Město Česká Kamenice k rozhledně na Studenci
18.7.2008 Děčínský deník str. 8 Čtenář - reportér
Miroslav Weis Ministerstvo pro místní rozvoj
Článek v Deníku ze dne 9.7.08 vyzněl ve svém závěru tak, že pracovníci města a městského úřadu snad ani
nechtějí, aby byla rozhledna na Studenci opravena a vrácena na své místo. Protože tomu tak není a veřejnost
zřejmě nezná a nemůže znát souvislosti, musíme na výše uvedený článek reagovat.
Rozhledna na Studenci nebyla majetkem města Česká Kamenice. Byla v majetku státu a měl o ni zájem Klub
českých turistů. Protože však na KČT nemohl stát rozhlednu bezúplatně převést, požádal KČT město Česká
Kamenice a jeho zastupitele, aby dali souhlas k žádosti o převod na město s tím, že maximálně pomohou s její
opravou a sháněním finančních prostředků na její opravu. Toto se odehrálo v r. 2001 a rozhledna byla
prostřednictvím Okresního úřadu Děčín převedena na město Česká Kamenice. Pro upřesnění je nutno uvést, že
rozhledna není na pozemcích města, ale na pozemku Lesů ČR.
Protože již v této době byla ve velmi špatném stavu, museli jsme nechat zpracovat statické posouzení a poté
projektovou dokumentaci vyhotovenou na základě statického posouzení a „Zprávy o úvodní prohlídce
rozhledny Studenec“.
Na základě zpracované dokumentace jsme opakovaně požádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj
nejprve v r. 2002 (neúspěšně) a poté v r. 2003 (úspěšně 1,2 mil Kč) a příslušné orgány o souhlas s provedením
oprav (Ministerstvo kultury v té době nemělo program na obnovu památek mimo městské zóny). Bohužel díky
tomu, že projektant neprozřetelně použil ve své zprávě v projektové dokumentaci výraz „replika rozhledny“,
vydala CHKO Lužické hory zamítavé stanovisko k opravě a stejně tak Lesy ČR. Z těchto důvodů nebylo možné
přiznanou dotaci na opravu rozhledny použít!
Po řadě dílčích jednání, bylo z iniciativy starosty České Kamenice svoláno 15.12.2005 velké jednání všech
zainteresovaných stran k vyjasnění stanovisek a zájmu či nezájmu o záchranu rozhledny. Z tohoto jednání
vzešel závěr, že pokud hlavní konzervátor Národního památkového úřadu rozhodne, že rozhledna je opravitelná
( a tedy nebude se jednat o repliku!), CHKO a Lesy ČR s opravou souhlasí. Toto rozhodnutí jsme dostali
28.02.2007.
Následně se mohlo začít jednat a zajišťovat vše pro záchranu rozhledny. Vzhledem k tomu, že při vlastní
opravě rozhledny bylo nutno postupovat dle podmínek CHKO Lužické hory, a též respektovat požadavky
Národního památkové úřadu na zachování historické povahy rozhledny, bylo nutné zpracovat nový
technologický postup rozebrání, přepravy, a konečné montáže rozhledny.
Bez ohledu na zajištění finančních zdrojů k následné opravě, bylo rozhodnuto o snesení rozhledny a jejím
převozu k provedení ochrany proti dalšímu poškozování. K rozebrání a snesení konstrukce rozhledny došlo v
září 2007. (Odborné posudky, projekty a vlastní snesení rozhledny byly hrazeny z rozpočtu města ve výši cca
200 tis. Kč!)
Vzhledem k nutnosti použití maximálního možného množství původních prvků rozhledny, probíhalo od r. 2007
posuzování jednotlivých částí tak, aby bylo možné stanovit jednak přesný postup opravy a montáže, a také
celkovou finanční náročnost celé opravy. Protože se jedná o kulturní památku, která bude využívána řadou
návštěvníků, bylo nutné citlivě rozhodnout, které prvky zůstanou původní nebo se opraví, a které budou
nahrazeny, při zajištění maximální bezpečnosti návštěvníků !
Po stanovení nutných prací a technologie opravy, bylo v dubnu 2008 provedeno výběrové řízení na dodavatele
kompletní opravy rozhledny se souhrnnými náklady ve výši téměř 3 mil. Kč. Z hlediska náročnosti celé akce
bylo nutné stanovit a ošetřit smluvní vztahy včetně rozpočtu celé akce.
Současně s tím byly podány žádosti o dotace na ty instituce, které vypsaly dotační program v dané oblasti
(Ministerstvo kultury, Ministerstvo financí, krajský úřad). Bohužel dotační programy EU zpracované v
Regionálním operačním programu Severozápad takto malé projekty neřeší. Pro zajištění dílčího financování již
v září 2007 zřídilo město Veřejnou sbírku, a ta byla vyhlášena od 1.11.2007 do 31.10.2010. Z prostředků
získaných veřejnou sbírkou jsou průběžně financovány dílčí práce.
Z uvedeného vyplývá, že město se s danajským darem, který na sebe vzalo rozhodně chce a určitě se vypořádá
se ctí. Nemůže však po nás nikdo chtít, abychom opravu velmi poničené ocelové konstrukce rozhledny nechali
provést bez záruk kvality a bezpečnosti, hlavně aby byla rychle.
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