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severní polabí

města, obce a osady... od a do Ž
na ústecku

Č
ČErMNá

(Leukersdorf) - 416 m n. m. - Území kdysi zvané 
Levínský újezd (severových. od Ústí) získali od vladi-
slava II. r. 1169 Johanité. Při vymezení užil neznámý 
úředník termín ‘Rutus puteus’ (Červená studnice). 
Označení vydatného železitého pramene poblíž 
kostela, jehož patrony byli držitelé malého statku se 
vsí a příslušenstvím, se pravděpodobně později obje-
vilo ve jménu po německém právu (při staré zemské 
cestě) v l. 1200 - 50 založené protáhlé lánové lesní vesnice o několika gruntech (12 zemědělských 
a 8 zahradních - největší v horní části), na úpatí zalesněné čedičové Výrovny (Hegeberg, Hegerberg, 
Lotharberg*) (540 m), podél potoka, jehož jedno rameno vyvěrá v lučinách (Hintern Bergen) nad osa-
dou. Německy Leukersdorf (1354), Liutgardova či Ludgerova ves, Ludgersdorf, Lukersdorf (1377), 
Lutgerivilla, Lydgeri villa (1385), česky ‘Červená’, snad od zbarvení vody; črm = červec nachový, 
z něhož se odstín vyráběl. (V ČR jich je 12 a již více než 10 let střídavé pořádají kulturně-sportovní 
srazy, naše Čermná má dnes 66 trvalých obyvatel, na mítinky jezdí i  chalupáři.) První známý vlastník 
Bernart z Čermné dosadil 5. 10. 1364 (za zemřelého Mikuláše) faráře Jakuba. O původu není nic 
známo, ze spojitostí plyne, že snad byl děčínským měšťanem. K majetku příslušelo i podací právo 
ke kostelu v Lipové (Spansdorf) ležící 3 km jižně, kam 7. 8. 1374 ustanovil Jana a po jeho rezignaci 
pak 26. 1. 1376 Matěje. To stvrdil s otou a Janem z Čermné a Bernartem ml. z Lipové. (Neboť 
‘mladší’, byl mu Bernart zřejmě otcem.) Nato (5. 1. 1377) jmenoval Jana, ten ovšem zakrátko skonal, 
nominoval tedy 1. 7. 1377 spolu s již citovaným Otou Petra. Po r. 1377 zesnul i Bernart a vše dědil 
příbuzný Ota, jenž sem 25. 9. 1383 instaloval Jetřicha a v červnu 1392 vedl s knězem václavem 
z Lipové (o plat od osedlých poddaných) spor, byl ale brzy urovnán. Václav úřad záhy vzdal, tudíž 
12. 3. 1395 určil Šimona z velvar (Welwarn), jehož však 15. 5. 1399 vyměnil za hanka, což je zatím 
o Otovi záznam poslední. Poté statek patřil Budovi, zv. Brach prvně připomínanému 2. 6. 1406, kdy 
do Čermné po demisi vítka určil Mikuláše. Při prezentacích k témuž kostelu se s ním setkáváme 
ještě v l. 1407, 1408 a 1409. Neznámo jak přešlo vlastnictví na Mikuláše řeč. Silver ze Starých Buků 
(Altenbuch), ten tu fary osazoval v l. 1416 a 1418, kdy jmění i práva v Čermné a Lipové připadla 
Janu z kozojed, alias Puškaři ‘seděním v Zálezlicích’ (po tvrzi a vsi u Smečna), jenž 23. 5. 1418 do 
Lipové stanovil Lva. Zanedlouho přijal patronát i k svatostánku druhému, kam 7. 4. 1427 uvedl 
Řehoře. Výsady vlastnil min. do r. 1427, leč nežil tu, psal se ‘seděním na Děčíně’, kde patrně pobý-
val. Tím zmínky o něm i dědině končí, nejspíše ji přenechal děčínským pánům, kteří ji připojili 
k Blansku (Blankenstein). Když r. 1527 Jan Březenský z vartenberka panství prodával Jindřichu 
z Bynu, zahrnovalo mj. ‘Čermnou ves celou a dvory kmetcí s platem’. Ač náležela k významnějším, 
samostatnosti už nenabyla. Majitelé tu v 2. pol. 14. stol. zřídili poplužní dvůr s tvrzí, na což upo-
zorňují přídomky, jediná výslovná narážka je však z r. 1544. Jindřich při vyrovnání zadrženého 

ročního platu klášteru sv. Anny ve St. Městě pražském 
udal, že byl zapsán a plynul z ‘Čermné tvrzi pusté, dvoru 
poplužním s poplužím, na vsi tudíž a dvorech kmetcích 
s platem na Mnichově a Lipové vesnicích celých’. Polohu 
a podobu žel neznáme, nepomáhá ani katastrální mapa 
z r. 1843, vypovídá o uspořádání (vč. pozice svatyně), 

