
Narodila jsem se a dlouhodobě žila v Praze.        
 S rodiči jsem do Studeného u České Kamenice
začala jezdit v roce 1950, tedy v době, kdy ještě
ve vesnici stálo všech 90 domů původních
obyvatel, které museli nuceně opustit němečtí
obyvatelé obce. Tedy vlastně skoro všichni
obyvatelé, protože pouze dva z nich byli
slovenské národnosti. Po ukončení studia jsem
pracovala jako zdravotní sestra. Převážnou část
profesní doby jsem pracovala v Dětském
kardiocentru ve Fakultní nemocnici Motol. Po
odchodu do starobního důchodu jsme se
přestěhovali do Teplic, abychom to měli na
chalupu blíž.

Jitka Tůmová
Milovnice drobných památek, předsedkyně Spolku pod
Studencem, autorka publikace Život obyvatel v krajině

pod Studencem v běhu času

Dobrý den, mohla byste se čtenářům
prosím krátce představit?

Co je vlastně Spolek Pod Studencem? Čím se zabývá a kdo jsou jeho
členové? 

Spolek Pod Studencem je nezisková organizace, kterou jsme založili v roce 2007. Vznikl
transformací Občanského sdružení pod Studencem (dříve rovněž Občanské sdružení
Studený a Lipnice). Poslání spolku je péče o kulturní dědictví, ochrana a zachování
přírody, rozvoj dobrých mezilidských vztahů, kulturního a společenského života v obcích
v okolí Studence na Českokamenicku a v blízkém okolí. Další činností spolku je
organizování společenských a kulturních akcí pro členy a veřejnost – ať už jde o zájezdy,
výlety, kulturní vystoupení, společenské večery nebo besedy, dále pak seznamování
široké veřejnosti s historií a současností Podstudenecka a Českokamenicka
prostřednictvím seminářů, přednášek a výstav, a to i na mezinárodním poli také díky
tisku, internetu, popřípadě vlastního periodika a publikační činnosti.

Jaký příběh se skrývá za vznikem Spolku Pod Studencem? Bylo to na
základě nějakého spontánního impulsu, nebo jste k tomu spěli delší dobu? 

K založení neziskové organizace nás inspirovali lidé ze spolku Drobné památky severních
Čech. Jejich činnost byla totožná s našimi úvahami a snahou o záchranu památek lidové
zbožnosti. Jedním z našich prvních projektů byla podpora města Česká Kamenice –
majitele rozhledny na Studenci, kulturní památky. 



 

Z vašich stránek je zřejmé, že neustále pracujete na obnově dalších a
dalších památek. Dokázala byste nám říct, kolik přibližně už jste jich
obnovili a která vás stála nejvíc úsilí?

Za dobu čtrnácti let jsme obnovili již třicet sedm památek. Některé z nich však již
ošetřujeme opakovaně. Vše se musí udržovat. Nemůžeme usnout na vavřínech. Všechny
jsou krásné. Musíme k nim připočíst i ošetření dvou zcela zničených hřbitovů                 
 a rozhlednu na Studenci, na jejíž rekonstrukci jsme urputně trvali. Znamená to tedy
celkem čtyřicet zachráněných a obnovených památek, vybudovaných těmi, kteří zde žili
před námi. Ta místa milovali stejně, jako je miluje dnešní obyvatelstvo. Ba ne, oni o to
víc, že zde byla jejich rodná hrouda.

Vlivem nedostatečné péče rozhledna
postupně chátrala a v devadesátých letech
se začíná rozpadat. V roce 1995 iniciovala
Společnost přátel Děčína – Amici Decini –  
 a KČT jednání o záchraně rozhledny.  Přes
veškerou jejich snahu však měla být
rozhledna 30. 5. 1996 stržena. Těsně před
zahájením demontáže rozhodlo
Ministerstvo kultury a Státní ústav
památkové péče, že se bourání zastaví,
protože znalecký posudek zhodnotil
rozhlednu jako unikátní technickou
památku. Rozhledna byla 28.3.1997
prohlášena kulturní památkou ČR. Začalo
se blýskat na lepší časy, napadlo každého 
 z nás, ale důvody k radosti byly pouze
dočasné. Až teprve po dalších 10 letech se
započalo s rekonstrukcí rozhledny a v roce
2009 byl slavnostně obnoven její provoz. 

Jak taková obnova památek probíhá? S jakými nečekanými překážkami se
na cestě k obnově nejčastěji setkáváte? 

