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MÍSTA NA MAPĚ  HIERONYM 

KK 126 a KK 127 ----------------- ----------------- Katastrální kameny v rokli 

KK 85  a  KK 89 a KK 90 ----------------- ----------------- Katastrálníí kameny u cesty 

K-Kozí N 50 52 52,7 E 14 19 52,4 Křižovatka  do Malého Kozího dolu -  I.zona NP vstup zakázán 

K-Krahujčí N 50 52 50,4 E 14 20 54,6 Křižovatka Krahujčího rokle s Hlubokým dolem 

K-Piket N 50 52 41,5 E 14 19 16,2 Křižovatka Piket místo,kde byla strážní budova posádky Pohraniční stáže 

K-Úbočnicová N 50 52 34,3 E 14 19 52,2 Křižovatka  tří cest do  zelené TZ se napojuje okružní cesta po vrstevnici 

K-Z N 50 52 37,2 E 14 20 31,2 Křižovatka,kde zelená tur. cesta z Mezní Louky vyúsťuje do Hlubokého dolu 

Most 1914 N 50 52 48,7 E 14 20 01,6 Dokonalé pilíře nedostavěného  mostu z r.1914 

R-Mezní Louka N 50 52 24,9 E 14 19 09,1 Restaurace s parkovištěm,zastávka bus, Infocentrum 

Vrch Karlshaus N 50 52 50,6 E 14 20 23,4 Vrch okolo kterého vede Úbočnicová cesta 

Vrch Větrovec N 50 52 50,6 E 14 20 13,0 Nachází se mimo naší cestu skalní místo pro hlídače požáru v letním období 

V-Studánka Žlutá voda N 50 52 54,0 E 14 20 26,2 Studánka u cesty 

X-Hieronym ----------------- ----------------- Pomník syna majitele panství,který padl ve II.svět. válce 

Y-Rysí kámen ------------------ ----------------- Místo kde byl skolen jeden z posledně žijících rysů 

 
HLEDANÁ MÍSTA NA CESTÉ HIRONYM 

Místa X a Y nejsou označeny na mapě měli byste je sami nalézt,některá se mohu vyskytovat i v místech,kde je zákaz vstupu viz I. zona NP 
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Čeká nás příjemná okružní cesta okolo vrchu Karlshaus se stejným místem startu i 
cíle. Jako nejvhodnější výchozí místo je křižovatka K-Piket, je za campem Mezní 
Louka. Dojdeme tam tak, že projdeme  camp mineme po pravé ruce červenou TZ 
směřující k vrchu Větrovec a na Malou Pravčickou bránu a po chvíli jsme na placu 
nazývaném Piket, místo,kde se střídaly hlídky Pohraniční stráže. Zde, východně, tedy 
vpravo, vede TZ-zelená ke křižovatce K-Úbočnicová, ale my  se vydáme severně 
vzhůru přímo do toho kopce před námi. Po stoupání následuje kratké klesání ke 
křižovatce K-Kozí odkud vede cesta do  Malého Kozího dolu  k nedaleké hranici se 
Saskem. Cesta se však nachází v I.zóně NP a vstup je zakázán.Tam někde lze najít 
Rysí kámen. Avšak my jsme slušňáci, tak ho neuvidíme, neboť nám to vrchnost 
zakázala. Pokračujeme tedy dál po celkem rovinaté cestě k nedostavěnému mostu z 
r.1914. Pravděpodobně objemná jarní voda často ztrhávala cestu v zatáčce a Hie- 

 

 
 

ronymus Clary Aldringen, když tudy chodil na Karlshaus, kde rád odpočíval a možná i 
lovil, se často brodil v blátě, to byl asi důvod, postavení tak rozměrného mostu po 
kterém projede i automobil. Kníže tak bude na místě i rychleji. Samozřejmě je to jen 
jedna z mnoha domněnek. Následně míjíme výrazný katastrální kamen č.85, kterých 
bylo asi po cestě více, viz přerušený sled čísel. A už je tu studánka Žlutá voda. Je to 
místo, kde lze také nalézt zajímavou výstupovou cestu. Klidnou chůzí odpočívejte, 
dívejte se okolo, neprobírejte ty všední malichernosti. Obraťte svojí mysl na to co 
vidíte tady a teď. Např. jak namáhavé bylo tehdy postavit takový most, jak pečlivá 
byla stavba pilířů, když ani po 100 letech bez údržby, nejsou  v podstatě poškozeny,  
možná že by stačilo položit jen trámy a mohlo by se jezdit. Podívejte se na stromy 
kolem a zaposlouchejte se do zvuků lesa, možná, že zahlednete nějaké ptactvo,které  
vylekáte svou přítomností a budete překvapeni náhlým křepčením-můžu říct, že te- 
 

