Milí čtenáři, turisté a příznivci studánek,
připravili jsme pro Vás orientační mapku studánek a pramenů v okolí Rybího, Štramberka a Kopřivnice. Na počátku byl projekt ČSOP Valašské Meziříčí
mapující beskydské studánky a diplomová práce Hany Janečkové zaměřená na
mapování a sledování studánek v Rybím a Štramberku. Postupně jsme navázali spolupráci s o. s. Hájenka z Kopřivnice, a když jsme získali grant, podařilo
se konečně mapku dokončit (a zároveň s tím také opravit a zastřešit 10 studánek na Novojičínsku). Pokusili jsme se najít co nejvíce studánek a zjistit o nich
také nějaké doplňující informace, což už dnes není lehké, protože pamětníků
ubývá. Řadu informací jsme čerpali i ze studánkové stezky, kterou připravili
novojičínští rodáci ze Žiliny na kopec Puntík. A nutno zdůraznit, že tam udělali
opravdu pořádný kus poctivé dobrovolnické práce. Do mapky jsme zaznamenali jen studánky a významnější prameny, určitě se nám nepodařilo najít všechny
vodní zdroje a ne všechny údaje musí být přesné. Místní lidé třeba studánky
znají pod jiným jménem nebo mohou informace upřesnit. Pokud víte něco,
co jsme nezjistili my, můžete se obrátit na náš e-mail valmez@ochranci.cz
nebo údaje přímo zaznamenat na Národní registr pramenů a studánek
www.estudanky.cz. Případné příští vydání mapky bude o to přesnější.
A poznámka na závěr: pití vody ze všech studánek je pouze na vlastní riziko.
Podle našich zkušeností většina z nich bývá pitná jen po převaření, proto se
nejdříve snažte zjistit informace o kvalitě vody, některé rozbory např. zadávají městské úřady.
1) U Mlýnků
Zastavení studánkové stezky Puntík. Studánka v pěkném zátiší na kraji lesa
vděčí za svou současnou podobu Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, který vybudoval posezení a instaloval kamenné koryto datované do roku
1808. Dříve údajně sloužilo k napájení dobytka, podobná napajedla ale bývala
také na šlechtických loveckých stezkách.
2) U Puntíku
Pramen svedený ze dvou míst kdysi sloužil bohužel již zrušené stejnojmenné
lesní hospůdce.
3) Mariánská studánka
Zastavení studánkové stezky Puntík. Studánku pod obrázkem Panny Marie
opravil v roce 2006 novojičínský Klub rodáků. Patří k nejkrásnějším v okolí
a i pramen je poměrně silný. Na místě se dochoval kámen s vytesaným letopočtem 1919, kdy podle historických fotograﬁí proběhla její rekonstrukce,
zřejmě tedy bude ještě starší. Lidé z Rybího jí někdy říkají také Za Puntíkem.

