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.

Calix (= Kalich-hrad) – LT (ČS) 5351 – 8,7 km SSV od LT (www.Castles).
Campnicz (=Kamenice-hrad) – DC (ČS) 5252 – 15,5 km V od DC (TP18).
Canburg (= Hrádek-hrad) – LT (ČS) 5450 – 6,7 km ZSZ od LT – Možná se zde nacházelo bájné
starověké hradiště Canburg. (D16:36).
Castrum seu munitium (zřícenina) (= Doubravská hora) – TP (PK) 5349 – 2,1 km VJV pod
Teplic (J-MK19).
Cínovec (hrad) – TP (KH) 5248 – 10,5 km SSZ od TP – Podle archeologických průzkumu se nachází
v Cínovci, tj. ob. V od Moldavy, ZSZ od Fojtovic – bližší naleziště je dáno jako Čertova stěna /ale přesné
místo tohoto místo se dosud nepodařilo nalézt/, ale bez data doby trvání, je zde pouze poznámka, že se
jedná o loupežný hrádek.

(www.stránky).

Citolib (= Cítoliby-zámek) – LN (?) 5648 – 1,5 km JJV od LN (K).
Citoliby (= Cítoliby-zámek) – LN (?) 5648 – 1,5 km JJV od LN (K2).
Cítoliby (tvrz) – LN (?) 5648 – 1,5 km JJV od LN – Tvrz byla ve stejnojmenné obci, Z od Chlumčan,
SSV od ob. Líšťany a JZ od Černčic. Doba založení tvrze není známa, ale bylo to po r. 1519, podle
www,stránek obce Cítoliby je prvá zpráva o tvrzi z r. 1562.

(www-1+div.stránky).

Cítoliby (zámek) – LN (?) 5648 – 1,5 km JJV od LN – Barokní zámek byl postaven v roce 1668 a
stojí v JZ části stejnojmenné obce, Z od Chlumčan, SSV od ob. Líšťany, JZ od Černčic. Je to trojkřídlá
jednopatrová budova. (EVT,

MKP, TP23, www-1+div.stránky).

Syn.: Citolib, Citoliby.
Claryovský zámek (zámek) (= Dolní zámek) – DC (ČS) 5251 – 8 km JV od DC (wwwCastles).
Clarysche Schloss (zámek) (= Dolní zámek) – DC (ČS) 5251 – 8 km JV od DC (GS).

Clostirberg (zřícenina) (= Osek) – TP (KH) 5348 – 11,6 km Z od TP (J-MK19).
Ctiněves (tvrz) – LT (?) 5651 – 21,5 km JV od LT – Tvrz ve stejnojmenné obci, JJV od Roudnice
n.L., J od Krabčic, SV od ob. Mnetěš – prvá zpráva o tvrzi je z r. 1544 (HZT, www.stránky).

