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LUČNÍ CHVOJNO 

 (Deutsch Kahn) - 457 m n. m. - Lesní 
lánová ves (Waldhufendorf), s pra-
videlnou návsí a zástavbou podél silni-
ce, sev. od někdejší slovanské (nelze 
vyloučit, že díky poloze na křižovatce 
dávných cest, existovala již kol. r. 1000). 
 Založili ji johanité, 2. přemyslovský král (1158 - 72) Vladislav II. (*cca 1110 - †18. 1. 1174 Meerane) rytířům daroval (1169) Bořislav 
(Boreslau) a Hrbovice (Herbitz) při Srbské zemské stezce (Łužyska droga, Sorbenweg); viz: Dolní Varvažov, Hostovice, Chuderov. Na přání 
bratra Jindřicha (†1. 8. po 1169), s kterým podstoupil II. křížovou výpravu (1147 - 48), donaci rozšířil o lesnatý Leuin - ‘mons Hvogen’, 
Chvojen (Chwogen), tefritový Chvojenec (Kahnberg) (509 m) u Malého (Klein Kahn), Velkého (Böhmisch Kahn) i L. Chvojna (Chwoyen). Řád 
oblast kolonizoval a listina Vladislavova syna, kníž. Bedřicha (*1141/2 Praha - †25. 3. 1189 Praha), vyd. v Ústí 23. 4. 1186 za svatby dcery Žofie 
(†24. 5.? 1195) se st. synem míšeňského markraběte Oty Bohatého (*1125 - †18. 2. 1190 Míšeň), Albrechtem I. Pyšným (*1158 - †24. 6. 1195) 
v kostele sv. Vojtěcha, ji nazývá Levínským újezdem - viz Libov (Lieben), jímž vč. pralesa (1389 Koyen) ‘hospitalité sv. Jana’ disponovali do  
r. 1418. Na rychtě (č. 29) vznikl (1387) pivovar (do r. 1924 konkuroval ústeckému, chlumeckému, trmickému, střekovskému, všebořickému 
aj.) s dědičným výčepním právem várečním, honebním, jatečním, pekařstvím a obchodem solí (dotvrzeno 1488 a 1577). Sekularizovaných 
církevních statků (1424) se zmocnil Jan VI. z Vartenberka (†14. 11. 1464), spojenec zemského správce Jiřího (*23. 4. 1420 Poděbrady 
[Podiebrad] - †22. 3. 1471 Praha), s nímž dobyl Prahu (1448). Nastávající vladař (1458 - 71) nařídil revizi (1454) a Jan Předlice (Prödlitz), 
Habrovice (Johnsdorf), Bánov (Bohna), Radešín (Gratschen) s ‘Lovínem’ ad. odevzdal král. komoře. Po dosednutí na trůn (7. 5. 1458) ho Jiří 
stanovil fojtem Horní Lužice (Hornja Łužica, Oberlausitz). Propriety, jichž se koruna domohla, křížovníkům Ferdinand I. (*10. 3. 1503 
Madrid - †25. 7. 1564 Vídeň) vrátil. Generální převor Zbyněk Berka z Dubé (Dauba) (*př. 1518 - †6. 3. 1578 Zákupy [Reichstadt]) končinu 
postoupil (1547) za 1.750 kop č. grošů Jaroslavu Kelblovi z Gejsingu, ten však lpěl na českolipské Stružnici (Straußnitz) a již r. 1549 prodal za 
200 kop č. grošů písaři ‘desk menších zápisných’, Janu Glacovi ze Starého Dvora (Alte Hof, Althof) ‘celé vsi Hradešín s Lovínem a 10 poddanských 
usedlostí v Klíši’. Rodákem je nejst. syn rolníků Gertrudy a Georga Ritschela, filozof, luterský exulant, kolega J. A. Komenského (*28. 3. 1592 
- 15. 11. 1670 Amsterdam), Johann Georg Ritschel (*13. 2. 1616 - †28. 12. 1683 Hexham). Než by se zřekl víry, předal majetek ml. bratru  
a emigroval (Ritschelové tu setrvali do odsunu, rodovou kroniku opatruje ústecký archiv). Berní rula (1654) eviduje 32 stavení - 17 sedláků, 
chalupníka, 14 domkářů a soud pro menší přestupky. V 30leté válce (1618 - 48), kdy ves značně upadla, došlo ke ztrátě výsadních glejtů  
a děčínští uložili těžkou robotu, což vyústilo v konflikt (1702) a 3měsíční věznění představených. Kartograf J. K. Müller zmiňuje Teutsch Kah 
(1720). I. (Josefské) vojenské mapování (1764 - 68, rekt. 1780 - 83) prezentuje 7 sedláků, 24 chalupníky a 23 koně (Teutsch Kahne 1783). 
