Zřícenina hradu Kamenice - Zámecký vrch
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

GPS souřadnice: 50.791294N, 14.433323E

Mohutná zřícenina hradu Kamenice stojí na kopci Zámecký vrch nad městečkem Česká Kamenice.
Součástí zříceniny je také 16 m vysoká dřevěná rozhledna s krásným rozhledem do blízkého i
dalekého okolí.
Hrad byl postaven pravděpodobně v letech 1427–1430 Zikmundem z Vartemberka. Jeho funkcí mělo být
vybudování nového správního centra a vojenského opěrného bodu u České Kamenice, která v době
husitských válek trpěla častými nepřátelskými vpády. Přímá zmínka pochází až z roku 1476.
Jádro hradu tvořila původně věžovitá stavba umístěná přímo na skalnatém vrcholu. Při
pozdější přestavbě byla rozšířena a přestavěna na věžovitý palác, jehož stěny ještě dnes
dosahují do výše čtyř podlaží. Kolem paláce obíhala obvodová hradba, některé její zbytky jsou
dobře patrné zejména při okraji skály. Pravděpodobně během přestavby paláce byl hrad ještě
rozšířen o předhradí. To se nacházelo ve sníženém prostoru pod vrcholem. Ve svažitém terénu
při jeho okraji je možné spatřit ještě několik pozůstatků hradby, která předhradí původně
chránila.
Po uklidnění napjaté vojensko politické situace ve druhé půli 15. století vojenský význam hradu postupně
upadá. Ačkoliv první bezpečný doklad o jeho zániku pochází až z roku 1614, je zřejmé, že k
pozvolnému opouštění a pustnutí hradu dochází již v první třetině 16. století. V té době dochází
totiž k výstavbě dvou nových panských sídel přímo ve městě Kamenici. Přesto měl být hrad jako
vojenský opěrný bod znovu využit za třicetileté války, kdy byl nejdříve obsazen císařskými vojsky, v
roce 1639 pak dobyt a definitivně rozbořen Švédy.
Život na hradě znovu ožil v souvislosti s rozvojem turistického ruchu. V roce 1880 se kamenický okrašlovací
spolek rozhodl postavit na Zámeckém vrchu 16m rozhlednu s pohostinstvím. Po 2. světové válce stavba
zchátrala a nakonec zůstaly jen opuštěné ruiny. Život se na toto místo vrátil roku 1998, kdy byla uvnitř hradu
vystavěna a zpřístupněna nová dřevěná věž.
Na hradní vrch vede zeleně značená turistická cesta z 1 km vzdálené České Kamenice. Převýšení je
230 m, výstup trvá asi hodinu.
Z vrcholu, kde je 12 m vysoká dřevěná rozhledna s 58 schody, je dobrý výhled jak na Českou Kamenici, tak
okolní kopce Českého Středohoří a Lužických hor. Přístup je volný po celý rok
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