
 

ADOLFOV (Adolfsgrün) - 748  
- 750 m n. m. - Spočívá na samém 
temeni východních Krušných 
hor (Erzgebirge), přibližně 1 km 
jihovýchodně od státní hranice. 
Sídlo založil v l. 1832/3 pro 
ubytování dělníků pracujících 
na nové silnici hrabě Adolf  
z Ledebouru (* 14. 6. 1812 Křemýž 

[Krzemusch] - † 20. 10. 1886 Křemýž). Nejprve příslušelo k Větrovu 
(Streckenwald), dle II. vojenského (Františkova) mapování (1836  
- 52) panství březnicko-všebořickému (8 chalup, 20 lidí), Císařské 
povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1847  
- Lithographirt Wolß sen.) je i s Větrovem zaznamenávají v okrese 
všebořickém - Strekenwald sammt der Colonie Adolphsgrün 
in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Schöbritz (Všebořice),  
v l. 1921 - 30 náleží opět Větrovu, od r. 1945 je vedeno jako 
‘osada Adolfov u obce Krásný Les’ a nyní je spolu s Krásným 
Lesem (Schönwald) částí Petrovic (Peterswald) - farnost Habartice 
(Ebersdorf). Ve čtvrtek 1. 1. 1981 ‘byla zrušena část obce 
Adolfov v obci Krásný Les neboť přirozeným úbytkem obyvatel 
ztratila charakter části obce…’ - PhDr. Věra Hladíková (* 8. 5. 
1957) - Okresní (jednotný) národní výbor Ústí n. L. (1944) 1945  
- 1986 (1993) - Archiv města Ústí n. L., 2009. 
R. 1927 tu v 10ti číslech žilo 76 stálých obyvatel, v r. 1930 je 
evidováno 9 stavení, r. 1939 registrováno 30 občanů, v r. 1944 jen 8 
domů a hájovna na okraji lesa mezi Haberfeldem a Černou loukou 
(Schwarze Wiesen) v Přírodním parku Východní Krušné hory (ustaven  
v r. 1995). Na poštu se chodilo do Telnice a děti navštěvovaly školu 
ve Větrově. Zhruba od r. 1900 je oblíbeným zimním letoviskem  
s blízkými sjezdovkami, běžeckými stezkami, řadou chatek  
a rekreačních objektů. Dřevařská hospoda Zechbergbaude řečená 
též Fichtelschänke stávala při jižním cípu (ovšem již na území 
Habartic), zatímco v severním lesní koupaliště u horského statku 
Waldesruh (Adolfovský dvůr) s pohostinstvím ‘zur Waldesruhe’ 
Hermanna Rosenkranze. Druhá a třetí budova směrem od 
Habartic je z pol. 19. stol. (sedlová střecha, štít pobitý šindelem, 
2 vikýře zdobené řezbami ap.) Za nejsevernějším domem  
(k Větrovu) býval ještě po 2. světové válce malý hřbitůvek z r. 1886.  
S trochou fantazie najdete někdejší stromořadí, ubíhalo ke středně 
velké kapli (s věžičkou) sv. Antonína Paduánského (zbořena asi  
v r. 1965).

Hostinec Stadt Dresden Eduarda Hiersche a hájovna (1915)

Drsnost koutu ilustruje ukázka ze stenoprotokolu (1188. tisk)  
4. zasedání senátu Národního shromáždění republiky Československé 
- z příspěvku delegáta Německé strany národní (Bund der Landwirte), 
rolníka Georga Böllmanna († 17. 5. 1933): ‘Návrh poslance  
G. Böllmanna a druhů, aby byla ihned poskytnuta státní výpomoc obcím 
ve východním Rudohoří v okrese teplickém a ústeckém, velmi těžce 
poškozeným bouřemi; jsou to: Krupka (Graupen), Horní Krupka (Ober 
Graupen), Fojtovice (Voitsdorf), Přední Cinvald (Přední Cínovec - Vorder 
-Zinnwald), Mohelnice (Müglitz), dále Telnice, Adolfov, Streckenwald 
a Schönwald. Dne 8. července (pátek) t. r. (1927) večer snesla se nad 
Rudohořím průtrž mračen, která na veřejném a soukromém jmění 
způsobila ohromné škody. Utrpěly jí zvláště zemědělské pozemky a žeň  
jest většinou zničena. Bouří byli postiženi hlavně drobní rolníci a domkáři. 
Také cesty byly silně poškozeny, tak n. př. povodeň částečně strhla silnici 
jdoucí Krupkou přes Fojtovice-Mohelnici do Saska. Jest tedy naléhavě 
zapotřebí, aby tam byla ihned poskytnuta pomoc… …úterý 12. července  
1927 v Praze…’

