Kalvárie - Kamýk
Co cestou uvidíte.
Kamýk je zřícenina gotického
hradu.Zřícenina se nachází na skalnatém
čedičovém ostrohu v katastru obce Kamýk
u Litoměřic v Českém středohoří (samotné
slovo kamýk je staročeské synonymum pro
slovo skála).Hrad sám byl postaven někdy
počátkem 14. století pravděpodobně
některým šlechticem z rodu pozdějších
pánů z Pokratic (Kamýčtí z Pokratic). První
písemná zmínka o něm pochází z roku
1319, na počátku se jednalo spíše o malou
tvrz. Jeho vznik je spojován zejména s
vybíráním cla při plavbě po Labi v
Litoměřicích, zpočátku hrad patrně sloužil
spolu s nedalekým hradem Střekovem
jakožto významný opěrný bod tehdejší královské státní moci nad labskou vodní cestou. Majitelé hradu
měli tzv. manskou povinnost vůči králi (což byla jistá forma závislosti na králi).Hrad však dosti často
měnil majitele, k významnějším majitelům hradu patřil po jednu dobu také rod Zajíců z Hazmburku. Hrad
přežil i bouřlivé období husitských válek, kdy roku 1428 došlo ke zpustošení blízkého okolí hradu. Roku
1547 byl hrad opraven a rozšířen. Avšak již v roce 1600 byl opuštěn a v roce 1632 definitivně zpustnul
po jeho vydrancování saskými vojsky. Na počátku 19. století navíc ještě podvakrát vyhořel.
Do dnešních dob se z Kamýku zachovalo pouze torzo – část pětiboké věžovité budovy na vrcholku
skály, stopy po obvodové hradbě a jižní
stěna se třemi okny. Zřícenina je
zchátralá a není nijak systematicky
udržována.

Kalvárie (239 m) je zdaleka viditelný,
výrazný rulový skalní ostroh v místě
nazývaném Porta Bohemica (Brána
Čech) v CHKO České středohoří. Jedná
se o příkrý skalní ostroh na pravém břehu
Labe asi 6 km severozápadně od
Litoměřic nedaleko od obce Velké
Žernoseky. Ostroh je velmi nápadný
svými 3 kříži (odtud pak jeho oficiální
název - místní název je Tři kříže), které
jsou zde historicky doloženy již od roku
1587. Na příkrém labském svahu se nachází také maloplošné chráněné území - přírodní rezervace
Kalvárie s výskytem vzácné fauny a flóry (vyskytuje se zde, mimo jiné, též vzácná ještěrka zelená Lacerta viridis) a křivatec český (Gagea bohemica). Z vrcholku skály je také velmi dobrý rozhled na celé
zdejší údolí Labe v Bráně Čech včetně všech okolních vršků (Radobýl, Lovoš, Milešovka, Kubačka,
Kletečná) a na Dubický kostelík.
Text použit s http://cs.wikipedia.org