Na činnosti obnovy památek se podílejí nejenom členové spolku, přidávají se k nám           
i místní obyvatelé, a dokonce i mladí lidé, kteří se zde již narodili, a tak můžeme hovořit    
o jejich rodné hroudě. Když přemýšlím nad druhou částí Vaší otázky, nenacházím nic, co
bych mohla nazvat nečekanou překážkou. Naučili jsme se dobře formulovat žádosti       
 o dotace vyhlášené nadacemi. Nejvíce to je Ústecká komunitní nadace, Nadace
Občanského fóra, Nadace VIA. V poslední době nás podporuje také město Česká
Kamenice. 

Rozhledna na Studenci



Velice dobrou spolupráci máme s naší mateřskou obcí Kunratice. Co je pro nás zcela
nepostradatelnou podporou je spolupráce s lidmi ze spřátelených spolků – Dolský mlýn,
z.s. a Sdružením Tadeáše Haenkeho, z.s. a dalšími jednotlivci, kteří tyto spolky
podporují. Zapojují se také rodáci, rok od roku je jich však méně a méně. Zcela unikátní
je finanční podpora od soukromých dárců. Je to něco tak krásného a současně
zavazujícího, že to nelze slovy popsat. Musím pouze vyjádřit nesmírnou pokoru a úctu     
k nim všem. Tedy vřelý dík.

Jak se vašemu spolku podařilo zůstat aktivní i přes omezení v době covidu?

To sama tak trochu nechápu, ale je to tak. Činnosti se ujali jednotlivci. Pan               
 Ing. Zigmund zcela sám a za své soukromé finanční prostředky obnovil pomníček          
 U Zabitého na úbočí Studence. Pomáhali mladí lidé z Biofarmy Lipnice a prostor okolo
pomníčku květinami osázely paní Ing. Jana Hejduková a Martina Michelová. Ty
neúnavně zvelebují celý prostor Všemilského hřbitova. O práci „Funebráků“ (jak si říkají)
by se mohl napsat samostatný a opravdu hodně dlouhý článek. Historie pomníčku        
 U Zabitého je podrobně zachycena v publikaci, kterou jsme v roce 2020 dokončovali.       
I zde se jednalo o práci autora, překladatelů a grafika. Vše se odehrávalo elektronicky.
Počátkem září jsme následně po druhém ošetření Školního a Stelzigova kříže ve
Studeném uspořádali slavnostní setkání členů spolku, místních obyvatel, našich přátel     
a rodáků. Byl to neopakovatelný zážitek. Lidská sounáležitost je opojná.

Letos vám vyšla již druhá historická publikace - Život obyvatel v krajině pod
Studencem v běhu času, která se zabývá podrobnou historií obyvatel          
 a domů ve Studeném a Lipnici. Jak dlouho zabere příprava takové
publikace? Když k tomu ještě připočteme poslední dost náročný rok.
Když se dnes, kdy se již vydaná kniha zájemcům prodává, ohlédnu, je to celkem patnáct
let usilovné, ale krásné, někdy až detektivní práce. Podařilo se zmapovat dlouhou dobu
života místních obyvatel až po dnešní dny. Záměrem je přiblížit historii obce dnešním
obyvatelům – od Bílé hory až do dneška. Je to mapování historie života místních
obyvatel ve snaze těm, kteří zde žijí, přiblížit život a osudy předešlých generací. Historie
sahající před Bílou horu.

Všemilský hřbitov



Odkud jste čerpala informace? Podle historie ze Studeného a Lipnice, o které se píše
na stránkách vašeho spolku, se část dokumentů a fotografií obyvatel po druhé
světové válce v nevědomosti o jejich cennosti, spálila. Bylo tedy nějaké historické
období, se kterým jste měla při výzkumu problém? 

Po informacích jsem bádala ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích – Státní okresní
archiv Děčín, pak také v rukopisech rodáků, mého otce pana Jaroslava Micky,
vzpomínky syna dosídlenců pana Evžena Hrubého, strojopis vzpomínek pana Josefa
Suchánka, orální historie pamětníků z řady rodáků, úřední listiny, noviny, časopisy
literatura, media, no prostě stovky a stovky hodin práce. Jediným problémem pro mne
neustále zůstává, že jsou lidé, kteří nedokáží přijmout historii jako fakt, ze kterého
bychom se měli všichni ponaučit a nedopustit, aby se cokoliv z negativního opakovalo.
Bylo by krásné, kdyby tato kniha mezi lidi vnesla aspoň o trochu víc pochopení              
 a empatie.

Prozradíte nám, osud které rodiny vás osobně zaujal nejvíce a čím?

