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Pomozte nám objevovat studánky Poodří 

 

Vážení čtenáři Oderského zpravodaje, pro připra-
vovanou publikaci se snažíme shromáždit co nejvíce 
údajů o studánkách a pramenech v Poodří. Zatím jsme 
v krajině okolo Odry objevili okolo dvou set studánek. 
Je však pravděpodobné, že značná část studánek je 
ještě neobjevena. Pramínek skomírající někde 
v křovinách uprostřed polí není téměř šance objevit 
bez pomoci Vás, kronikářů, pamětníků a turistů. 

Jaké informace nás především zajímají? 
• Především kde se studánka nachází. Pokud znáte 

nějakou studánku, či jen drobný pramének, zjistěte 
její zeměpisnou souřadnici - pomocí GPS naviga-
ce, nebo z www.mapy.cz, popř. popište co nejpřes-
něji její polohu 

• Jak se studánka jmenuje? 
• Údaje o historii studánky – kdy a kým byla vybu-

dována? Co se u ní zajímavého přihodilo? Váže se 
ke studánce nějaký příběh, či ji navštívila význam-
ná osobnost? 

• Stará se někdo o studánku? 
• Je studánka hojně navštěvována, či je zapomenuta? 
• Jaká je vydatnost studánky? Vysychá přes léto? 
• Stejné informace nás zajímají také u studánek, kte-

ré již zanikly. 
Jak nás můžete kontaktovat? 

Vaše informace rádi přijmeme na e-mailu 
dobes.petr@centrum.cz, nebo na adrese: 
Společnost přátel Poodří 
Výškovická 102 
700 30  Ostrava 

Mapka zatím objevených studánek Poodří je 
k dispozici na www.casopispoodri.cz . Studánky 
v okolí města Oder jsou znázorněny na mapkách níže. 
Budeme rádi za Vaši odpověď. Bez Vašich informací 
by publikace nebyla úplná. V budoucnu se zde otevírá 
prostor pro případné opravy studánek, provedení mik-
robiologických rozborů apod. Upravené studánky se 
mohou stát lákadly pro turisty, pěkná studánka je oz-
dobou a vizitkou každé obce. Děkujeme 

Petr Dobeš, Společnost přátel Poodří 
Studánky Poodří, jejich návštěvníci a obyvatelé 

 
 
Odry, Vítovka a Hvězdová 
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Dobešov 

 
Klokočov 

 
Klokočůvek 

 

Kamenka 

 
Spálov 

 
 
 
Heřmánky 
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Heřmanice u Oder 

 
 
Véska 

 
 

Jakubčovice nad Odrou 

 

Loučky 

 
 
Veselí 

 
 

Tošovice 
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Studánka v údolí řeky Odry nad Klokočůvkem 

Douška ke studánkám 
Studánky provázejí člověka celými dějinami. 

V minulosti, kdy nebyly k dispozici vodovody ani 
studny, si lidé studánek vážili více, než nyní. Stačí si 
však vzpomenout na situaci za povodní v roce 1997, 
kdy v Odrách a dalších obcích zkolabovalo veřejné 
zásobování pitnou vodou a i lidé zvyklí na pohodlí 
konce 20. století museli s kyblíkem k cisterně s pitnou 
vodou. V takových situacích si pak lidé rádi vzpome-
nou i na studánky a dávno neužívané studny. I pro 
žíznivého člověka v přírodě je udržovaná studánka 
hotovým pokladem. Většina národa to již asi ani ne-
pozná, protože raději do přírody ani nevyráží. Studán-
ky však i do krajiny Oderska patří a zaslouží si naši 
pozornost. 

 
Kateřinina studánka u Kolonky 

Tak například oderští ochránci přírody každoročně 
udržují tradici otvírání studánky v údolí řeky Odry 

nad Klokočůvkem (na katastrálním území Klokočova 
u Vítkova) u brodu přes řeku Odru, kterou v minulosti 
opatřili provizorní stříškou. Nověji ji důkladnější 
stříškou, kterou vyrobil pan Miroslav Ondřej 
z Heřmánek, opatřily Lesy ČR s. p. Ochránci přírody 
z Oder v sobotu před Velikonocemi pravidelně tuto 
studánku vyčistí, aby mohla lidem posloužit. 

Na Odersku existuje řada dalších studánek, které 
upravili lidé, kterým jejich osud není lhostejný. Větši-
nu již pan Petr Dobeš podchytil v národním registru 
pramenů a studánek, který na webových stránkách: 
http://www.estudanky.cz/uvod provozuje Sdružení 
Mladých ochránců přírody pracujících pod Českým 
svazem ochránců přírody. Polohu již evidovaných 
studánek, studní a pramenů naleznete na mapovém 
portálu: http://www.mapy.cz/ , kde se na obecné mapě 
při dostatečném zvětšení v okolí Oder objeví tyto 
značky: 

 
Po jejím rozkliknutí se Vám objeví bližší popis i 

obrázek. Pokud máte nějakou upřesňující informaci i 
o takto zmapovaných studánkách, pošlete ji, prosím, 
na jeden z výše uvedených kontaktů. Jen pro dopl-
nění upřesním termín, do kterého bude vhodné za-
slat své informace ke studánkám v horním Poodří, 
a to do konce měsíce ledna 2012. Poté bude nutno 
informace zpracovat, aby mohla být kniha o stu-
dánkách v příštím roce vydána. 

Za spolupráci Vám děkuje Ing. Petr Lelek, jednatel 
Historicko-vlastivědného spolku v Odrách 

 

Lasičková studánka za přehradou ve Vítovce 


