Neuman 1850

85.
kříž
asi 500m za vodojemem, který leží nad obcí
ve směru na Frýdlant, Poustka
pískovcový podstavec s křížem, Ferdinand
Hirschnan 1850

86.
kříž

u silnice , mezi stromy , vpravo směr
Přebytek z Lázní Libverda, nad Obřím
sudem, Přebytek
pískovcový podstavec s křížem , Veronika
Linke 1887

87.
kříž
na pravé straně , Frýdlantská ulice , naproti
statku s autoservisem, u "v áleji", Raspenava
pískovcový podstavec s křížem , Anton
Kohler 1865

88.
kříž

Fučíkova ulice, u autobusové zastávky ,
naproti hotelu Zámeček, Raspenava

žulový a pískovcový podstavec s křížem,
Franz Stenberg 1797

89.
kříž

Fučíkova ulice, v zahradě u Obecního domu,
Raspenava

žulový podstavec s křížem

90.
kříž

Fučíkova ulice , mezi hasičárnou a
zahradnictvím u plotu , po pravé straně
směr Hejnice, Raspenava

pískovcový podstavec s křížem

91.
kříž

Fučíkova ulice, v zahradě domu , po levé
straně směr Hejnice, dům vedle
Mysliveckého zátiši, Raspenava
žulový podstavec s křížem, Franz Krazer
1811

92.
Kříž
křižovatka Novoměstská, Krásný Les, Nové
Město pod Smrkem, Raspenava, Frýdlant ,
Krásný Les

pískovcový podstavec s křížem , Joseph
Konig 1821

93.
kříž
v zahradě u Stelzigovy kovárny, Dolní
Řasnice

žulový podstavec s křížem

94.
kříž
u odbočky do Hajniště z Dolní Řasnice, Dolní
Řasnice
pískovcový podstavec s křížem Franz
Ressler 1878

95.

kříž

mezi kostelem Neposkvrněného Početí
Panny Marie a bytovkami , Horní Řasnice
pískovcový podstavec, bez kříže, Floriana
Neumann

96.
kříž

u zdi kostela Neposkvrněného Početí Panny
Marie, vstup od obecního úřadu, Horní
Řasnice

pískovcový podstavec s křížem

97.
u kaple Panny Marie Sněžné, Srbská - Horní
Řasnice

pískovcový podstavec s křížem

