
Nejvíce zelená m stská !ást Doubí kolem roku 1923

Doubí

M stská !ást Doubí (d"íve Aich) se nachází šest kilometr# jihozápadním 

sm rem z centra m sta. Má rozlohu 426 hektar#, z toho 51,1 % tvo"í lesy. 

Nadmo"ská výška kolísá mezi 472 a 460 m/m. Nejnižší je na severním 

okraji podél "eky Oh"e. Východní, západní i jižní hranici vytvá"í Slavkov-

ský les. Díky tomu je Doubí nejvíce zalesn nou !ástí m sta. Do jeho katas-

tru pat"í známá výletní místa Svatý Linhart, Doubská hora (Aberg) na 

kót  609 m/m a Svatošské skály. Vedou tudy cyklostezky spojující Karlo-

vy Vary s Loktem a silni!ní výpadovka na Plze$.

T
o, co je pro Prahu starobylý Vyše-
hrad a bývalé Podskalí, je pro Kar-
lovy Vary lokalita Obora. Je nej-
starším územím m sta i Doubí. 

Traduje se k ní legenda, podle níž p!išel 
do ticha lesní samoty nad vesni"kou Doubí 
až z daleké Itálie poustevník Linhart. Tížil ho 
patrn  velký h!ích, který cht l v osam ní od-
"init. Proto p!ebýval v prosté chýši, odlou"en 
od lidí, a pomáhal nemocným. Um l lé"it by-
linami a využíval také minerální vodu. Lé"il 
rovn ž domácí zví!ata. Zidealizovaná podo-

ba poustevníka podle p!edstavy neznámého 
malí!e se zachovala na obraze v kapli. P#vod-
ní skromná stavba byla do anglické novogo-
tiky p!estav na roku 1838. Obraz ale vznikl 
až v období p!ed druhou sv tovou válkou 
a jeho originál je uložen v karlovarském mu-
zeu. Kopie v kapli pochází z roku 1995. Torzo 
románského kostela na pahorku nad kaplí 
p!ipomíná velmi dávnou historii místa, kde 
již p!ed založením lázní žili první osadníci. 
Kostelík stával na návrší nad osadou Thier-
garten (Obora, latinsky Ortus ferarum), 

která byla pravd podobn  p#vodn  služební 
vsí v lovecké obo!e, pat!ící ke královskému 
hradu v Lokti. Kostel daroval podle záznam# 
ve starodávných listinách roku 1246 "eský 
král Václav I. !ádu k!ižovník# s "ervenou 
hv zdou. Další zpráva zmi$uje ud lení léna, 
kterým v roce 1325 odm nil Jan Lucembur-
ský svého mana Kojatu z Otnavic. Darovací 
listina uvádí, že „král daruje Kojatovi i jeho 
potomk#m 16 lán# mezi !ekami Teplou 
a Oh!í v míst  zvaném Obora, se vším p!íslu-
šenstvím, s poli obd lanými i neobd lanými, 
lukami, jež tu jsou nebo mohou býti, horami, 
údolími, lesy, rovinami, k!ovinami, vodami 
a stékajícími potoky, pastvinami s lidmi tam 
usazenými, s jejich právem i veškerými výno-
sy a užitky, jež tu jsou nebo mohou v budouc-
nosti býti“. Obdarovaný Kojata si blízko vsi 
vybudoval své sídlo, dodnes v terénu patrné 
jako oborské tvrzišt  (Kellerberg). Zbytky 
starého tvrzišt  byly archeologicky zkoumá-
ny na p!elomu "ty!icátých a padesátých let 

Doubí

Obecní rynek v Doubí v roce 1917
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Náš seriál

 Nejstarší podoba Doubí v 18. století



20. století poloamatérskými výkopy, bohužel 
bez zachované dokumentace. 

