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.

Chabařovice (tvrz) – UL (PK) 5349 – 7,3 km ZSZ od UL – Tvrz je poprvé zmiňována r. 1544 a
stála v Chabařovicích, tj. J od Chlumce a V od Soběchleb. Tvrz zanikla ještě v 16. stol. Na jiném místě se
píše, že tvrz pochází ze 14. stol.

(ULO-2).

Chcebuz (tvrz) – LT (RP) 5552 – 21 km VJV od LT – Tvrz ve stejnojmenné obci, SV od Štětí, SZ od
Brocna, J od ob. Strachaly. (HZT).
Chcebuz (zámek) – LT (RP) 5552 – 21 km VJV od LT – Zámek s poplužním dvorem stojící na
návsi ve stejnojmenné obci, SV od Štětí, SZ od Brocna, J od ob. Strachaly. (www-1+stránky).
Syn.: Schloss Zebus.
Chlumec (tvrz) – UL (PK) 5249 – 8,2 km SZ od UL – Tvrz (původně dřevěná) na místě poplužního
dvora v již. části stejnojmenné obce, JJZ od Telnice, S od Chabařovic, SV od Přestanova. Na místě tvrze
byl kolem r. 1572 postaven "starý zámek", který byl v polovině 18. stol. opuštěn a v polovině 20. stol. byl
stržen. Jeho nejstarší budovy jsou již zřícené.

(ULO, ULO-2, www-1+stránky).

Chlumec (hradiště) – UL (PK) 5249 – 8,2 km SZ od UL – Zaniklé hradiště na cestě z Míšně do
Čech zmiňované v roce 993. Zaniklo pravděpodobně ve 12. nebo 13. stol., když poslední zmínka o hradu
je z r. 1218. Nejpravděpodobnější lokací je Horka u Chlumce, na nejvyšším místě stojí barokní kaple
Nejsvětější Trojice. Podle BP se jedná o pohraniční pevnost (oppidium), s nejasnou dobou působení
s poznámkou, že …hrad Kašperk nahradil v 1.pol. 14.stol. starší pohraniční pevnost (oppidium)
Chlumec…. (BP, HL, ULO-2, www-1+stránky).

Chlumec (zámek) – UL (PK) 5249 – 8,2 km SZ od UL – Zámek byl postaven v letech 1592-96
v jižní části stejnojmenné obce. Po dokončení stavby nového zámku byl po r. 1780 přeměněn na
hospodářské budovy a kanceláře – v sedmdesátých letech 20.stol. byl zbořen. Někdy je tento objekt
udáván jako renesanční tvrz.

(SOU, UL, ULO-2, www.stránky).

Chlumec (zámek) – UL (PK) 5249 – 8,2 km SZ od UL – Zámek založený kolem roku 1780 byl
postaven v jižní části stejnojmenné obce. Po požáru v padesátých letech 20. stol. byl zámek stržen a
zanikl. Součástí zámku byl i zámecký park a Zámecký rybník

(SOU, UL, ULO-2, www.stránky).

Syn.: Burg Chlumec, Schloss Kulm, Zámek hraběte Westfalen zu Fürstenberg.
Chlumec (zřícenina) (= Kyšperk) – TP (KH) 5249 – 6,9 km SV od TP (J-MK20).
Chomutov (hradiště) – CV (PK) 5546 – Hradiště z 10-11. stol. se nacházelo na místě později postavené
komendy řádu Německých rytířů. (BP).
Chomutov (komenda) – CV (PK) 5546 – Komenda uváděna i jako hrad řádu Německých rytířů
založená v roce 1254 na náměstí v Chomutově. Dnes areál radnice. Původní dřevěné hradby byly ve 2.

(BP, ČJ, DT2, P-2000, www.stránky).
Syn.: Komenda řádu německých rytířů, Komenda v Chomutově, Komotau.
polovině 14. stol. nahrazeny kamennými.

Chomutov (zámek) – CV (PK) 5546 – Remesanční zámek je uváděn na místě dřívější komendy, jak je
uvedeno na www.stránkách – nyní je zde radnice. (BP, EVT, www.Castles+stránky).
Chotiměř (tvrz) – LT (ČS) 5450 – 9,8 km ZSZ od LT – Tvrz ve stejnojmenné obci, SV od Velemína,
SZ od Lovosic, JZ od Prackovic. Zachovány dosud sklepy pod stodolou domu čp. 26. Tvrz je poprvé
zmiňovaná v r. 1404. (HZT,

www.stránky).

Chotiměř (tvrz) – LT (ČS) 5450 – 9,8 km ZSZ od LT – Tvrz ve stejnojmenné obci, SV od Velemína,
SZ od Lovosic, JZ od Prackovic. Podrobnosti o místě a době výskytu této tvrze nejsou uvedené, jen je
poznámka, že zde byla v době kdy zde byla prvá tvrz.. (www.stránky).

Chotkovský zámek (= Velké Březno -zámek) – UL (ČS) 5350 – 7 km V od UL – (HO, KI).
Chrámce (tvrz) – MO (ČS) 5548 – 10,1 km JV od MO – Tvrz je zmiňovaná ve stejnojmenné obci
v r. 1381, jedná se o obce VSV od Skršína, JV od Dobrčic, JZ od Žichova. Tvrz byla přestavěna v letech
1570-.1571 na zámek,

(www.stránky).

Chrámce (zámeček) – MO (ČS) 5548 – 10,1 km JV od MO – Zámeček ve stejnojmenné obci, VSV
od Skršína, JV od Dobrčic, JZ od Žichova. V letech 1570-1571 byla místní tvrz přestavěna na renesanční
zámek, který byl v r. 1805 přestavěn do současné podoby.

(K2, KL, www-1+stránky+mapy).

Syn.: Kramitz, Zámek Chrámce.
Christiana-Burg (zámeček) (= Kristin Hrádek) – DC (LP) 5150 – 8,7 km SZ od DC (VK).
Christianenburg (zámeček) (= Kristin Hrádek) – DC (LP) 5150 – 8,7 km SZ od DC
(www.stránky).
Chřibská (= Chřibský hrádek-hrad) – DC (LP) 5152 – 19,3 km SV od DC – (www.Castles).
Chřibský hrádek (hrad) – DC (LP) 5152 – 19,3 km SV od DC – Podle DT2 stojí na ostrožně
obtékané Doubickým potokem u Doubice a pochází z přelomu 13. a 14. stol. anikl koncem 14. stol. Podle
P-2000 se nachází 2 km na sz. od Chřibské, 2 km na jz. od Doubice, v údolí Doubického potoka, při
silnici Dolní Chřibská - Doubice nedaleko býv. hájovny U Sloupu. Podle archeologických průzkumů se
pravděpodobně vůbec nejedná o hrad, ale o pouhé útočiště horníků nebo prospektorů – každý si musí
vybrat jak mu vyhovuje (DT2, EVT,

P-2000, TP18, wwwLH, www-

1+Castles+stránky+mapy).
Syn.: Dolní Karlštejn, Irrenberg, Karlstein, Karlštejn, Hrad v Dolní Chřibské, Chřibská,
Pustý zámek, Wüste Schloss, Wüstes Schoss auf der Irichthaide, Zřícenina U
Chřibského hrádku.

Chuderov (tvrz) – UL (ČS) 5350 – 3 km S od UL – Tvrz z počátku 14. stol. stála na okraji
stejnojmenné obce při silnici na Božtěšice nedaleko hostince "U zeleného stromu". Tvrz zanikla kolem
roku 1794, ale zbytky tvrze byly zaznamenané ještě v r. 1840.

(ULO-2, www.stránky).

