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.

Jagdschlosse Dopperlburg (zámeček) (= Tupelin Hrádek) – TP (KH) 5348 – 5,8 km ZSZ od
TP (A-MK1981, HPN).
Jagdschlossen Hoheleipe (zámeček) – DC (LP) 5152 – 12,8 km SV od DC – Lovecký zámeček
ve Vysoké Lípě (GS).
Jagdschloss Lichtenwald (lovecký zámeček) (= Zámeček) – MO (KH) 5347 – 21,2 km SSZ
od MO (název je na mapě z 19. stol.) (www.mapy).
Jagdschloss Sternberg (zámeček) (= Šternberk) – DC (LP) 5052 – 22,9 km SV od DC (GS).
Janov (tvrz) – MO (KH) 5447 – 10,6 km SZ od MO – Tvrz se nacházela na místě dnešního zámku ve
stejnojmenné obci, mezi Horním Jiřetínem a Hamrem, S od Dolního Jiřetína – podle jiných stránek stála

mimo stavbu zámku(www-1).
Janov (zámek) – MO (KH) 5447 – 10,6 km SZ od MO – Barokní zámek byl postaven na základech
starší tvrze ve stejnojmenné ob. nacházející se mezi ob. Horní Jiřetín a Hamr, S od Dolního Jiřetína –
podle jiných www.stránek byl zámek postaven na jiném místě než se nacházela tvrz. Dnes slouží objekt
bývalého zámku jako byty.

(EVT, www-1).

Jelení (zámeček) – LN (?) 5846 – 42 km JZ od LN – Lovecký zámeček postavený v r. 1708 u
stejnojmenné osady mezi ob. Ležky a Lubenec, JZ od Řepan a SV od ob. Struhaře. V r. 1846 byl zámeček
přeměněn na továrnu pro výrobu porcelánu.

(Archiv).

Jezeř (= Jezeří-zámek) – MO (KH) 5447 – 11,2 km SZ od MO (BTM).
Jezeří (hrad) – MO (KH) 5447 – 11,2 km SZ od MO – Hrad založený letech 1363-1365, později
přestavěný v roce 1549 na zámek ve stejnojmenné ob. na ostrožně krušnohorského výběžku, JZ od

(BP, ČJ, DT2, ZOM, www-1).
Syn.: Eisenberg, Eisenberk.
Albrechtic, S od Dřínova.

Jezeří (zámek) – MO (KH) 5447 – 11,2 km SZ od MO – Renesační zámek na místě dřívějšího hradu
přestavěný v roce 1549 ve stejnojmenné ob., JZ od Albrechtic, S od Dřínova, Po požáru v r. 1649 byl
přestavěn v raně barokním stylu, V interiéru je zajímavý oválný sál, upravený v r. 1802 na zámecké
divadlo, má i přilehlý přírodní park.

(BP, BTM, DT2, EVT, H, HPN, JK, NI, OM, P-1, P-5,
RU, www-1+8+Castles, ZOM).
Syn.: Eisenberg, Eisenberger Schloss, Eisenberk, Jezeř.
Jílové (tvrz) – DC (LP) 5250 – 8 km ZJZ od DC – Tvrz ve stejnojmenné obci, JZ od Bynova, S od
Javorského vrchu, V od Libouchce – zanikla v r. 1370. (archiv, TP18, TP23, www-1+stránky).
Jílové (hrad) – DC (LP) 5250 – 8 km ZJZ od DC – Vodní hrad z r. 1370 na místě původní tvrze ve
stejnojmenné obci, JZ od Bynova, S od Javorského vrchu, V od Libouchce. (archiv, TP18, www1+stránky).
Jílové (zámek) – DC (LP) 5250 – 8 km ZJZ od DC – Renesanční zámek na místě původního vodního
hradu ve stejnojmenné obci, JZ od Bynova, S od Javorského vrchu, V od Libouchce. Zámek byl postaven
v r. 1549.V roce 1849 byl změněn na tkalcovnu a později na Střední odborné zemědělské učiliště. U
zámku je park romantického stylu (EVT,

K2, TP18, VK, www-1+stránky+mapy).

Syn.: Eulau.
Jimlín (tvrz) – LN (?) 5648 – 7 km JZ od LN – Tvrz je uváděna z obce Jimlín, tj. ob. JJZ od
ob. Zeměchy, ZJZ od Cítolib, V od Lípence – prvá zmínka o tvrzi je z r. 1265, opuštěna
byla kolem roku 1474 – tvrz se nacházela na návrší v západní části obce, kde jsou nyní
domy čp. 1 a 28. (www.stránky).
Jimlín (hrad) (= Nový Hrad) – LN (?)5648 – 6,5 km JZ od LN (Archiv).
Jimlín (zámek) (= Nový Hrad) – LN (?)5648 – 6,5 km JZ od LN (Archiv).
Jištěrpy (tvrz) – LT (?) 5451 – 10,4 km V od LT – Tvrz ze 14. stol. ve stejnojmenné obci, SSV od ob.
Hrušovany, SZ od Drahobuzic, J od Liběšic. (HZT).
Jištěrpy (zámek) – LT (?) 5451 – 10,4 km V od LT – Zámek ve stejnojmenné obci na místě dřívější
tvrze, SSV od ob. Hrušovany, SZ od Drahobuzic, J od Liběšic. Zbytky jsou ve zdech domů čp. 45-48.

(HZT, UP-1, www.stránky).
Syn.: Giess-Dorf.
Jungfrau (hrad) (= Panna) – LT(ČS) 5351 – 8,6 km SSV od LT (DT2, www.Castles).