Prav ké osídlení Obory potvrdily 
až vykopávky

D#kazy o nejstarším osídlení v katastru Dou-
bí p!inesl až archeologický pr#zkum z roku 
1989. Tehdy Karlovarské muzeum dv ma 
sondami ov !ilo v pahorku kamenné destruk-
ce a doložilo nalezenou st!edov kou kerami-
kou existenci šlechtického sídla v období 14. 
až 16. století. Po polovin  14. století se stává 
ves Obora s kostelem sv. Linharta rozhodnu-
tím císa!e Karla IV. majetkem nov  vzniklého 
m sta Karlovy Vary. I když drobné osídlení 
u karlovarského V!ídla je podle nep!ímých 
d#kaz# výrazn  starší (t žbu v!ídelního ka-
mene pro stavební ú"ely zde m#žeme doložit 
již v první polovin  13. století), trvalejší osíd-
lení lze p!i!knout až teprve rozhodnutí Karla 
IV., kterého k založení lázní u pramen# vedly 
pravd podobn  jeho italské zkušenosti. Ná-
sledkem toho však ztrácí ves Obora postupn  
sv#j význam a spole"n  s kostelem nep!ežije 
15. století. %as se podepisuje na staré vsi na-
tolik, že její poz#statky mezi kostelem a tvr-

zišt m dnes v terénu sotva dohledáme. Ruiny 
byly ter"em pozornosti badatel# již v 18. sto-
letí. Roku 1772 si karlovarský láze$ský léka! 
David Becher povšiml, že p!i výstavb  koste-
la byl mimo jiné použit bílý v!ídelní kámen. 
Naposledy v roce 1991 zde byl p!i archeolo-
gickém pr#zkumu presbytá!e kostela usku-
te"n n pozoruhodný nález. V prostoru rozbi-
tého hlavního oltá!e, "áste"n  pod jeho sutí, 
byl nalezen hrob mladé ženy. Kostra byla ulo-
žena na levém boku, ve skr"ené poloze, bez 
orientace. Ruce i nohy byly v poloze, která 
napovídala svázání. Hrob byl podle nálezo-
vých okolností datován do p!elomu 16. a 17. 
století. Bezpochyby tu archeologové narazili 

na stopy dávného násilí po zániku kostela, 
snad z doby, kdy nebylo v kraji p!íliš bezpe"-
no. V roce 1992 bylo odkryto dalších n kolik 
desítek kostrových poh!b# a potvrzen st!e-
dov ký h!bitov. Jednotlivé poh!by ležely 
místy ve "ty!ech až p ti vrstvách nad sebou 
a "asto se vzájemn  porušovaly, sv d"ilo to 
o dlouhodobém poh!bívání a pravd podobn  
i o nedostatku místa. Hroby byly prosté, bez 
milodar#, s nálezy spíše druhotnými, proto 
i h#!e datovatelné. S poh!bíváním souvisel 
i nález p!ístavby k jižní zdi presbytá!e (nej-
spíše márnice). Z nález#, které byly u Sv. Lin-
harta uskute"n ny, stojí rozhodn  za zmínku 
i n kolik desítek mincí, mezi nimi i n které 

25

Městské části

Záme!ek na  rytin  z roku 1880

Vyhlášená kavárna Fritsch na hlavní ulici 

v Doubí za!átkem 20. století

Kaple u Svatého Linharta kolem roku 1910

Celkový pohled na ves Doubí roku 1915
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zajímavé "eské brakteátové halí!e ze 14. sto-
letí, z kosti vy!ezávaná miniatura sv. Kate!i-
ny a torzo Krista. V letech 1998–1999 byly 
zbytky kostela sv. Linharta pé"í m sta Kar-
lovy Vary konzervovány a místo pietn  upra-
veno tak, aby stav památky odpovídal jejímu 
významu v historii Karlových Var#. Dalšího 
zviditeln ní se památce dostalo v srpnu roku 
2007 úpravou lesního porostu a rekonstruk-
cí neogotické kaple, p!ipomínající památku 
poustevníka sv. Linharta.