 

 
 
 

třev to teda nebyl. Asi je kluci od Clary Aldringenů stačili vystřílet, v r.1935 se 
odhadovalo,že v ČSR bylo asi 12000 tetřevů a dnes je jich tak 200. A kam jsme se to 
mezitím svou zádumčivou chůzí dostali?Jo, jasný jdeme kolem  Karlshausu.  Zkusíme 
tady vylézt nahoru? Zvláště v zimě ráno, okolo osmé, to je nádhera nádherná, je to 
tady jiné, daleko víc prosvětlené prostorné, čisté a když do toho ještě řízne svými 
paprsky slunce-přijďte se raději podívat sami, slova budete hledat těžko, tady jste totiž 
v Zadní zemi.To Vám dá opravdu zapomenout na ty běžné denní starosti a po- 
vinnosti, které vás den co den a hodinu co hodinu pronásledují ve vaší mysli. Tak a 
teď máme asi třetinu plánované cesty za sebou. V jedné z hlubokých roklí pod cestou 
se nachází převis Slepičárna, kde trampové dlouhou dobu schovávali kamennou část 
pomníku z Karlshausu, protože ho někdo poničil a shodil do Krahujčí rokle. Na cestě 
míjíme dva výjimečné za sebou přeživší katastrální kameny s číslem 89 a 90.  
 

 

 
 

Zde vám nabízím rozhodnutí buď budete nadále pokračovat po naší Úbočnicové 
cestě k již nedaleké křižovatce K-Úbočnicová, kde narazíte na zelenou TZ a ta vás 
následně bezpečně navede k cíli na Mezní Louku.  Nebooo´, trochu adrenalínu pro 
fyzicky zdatnější a odvážnější jedince. Mezi katastrální kameny č.89 a 90 se vrhneme 
dolů do Krahujčí rokle, právě pod sebou. Asi po 350 metrech dorazíte na asfaltku v 
Hlubokém dole. Cesta je úžasná, náročná, všechno co se na ní nachází vám bude  
všemožně bránit v sestupu, aby jste nemohli jen tak lážo-plážo vyjít na K-Krahujčí v 
Hlubokém dole. Když budete pozorní, ale hlavně buďte opatrní, najdete alespoň ještě 
dvě katastrální značky s číslem 126 a 127 a nebo také i něco jiného… Do cíle se 
vydáte tak, že když vstoupíte z rokle na asfaltku v Hlubokém dole dáte se vpravo po 
TZ zelené do mírného stoupání až narazíte na křižovatku K-Z (Turistický směrník) a 
po TZ zelené přes křižovatku K-Úbočnicová dorazíte do cíle a startu naší cesty. 
 

 

 
 

X-HIERONYM Hieronymus se narodil 26 let po své sestře Elisalex jako první syn ze 
čtyř dětí manželů Alfonse a Ludwiny Clary-Aldringen, třetím a čtvrtým byli opět chlapci 
Marcus a Carl. Všichni tři synové za II.světové války narukovali do wehrmachtu. Nad- 
poručík Hieronymus byl velitelem tanku. Marcus, byl ve válce třetí ordonanční dů- 
stojník u velitele divize,kde jeho kamarád byl generálem, přesto byl dvakrát těžce 
raněn a pobyl si tři roky v Ruském zajetí. To mu možná zachránilo život. Vrátil se až v 
r.1947, ale už ne do Československa, ale do Německa. Odešel za svými rodiči, kteří 
opustili republiku hned 8.5. 1945 a jako jediný z bratrů válku přežil. Carl, Charlie, který 
se rád bavil ve společnosti, byl  nejmladší z bratrů. Padl také v Rusku jako velitel 
čerkeské švadrony kozáků. Hieronymus byl mezi svými vrstevníky vnímán jako člověk 
inteligentní v některých směrech nadprůměrně nadaný.Rodiče s ním počítali jako 
s dědicem,který jejich majetek stabilizuje, ne-li navýší a zajistí tak život i svým 
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sourozencům. O to větší smutek způsobila zpráva o smrti jejich nejambicióznějšího 
syna. Jeho tank dostal přímý zásah, nikdo z posádky nemohl přežít, padl někde na 
Ukrajině u obce Sokolovka. Otec Alfons se netajil sympatiemi k hitlerovskému 
Německu, vyvíjel spolu se švagrem  Kinským velkou iniciativu, aby přesvědčil de- 
legaci lorda Runcimana při návštěvě čs. republiky v r.1938 o správnosti odtržení 
Sudet od Československa. Tak jako Kinský uvítal lorda na své nedaleké Tokáni, tak i 
on hostil delegaci na zámku v Teplicích. Připomeňme si také několik rodinných vazeb 
Hieronymuse na osoby, které jsou ve světovém povědomí. Jeho pracovitý 
pradědeček Edmund Clary Aldringen, který nechal postavit soutěsky ve Hřensku, měl 
za manželku pravnučku maršála Kutuzova Elisalex, jejím kmotrem byl car Alexandr I. 
babičkou byla Dolly Kutuzovová, dcera maršála a dědečkem generál Ferdinand von 
Tiesenhausen,ten který padl pod velením svého tchána v bitvě u Slavkova r.1805 