Ledebur… (Praha - popis města - Malá strana - okres sv. Tomáše, Ottova  
encyklopedie, 1. 1. 1908). Po jeho smrti zdědil Telnici i Všebořice syn,  
hrabě Johann von Ledebur-Wicheln (* 30. 5. 1842 Křemýž - † 14. 5. 
1903 Praha) a po něm vnuk, hrabě Franz von Ledebur-Wicheln (* 6. 9. 
1877 Petrohrad - † 24. 5. 1954). Všichni členové rodu Ledebur-Wicheln 
byli a doposud žijící jsou potomky Marie Alžběty (* 1625 - † 29. 9. 1662 
Vídeň), jediné dcery Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna (* 24. 9. 
1583 Heřmanice - † 25. 2. 1634 Cheb). - Ústečané nejen v datech (2)  
- Ústecká kulturní platforma ‚98, 2008

Ledebourové, český šlechtický rod, původem z Vestfálska, 
v Čechách od poloviny 17. století. Drželi statků v různých 
místech Čech (Golčův Jeníkov, Liblín, Peruc). 1669 povýšeni 
do panského stavu, 1807 do hraběcího stavu. Členové rodu 
u nás žili do 1945... ...August (* 1772), syn Augusta z L.  
a Bedřišky z Wendtu, zdědil Kostomlaty a Křemyž, 
vyženil r. 1804 s Terezií hrab. Hartigovou Horní Beřkovice  
a koupil r. 1811 Březnici u Ústi n. L. Majestátem z 26. list. 1807 
povýšen do hrab. stavu c. k. států. Zemřel r. 1846 zůstaviv syna Adolfa, 
který po něm zdědil Kostomlaty, Křemyž, Všebořice a Milešov. Tento,  
c. k. tajný rada (* 1812 – † 1886), pojal r. 1838 za manž. Johannu 
hrab. z Nostic-Rienecku (* 1819 – † 1870), dámu hvězdového kříže.  
Z manželství toho pošla dcera Karolina (* 1839), která provdala se  
r. 1863 za Bohdana svob. p. Hrubého z Jelení, a synové Jan  
(* 30. kv. 1842) a František (* 1844 – † 1893)... - Ottův slovník naučný

Adolfsgrün, ves v Čechách, 10 d., 76 ob. něm. (1880), hjtm. Ústí n. L. 
okr. Chabařovice (2 hod. sev.), obec Streckenwald, fara Habartice. - Ottův 
slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. První díl. 
A–Alpy. - 1888. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.

Údolí Ždírnické (Telnické) počíná pod samotou Adolfsgrün. Jest velmi 
malebné, lesnatých strání. Vine se ním okresní silnice v mnohých 
oklikách… …Za Ždirnicí (Telnitz) otvírá se do lůna Rudohorského dlouhé 
hluboké údolí se šťavnatými luhy a hlubokými lesy, jímž v mnohých 
oklikách vine se silnice na hřbet Rudohorský (Adolfsgrün). V údolí to ústí 
na východ vedlejší strmé, divokou bystřinou protékané a bukovým lesem 
zarostlé údolí, jímž hrbolatá vede pěšinka do Schönwaldu, dlouhé to 
vesnici pod horou Spitzberkem [Špičák - Spitzberg, Sattelberg] na hřbetu 
Rudohorském, na jejímž dolejším konci jest saská hranice. - V. Wachsmann  
- Severní Polabí - Od Litoměřic až k Hřensku. Okolí měst Ústí n. L., Teplic, 
Litoměřic, Podmokel a Děčína - Česká Beseda v Ústí n. L. 1888

Stará solná stezka (Alte Salz Straße), lesní lázně (Waldbad), hájovna  
(Fh. = Forsthaus) a Rudný vrch (Zechberg) (795 m) - ‘Karte des Kreises Aussig’  
(Prof. Blumtritt, 1939)

