Zřícenina hradu Kumburk
Kraj: Liberecký

Okres: Semily

GPS souřadnice: 50.493454N, 15.445606E

Adresa URL: www.kumburk.cz

Zřícenina gotického hradu Kumburk leží na strmém stejnojmenném vrchu zhruba 6 km západně od
Nové Paky. Nalézá se v jednom z cípů pomyslného trojúhelníku nazývaného Český ráj. Jeho zbytky
jsou chráněny jako kulturní památka ČR.
Okolnosti založení hradu Kumburku, dříve zvaného Goldenburk nebo Kolburk, nejsou dostatečně známy.
Z pozdějších písemných zpráv se jeví jako pravděpodobné, že hrad založili okolo roku 1300
příslušníci mocného rodu
Hronoviců (zvaného též Načeratici). V písemných
pramenech je hrad poprvé uváděn k roku 1325.
V roce 1406 hrad kupuje Jan Krušina z Lichtenburka, vlastník hradu a zboží Opočno,
nejvyšší purkrabí Pražského hradu a hejtman Svídnického knížectví. Jan následujícího roku
zemřel a hrad převzal
nejstarší z jeho tří synů, Hynek. V letech 1437–1456 bylo
vybudováno vnější dělostřelecké opevnění, představující jeden z vrcholných projevů aktivní
dělostřelecké obrany ve své době. Jednotlivé části hradu byly budovány spirálovitě nad sebou. V
těchto letech je uváděn vlastníkem Hynek Krušina z Lichtenburku, který byl orebitským hejtmanem.
Po husitských válkách získal hrad Jindřich Berka z Dubé. Po něm se hradu ujali Trčkové z Lípy a rodina
Smiřických. V 16. století byl hrad používán jako vězení. V době třicetileté války ho zpustošili
Švédové. Roku 1658 byl hrad jako objekt s kvalitním opevněním na příkaz tehdy 18-letého císaře
Leopolda I. zbořen. Takové hrady neměly být nadále pokládány za pevnosti, vhodné pro využití při
obraně země. Během dalších let se o zkázu zbytků hradu zasloužili okolní obyvatelé,
kteří používali kámen z hradu ke stavebním účelům.
Roku 1710 koupil hrad Jan Josef hrabě z Trautmannsdorfu.
Kumburk se stal zejména
díky širokému rozhledu oblíbeným cílem výletníků. Pokusy o
zabezpečení trosek hradu byly provedeny v letech 1939–1941
Klubem českých turistů. Při
nich byla opravena věž, vyčištěny sklepy a vyzděna opěrná zeď jádra hradu. V majetku knížat z
Trautmannsdorfu zůstalo kumburské panství až do roku 1945, kdy jim bylo státem zkonfiskováno.
Hrad Kumburk je volně přístupný, o víkendech bývá obsazený šenk. Sdružení pro záchranu hradu
Kumburk několikrát do roka pořádá na hradu akce s historickou tematikou.
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