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Památkya pamětihodnosti 
České Kamenice



„Historické centrum města s kostelem sv. Jakuba Staršího 
a informačním centrem“ foto M. Hlavnička 



Českokamenické památky a pamětihodnosti

 Tato publikace edice „Vlastivěda Českokamenicka“ si klade za cíl sezná-
mit čtenáře s nejvýznamnějšími vybranými památkami a pamětihodnostmi našeho 
města. Nejedná se tudíž o jejich kompletní výčet, což by vyžadovalo daleko větší 
rozsah.

 Česká Kamenice leží východně od Děčína. Je rozprostřena na obou bře-
zích řeky Kamenice. Ve městě se setkávají tři významné chráněné krajinné oblasti 
– Labské pískovce, Lužické hory a České středohoří. 

 Město má bohatou historii, bylo založeno na křižovatce obchodních cest již 
ve 13. století. První písemná zmínka je z roku 1352. Opevněné, původně královské 
město s řadou privilegií (várečné právo) se však brzo stává poddanským a jako 
majitelé se střídají Michalovici, Berkové z Dubé a Vartemberkové. Od r. 1515 zde 
panovali Salhausenové a od r. 1614 rod Kinských.

 O životě ve městě informuje „městská kniha“ vedená od r. 1380 až do 
r. 1513. Tento nesmírně cenný relikt patří mezi nejstarší dochované knihy svého 
druhu v Čechách. Vývoj města a jeho stavební památky ovlivnily jak nesčetné vá-
lečné události, tak i opakované požáry.

 Současná Česká Kamenice díky své poloze v návštěvnicky poutavém kra-
ji, osobité kráse a množství kulturních památek je významným turistickým cent-
rem zdejšího regionu. Díky jednomu z nejzachovalejších historických městských 
center v severních Čechách byla v České Kamenici vyhlášena v roce 1992 Měst-
ská památková zóna. Během několika málo let, se díky soustředěné péči města 
a majitelů památek rozrostl počet kulturních památek na 37. Hodnota památek 
a úroveň péče o město byla oceněna titulem „Historické město roku 2005“.
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Foto V. Hájek



Chrám sv. Jakuba Staršího 
 Rannou tvář města se badatelům daří  rekonstruovat až od období renesan-
ce. Výjimkou je pouze chrám sv. Jakuba Staršího, v jehož zdech se dochovaly zbytky 
původní středověké stavby (západní portál z konce 14. st.). Byl postaven v 15. st. 
na základech staršího kostela vypáleného v Lužických válkách. Goticko-rene-
sanční podobu, kterou si zachoval dodnes, získal při přestavbě v letech 1604–05. 
Vnitřní dispozice je pozdně gotické trojlodí. Klasicistní a rokoková výzdoba pochá-
zí většinou z 18. a 19. století. 
 Návštěvníky zaujme zejména vyřezávaná kazatelna. V kryptě kostela 
je uloženo osm rakví s ostatky Vartemberků, dochovalo se i několik cenných 
náhrobků. Na zdejší varhany hrával mladý Antonín Dvořák, který v Kamenici 
strávil jeden školní rok v rámci zdokonalení se v německém jazyce.
 Věž kostela pochází z let 1552-55. Původně stávala samostatně jako 
hláska a součást městského opevnění, po přestavbě v roce 1605 byla jako 
zvonice připojena ke kostelu. Z věže, kam lze v letních měsících vystoupat 
je nádherný výhled na historické jádro města a blízké okolí.  Toho využíval věž-

ník, sídlící na věži a vykonávající požární stráž. Kostel je barokní krytou 
chodbou spojen se zámkem. Poblíž kostela je budova bývalé farní školy 
z. r. 1562.

4



 5„Chrám sv. Jakuba Staršího pohled ze severovýchodu“

Interiér chrámu
foto archiv

Západní portál
foto archiv

Presbytář
foto archiv
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Poutní kaple Narození Panny Marie
 Nejvýznamnější památkou barokní architektury v České Kamenici a okolí 
je areál Poutní kaple Narození Panny Marie. Byla vystavěna v letech 1736-39 
dle plánů významného litoměřického stavitele Octavia Broggia. Dřevěná plastika 
P. Marie z roku 1680, která bývá spojována se zázračnou mocí, je umístěna 
na hlavním čtyřbokém oltáři ve středu kaple.
 Čtvercový ambit se vstupní věží a čtyřmi nárožními kaplemi byl postupně 
budován v letech 1749-1763. V roce 1763 byla vysvěcena poslední čtvrtá ná-
rožní kaple sv. Jana Nepomuckého. Samotná kaple byla v minulosti několikrát 
rekonstruována. K pronikavé proměně interiéru kaple došlo v letech 1883-85, 
kterou na vlastní náklady nechal provést tehdejší starosta, podnikatel a mecenáš 
Franz Preidl. Okolo kaple býval městský hřbitov, později přebudovaný na park. 
 Rozsáhlá rekonstrukce celého areálu proběhla v letech 1995-98 díky 
podpoře Ministerstva kultury ČR, Římskokatolické církve a sbírky uspořádané 