Josefínský katastr (1785) zachycuje 43 čísel. V Císařských otiscích z r. 1843 (Lith. Ceschi u. Müller 1846) figuruje Deutsch Kahn in Böhmen - 
Leitmeritzer Kreis - Stadt Tetschen (1845: 227,63 ha rolí [Abendseite, Morgenseite]; 45,81 ha luk + 0,36 s ovocnými stromy; 0,58 ha zeleninových 
+ 2,24 ov. zahrad; 11,79 ha pastvin + 0,71 s ov. stromy, 1,66 s už. dřívím; 0,7 ha rybníků bez rákosu či 14,47 ha vysokokm. jehl. lesů).  
II. Františkovo mapování (1836 - 52) - Deutsch Kahn m. Eins. Unt. Steinberg (Německé Chvojno se sam. P. Kamennou horou) - vykazuje  
45 domů, 15 stájí s kapacitou pro 24 kvartýrníky a 7 koní (1847/8). J. G. Sommer v 1. sv. Das Königreich Böhmen (Praha 1833), kap. D a s 
G u t  T e u t s c h ≈ K a h n  (str. 242), popisuje statek (3 h jz. od Děčína) v Něm. Chvojnu (45 domů, 282 lidí), mezi državami Březnice 
(Priesnitz) a Krásny Les (Schönwald). Náležel m ě s t s k é  o b c i  d ě č í n s k é , jíž jej prodal (1327) J a n  z  V a r t e n b e r k a . 
Krom 31 jiter a 341 čtv. sáhu (0,305 ha) lesa zahrnoval 506 čtv. sáhů a 948 jiter (545,76 ha) půdy rustikální. Kaple sv. A n t o n í n a  (Kapelle 
zum h. A n t o n ) přifařena k Č e s k é m u  C h v o j n u  (B ö h m i s c h - K a h n ) v panství krásnoleském (Hft. S c h ö n w a l d ); 
ves (přiškolena tamtéž) notně utrpěla bitvou u Chlumce (1813). Pivovar na 5 sudů s palírnou dědičně pronajat rychtáři. Popis Králowstwí 
Českého… (J. G. Kalve, 1848, Praha) F. Palackého předkládá v odd. ‘35. Děčín, panství fideikom. Majitel: Frant. Ant. hrabě Thun-Hohenstein. 
Obyw. něm. …3. Kamonín, Komonín, Komauň † (kostelní podání čili fary a kaplanstwa we předhusitské době) - Deutsch-Kahn - dom. 45, obyw. 
258’ (s. 58). Do r. 1848 příslušela děčínským Thunům (Fideicommiß≈Herrschaft Tetschen). Hojně se koutem zaobírá čtvrtletník Beiträge zur 
Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes - 3. roč. (1923) Emil Neder (*11. 9. 1867 N. Město p. Smrkem [Neustadt an der Tafelfichte] - †15. 11. 
