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Renovace nalezené sošky poutní Madony původního obyvatelstva obcí Studený a 

Lipnice 

Poutní socha Panny Marie s Ježíškem 

Katastr: Studený Obec: Kunratice 

Historie: Studenecký rychtář Anton Beutlich vyřezal sošku Panny Marie s Ježíškem, aby splnil vlastní 
náboženský slib. K tomuto účelu zřídil již roku 1816 nadaci. Jako závazné datum oslav si fundátor zvolil 
13. červen, svátek svého křestního patrona Antonína Paduánského, současně také patrona obce 
Studený. 
Dne 13. června roku 1835 zde byl poprvé slaven jako místní svátek 
„Den zaslíbení Panny Marie“. Toho dne pak každoročně odcházelo 
dopoledne ze Studeného procesí farníků do České Kamenice. 
Slavnostně oděnou Beutlichovu sochu madony nesly dívky v bílých 
šatech až k lesní kapli. Průvod se ubíral za znění zvonů, střelby z 
moždířů a vyhrávání kapely. K tradičnímu poutnímu zastavení patřila 
mariánská kaple v Hluboké rokli (Tiefen Loch), poté se průvod odebral 
postranní polní cestou do České Kamenice k tamní poutní kapli Narození 
Panny Marie, kde slavnost skončila. 
Socha byla uchovávána v Beutlichově domě až do roku 1884, kdy byla 
přemístěna do budovy školy. Roku 1924 našla nové místo pro své 
uložení v hostinci Franze Wagnera (čp. 1). 
Madona bývala čas od času renovována, jak bylo možné dočíst se z 
nápisu na reversu sochy (v překladu): Vyřezána Antonem Beutlichem 

ze Studeného čp. 45 roku 1835/ založení 
slavnosti 13. června 1835/ Renovace 1905 
Eduardem Vaterem z Rynartic/ Renovace 1929 
Ernestem Vaterem z Rynartic. V tomto roce 
byla socha na náklady obce obdarována i 
novým oděvem. 
V lednu 1946 požádali dosud neodsunutí původní obyvatelé Studeného o 
možnost uložit sochu poutní madony do mariánské kaple v České Kamenici. Po 
ukončení odsunu německého obyvatelstva zůstalo však místo uschování sochy 
neznámé. Až v roce 2006 došlo ke změně situace, když Rainer Heinrich, vnuk 
někdejšího studeneckého představeného Hermanna Austena a syn učitele 
Willibalda Heinricha, zaslal do Studeného fotografii této poutní sošky. Později 
ještě upřesnil, že na zadní straně sochy by měl být vyryt letopočet jejího vzniku. 
Po dalším pátrání našel děkan P. Karel Jordán Červený studeneckou poutní 
madonu v prostoru kostela sv. Jakuba v České Kamenici. 

 

Obnova ošacení sošky v roce 2008: nalezená soška Panny Marie s Ježíškem měla poškozené a 
zaprášené ošacení. Jeho obnovu provedla na vlastní náklady paní Eva Mervínská společně s paní 
Janovskou z  České Kamenice. 

Po dlouhé době od roku 1946 byla 6. září 2008 obnovena tradice procesí obyvatelstva 
k mariánské kapli v Hluboké rokli mezi Studeným a Lipnicí. 
Procesní madona je v současnosti uložena v poutní kapli Narození Panny 
Marie v České Kamenici. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


