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Prodej schodů na rozhlednu za 400 tisíc Kč 
 
Občanské sdružení pod Studencem bylo založeno v roce 2007. Zabýváme se obnovou a 

ochranou památek a přírody. Pořádáním seminářů a přednášek, publikujeme a spolupracujeme 
s médii. Rozvíjíme mezinárodní spolupráci hlavně s původním obyvatelstvem z bývalých Sudet. 
Značný důraz je kladen na aktivní zapojování široké občanské společnosti do činnosti a budování 
kladného vztahu ke svému domovu. Za dobu trvání sdružení jsme obnovili 14 drobných památek 
lidové zbožnosti.  
Koncem tohoto měsíce proběhne požehnání další památky na území Horní Lísky/České Kamenice.  
Dvě jsme nechali vytvořit zcela nově pouze z finančních prostředků sdružení a zcela zásadně jsme 
se zasadili o obnovu kulturní památky rozhledny na Studenci u České Kamenice.  

Čedičový vrch Studenec (736,5 m n. m.) je nejzápadnější dominantou Lužických hor. Již v 
letech 1854 - 1865 stála na jeho vrcholu dřevěná vyhlídková věž. Kovová rozhledna, vysoká 16,2 m, 
byla postavena v roce 1888 zásluhou členů Horského spolku pro České Švýcarsko. Moderní 
technologií a v duchu tehdy módního trendu vyrobila konstrukční prvky Pražská strojírenská a. s. 
Ruston & syn. Středem konstrukce, tvořené subtilními profily spojovanými nýtováním, procházelo 
spirálovité litinové schodiště s 92 stupni, s několika odpočívadly. Ukončené bylo vyhlídkovou 
plošinou pro 25 návštěvníků. Věž se stala druhou nejstarší kovovou rozhlednou na našem území. K 
zpřístupnění rozhledny došlo 15. 7. 1888. Na vrcholu Studence se v ten den sešly stovky lidí, hrála 
muzika a čepovalo se pivo ….. 

Obliba místa, rychle stoupala a roku 1893 vyrostla v sousedství věže dřevěná horská chata. 
Poskytovala návštěvníkům nejenom občerstvení, ale v omezené míře i noclehy. V roce 1890 bylo 
členy Horského spolku dokončeno čedičové dláždění výstupové cesty na vrchol. I tato cesta je dnes 
unikátní památkou. 

Ve druhé polovině 20. století začala rozhledna postupně chátrat. Srubová chata byla 
stržena a neudržovaná kovová konstrukce, vystavená nepříznivým povětrnostním podmínkám, 
podléhala zubu času. Přesto dál nabízela prožitky krásy zdejší krajiny, nakonec však pouze těm, 
kteří se rozhodli hazardovat s vlastním životem.  

Roku 1994 vydala Společnost přátel města Děčína - Amici Decini knížku autora J. Nouzy o 
rozhlednách Lužických hor a Českého Švýcarska. V části, která je věnována té studenecké, autor 
konstatuje …. „návštěvníkům se nabízí smutný pohled na umírající rozhlednu“. Truchlivý stav 
cenné historické konstrukce inspiroval členy Amici Decini a KČT k zahájení činnosti směřující 
k záchraně stavby. Přesto bylo připravováno její snesení a rozhledna měla být 30. 5. 1996 stržena. 
Po řadě jednání a po získání souhlasu ze strany podniku Lesy ČR a CHKO Lužické hory byl v březnu 
1996 podán návrh na prohlášení rozhledny kulturní památkou. Na základě podaného návrhu a 
znaleckého posudku byla demolice vyhlídkové věže 29. 5. 1996 zastavena. Ministerstvo kultury a 
Státní ústav památkové péče na podkladě technického posudku stavbu prohlásilo 28. 3. 1998 
památkou. Znamená to 4 roky nejistého osudu stavby. 

Oprava byla plánována k 110. výročí existence rozhledny. Od té doby však uplynulo ještě 
mnoho let. V cestě stály další složitá, zdlouhavá a náročná jednání. Řešila se otázka vlastnictví 
stavby, způsob rekonstrukce i finančního zabezpečení. Na jaře 2001 došlo k převodu vlastnictví 
rozhledny z KČT na město Česká Kamenice. Nový majitel získal na opravu památky dotaci od 
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Ministerstva pro místní rozvoj. Podle původního projektu však nemohla být použita. Po projednání 
podmínek SCHKO Lužické hory a LČR byl zpracován nový projekt libereckou firmou Vaner - Ing. 
Žižkou a posudek znalcem historických konstrukcí Ing. V. Jandáčkem. Na základě zprávy o stavu 
konstrukce a její možné obnově byl vyhodnocen stav jako standardní obnova. S pouhou 
rekonstrukcí byl následně vydán souhlas dalších zainteresovaných subjektů. A neuvěřitelné se stalo 
pravdou – v lednu 2007 bylo rozhodnuto zahájit opravu rozhledny.  

V pondělí 17. září 2007 nastal důležitý okamžik její obnovy. Za přísného dozoru Ing. J. 
Janatky byla konstrukce rozdělena na tři části a pomocí vrtulníku společnosti Aerocentrum s. r. o., 
Hořín snesena z vrcholu Studence. Prozatímně byla uložena v prostoru Biofarmy Lipnice. Za tři 
měsíce byla po demontáži převezena do dílen společnosti LANA s.r.o. v Litoměřicích, kde probíhaly 
rekonstrukční práce.  
 