1939 Jedlka [Höflitz]): Zur Geschichte von Deutsch-Kahn (K historii Německého Chvojna) (s. 24), F. J. Umlauft (*11. 7. 1883 Lipová [Spansdorf] 
- †8. 11. 1967 Marl): Enthüllung der Kriegergedenktafeln in Deutsch-Kahn, Arnsdorf, Tellnitz. Neue Kriegerdenkmäler. (Odhalení pamětních 
desek padlým v Něm. Chvojnu, Arnultovicích, Telnici. Nové válečné pomníky.) (s. 134 - 7); 7. r. (1927) Otto Michel z Krásného Března 
(Schön-Priesen): Das Haus Nr. 18 in Deutsch-Kahn (Dům č. 18 v Německém Chvojně) (s. 116), A. Hauptvogel z Ústí n. L.: Familie  
F. A. Lehmann, Deutsch-Kahn 13 (Rodina F. A. Lehmanna, Něm. Chvojno 13) (s. 172); 11. r. (1931) ústecký vrchní studijní ředitel Dr. Walther 
Schuster (*1904 - †11. 1. 1982 Nackenheim): Deutsch-Kahn und Böhmisch-Kahn (České a Německé Chvojno) (s. 39); 16. r. (1936) Franz Josef 
Wünsch (*29. 5. 1902 Kr. Březno - †8. 11. 1967 Marl): Geschichtliches über Deutsch-Kahn (Německé Chvojno v historii) (s. 26, 63, 107), mj. se 
podílel na rod. genealogii sedláka (č. 2) Hanse Klepsche (*kol. 1580 - †př. 1651) Stammtafel der Familie Hans Klepsch, Deutsch Kahn - 
spoluautoři: F. J. Umlauft a Ruth Hövel (od čtvrtka 1. 7. 1939 zapisovatelka rodopisného spolku Deutsche Ahnengemeinschaft a od čtvrtka  
25. 2. 1943 pomocnice Wehrmachtu). Fungoval tu Obecní úřad (1668 - 1935) s archivem (1678 - 1935): pamětní kniha (1680 - 1820), seznamy 
obyv. (1689 - 1777), obecní počty (1692 - 1713), ob. daně (1695 - 1794), ob. kronika (do r. 1894), jíž vedl vídeňský malíř a c. k. restaurátor 
Eduard Ritschel, paměti Vincence Ritschela (do 1894); knihovna - referát (28 rukop. str.) přednesl při otevření E. Neder, čl. Eröffnung der 
Volksbüchere otiskl v neděli 10. 9. 1911 první okr. deník (od pátku 2. 4. 1875) Elbezeitung. K samostatné obci s osadami Mnichov (München) 
a Arnultovice (Arnsdorf) byly r. 1921 (182 obyv., 41 stavení) počítány 4 domy pod Kamennou horou (Untere Steinberg). Spravoval ji (1945 - 
81) Místní národní výbor (1949 - 51 Akční výbor Národní fronty), v l. 1949 - 63 hospodařilo jednotné zemědělské družstvo. V přízemí 
kulturního domu (Gasthaus des Karl Ritschel) s tanečním sálem (č. 28) má klubovnu myslivecké sdružení Chvojenka (zal. 1947). Vyhláška  
z úterý 25. 1. 1949 ‘o změnách úředních názvů míst v r. 1948’ min. vnitra stanovuje: ‘v okrese Ústí nad Labem: pro obec České Chvojno název 
Velké Chvojno; pro obec Německé Chvojno název Luční Chvojno...’ Mnichovský krajanský spolek Heimatfreunde Aussig upozorňuje, že odtud 
pocházeli: Erich Strache (*1931 - †7. 4. 2007 Dorsten), Walter Blumentritt (*1919 - †10. 9. 1966 Frankfurt-Grießheim), Franz Höhne (*1900 
- †14. 4. 1964 Hetschbach), Frieda Maria Maleyka, roz. Ullrich (*1925 - †10. 7. 2011 Velbert), Emil Hahnel (*1903 Skorotice [Gartitz] - †6. 6. 
1996 Germering), Aurelia Fritsche, roz. Thiele (*1910 - †29. 10. 2001 Landshut), z č. 4 Theresia Lienert, roz. Seidel (*1899 - †7. 1. 1964 
Goldberg), č. 5 Aurelia Laube (Schlagsorf), č. 6 Rudolf Blumentritt (Ludwigslust), č. 9 Rudolf Schickel (*1927 - †21. 8. 2012 Schollbrunn),  
č. 11 Richard Hampe (*1907 - †28. 12. 1972 Merseburg), č. 20 Otto Schicke (Solingen), č. 23 Alfred Hampe (Bernterrode), č. 25 Elfrieda, roz. 