Ze zaniklé vsi se stalo poutní místo

Ješt  dlouho po zániku obce Obora využívali 
zdejší pozemky a zejména louky karlovarští 
m š&ané. Pozd ji kv#li rozší!ení vycházko-
vých tras a z!izování výletních míst v okolí 
lázní vykoupilo m sto všechny pozemky 
v okolí Obory (Linhartu) a nechalo je zno-
vu zalesnit. Tehdy zde vznikla boží muka 
a starší barokní kapli"ka u frekventované 

cesty do Horního Slavkova, kterou dala p!e-
stav t lady Wiliam Russellová. Další úpravy 
zaplatil její syn lord Ampthill v roce 1884. 
V první polovin  14. století v údolí na skále 
nad !ekou Oh!í vyrostl hrad. První zmínka 
o n m pochází z roku 1369, kdy Doubí pat-
!ilo mezi královská léna hradu v Lokti a kdy 
zde p#sobil loketský man rytí! Frencl z Dubu. 
V období husitských válek zde pobývali lou-
peživí rytí!i. V roce 1447 byl hrad dobyt, v 16. 
století p!estav n na renesan"ní zámek a v 17. 
století dopln n o park s vyhlídkovou terasou. 
Za majitel# panství Julia Jind!icha a JoseÞ ny 
Eleonory Mulcové z Valdova, rozené hrab n-
ky Metternichové, dostal zámek v letech 1739 
až 1756 barokní podobu a do p#lkruhové baš-
ty vn jší parkánové zdi byla vestav na kaple. 
Ta byla roku 1865 upravena pro zm nu v no-
vorománském slohu. Podle projektu architek-
ta Františka Madera byl v letech 1868–1885 
na severní stran  nádvo!í vybudován salon ve 
stylu maurské architektury a vystav na neo-
renesan"ní budova. V roce 1945 bylo na zám-
ku nejprve velitelství Rudé armády a pak 
se!adišt  n meckých starousedlík# "ekají-
cích na odsun. Padesátá léta zm nila zámek 
na chátrající sklady zeleniny. Mezi lety 1945 
a 1999 se zde vyst!ídalo 15 majitel# a správ-
c#. Devastace skon"ila teprve rokem 2000, 
kdy zámek koupil a zrekonstruoval do dnešní 
podoby nový majitel Karel Holoubek. Ve!ej-
nosti byl areál znovu otev!en v "ervnu 2002 
jako stylový zámecký restaurant s vinárnou, 
kaplí a kancelá!emi Þ rmy.

Tradice Doubí zanikly

Zámek je sou"asn  jediná dochovaná pa-
mátka bohatého doubského života v minu-
lých stoletích. V tšina tradic vzala za své. 
V Doubí zanikly mnohé výrobny jako cihel-
na, mlýn, pila, ov"ín, továrna na kameninu, 
prosperující v letech 1806 až 1830. Známý 
byl rovn ž zdejší pivovar, vyráb jící od roku 
1654 do jara 1945. Doubí m lo i povrchový 
uhelný d#l Antonín (1820–1858), pozd jší 

Vilém (od roku 1890) nebo také vinopalnu. 
Jednou z nejv tších tradic Doubí byla výroba 
porcelánu. Datuje se mezi roky 1849–1945.
Zdejší porcelánku založil Johann Möhling.
Byl keramik a d lal sádrové formy. Vyu"il se 
v Horním Slavkov . Vyráb l hotelový por-
celán a své výrobky ozna"oval A, Aich, AM. 
Dvakrát v historii bylo Doubí samostatnou 
obcí a t!ikrát p!ipadlo pod správu Karlových 
Var#. Od roku 1930 bylo samostatnou obcí, 
od roku 1939 pod správou Karlových Var#. 
V letech 1950 až 1974 op t samostatná obec 
až od roku 1974 deÞ nitivn  jako sou"ást m s-
ta Karlovy Vary. Po"et obyvatel se m nil jen 
pomalu. V roce 1846 m lo Doubí 71 dom#, 
v nichž žilo 485 obyvatel. Za sto let se po"et 
dom# ztrojnásobil a po roce 1930 m lo Doubí 
dva a p#l tisíce obyvatel. Za dalších 50 let se 
po"et dom# zvýšil na 253 objekt#. V sou"asné 
dob  žije v této m stské "ásti 2 098 obyvatel 
(stav 2007) a po"et dom# se díky výstavb  
sm rem na Svatošské skály rozší!il na 460.