českokamenickými rodáky ze SRN.
 Poutní kaple je v turistické sezóně přístupná k prohlídkám. Vrcholem 
sezony je svátek Narození Panny Marie v září, kdy se ve městě koná 
hojně navštěvovaná Mariánská pouť. V přilehlém parku je hrobka Franze 
Preidla, která je poslední památkou starého hřbitova. 

Foto M. Hlavnička
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„Vstupní brána“ „Pohled z parku od západu“

„Dřevěná poutní socha Panny Marie 
Kamenické z r. 1680“ foto archiv

Foto M. Hlavnička
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Zámek 
  Novým panským sídlem, uváděným v r. 1606 jako „tvrz při jižní městské 
hradbě vystavěná“ byla nepochybně nejstarší část dnešního zámku budovaná Var-
temberky naproti kostelu sv. Jakuba. Stavba započala patrně v r. 1535 a protáhla 
se na delší čas – až do roku 1559. První byla vystavena západní budova a násled-
ně vzniklo rovněž renesanční severní křídlo. Jižní zámecká budova s arkádami byla 
zbudována až za Viléma Vchynského v letech 1628–31.

 V období třicetileté války byl zámek poničen ubytovanými vojsky, po válce 
již neplnil funkci sídla vrchnosti a stal se střediskem správy panství. Po zbytek 17. 
a v průběhu 18. století probíhaly jen menší opravy. V letech 1783-84 dostala západ-
ní budova barokní mansardovou střechu, v roce 1792 byla upravena krytá chodba 
do kostela. Následné stavební změny v letech 1847-48 spočívaly v klasicistních 
úpravách. Nově se upravovaly interiéry a zámecká zahrada. Poslední stavební 
úprava proběhla ve 30. letech 20. století za Ulricha Kinského, který nechal zbudo-
vat nové obytné prostory na jižní straně objektu.
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Salhausenský zámeček 
 Salhausenský dům nebo také zámeček byl vybudován původně jako nové 
panské sídlo vně městského hradebního okruhu a to pravděpodobně dříve, než 
druhé sídlo „tvrz při městě vystavěná“, jíž je dnešní zámek. Salhausenský zámeček 
je stavebním představitelem tzv. saské renesance se zubatými štíty a nárožími 
armovanými pískovcovými bloky. Jako panské sídlo sloužil patrně do roku 1541, 
neboť teprve někdy po této době v něm byl zřízen městský špitál Nejsvětější Tro-
jice (špitální nadace Jana ze Salhausenu). Špitál spravovala městská rada, která 
jmenovala správce a rozhodovala o přijetí špitálníků.
Od roku 1907 zde sídlilo městské muzeum.

„Pohled od západu“ „Něhdejší trafostanice kopírovala 
stavební sloh zámečku“ foto archiv

Foto archiv
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Oblastní charita – původně Preidlův špitál

 Péči o přestárlé a sociálně slabé obyvatele města zajištovaly městský
a vrchnostenský špitál. V r. 1871 byla část špitálu v Salhausenském zámeč-
ku přestavena na nemocnici. Tehdy se rozhodl podnikatel Franz Preidl postavit 
ve městě z vlastních prostředků nový chudobinec. Novostavba s čp. 350 byla situ-
ována v blízkosti Salhausenského zámečku a byla zmenšenou kopií tzv. kupecké 
nemocnice na Novém městě v Praze. V chudobinci bylo ubytováno 33 osob bez 
přístřeší. Provoz byl financován z nadace, do které továrník Preidl věnoval základ-
ní kapitál ve výši 20 tisíc zlatých. Dnes v objektu sídlí Oblastní charita.

„Jeden z původních projektů na výstavbu Preidlova špitálu (archiv)“
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Vrchnostenský špitál dnes Restaurace „Starý klub“ 
 Dal vystavět František Kinský v pol. 18. stol. Byl určen pro vysloužilé za-
městnance panství a jejich rodiny. Jde o masivní jednopatrovou budovu s dvojitě 
valenou střešní konstrukcí nad Mariánskou kaplí. Podle historických záznamů byla 
budova udržována ve vzorném stavu a špitálníci si sotva mohli stěžovat na nepří-
znivé životní podmínky. V přízemí byl byt správce, kuchyně a ubytovací a spací 
prostor pro ženy. Patro určené pro muže bylo uspořádáno obdobně. Obyvatelé 
mohli využívat i přilehlou zahradu. Život ve špitále podléhal přísným pravidlům. Do-
mácí řád ukládal náročnou povinnost pravidelných modliteb, jinak však poskytoval 
obyvatelům dostatek volnosti. Špitál poskytoval svěřencům i oblečení, které bylo 
jakýmsi stejnokrojem. Po r. 1800 byl naturální systém oblékání nahrazen peněžitý-
mi příspěvky. Dnes v objektu sídlí vyhledávaná  restaurace „Starý klub“.

