Bořislav
Identifikationsangaben
Lokalita

Bořislav

Gemeinschaft

Bořislav

Bezirk

Teplice

Erdstrich

Ústecký kraj

Katastrální území

Bořislav, Kode: 608254

GPS-Koordinaten

50° 34' 45.9''
13° 55' 46.4''

Německý název

Boreslau

Výměra

1 636 m²

Číslo kulturní památky

42836/5-256

Vlastnictví

Obec

Kontakt

Obecní úřad Bořislav

Vlastník

Obec Bořislav

Stav

Kompletně zničený – zbytky na místě

Opuštěno

Nein

Stručný popis
Obec Bořislav se nachází v okrese Teplice. V roce 2011 zde trvale žilo 326 obyvatel.
Bořislav byla založena na zemské cestě spojující Prahu se Saskem. Stalo se tak nejpozději v polovině 12. století, protože
první písemná zmínka o obci pochází už z roku 1169. Tehdy daroval král Vladislav II. Bořislav spolu s dnes již zaniklými
Hrbovicemi řádu johanitů, které po návratu z druhé křížové výpravy uvedl do Čech.
Zřejmě na začátku 14. století přešla vesnice do majetku kláštera benediktinek v Teplicích, který založila Vladislavova
manželka královna Judita.[
Majitel Bořislavi a patron zdejšího kostela, teplický klášter benediktinek, za husitských válek zanikl. Ještě v roce 1434 sice
jeho abatyše jmenovala do Bořislavi faráře, v té době ale již konvent sídlil na hradě Střekově.
Po husitských válkách se majitelé klášterního majetku střídali. Roku 1435 ho vlastnil Jakoubek z Vřesovic. Klášterní majetek
zůstal co do rozsahu přibližně stejný, dostal se ale natrvalo do rukou světské šlechty. Před třicetiletou válkou se v držení
Bořislavi, kde nikdy nevzniklo panské sídlo, střídali postupně Vřesovcové, Fictumové, Valdštejnové, Schönbergové a Vchynští.
Po zavraždění Viléma Kinského v Chebu v roce 1634 získal teplické panství Jan Aldringen. Clary-Aldringenové pak byli

bořislavskou vrchností až do zrušení poddanství.
Hřbitov u kostela sv. Kateřiny
Hřbitov je součástí areálu barokního kostela sv. Kateřiny, vystavěného v roce 1717 a upravovaného v roce 1820 - na místě
původního kostela, připomínaného již k roku 1352 a znovu k roku 1384. Hřbitov byl zrušen v roce 1925. Ohradní zeď je
udržována, plocha hřbitova je zcela bez náhrobků, několik náhrobků je vsazeno do zdi.
Počet obyvatel v roce 1930 - 581
Počet obyvatel v roce 2011 - 326
Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový
katalog
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