Osud každé z jednotlivých rodin byl pro mne zajímavý a doufám, že to tak bude i pro
čtenáře. Nejvíce mě osobně zaujal smutný osud místních mlynářů z rodiny Büchse.
Zemřelo jim celkem šestnáct novorozených dětí. Mlynářka byla osmnáctkrát těhotná            
a do dospělosti přežily pouze dvě jejich dcery. Těch nadějí a následně toho smutku...
Stejně smutný osud měla rodina žijící v domě čp. 75, ale i na statku rodiny Seidel            
 a Austen. Novorozenecká úmrtnost byla nepředstavitelná. Ale abychom nemluvili pouze
o smutných okamžicích, musím vzpomenout na podnikatele v Lipnici pana Josefa
Schiefnera, který v roce 1885 zahájil v domě čp. 24 výrobu tuků a smolárnu. Své
produkty vyvážel do celého světa. Stejně tak Florian Hübel, studenecký zakladatel
textilní výroby.

Momentálně pracujete na obnově
Rollbuschkapelle v Lipnici, předtím to byl
Blumbergův pomník v Horní Lísce. Jak
práce postupují a už víte, na kterou další
památku se zaměříte?

Blumbergův pomník byl ošetřen již v loňském roce
z finančních prostředků dotačního programu
města Česká Kamenice. Zvýraznění písma se ujaly
moje přítelkyně, malířka skla Jitka Štraubová       
 z Kamenického Šenova a další kamarádka
Ludmila Hanzlíková. Práce prováděly bez nároku
na finanční úhradu a ještě mi děkovaly za krásnou
práci. No není to nádherné? 
Rollbuschkapelle v Lipnici? To je kapitola sama   
 o sobě. Dlouhodobě opomíjená drobná sakrální
památka, ke které se váže nádherný příběh jejího 

Blumbergův pomník



V minulosti váš spolek pořádal množství přednášek a výstav. Máte něco
takového v plánu v blízké budoucnosti? Na co se můžeme těšit? 

Zatím nám v plánu zůstává autogramiáda s autorským čtením z nové publikace v bývalé
spořitelně v České Kamenici. Tuto překrásně zrekonstruovanou stavbu inicializoval pan
Franz Preidl, jehož dědeček byl rychtářem ve Studeném. Jenže doba covidová nám
teprve ukáže, co bude v realitě možné.

vzniku, který popisuje Natálie Belisová v publikaci Skalní výklenky a kaple v Českém
Švýcarsku vydané v roce 2006 Oblastním muzeem v Děčíně. Na tuto památku
dlouhodobě poukazoval pan Ing. Zigmund a v letošním roce se osobně, opět na své
finanční náklady, do ošetření pustil. 

Pomáhali mu Vojtěch a Lukáš Moudří z Biofarmy
Lipnice. Obraz Nejsvětější trojice do výklenku kaple
namaluje malíř Michal Janovský. Jeho práci uhradí
spolek z financí získaných z prodeje publikace.
Veškeré finanční prostředky z jejího prodeje budou
totiž použity na další práci spolku. A co dál? Již
máme ručně vytesaný vysoký dubový kříž, který
bude instalován před prostor bývalého hřbitova pro
obyvatele Lipnice Studeného. Jak již víme, v červnu
1893 byl pro obce Studený a Lipnice na pozemcích
„Scheibe“ (pozemky sedláka Austena) otevřen
hřbitov. Prvním pohřbeným na místním hřbitově byla
holčička Anna Antonie, dcera Josefa Büchseho,
mlynáře a syna pana Johanna Büchseho,
představeného obce, mlynáře, pekaře a obchodníka
s dřívím z čp. 48. Holčička zemřela za měsíc po svém
narození v sobotu 17. 6. 1893. Pro mlynáře byla 

tragédie umocněna tím, že zemřela i její matka. Ze hřbitova se nezachovalo vůbec nic,
ani centrální kříž. Tak proto chceme alespoň takto malinké připomenutí pietního místa    
a vzdání úcty zemřelým.

Moc děkujeme za milý rozhovor a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Foto: FB Jitky Tůmové, FB Spolek pod Studencem

Publikaci "ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU" si
můžete zakoupit na Obecním úřadě v Kunraticích u České Kamenice, na
eshopu Českého Švýcarska, nebo v informačních centrech.
Spolek můžete podpořit i finančně na č.ú.: 2900259180/2010 (CZK) 

                                nebo na č.ú.: 2001779561/2010 (EUR)
Pokud byste chtěli přispět individuálním způsobem, lze se domluvit na      

 e-mailu info@podstudencem.cz .
Za veškerou vaši podporu předem děkujeme.

mailto:info@podstudencem.cz