„Jeden z původních projektů na výstavbu Preidlova špitálu (archiv)“ „Restaurace Starý klub (interiér a dětský koutek)“ 
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Náměstí Míru přirozený střed Městské památkové zóny

 Náměstí zdobí devítiboká renesanční kašna s polygonálním pilířem 
se sochou Panny Marie z r.1680. Dobu starých jarmarků pak připomíná křemen-
cový kámen ve tvaru podkovy, který je vsazen do dlažby nedaleko kašny. Vyme-
zoval prostor, kde směl být při trzích prodáván dobytek.                                                                             
 K nejcennějším budovám na náměstí patří radnice čp. 219. Město 
ji nechalo v letech 1581-82 přestavět v renesančním slohu, ale průzkum ukázal, 
že v přízemí a ve sklepení se zachovala řada gotických stavebních prvků. Přesto-
že v období klasicismu byla opět budova včetně portálu přestavěna, představuje 
významnou památku renesanční architektury. Za další nejstarší domy lze pova-
žovat objekty na jižní straně náměstí např. čp. 73 (Informační centrum)  ad. Mají 
gotické základy a podsklepení. V domě čp.122 se zachovala i zajímavá nástěnná 

malba na trámech síně.

„Severní strana náměstí s radnicí a čp. 218 s renesančním štítem“
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„Jižní strana náměstí na fotografii z r. 1920“ (archiv)

 Ekonomický rozvoj a příznivé podmínky ve druhé polovině 19. st. umožni-
ly majitelům domů provádět rozsáhlé stavební zásahy. Některé domy, především 
nejstarší a tím i nejcennější byly demolovány a nahrazeny novostavbami. Tak 
na východní straně náměstí vznikl hotel Ross (dnes Slávie) a sousední dům čp. 
209. Na opačné západní straně náměstí vznikla historizující budova spořitelny se 
sochou rytíře na střeše. Jiné domy byly přestavěny a tak např. dům čp. 218 získal
renesanční štít. 

 Lepší je však památky vidět na vlasní oči, než o nich jen číst. Navštivte 
náměstí a pozorně se dívejte. Návštěvníky chceme upozornit na několik domov-
ních znamení a zejména pak na informační tabule na jednotlivých památkových 
objektech, kde se dočtete řadu konkrétních údajů a zajímavostí. 



 14 „Západní strana náměstí s budovou bývalé spořitelny 
Vedle ní stával hotel Sonne, který byl v květnu 1945 vybombardován“ (archiv)

 „Portál radnice, kašna 
a kamnenná podkova (ve výřezu)“

(archiv)
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Evangelický kostel
 Ani obyvatelstvo České Kamenice nebylo čistě katolického vyznání. Evan-
gelický sbor se zde formoval již v 70.- 80. letech 19. století. Nedostatek finančních 
prostředků však dlouho bránil stavbě vlastního kostela. Jeho výstavba byla zahá-
jena až roku 1929 a slavnostně byl vysvěcen 10. srpna 1930.

 Svému účelu sloužil do roku 1945, po té jej využíval místní sbor Česko-
slovenské církve evangelické. V 70. letech 20. století byl upraven na smuteční 
obřadní síň a tomuto účelu slouží dodnes. Přestavba v 70. letech, změna interiéru 
a výměna vitráží značně poškodila celkovou koncepci stavby. Další rekonstrukcí 
prošel kostel díky péči města v roce 2009. Po obnově interiéru se kostel využívá 
také k pořádání různých kulturních akcí zaměřených na klasickou hudbu.
 Zvláštností byly tři zvony, laděné tak, aby souzvučely s vyzváněním kato-
lického kostela sv. Jakuba. V roce 1942 podlehly válečné rekvizici, na věži zůstal 
jen nejmenší z nich. Raritou byla i křtitelnice – křišťálová mísa zdobená rytinami. 
Ta je dnes uložena v Ústředním archivu Československé církve evangelické 

v Praze.