V 10 stol., kdy se v Chlumci (Kulm) pod východními Krušnými horami 
(Erzgebirge) uvádí strážní hrad dozíraný purkrabím v Bílině (Billin), 
vedl do Čech zdejšími hvozdy mezi pozdějšími Habarticemi (Ebersdorf) 
a Adolfovem jediný spoj, až v 15. stol. byl definitivně nahrazen 
cestou přes Nakléřovský průsmyk (Nollendorfer Pass). Od 20 l. 20. 
stol. Adolfov protínala tzv. Modrá hřebenovka (Blauer Kammweg)  
- za největší slávy (modrým hřebínkem v bílém poli značená) se táhla od  
durynského Blankensteinu nad Sálou (Saale) až na Praděd 
(Altvater, Pradziad, Pradźod). Dnes tudy prochází několik běžeckých  
i cyklistických tratí a mezinárodní dálková turistická trasa E3  
- Krušnohorská lyžařská magistrála (Erzgebirgische Skimagistrale); 
2,73 km východně se rozkládá lyžařské středisko Zadní Telnice 
(Hintertellnitz) vyhledávané hlavně Ústečany a Tepličany a 5 km západo 
-jihozápadně významný bod Komáří hůrka (808 m n. m.), též Kněžiště 
(Mückenthürmchen, Mückenberg).

Adolf Benno, hrabě von Ledebur-Wicheln (* 14. 6. 1812 Křemýž -  
† 20. 10. 1886 Křemýž) - zakladatel Adolfova v Krušných horách, doživotní 
člen panské sněmovny - Syn hraběte Augusta Clemense Engelberta von 
Ledebur-Wicheln (* 16. 12. 1772 - † 26. 8. 1846) a Marie Theresy von  
Hartig (* 10. 8. 1784 - † 1830) a majitel všebořického panství založil 
v r. 1833 na hřebenu východních Krušných hor pro ubytování 
zaměstnanců (jakož i vlastních lesních dělníků) pracujících na stavbě 
zdejší silnice osadu Adolfov (Adolfsgrün), jež je teď součástí Petrovic. 
V Telnici (Adolf von Ledebur auf Tellnitz) - směrem na Nakléřov  
- stával lovecký zámek Ledeburů (zůstala jen kaple ve stráni)  
z r. 1832, jehož výstavba víceméně souvisela s těžbou hnědého uhlí (bylo 
tu objeveno v r. 1740), do které se hrabě vehementně zapojil. V okolí 
se nacházely doly Albín, Ferdinand, Jan Nepomuk, Antonín, František, 
Klemens, Terezie, Engelbert ad. V pondělí 22. 1. 1838 se v Praze oženil  
s Johannou von Nostitz-Rokitnitz (* 22. 1. 1819 Praha - † 10. 
10. 1870 Praha) a v r. 1852 zakoupil na pražském Valdštejnském 
nám. palác, dnes Ledeburský (č. 162/3). Byl vybudován spojením  
2 renesančních domů a kolem r. 1716 rekonstruován Janem Santinim. 
(Přestavba je nově přisuzována Giovannimu Battistu Alliprandimu.)  
V r. 1787 byl rozšířen o další dům Ignácem Palliardim, který nejblíže  
k náměstí upravil i terasovitý park volně 
propojený s palácem (Ledeburská 
zahrada), z okolních je položen nejvýše. 
Na náměstí Valdšteinském již stojí 
palác nyní rodu Ledebur Wicheln, 
který na počátku XVI. stol. náležel  
kurfirštům saským, od kterých jej koupil 
r. 1638 Jan sv. pán Merder, po kterém  
jej měli Alexandr Regnier z Bleileben 
na Sobochlebě (1638), Ant. Pankrác  
z Gallasu (1663) a koupil r. 1665 Jan Václav 
Novohradský z Kolovrat, v jehož rodě  
zůstal až do r. 1852, kdy jej koupil hr. Adolf pan hrabě u telnické kaple

Adolfov s ‘Modrou hřebenovkou’ na ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und des 
angrenzenden Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage  
- Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’

ÚSTECKÉnové

kaple sv. Antonína Paduánského 
(hřbitovní) - Obrazová rukověť  
obcí a církevních staveb v okrese  
Ústí n. L. - Jiří Souček (* 8. 7.  
1948 Brno) - Albis International, 
1999

ADOLFSGRÜN hatte im Jahr 1930, 9 Häuser und 1939, 
30 Einwohner und gehörte zur Gemeinde Streckenwald. 

