
1 

 

Obnova „Školního kříže“ na návsi obce Studený 
 

Školní kříž - Schulkreuz  
Katastr: Studený Obec: Kunratice 
Historie a umístění: Vyučování studeneckých a lipnických žáčků probíhalo od roku 1780 
v domě čp. 69, než byla vystavěna nová školní budova čp. 88. Po roce 1780 byl zhotoven 
také Školní kříž. Stavení původní školy (čp. 69, dnes Eč. 60) sloužilo také jako hostinec. 
Později, kolem r. 1870, postavila obec novou školu (čp. 88). 
Soupis křížů, soch a kaplí z roku 1836 zaznamenal v obci Studený celkem 5 objektů (skalní 
kaple a svaté obrázky neevidoval). Jedním z uváděných křížů byl Schulkreuz (Školní kříž) 
na obecním pozemku uprostřed obce u hostince čp. 69.  Muka měla kamenný sokl a železný 
krucifix (Kristus byl litý), na údržbu muk neexistoval žádný finanční fond, pečovala o ně 
obec. 
Po odsunu původního obyvatelstva o tuto památku nikdo nepečoval. Při rozlomení stromu 

stojícího v těsné blízkosti byl kříž poškozen. Kovová 
konstrukce kříže se vylomila a kamenná hlavice soklu byla 
zničena. Dlouhou dobu ležel vyvrácený kříž opřen ze zadní 
strany kamenného soklu. O kříž projevili zájem pracovníci 
CHKO Lužické hory, fotografovali jej a poté byl 
z nepochopitelných důvodů opět opřen o sokl. Za týden 
byl pryč!! Někdo si jej uklidil na nesprávné místo. A tak 
zde zbyl pouze poškozený kamenný sokl…. 
 
 

Obnova Školního kříže v roce 2008: Po restaurování kříže, provedeném sochařem 
Janem Pokorným z Děčína, došlo v roce 2008 k transferu této sakrální památky zpět na 
obecní pozemek. Rekonstrukce byla provedena díky finanční podpoře získané z fondu 
hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce, dále od potomků původního obyvatelstva i od 
členů Občanského sdružení Studený a Lipnice, kteří obnovu Školního kříže iniciovali.  
Posvěcen byl 6. září 2008 při jubilejní slavnosti, která připomněla 580 let písemně doložené 
historie Studeného a Lipnice. 

Dotaci na obnovu „Školního kříže“v hodnotě 56 tisíc korun poskytl fond hejtmana 
Ústeckého kraje. Celkové náklady na obnovu sakrální památky činily 70 tisíc korun. Na 
úhradě se podílelo původní obyvatelstvo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