 

 
 

Dolly byla také svědkem rozhovoru,který je součástí světových dějin. Spolu s otcem 
Kutuzovem, jen oni dva, byli pozváni na večeři s carem Pavlem I.,když v jídelně se 
neočekávaně objevil nejstarší syn Alexandr. Stali se tak překvapenými svědky jejich 
rozhohoru.Car svému synovi oznámil, že mu je jasné kdo ho otrávil. To byla asi příči- 
na složitého vztahu mezi maršálem Kutuzovem a Alexandrem I. po celou dobu války s 
Napoleonem, kdy Kutuzov zcela otevřeně dával najevo svůj despekt k mladému caro- 
vi.Dovolte mně ještě něco málo informací. Edmund Clary-Aldringen manžel Elisalex, 
byl spolužákem a přítelem Napoleona II.,Orlíka. Nebo také,že ve Vojně a mír byl 
předlohou osoby knížete Bolkonského zeť Kutuzova a manžel Dolly, ten který padl u 
Slavkova Ferd. von Tiesenhausen. A poslední informaci na závěr: Dolly, vnučka 
Kutuzova,maminka Elisalex, velká přítelkyně Puškina, romantika afrického původu, 
byla zase předlohou Taťany v Evženu Oněginovi a možna i Lizavety v Pikové dámě. 

 

 
 

Y-RYSÍ KÁMEN Dnes jen tak někdo tuto památku spatřit nemůže, to patří jen 
vyvoleným. Navíc je třeba upozornit, že Luchsstein stojí na saském území, uvnitř 
jejich nár. parku. Z české strany je ale lépe vidět.Prosím vás, bacha na to! Tam prostě 
nesmíte… nesmíte ani nakouknout… rozumíte nesmíte! Nejdřív nám ho zakazovali 
shlédnout komunisté a dnes zase jiní.Tak vidíte, i když čísla na letopočtu se neustále 
mění, zdá se, že se čas,ale zastavil. Einstein by si mohl pohrát s touto teorií. Teď 
jsem si vlastně vzpomněl, když ho budete chtít vidět, počkejte si na nějakou politickou 
změnu, ale to  trvá vždy jen chvíli, než ta změna proběhne. Musíte být připravení mít 
u sebe seznam co všechno chcete vidět a rychle tam vlítnout udělat si pár foto na 
památku a pak zase 20,30,40 let čekat, až do doby, než to  zase někdo pískne. Místo 
na náměstí běžte raději do lesa -  výsledek je skoro stejný. Jo, fakt, kámen neuvidíte, 
také jsem ho viděl naposled někdy v r.1992. A teď čekám…a čekám… 

 

 
 

Jak vypadá? Pískovec s textem a symbolikou rysa.V místě, ve kterém je možné se 
vyskytnout jednou za desítky let byl v r.1743 zastřelen rys, ale tak, že se ten rys 
vlastně zastřelil sám. Opravdu ! V Sasku měli šikovného lesníka, kutila. Podle 
neustále velkého množství stop shledával, že mu tam v polesí poletuje  rys.  A 
protože rys je fakt rychlej, tak náš, teda saský lesník, neměl šanci… toho rysa skolit. 
Proto vymyslel specielní samostříl. Ptáte se jaký? Tak to si teda  nedovedu vůbec 
představit. Prostě sám zbraň na rysa vymyslel, sám zbraň vyrobil a sám nastražil na 
chudáka rysa. Nerovný souboj! A rys se pak, jak jinak, než také sám zastřelil! Tak 
nevím zda ta památka je na toho chudáka rysa, který byl jeden z posledních,ne-li tedy 
poslední.A nebo na toho duchaplného lesníka z nedalekého Hinterhermsdorfu co 
všechno vymyslel a provedl.Tak vidíte teď už tam nemusíte,dokonale jsem vám to 
popsal.A nebo mně nevěříte a budete čekat těch 20,30 let…??? 
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