*) V soudobých mapách se Lotarův vrch (Lotterberg) (512 m) nachází  
2 km vých. od Jílového, mnohé starší (vč. českoněmecké ‘Čechy’ - r. neu-
veden) jej ale zobrazují jako hegeberg (Lotharberg), čili dnešní Výrovnu  
(540 m), severových. nad Čermnou a jihozáp. od Jílového. Dle pověsti tu kníže  
Soběslav I. po bitvě u Chlumce (Kulm) r. 1126 zajal vévodu Lotara III.
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vrchnostenské objekty ale nezachycuje. Lze soudit, 
že po opuštění poč. 15. stol. zanikly a týž osud 
stihl i dvůr. Po 30tileté válce byla spolu s Lipovou 
přifařena (do r. 1774) k Žežicím (Seesitz) a (1654) 
čítala 31 stavení (13 sedláků, 8 malorolníků, 10 
chalupníků), r. 1787 jich tu stálo už 50 (do r. 1858 
byla pak vsí farní). Barokní rychta čp. 1 (z konce 
18. stol.) při silnici, svého času u dvorních vrat 
stíněna 2 mocnými lipami, byla dějištěm dědičného 
soudu, což ve vlastivědné brožuře Heimatkunde 
des Aussig-Karbitzer Bezirkes (1922) líčí truhlář 
Wenzel Plaschke (†1940), jenž studoval obecní 
pozemkové (z r. 1573) i matriční (1664) knihy. Barokní kostel sv. Mikuláše z 1. pol. 18. stol. (v místě 
staršího z r. 1352) s kamennou křtitelnicí z r. 1705 (věž z r. 1845) je zarostlý, zchátralý a nepřístupný. 
Někdejší zřejmě zrekvírovaný zvon zde již není (v ústeckém muzeu je prý odlitek - v. 33, š. 20 cm), 
poději tu visel jiný, nyní je v kostele Všech sv. v arnultovicích (Arnsdorf).

První - dole s prům. 94 cm a na čepci (mezi 2tými linkami) patrným torzem textového pásu (LVII IOAN), 
pod ním se slepým a ještě dekorativním pruhem s květovými rozvilinami (na krku erb s iniciály W a H po 
stranách) - ulil r. 1557 Wolf Hilger ze saského zvonařského rodu působícího od pol. 15. stol. ve Freibergu. 
Dochovaný (v dobrém stavu) - dolní prům. 60 (v čepci 34) a výš. 46 cm (64 s talířovou korunou) - zhotovil 
r. 1925 R. Perner z Č. Budějovic. Na čepci 5cm pruh z listů, květů a vinných hroznů, pod tím 3cm 1řádkový 
textový pás (v. písm. 1,5 cm). Od severu nápis: Im Jahre des Herrn 1925 goss mich Altmeister Rudolf Perner in 
B. Budweis (LP 1925 odlil mne Rudolf Perner st. v Č. Budějovicích), dole 3,5cm nelemovaný ornamentální pás, 
krk má na jihu 16cm reliéf sv. Mikuláše (s vousem a mitrou, v levé ruce berlu, pravou se vztyčeným ukazovákem 
pozvednutou). Po stranách nápisy, vlevo 3řádkový, v. písm. 2 (velká) a 1 cm (malá): Zum Andenken/an meinen 
verstorbenen/Sohn Adolf (Na paměť zemřelého syna Adolfa), vpravo 4řádkový, týmž písm.: Sei widmet/von 
seiner Mutter/Anna Süttler/aus Leukersdorf N. 42 (Od matky Anny Süttlerové z Čermné č. 42); na věnci těsně 
u sebe 3 linky. Srdce kulaté, z boku ploché, výpusť (dl. 11) s kotvou; prům. pěsti 8, š. 3,5 cm.

Patrová barokní fara je z 18. stol. a skulptura sv. Jana Nepomuckého, 
u barokního mostku přes Červený potok (Leukersdorfer Bach), již z poč. 
18. stol. (1813 je asi datem renovace). Socha, most a milník z konce 18. stol. 
jsou státem chráněné. Postupné opravy začaly v r. 1996. Místní historii se 
věnují např. Häusergeschichte von Leukersdorf - W. Plaschke (1930) ad. spisy 
(1929 - 40) téhož autora (drobné práce o mlýnech, osobnostech, zvonech, 
sebevraždách, pěveckém spolku, výpisky matriční, k dějinám rodů a domů, 
statistika ap.); Pamětní kniha obce Čermná 1929 - 40 či pozůstalost (do r. 1946) 
dr. F. J. umlaufta (rodopisy, opisy matrik 1665 - 1937, pozn. k dějinám školy, 

mlýnu, opis obecního soudu 1671 - 1768 aj.) Před 2. sv. válkou tu v 75ti domech žilo 295 občanů, 
na nádraží se chodilo do Libouchce (Königswald), nebo na zastávku do kamence (Steinsdorf), fara 
i škola byly v obci, co je dnes (ještě r. 1962 samostatná) spolu s knínicemi (Kninitz) a Žďárkem 
(Zuckmantel) částí Libouchce, jenž je stejně jako Dobkovice (Topkowitz), Jílové (Eulau), Malšovice 
(Malschwitz), Petrovice (Peterswald), Povrly (Pömmerle), ryjice (Reindlitz), Tisá (Tyssa) a velké 
Chvojno (Böhmisch Kahn) členem Mikroregionu Labské skály ustaveného r. 2001. CHKO Č. stře-
dohoří jsou tu k 25. 2. 2008 evidovány 2 památné stromy - lípy malolisté - při silnici ve středu (obv. 
476 cm, v. 27 m) a na kraji zástavby (obv. 338 cm, v. 18 m). Ve svahu Výrovny, směrem k Modré 
(Riegersdorf), se nachází přírodní památka Jílovské tisy.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Čermná (něm. Leukersdorf), farní ves t. na potoku t. jm., hejtm. a okr. Ústí n. L. (9,5 km 
sv.), býv. pan. Březnice a Všebořice, pošta Libouchec; 68 d., 376 ob. n. (1890), starobylý kostel sv. Mikuláše biskupa, 1tř. šk., 
2 mlýny a 3 výr. trhy. O [Čermná]-né zmiňuje se již listina z r. 1169, kdy darována byla řádu johanitskému.

Křtitelnice kolem 1935 - 
z fotografické pozůstalosti 
Franze Queißera - gym-
naziálního profesora, 
prvního děčínského okr. 
archiváře a amatérského 
fotografa (z l. 1930 - 42)

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.

Čp. 1 v r. 2008 a kolem r. 1905