Focke (*1910 - †16. 4. 1975 Kiel) a Alfred Teufel (*1903 - †2. 10. 1991 Kiel), č. 28 hostinská sl. Auguste Ritschel (*1890 - †10. 6. 1964 Mnichov), 
č. 29 Antonia, roz. Kristen (*1895 - †3. 1. 1964 Altenmelle) a starosta, dipl. agronom Anton Kirschner (*1903 - †26. 7. 1971 Altenmelle), č. 30 
Emilie, roz. Richter a Josef Schicke (Norath), č. 32 Berta Löbel (*1897 - †23. 12. 1981 Hohenseeden), č. 34 Gustav Heyna (Bützow), č. 37 Marie 
Böhme (Lipsko), č. 40 (Untere Steinberg) Gustav Melzer (Grumendorf) aj. Libouchecká osada (1. 7. 1980 - 31. 12. 1997) je od čtvrtka 1. 1. 1998 
se 107 občany (2001) a 52 adresami (2009) i s Arnultovicemi, M. Chvojnem a Žďárem (Saara) sídelní jednotkou V. Chvojna, jež je členem 
Mikroregionu Labské skály (zal. v pátek 30. 3. 2001) sdružujícím 9 obcí sev. části ústeckého okr. - Libouchec (Königswald),  

Náves s hospodou před r. 1939.
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Petrovice (Peterswald), Povrly (Pömmerle), Ryjice (Reindlitz), Tisá (Tyssa), V. Chvojno a jižní děčínského - Dobkovice (Topkowitz), Jílové 
(Eulau), Malšovice (Malschwitz). Chovu koní a westernovému ježdění se v rekonstruovaném kravíně (č. 47) věnuje Fox Riders Ranch 
Michaely Štemberové Liškové, kozí farmu provozuje prvotně chalupářka Iva Prečuchová (č. 12). Podniká tu několik živnostníků i malý obchůdek.

● ( č e r v e n  1 9 6 9 )  Obdélná barokní mešní kaple (Kapelle zum hl. Antonius von Padua) sv. Antonína 
Paduánského s věžičkou, půlkruh. presbytářem, v návesním parčíku s řadou lip, sev. od hl. silnice, v místě kostela 
připom. (1384) seznamem ústeckého děkanátu (kronika 1776 - 1804). Průčelí s párem edikul: vlevo epitaf s pamětní 
deskou padlým odhalenou v neděli 10. 6. 1923: Robert Melzer (†17. 12. 1914 Rusko), Josef Böhme (†29. 1. 1918 
Rusko), Eduard Teufel (†27. 6. 1915 Rusko), Josef Billey (†23. 2. 1917 Srbsko), Karl Katze, (†23. 4. 1915 Rusko), 
Reinhold Melzer (†11. 12. 1917 Rusko), Ernst Hampe (†15. 6. 1918 Itálie), Eduard Maier (†16. 12. 1917 Terezín 
[Theresienstadt]), Josef Schlinzig (†9. 9. 1914 Rusko), Franz Walter (†11. 7. 1918 N. Chvojno), Rudolf Melzer (†9. 2. 