Foto M. Hlavnička
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Hrad Kamenice na Zámeckém vrchu
 Hrad Kamenice je hradní zřícenina s vestavěnou novodobou dřevěnou 
rozhlednou na čedičovém vrchu jižně od města. Leží již v Českém středohoří 
a patří k nejvyhledávanějším cílům místních obyvatel i turistů. 

 Hrad byl založen v 15. století pány z Vartemberka a nesl stejné jméno jako 
město – „Kamenice“. Pokoušeli se jej neúspěšně dobýt husité a zúčastnil se i vá-
lek s lužickým šestiměstím, kdy byl r. 1444 pobořen. Obnovený hrad sloužil mnoho  
dalších desetiletí, v městské knize je uváděn v r. 1476, v zemských deskách pak 
okolo 1529. Zanikl po výstavbě nového panského sídla ve městě a poslední Vartem-
berkové zde sídlili ještě v r. 1559 (dle jiných pramenů až do r. 1570).  Od roku 1614 
je uváděn jako pustý. O jeho definitivní zničení se postarali roku 1639 Švédové.
 
 Oživení nastalo v r. 1880, kdy se místní okrašlovací spolek  rozhodl zříce-
ninu zpřístupnit. Jeho členové vyspravili zdi hradního paláce a  vybudovali restau-

raci s dřevěnou vyhlídkovou věží. V roce 1910 přibyl stylový rytířský sál. Obojí 
zaniklo po r. 1945, z rozhledny zůstala pouze kostra.

Foto Vl. Fukal
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V roce 1995 vznikla v České Kameni-
ci nadace pro obnovu Zámeckého vr-
chu. Byla vybudována přístupová cesta 
a nová, opět dřevěná bedněná věž roz-
hledny (otevřena v roce 1998). Původ-
ní záměr postavit věž o patro vyšší byl 
korigován památkáři tak, aby nenarušo- 
vala původní vzhled stavby.

Město se v současnosti potýká s van-
dalismem a poškozováním věže (napo-
sledy v r. 2009, kdy musela být dočasně 
uzavřena).

Rozhledna na Studenci
 Nalezneme ji v Lužických horách ve výšce 736 m n.m. První rozhlednu zde 
nechal vybudovat kníže Ferdinand Kinský v r. 1854. Dřevěná stavba dlouho neo-
dolávala povětrnostním vlivům a již v roce 1865 musela být stržena. V roce 1888 
se do věci vložil Horský spolek pro České Švýcarsko a z jeho iniciativy vzniká 
nová, tentokrát kovová, 16,2 m vysoká věž. Za pět let kníže Kinský nechal pod 
rozhlednou postavit horskou chatu s restaurací.  V  poválečném období chata 
vyhořela, rozhlednu nikdo neudržoval. Počátkem 90. let byl již výstup na rozhled-
nu životu nebezpečný a v roce 1996 měla být zbourána. Zachránilo ji pouze to, 
že spolek Amici Decini prosadil její prohlášení za kulturní památku. Stalo se tak 
pouhý den před plánovaným stržením. 
 Další kroky na záchranu rozhledny pak značně zkomplikovaly nevyjasně-
né vlastnické vztahy. Ty se vyřešily až v roce 2001, kdy se majitelem stalo město 
Česká Kamenice.
 V září 2007 byla kovová konstrukce rozdělena na tři díly, které byly vrtul-

níkem sneseny z vrcholu a později převezeny do areálu firmy LANA Litoměři-
ce. Ta provedla demontáž a náhradu všech poškozených dílů. Snem všech 
zainteresovaných stran bylo, aby se rozhledna vrátila na původní místo 
ještě v roce 2008, tedy při příležitosti svých 120. narozenin. Bohužel, toto 
přání se nepodařilo splnit. 

Foto Vl. Fukal
Foto archiv
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 Transport pomocí vrtulníku musel být několikrát odložen kvůli nepřízni po-
časí a nakonec se uskutečnil až na jaře následujícího roku. Poté ještě proběhla 
finální montáž přímo na vrcholu. 
 Slavnostní otevření zrekonstruované vyhlídkové věže na Studenci se ode-
hrálo 21. června 2009. Úspěšně se tak završilo mnohaleté úsilí o záchranu druhé 
nejstarší kovové rozhledny v Čechách. Podílelo se na ní nejen město Česká Ka-
menice a již zmíněná firma, ale i řada sdružení (Amici Decini, Klub českých turistů, 
Občanské sdružení Studený a Lipnice), a také mnozí jednotlivci, kteří přispěli pe-
něžními dary do veřejné sbírky.

„Transport a montáž rozhledy proběhli 14. 3. 2009“



„Transport a montáž rozhledy proběhli 14. 3. 2009“

„Rekonstruovaná rozhledna na Studenci“ foto Vl. Fukal
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