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zapadlí vlastenci 

Akce Rozhledna 
Občanské sdružení Studený a Lipnice 

Dříve byly rozhledny na vršcích kopců a hor kolbištěm, na němž Češi a Němci vybojovávali svůj "národnostní 

desetiboj". Dnes se naopak stávají středobodem společného usilování o jejich záchranu. Tak je tomu i v případě 

rozhledny na vrchu Studenec, nejstarší železné rozhledny u nás. Ačkoliv je Studenec vysoký "pouze" 737 metrů, jeho 

mohutné rozpětí budí respekt. Začátkem 20. století zde byl dokonce uměle vysazen kamzík horský dovezený z Alp. 

Od roku 1965 je čedičový vrch s bohatým lesním porostem státní přírodní rezervací. Rozhledna tu nejprve stávala 

dřevěná (1854—1865), v červenci 1888 byla slavnostně otevřena rozhledna železná. Její poslední podoba vzešla ze 

středu děčínského Horského spolku pro České Švýcarsko. V loňském roce však byla kvůli havarijnímu stavu 

konstrukce snesena a po opravě měla být znovu vztyčena v září tohoto roku. Dnes už je ale jasné, že by se tak stalo 

pouze v případě zásahu nadpřirozených sil. Rozložená konstrukce stále leží a trpělivě čeká na svou opravu. 

Občanské sdružení Studený a Lipnice bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra v únoru 2007 a jedním z jeho 

nejdůležitějších úkolů je „podpora obnovy unikátní rozhledny na Studenci“. Ta je v majetku města Česká Kamenice, 

které se o nápravu stavu rozhledny snaží již několik let. Základní příčinou oddalování a prodlužování rekonstrukčních 

prací jsou samozřejmě finance. I proto byla v listopadu loňského roku vyhlášena veřejná sbírka, která potrvá až do 

konce října 2010. 

Letošní osmičkový rok je pro obce v Podstudenecku, na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska, významný 

hned několikrát: vsi Studený a Lipnice oslavují 580 let od první písemné zmínky (1428), nedaleká Líska byla poprvé 

písemně zmíněna již před 610 lety (1398) a místní významná sakrální památka, kaple Panny Marie Kamenické v 

Rokli, byla vystavěna před 275 lety (1733). Není proto divu, že je na 6. září ohlášeno slavnostní česko-německé 

setkání původního a současného obyvatelstva. "Původním" obyvatelstvem jsou myšleni Němci, kteří tvořili velkou část 

místního obyvatelstva a po roce 1945 byli odsunuti převážně do okolí Drážďan. Dnes se ke svým kořenům vracejí 

(spolu s potomky) a také oni přispívají nezanedbatelnými finančními částkami na nejrůznější opravné práce, které 

mají vzkřísit paměť místa. 

Rozvíjení místních tradic, včetně mezinárodního setkávání, je dalším z bodů programu sdružení na tento rok. 

Součástí zářijové slavnosti by mělo být i uvedení regionální historické publikace zpracovávající téměř zapomenuté 

dějiny obcí Podstudenecka. Sdružení se dále stará o pomník věnovaný mužům ze Studeného padlým během první 

světové války (replika desky by měla být slavnostně odhalena na zářijovém setkání při příležitosti oslav 90 let od 

ukončení Velké války), sošku poutní Madony, obnovu tzv. Školního kříže, který měl své místo od roku 1780 na návsi 

ve Studeném, či malby na těle Krista v Polírově kříži, dnes ve spodní části Studeného. 

V loňském roce také krajem putovala fotovýstava Dozvuky bitvy u Kolína 1757 v severních Čechách. Jak v okolí 

Lipnice, tak Studeného se totiž dodnes nachází několik pomníčků upomínající na dozvuková střetnutí sedmileté války. 

Výstavu tvoří fotografie zachycující průběh vzpomínkové akce uspořádané ke 250. výročí prusko-rakouských bojů na 

Českokamenicku, včetně rekonstrukce některých bojůvek. Letos se na sklonku jara výstava přesunula do nedaleké 

Krásné Lípy. 

Při čtení výroční zprávy občanského sdružení za rok 2007 před vámi vyvstane neuvěřitelně barvitý příběh 

lidského usilování o více než smysluplnou věc, kterému máme tendenci říkat "lokální aktivity". Nasazení, s nímž 

členové sdružení, jichž je kolem čtyř desítek, vstoupili do místního dění, přesahuje nejen hranice geografické, ale 

především úctyhodně posunuje chápání tzv. občanské angažovanosti. 

Iveta COUFALOVÁ 

  
 