1914 Srbsko), Gustav Hieke (†14. 10. 1918 Tyroly); vpravo Antonín (1923) v řaseném rouchu s Ježíškem na levici. 
Úmysl pojímající velikost svatyně, pozici i patronát se zrodil r. 1715, dochoval se plán (1760) administrátora farnosti 

ve V. Chvojně K. P. Nitsche, 100 zl. z jeho odkazu se povedlo získat v r. 1763, základy počali domkáři hloubit v neděli 6. 4. 1766, sedláci ze Žďárku 
(Zuckmantel) věnovali kámen, vápno ze Saska, pod polírem Josefem Lehmannem zedničil nakléřovský Christian Güttler, krov tesal Johannes 
Hierschig z M. Chvojna (došky nahradil taškami Johann Georg Bernard 1771). Věžičku kryl plech (makovice z mědi). Bernard Georg Wolf (č. 28) 
pořídil krucifix, poté oltář s obrazem sv. Antonína od ústeckého sochaře Martina Schustera. Interiér zmnožily (1768) skulptury P. Marie Bolestné, 
sv. Josefa a podobizna P. Marie Bohosudovské, cínovou lampu poskytl tkadlec Josef Ritschel, 2 svícny choť Zuzana, roz. Richterová, 2 menší Anna 
Alžběta Köhlerová (č. 33), náklady (s vybavením) činily 856 zl. a ½ kr. Po vysvěcení (neděle 20. 6. 1773) se konalo procesí, hudbu zajistil učitel 
Johann Franz Kny z V. Chvojna. Pro 10 - 16 mší ročně přibyla sakristie, děčínský purkmistr nechal zasklít střed oltáře a pozlatit rám (1779), jílovský 
truhlář dodal zpovědnici, Johann Jakob Weigelt s 3 syny oštafíroval hl. oltář, strop vymaloval Antonínem a Nanebevzetím P. Marie, boční stěnu  
sv. Kryštofem. Z Prahy se dovezl (1783) zvon ke cti patronů proti bouřce (sv. Jana a Pavla). Rychtář Plaschke koupil (24. 8. 1784) od varhaníka  
z Ústí za 13 zl. starší pozitiv (bez pedálu), jenž byl (1786) vystřídán (80 zl.) větším s mechanickou rejstříkovou trakturou a zásuvkovou vzdušnicí 
od zprvu cvikovského, posléze (1769) litoměřického mistra Johanna Rusche (*?. 1. 1728 Dornbirn-Hattlerdorf - †17. 9. 1791 Litoměřice). Nástroj 
prohlédl (1796) syn, Anton Rusch (*13. 3. 1771 - †16. 8. 1839) a r. 1836 za 30 zl. a 30 kr. opravil Franz Feller st. (*29. 4. 1787 - †1. 7. 1843)  
z Libouchce. Věžní hodiny osazeny r. 1802. Posvícení se slavilo 13. 6. (na sv. Antonín len zasít neprodlím; na sv. Antonína broušení kos započíná). 
Svatby i pohřby ještě po dosídlení (1945) dokládají fotografie. Ač památkově chráněn chátral. V úterý 1. 6. 1971 vydal Okresní národní výbor 
demoliční výměr: část spadla, stěny potrhány, střecha v dezolátním stavu, strop promočen, báň shnilá… (stržena 1973 - 74). Sousední morový sloup 
vzal za své v 70. l. 20. stol. Parcely patří církvi (č. 141) a krajské údržbě silnic (283/2). Zbyla jen socha sv. Antonína (nedávno prohl. kulturní 
památkou, socialismus přečkala ve stodole za hospodou, dnes v arnultovickém kostele Všech svatých) a deska obětí 1. sv. války (po r. 1989 objevena 
v bahně za autobus. st.) Detaily v brožurce Procházka za kostelní historií v Arnultovicích a Lučním Chvojně (PhDr. Vít Honys), vyd. (2010) projekt 
Ostrov - Iniciativa pro naše kostelíky ustavený (2009) z popudu o. s. Chvojensko (1. 3. 2006) a Středohoří sobě (2005). Na jaro 2014 se chystá  
(350 str.) Chvojensko - Historie a současnost obcí Velké, Malé a Luční Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Žďár (Petr Mikula - DemStav - destrukce odstřelem).

● ( č e r v e n e c  1 9 6 7 )  Směrem k větrnému mlýnu u Arnultovic spočívala obdélná výklenková, raně barokní, 
katolická kaple P. Marie s rovným závěrem, nízkou sedlovou střechou, v průčelí nad půlkruhově završeným vchodem 
nízký 3úhelný štít, valeně klenutý strop, s pravoúhle zakončeným presbytářem, bez oken. Nechal ji zbudovat (1726) 
majitel přilehlého statku Georg Ritschel (obecní stavba se stále oddalovala). Od r. 1945 se rozpadala, v r. 1978 přijelo asi 
10 lidí, zbořili ji a materiál ukradli, u osamělého kaštanu (parcelu č. 186 vlastní MUDr. Marcela Böhmová z V. Chvojna) 
žaluje hromádka kamení a cihel. Sousední boží muka z r. 1700 (památkou od soboty 3. 5. 1958) se sochou sv. Ant. 
Paduánského, v nice s obrazem P. Marie Bohosudovské a vrytým latinsko-německým nápisem (Ježíš Nazaretský, král 
židovský. Kristův kříž měj stále na paměti všude, kam tě nohy zanesou. G. R. 1700) byla opravena a přemístěna (1970) do 
zubrnického skanzenu, k Valschovu mlýnu (Walschmühle) (č. 27) v Týništi (Tinscht, Tünscht).

