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Doubravský statek

• 14. století: ves Doubravice s farním kostelem a 
dvorem,
• manská příslušnost k mosteckému hradu,
• později zanikla, zůstal jen dvůr,

• zakoupen Jakoubkem z Vřesovic (†1462),

• součástí i hora,

• za Radslava z Vchynic (†1619) jeho součástí
• Trnovany (Dorn) s pivovarem a mlýnem,
• Šanov (Schönau),
• dvůr Doubravice (Tauritz) s vinicemi, rybníky, chmelnicí,
• část platů z Teplic a Bohosudova.



Doubravský statek za Radslava z Vchynic. Podkladová mapa: První vojenské (josefské) mapování - Čechy, mapový list
č. 25, výřez, převzato z http://oldmaps.geolab.cz

http://oldmaps.geolab.cz/


Založení hradu

• 1478: Jakoubkův vnuk Jan Ilburk z Vřesovic,
• listina vydaná Vladislavem Jagellonským,

• 1507: Vilém z Vřesovic dosáhl propuštění hradu z 
manství,
• do dědičného držení získal také vsi Trnovany a Šanov 

(1511).



Povolení ke stavbě hradu na Doubravské hoře, vydané králem Vladislavem Jagellonským pro Jana Ilburka z Vřesovic, 
datované 8. března 1478. Převzato z: August Müller, Quellen und Urkundenbuch des Bezirkes Teplitz, Prag 1929





Přehled držby hradu

1478-1577: Vřesovcové z Vřesovic

1578-1579: Vilém z Rožmberka

1579-1581: císařská správa

1581-1586: Jiří z Lobkovic

1586-1590: Bohuslav Kaplíř ze Sulevic

1590-1634: Vchynští z Vchynic

1634-1644: Aldringenové



Výběr z kartografie a ikonografie

Doubravská Hora. Müllerovo mapování - Čechy, mapový list č. 7, výřez.
Převzato z: http://oldmaps.geolab.cz

http://oldmaps.geolab.cz/


Doubravská Hora. První vojenské (josefské) mapování - Čechy, mapový list č. 25, výřez.
Převzato z: http://oldmaps.geolab.cz

http://oldmaps.geolab.cz/


Doubravská Hora. Druhé vojenské (Františkovo) mapování - Čechy, mapový list W_4_II, výřez.
Převzato z: http://oldmaps.geolab.cz

http://oldmaps.geolab.cz/


Doubravská Hora. Třetí vojenské mapování - 1 : 75 000, mapový list 3752, výřez.
Převzato z: http://oldmaps.geolab.cz

http://oldmaps.geolab.cz/


Doubravská Hora. Stabilní katastr, Čechy - 7982-1, list č. 4, Trnovany - původně Turn - mapováno 1842.
Převzato z: http://archivnimapy.cuzk.cz

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Doubravská Hora. Základní mapa ZM 1 : 10 000. Převzato z: http://ags.cuzk.cz/dmr/

http://ags.cuzk.cz/dmr/


Doubravská Hora. Lidarový snímek, DMR 5G, stínovaný reliéf. Převzato z: http://ags.cuzk.cz/dmr/

http://ags.cuzk.cz/dmr/


Doubravská Hora. Letecký snímek od západu, 2015. Převzato z: http://www.ocultum.com/pamatka/69-doubravka.html

http://www.ocultum.com/pamatka/69-doubravka.html


Doubravská Hora. Kresba tuší od Vojtěcha Novotného, 1797. Národní muzeum v Praze



Doubravská Hora. Akvatinta od Václava Bergera podle F. K. Wolfa, kolem r. 1805. Österreichische Nationalbibliothek, 
Wien



Doubravská Hora. Kresba od Johanna Venuta podle Rainera Mussiala, 1815. Österreichische
Nationalbibliothek, Wien







Stavební fáze

• 1. fáze: Jan Ilburk z Vřesovic (1478-1483)
• jádro ve tvaru mnohoúhelníku s asi sedmi okrouhlými 

věžemi (?),
• obehnáno příkopem,
• obytný palác na severní straně,

• mohutný šíjový příkop mezi jádrem a předhradím,
• vliv saské architektury.

• 2. fáze: Radslav a Vilém z Vchynic (cca 1590-1626)
• mohutné valy kolem příkopu zesílené osmi bastiony,

• v některých částech kasematy,

• propojení bastionů a příkopu chodbami,
• dílo pravděpodobně nizozemských stavitelů.



Doubravská Hora. Půdorys hradu. Převzato z: Otto Piper, 
Burgenkunde, München 1912



Doubravská Hora. Plán hradu podle M. Sýkory.



Doubravská Hora. 3D model hradu od M. Sýkory.





Pevnost za války třicetileté

• 1618: Vilém Vchynský z Vchynic na straně odbojných stavů,

• 1620: týž na straně císaře Ferdinanda II.,

• 1624: Vilémův krátký nucený odchod ze země,

• 1626: navzdory nedůvěře vídeňského dvora dokončení opevňovacích prací na hradě a jeho požár,

• 1630: kvůli nebezpečí saského vpádu do Čech pevnost osazena císařskou posádkou pod vedením Pertolda z 
Valdštejna,

• 1631: posádka pevnosti se po sedmitýdenním obléhání Sasům vzdala, Vilém zajat, nabízí kurfiřtovi pomoc,

• 1632: pevnost obsazena císařskými,

• 1634: Vilém zavražděn společně s Albrechtem z Valdštejna v Chebu,
• Vilémovo jmění císařem věnováno polnímu maršálkovi Janovi z Aldringenu,

• 1634: dvanáctitýdenní neúspěšné obléhání pevnosti Sasy a Švédy,

• 1639: dobytí pevnosti Švédy pod vedením Zdeňka z Hodic,

• 1640: švédská posádka se vzdala,

• 1644: poboření pevnosti Maxmiliánem z Aldringenu z obavy, aby se jí znovu nepřítel nezmocnil,

• 1655: hejtmanem Litoměřického kraje Gottfriedem ze Salhausenu nařízena celková destrukce,
• ušetřeno pouze sklepení a kasematy.



Druhý život

• 1791: úprava kasemat na obydlí panským hlídačem Josefem 
Ritschlem,

• 1855: zřízení hospůdky,

• 1884: značné stavební úpravy zříceniny provedené Edmundem 
Clary-Aldringen,
• jídelna v prostoru dřívějšího rytířského sálu,
• přistavění další restaurační místnosti,
• přizdění zbytků severní věže do původní výše a její zakončení špičatou 

střechou (→ rozhledna),

• 1896: požár restaurace,
• novogotická obnova architektem Bedřichem Ohmannem,

• 1966: objekt převzat teplickým Svazarmem,

• v současnosti uživatelem Asociace víceúčelových technik sportů a 
činností (AVZO ČR DOUBRAVKA).














































































































