Tvrze, hrady až po zámky
Václav Vysoký
Zkratky okresů: CV = Chomutov, DC = Děčín, LN = Louny, LT = Litoměřice, MO = Most,
TP = Teplice, UL = Ústí nad Labem.
Zkratky orografických celků: ČS = České středohoří, DH = Doupovské hory, DŽ = Džbán, KH = Krušné hory,
KO = Kokořínsko, LH = Lužické hory, LP = Labské pískovce; PK = Podkrušnohorská kotlina, RP = Ralská
pahorkatina, ŠP = Šluknovská pahorkatina, TK = Terezínská kotlina, ? = není jasné zařazení do orografického
celku.

Affenburg (hrad) (= Hrádek) – LT (RP) 5452 – 17,9 km VSV od LT – (www.Castles).
Ahníkov (tvrz) – CV (PK) 5545 – 7 km JZ od CV – Tvrz je známa ze 14. stol. ve stejnojmenné
zaniklé ob. na místě poplužního dvora, JZ od Zásady, JV od ob. Zelená. Podle www-Castles je tvrz ze 16.
stol. na místě později postaveného zámku, možná se jedná o jinou tvrz. (ULO,

www-1+8+Castles).

Ahníkov (zámek) – CV (PK) 5545 – 7 km JZ od CV – Renesanční zámek postavený na místě dřívější
tvrze v zaniklé stejnojmenné obci, JZ od Zásady, JV od ob. Zelená. Zámek byl postaven v r. 1581. podle
www-Castles byl postaven počátkem 17.stol. Ahníkov a tím i jeho zámek byl určen k zániku díky těžbě
uhlí a v r. 1986 byl zbořen. (BP,

www-1+8+Castles+stránky).

Syn.: Schloss Hagensdorf.
Alberk (tvrz) – MO (?) ? – Tvrz s velmi nejasnou polohou: Na http://www.hrady.cz/index.php?OID je
uvedeno, že první tvrz Alberk (Hausberk) byla i s poplužním dvorem v centru zaniklých Albrechtic
(+1983 - nikdo ze zaniklé obce si již nepamatuje, zda tam byl poplužní dvůr nebo ne?). Druhá tvrz či
hrádek Alberk je situována JZ od Černic, směrem k Jezeří. Třetí tvrz Alberk (zde pod heslem Hausberk,
Hausburk používá mapa Supermapy.cz) klade kolektiv autorů (Hrady 1984) do Bezručova údolí SZ od
Chomutova, přičemž jsou použita shodná data se Zanyho první tvrzí - včetně roku založení 1565. (DT2,

P-5, www.hrady.cz).
Alberk (hrad) (= Hausberg) – CV(KH) 5546 – 5,7 km SZ od CV (www-1).
Alde Seeberg (hrad) (= Starý Žeberk) – MO (KH) 5446 – cca 12,2 km SZ od MO (ČJ).
Altar (hrad) (= Hrádek) – LT (ČS) 5649 – 16,1 km ZJZ od LT (HKLT24, TL).
Alten Schlossberg (hrad) (= Kostomlaty) – TP (ČS) 5449 – 10,7 km JJV od TP (GS).
Alten Schlosse (zámek) – TP (PK) 5448 – 11 km JJZ od TP – Zámek v Bílině (AV).

Alte Pechofen (ruiny) – DC (LP) 5151 – cca 12,6 km SSV od DC – Ruiny při cestě z Mezní Louky
do Kozího dolu, před volnou pravoúhlou zatáčkou, u vyústění údolí od vrchu Bouřňák, cca VSV od
Ponovy louky, SSZ od vrchu Větrovec-450 (SCH).

Altes Schloss (= Benešov nad Ploučnicí-zámek) viz také Dolní zámek – DC (ČS) 5251 – 8
km JV od DC (K).
Alte Veste Schreckenstein (hrad) (= Střekov) – UL (ČS) 5350 – 2,5 km JJV od UL (GS).
Alt Geyer Schloss Hohnstein (zřícenina) (= Kyšperk) – TP (KH) 5249 – 6,9 km SV od TP (JMK20).
Althof (tvrz) (= Starý Dvůr) – TP (PK) 5349 – cca 6.5 km SV od TP (www-1).
Am Quarschen (tvrz) – UL (ČS) 5250 – 4,5 km SV od UL – Tvrz v obci Sovolusky (J-MK31).
Auscha (hrad) (= Úštěk) – LT (ČS) 5452 – 15,5 km VSV od LT – Nachází se na hranici mezi
Českým středohořím a Ralskou pahorkatinou (DT2, www.Castles).
Asseburg (tvrz) – DC (ČS) 5252 – 12,5 km V od DC - zaniklá tvrz v Kerharticích, tj. ob. JZ od
České Kamenice, V od Markvartic (wwwLH).
Aussig (hrad) (= Ústí nad Labem) – UL (PK) 5350 – (DT2).