 O wsi „Deutsch Kahn“ mezi horami ležící domýšlíme se, že jest starý Kamonín neb Komonín, w XVI století také Komauň řečený; awšak 
to dalšímu skaumání zůstaweno buď. Komonín ten náležel r. 1400 rytíři Karasowi; 1413 Mikuláši Dobrušowi z Mojžíře, 1417 Bohušowi ze 
Zwěřince seděním na Blankšteině; k Děčínu teprw w XVI století počítán byl. - František Palacký (*14. 6. 1798 Hodslavice - †26. 5. 1876. 
Praha) - Radhost. Sbírka spisůw drobných z oboru řeči a literatury české, krásowědy, historie a politiky - díl prwni - nákl. (1871 Praha) Bedřicha 
Tempského (Carl Friedrich Rudolph Tempsky *18. 2. 1821 Praha - †23. 7. 1902 St. Wolfgang).
 Kamonín, K o m o n í n , K o m o u ň  (Deutsch-Kahn), ves v Čechách, hejt., okr. a pš. Ústí n. L., fara Čes. Chvojno; 46 d., 204 ob. 
n. (1890), kaple sv. Antonína Pad., pivovar. Statek deskový náleží obci děčínské. Ve XIV. stol. byl tu far. kostel. - Ottův slovník naučný. 
Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Třináctý díl. Jana – Kartas. - 1898. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.
 Chvojna jsou tři. Nejstarší Velké Chvojno (dříve zvané České) leží na úpatí vrchu Chvojen (508 m, tefrit). Býval zalesněn, lidé si odtud 
vozili chvoj, ale johanité při kolonizaci dali les vypálit. Zatím co ve Velkém Chvojně ještě platilo staré patrimoniální právo (zvyky) české, noví 
kolonisté ve Chvojnu Lučním (Německém) se řídili právem zákupním... …ves řadová s osmnácti starými statky a u každého lán pozemků  
v celku od stavení až na hranice katastru… V Lučním Chvojnu bylo dědičné rychtářství spojené s právem vařit a čepovat pivo, s pekařstvím, 
jatkami, obchodem solí a honitbou. Pivovar byl v provozu až do roku 1924. Avšak již před uvedením německých kolonistů byla tu slovanská 
osada, a to jižně od nynější, kde jsou dosud zbytky osídlení i pomístní názvy „Starý zámek“ a „Stará ulice“. - František Pinc (*3. 4. 1901  
- †26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem - Severočeské krajské nakladatelství (Liberec [Reichenberg], 1961).

● L. Chvojno - jižně leží čtvrť Kamenný vrch (Am Steinberge) - ‘Kameňák’, němečtí 
badatelé hovoří o historickém sídlišti (hradišti?), říkalo se tu Na Panském dvoře 
(Meierhof), na poli ‘am alten Schlosse’ stával prý zámek, z budov Na Staré uličce (Die 
alte Gasse) k V. Chvojnu zbyla jen hrázděnka č. 18 (př. 1800), na Steinbergu (456 m) 
postavil (1845) Josef Schleitner mlýn, Starý větrník (Alte Windmühle) sloužil do 70. l. 
19. stol. (dodnes U Větrného mlýna). Náhorní plošinu (Deutsch-Kahner Hochfläche) 
opouštějí pravobřežní přítoky Žďárského potoka (Katz Bach, Höhnebach), jeden 
pramení v obci a napájí zdejší rybník. - Tetschen-Bodenbach Umgebung (Děčín - 
Podmokly a okolí) - Turistická mapa česko-saského Švýcarska a přilehlého Středohoří 
(Wanderkarte der Böhmisch-Sächsischen Schweiz und des angrenzenden Mittelgebirges) 
- z pověření měst Děčín a Podmokly (Bodenbach) a Okresu Děčín vyd. Otto Henckel 
(*11. 2. 1837 - †1905 Děčín) - knižní obchod zemědělské akademie v Libverdě 
(Liebwerd) - reedice (1920 - 27): Hermann Henckel (*17. 9. 1868 Děčín - †18. 2. 1932 
Děčín) - tisk: August Hempel, Děčín.