Der Ort wurde 1833 gegründet und nach dem Grafen Adolf von 
Ledebur in Tellnitz, dem der umliegende Wald gehörte, benannt. 
Die Zechbergbaude  am Südende des Ortes, welche auf Ebersdorfer 
Grunde stand, gehörte zu Scheithauers Gaststätte, die auch 
„Fichtelschänke“ genannt wurde, das Waldbad am Nordende zum 
Berghofe „Waldesruh“. Adolfsgrün wurde durch den Wintersport 
sehr bekannt; auf der Schiwiese trieb sich die Aussiger Jugend 
viel herum, eine stattlich Sprungschanze wurde hier errichtet. Der 
nahe Zechberg lockte viele Schifahrer herbei. Mit seiner an der 
Semmeringstraße gemahnenden Bergstraße von Tellnitz und dem 
schönen Winterleitenweg entwickelte es sich zu einem gesuchten 
Ausflugsziel.
Schrifttum: Beiträge Jahrgang 1930, S. 31 ff., Jahrgang 1935,  
S. 102. Karl Dietze, Gewerbeschullehrer i. R., Aussig  
(heimatfreunde-aussig.de)

Wie bereits erwähnt, wurde Adolfsgrün im Jahre 1833 von dem 
Grafen Adolf von Ledebur als Waldarbeiterdorf gegründet und 
nach ihm benannt. Es lag südlich von Streckenwald auf dem 
Kamm des Erzgebirges in 750 m Höhe. Ursprünglich zählte es 10 
Häuser.  Im Jahre 1944 standen noch 8 Häuser und das Forsthaus. 
Die Einwohnerzahl betrug 30 Seelen. Politisch gehörte Adolfsgrün 
zur Gemeinde Streckenwald. Das zu letzt zuständige Postamt war 
Tellnitz.  Eingepfarrt war Adolfsgrün nach Ebersdorf, die Kinder 
gingen nach Streckenwald zur Schule. Die Zechbergbaude am 
Südende des Ortes, die auf Ebersdorfer Grun d steht, gehörte zu 
Scheithausers Gaststätte, die auch “Fichtelschänke” genannt wurde. 
Das Waldbad befand sich am Nordende zum Berghofe Waldesruh.
Adolfsgrün war ein bekannter Wintersportort. Die Skiwiese wurde 
von der Aussiger Jugend viel besucht. Eine stattliche Sprungschanze 
war hier errichtet worden, der nahe Zechberg lockte viele Skifahrer 
herbei. Mit seiner der Semmering-Straße ähnelnden Bergstraße 
von Tellnitz und dem schönen “Winterleitenweg” entwickelte sich 
Adolfsgrün zu einem gesuchten Ausflugspunkt und Luftkurort. 
(peterswald.org)

Adolfsgrün, das nur 10 Häuser zählt, liegt südlich von Streckenwald 
auf dem Kamme des Erzgebirges.  Die Erwerbsverhältnisse sind 
ähnlich denen in Streckenwald.  Der Ort ist im vorigen Jahrhunderte 
durch den Grafen Adolf von Ledebur gegründet worden. Adolfsgrün 
besaß 2 Gaststätten: Gasthaus „zur Stadt Dresden“ Eduard Hiersche, 
Gastwirt und Gasthaus  „zur Waldesruhe“ Hermann Rosenkranz, 
Gastwirt. (ebersdorf.org)

Severní svah Roudného vrchu (Zechberg) v Zadní Telnici nese jméno 
Studená stráň [Winterleite], dlouho se tu drží sníh. Strmá louka v horním 
ohybu silnice zvaná Buben je dobrým terénem pro pokročilé lyžaře. Mají 
k dispozici velkou zimní chatu i lyžařské můstky. Avšak cílem největšího 
počtu lyžařů bývají skloněné horské louky až nad lesem vlevo od Adolfova… 
- František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským 
krajem - Severočeské krajské nakladatelství (Liberec, 1961)

III. vojenské mapování (1877 - 80)

foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (neděle 23. 4. 2008)

‘kvůli cedulím, značením a popelnici nešlo fotit z původní pozice, místo 
myslivny (přibližně) jedna z chat..’ - Milan ‘Pekky’ Bouška (pátek 17. 9. 2010)