Svatý Linhart se stal vyhlášeným výletním 

místem

První prezident T. G. Masaryk na LinhartuRozhledna Aberg z roku 1862
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Na Linhart cválal „tatí!ek“
Masaryk

Doubí v minulosti nejvíce slušely a sluší 
dosud jedine"né p!írodní lokality. Výletní 
místa Svatý Linhart, Svatošské skály nebo 
Doubská vyhlídka jsou na všech mapách 
a v každém turistickém pr#vodci. 150letou 
tradici má t!eba výletní kavárna Svatý Lin-
hart. Na pstruha, štrúdl i skv lou kávu sem 
p!ijel ko$mo i autem osmkrát prezident T.G. 
Masaryk, p šky Karel %apek, na smaženém 
ku!átku si zde v roce 1946 pochutnal Frank 
Sinatra. Podobn  vyhlášené jsou Svatošské 
skály. Práv  v nich za"al Vilém Mrštík psát 
svou Pohádku máje, rád sem jezdil ko"árem 
z Lokte po boku Ulriky básník Goethe. Všem 
Svatošské skály, zasazené do ka$onu vysoké-
ho až 50 metr#, u"arovaly. Národní p!írod-
ní památkou byly vyhlášeny už v roce 1933 
kv#li bizardním osmi útvar#m, p!ipomína-
jícím podle báje zkamen lý svatební pr#vod. 
Žulové kvádry ve sm ru od visuté lávky se 
jmenují Svatoš, Nev sta s Ženichem, Páter, 
Sv dkové, Muzikanti, Tchán, Tchyn  a Zá-
mek. U"í se na n  lézt žáci zdejší horolezecké 
školy. Naopak jako cíl výlet# skon"il nejvyš-
ší kopec nad Doubím, Doubská hora. První 
d!ev ný vyhlídkový altán tu stál už roku 
1845. Vydržel jen t!i roky, než ho vyst!ídala 
trámová v ž. Ta za deset let podlehla požá-
ru spolu s okolními lesy. Proto v roce 1862 
rozhodla m stská rada o postavení kamenné 
v že. V roce 1878 k ní p!ibyla ješt  kavárna. V 
devadesátých letech 19. století se ukázalo, že 

v ž nemá statiku, a musela být pro ve!ejnost 
uzav!ena. V roce 1904 rozhodl m stský sta-
vební odbor o jejím zbourání. Do roka stála 
další, sou"asná 22 metr# vysoká kamenná 
v ž. Byla postavena podle návrhu architekta 
Ludwiga Schafß era. V roce 1948 ji pojmeno-
vali Gottwaldova vyhlídka. V 60. letech zde 
bylo rekrea"ní st!edisko Severo"eských che-
mických závod# Lovosice, v roce 1995 prošel 
objekt rekonstrukcí a vrátil se mu p#vodní 
název hotel Aberg. Od roku 2006 je pro ve-
!ejnost nep!ístupný. 

Doubí proslavila také SOS 
vesni!ka

Ve vý"tu sedm století dlouhé historie Dou-
bí nelze nezmínit jednu novodobou tradici. 
Od roku 1969 je Doubí místem první SOS 
d tské vesni"ky. Ve dvanácti p stounských 
domech už našly nový domov desítky d tí. 
V roce 2005 došly na provoz peníze, ale po 
dvou letech útlumu p!icházejí od ledna roku 
2007 znovu do vesni"ky d ti. Dnes jich žije 
v sedmi rodinách celkem 23. Doubí se stalo 
rozvojovým územím m sta. Od roku 1980 
p!ibylo 12 nových ulic (Horní alej, Šípková, 
Ke!ová, Myslivecká, Skalní, Svatošská, Še-
!íková), jejichž název jen potvrzuje domicil 
nejvíce zalesn né a kvetoucí m stské "ásti 
Karlových Var#. 

Auto"i: Jaroslav Fikar, Ji"í Klsák. 

FotograÞ e z archivu Františka Webera 

a Antonína Foglara

Zlatá éra porcelánky, kdy pat"ila Þ rm  Ludwig 

Engel a Sohn

P#vodní Doubský most p"es Oh"i postavený 

v letech 1898–1899

Svatošské skály

Doubí zažilo osm století zajímavé historie