Co přivedlo majitele stavby k myšlence nabídnout památku k adopci? 

Když se počátkem roku 2007 začalo nejistě jednat o obnově rozhledny na Studenci, 
doporučil sdružením oslovený prof. J. Nouza odborníky, kteří zcela nedávno opravili nejstarší 
kovovou rozhlednu na našem území -  Slovanku v Jizerských horách. Tak se stalo, že Ing. Janatka 
prováděl odborný technický dozor i při opravě té na Studenci.   

Při první obhlídce studenecké rozhledny a následném jednání s představiteli města hovořil 
o možnosti dárcovství formou prodávat staré stupně schodů sponzorům jako suvenýr. Oni během 
obnovy Slovanky tento svůj nápad realizovali a 100% uspěli. Původní schod nezbyl ani jeden. 
V Českém Švýcarsku jsou dobré zkušenosti SNP České Švýcarsko s dárcovskou podporou výsadby 
plůdků lososů do řeky Kamenice. A tak město Česká Kamenice 1. 11. 2007 vyhlásilo nejenom 
veřejnou sbírku, následně za měsíc i akci „Podpořte rozhlednu - darujte rozhledně nový schod!“ 
Informace byly prezentovány na webu města. Také OspS se stalo aktivním propagátorem této akce 
na svých stránkách. Informace jsme předávali i obyvatelům okolních měst a obcí. Podporu jsme 
měli od masmédií. 

Do dárcovské akce bylo dáno 89 starých stupňů schodiště. Cena za nový schod byla 
stanovena 5 tisíc korun. Větší část nových stupňů darovaly fyzické osoby. Některým donátorům a 
státním institucím bylo majitelem stavby darováno bezúplatně 14 stupňů z celkového počtu 94 
nových schodů.  První stupeň nového schodiště objednalo město Česká Kamenice 1. prosince 2007 
a již 31. března 2008 vyhlásilo ukončení možnosti darovat rozhledně schod. Úspěšná akce trvala 
pouze 120 dnů. Tolik roků bylo v tom roce i rozhledně. Celkový výnos jedinečné dárcovské akce za 
80 schodů byl 400 tisíc korun. Všechny překvapil obrovský zájem široké veřejnosti. Překonal 
veškerá očekávání, byla to mimořádná aktivní podpora. V průběhu rezervací byla pouze jedna 
objednávka zrušena. Finanční částky s předem učeným variabilním symbolem bylo možné 
poukázat na účet veřejné sbírky. Na každý - darovaný schod byl nakonec opravy připevněn štítek, s 
údaji o dárci. 

Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 3 243 431 korun. Financování bylo zajištěno z 
fondu hejtmana Ústeckého kraje, dotace Ministerstva kultury, z rozpočtu České Kamenice, 
městem vyhlášené veřejné sbírky i z prodeje jednotlivých stupňů schodiště. Také občanské 
sdružení přispělo darem přesahujícím 450 tisíc korun. Prostředky sdružení získávalo od jím 
oslovených soukromých dárců, kterým byly vystavovány dárcovské smlouvy. 
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A co bychom doporučili dělat jinak?  

Pokud hovoříme o dárcovství a finanční podpoře, moc nevyšel prvotně nastíněný nápad 
prodeje původních schodů stavby, coby suvenýrů. Teprve v říjnu 2008 se na stránkách majitele 
stavby objevila informace, že bude zahájen prodej původních stupňů schodiště. Cena za jeden 
stupeň byla stanovena na 1000,-- Kč. Prodávat se měly ve skupinách po 2, 3 či 4 stupních. Výtěžek 
měl opět putovat na účet veřejné sbírky. Jenže moc neputoval! V okamžiku, kdy se ozval první 
zájemce, který chtěl zakoupit schodiště jako celek, byla tato možnost pozastavena. K jejímu 
obnovení došlo po 3 měsících v prosinci 2008. To už bylo po vyčerpání zájmu veřejnosti. Rozhledna 
již byla opravena a čekala na transfer zpět na Studenec. K další anonci došlo ještě v říjnu 2010.  
 

A jak skončily unikátní stupně?  
Tři z nich jsou vystaveny na patě rozhledny. Prodáno bylo ještě 10 stupňů schodiště. Použití pěti 
z nich ukazuji na snímku. Nakonec byly zbylé a neprodané stupně vhozeny do šrotu. Škoda…..!! 
Nezískalo se tak hodně prostředků z možných 89 tisíc korun. Znamená to vše mít včas a dopředu 
důkladně promyšlené, připravené a nezanedbat propagaci každého kroku. 

Historický okamžik nastal 14. března 2009, kdy se ve 12 hodin 40 minut navrátila rozhledna 
na své původní místo na vrcholu Studence. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 21. června 
2009 za přítomnosti stovek nadšených účastníků. I tentokrát hrála muzika. Jen pivo se nečepovalo. 
Nebyl nikdo, kdo by ho na vrchol Studence po 121 letech dopravil. 
Rozhledna je celoročně volně přístupná.  
Okolí rozhledny udržují členové KČT a Občanského sdružení pod Studencem. 
Více na: 
www.rozhlednastudenec.cz 
www.obnovenepamatky.cz 
Občanské sdružení pod Studencem, Jitka Tůmová 
 
 