4) U Sovy
Zastavení studánkové stezky Puntík. Pod starou lípou opravil v roce 2008 novojičínský Klub rodáků bytelnou kamennou studánku, která byla poničená pádem
větví. Ty teď slouží jako improvizované posezení. V dutině lípy hnízdí puštík, který
dal studánce jméno.
5) Studánka Holaschke
Zastavení studánkové stezky Puntík. Pojmenování připomíná starý žilinský rod,
který na těchto pozemcích kdysi hospodařil. Studánka byla obnovena v roce 2011,
klub novojičínských rodáků k ní jako k Šípkové Růžence doslova vysekal cestu
hustým ostružiním.
6) Kamenná
Zastavení studánkové stezky Puntík. V roce 2010 ji novojičínští rodáci stabilizovali, zastřešili a instalovali k ní dvě dřevěné lavičky.
7) Mechová
Zastavení studánkové stezky Puntík.
8) U Mostku
Zastavení studánkové stezky Puntík. Studánka byla zničena lesní technikou, obnovili ji novojičínští rodáci na jaře 2011.
9) U Jany
Zastavení studánkové stezky Puntík. Původně tu voda pramenila pod mohutným
habrem, po jeho pokácení místo zarostlo. Studánka tu byla vybudována na jaře 2011.
10) U Ivana
Zastavení studánkové stezky Puntík. Na tomto místě lidé po druhé světové válce
objevili tělo rudoarmějce. Jeho ostatky uložili na žilinském hřbitově, postavili malý
pomníček a odlehlé zákoutí získalo své jméno. Poblíž vyvěral malý pramen, který
přednedávnem upravil novojičínský Klub rodáků a vytvořil tak novou studánku
U Ivana.
11) Studánka U Mloků
Zastavení studánkové stezky Puntík. Kdysi prý byla z pramenů v okolí Žiliny nejchutnější, ale pak zanikla při melioracích. Při obnově v roce 2010 byl pramen sveden
k nově vzniklé studánkové stezce a upraven. Žijí u něj mloci, což znamená, že je zřejmě
chemicky čistá, ale voda teče po povrchu, takže hrozí kontaminace bakteriemi.
12) U Kříže (U Mlýnků)
Zastavení studánkové stezky Puntík. Velmi dobře skrytá, ale pěkně upravená lesní
studánka na hezkém klidném místě stranou od turistických cest. Vydatný a stálý
pramen vyvěrá asi o 100 metrů výše, do studánky je svedený potrubím. Říká se jí
někdy U Mlýnků, protože z ní voda odtéká přes několik dětských mlýnků. Stojí u ní
také kříž alpského vzhledu s Masarykovým výrokem „Ježíš, ne Caesar“ a nápisem
„Postavil Adolf Rampﬂer 25. 6. 1933“. Tomuto muži patřila menší usedlost čp. 98,
která tu původně stávala na louce, pak snad vyhořela a zůstaly po ní zbytky kamenných základů. Adolf Rampﬂer zde ovšem žil již dříve, o čemž svědčí kámen u blízké
Turistické studánky s vytesaným letopočtem 1931 a monogramem AR.
13) Turistická studánka
Zastavení studánkové stezky Puntík. Pod vrcholem Holiváku je neznačená, ale výrazná odbočka z červené turistické značky vedoucí ke studánce, která prý právě
díky snadné dosažitelnosti dostala jméno Turistická.
14) U Dobré vody (Křížkova studánka)
Název U Dobré vody příliš nekoresponduje s nevábným uřezaným plastovým
patníkem, z něhož voda vytéká. Na stříšce je napsáno „Postůj, napij se a chraň“
a letopočet 2001. Studánce se říká také Křížkova snad podle původního majitele.

3

25) Markétin pramen (historický název „Na Bělarně“)
Oblíbený pramen u cesty z Kopřivnice k bývalé oční léčebně (v areálu této
léčebny a v okolí je několik jímaných, nepřístupných vodních zdrojů s ochranným pásmem). Řada lidí k Markétinu prameni jezdí pro vodu, ale podle
nepravidelně prováděných rozborů je v ní zvýšený obsah koliformních bakterií,
takže je pitná jen po převaření. Pramen patří mezi sledované objekty státní
hydrologické pozorovací sítě ČHMÚ.
26) U Vodojemu
Vydatný pramen pod Bílou horou na horním okraji Kopřivnice.
27) Horní koryto
Přímo v centru u hlavní ulice pod náměstím nemůžete minout Horní koryto. Pramen je tu neobvykle silný, průměrně korytem protéká asi 25 litrů za
sekundu (naproti tomu Dolní koryto na Nádražní ulici už prakticky vyschlo).
28) Studánka u Panny Marie
Stavebně originální studánka ve svahu nad Štramberkem, je velmi hluboká
a kdysi byla nadezděna nasucho loženou klenbou. Tu se podařilo obnovit
v roce 2012 ve spolupráci o. s. Hájenka a štramberských rodáků.
29) U Váňova kamene
Studánka u přírodní památky Váňův kámen, kterou rekonstruovali členové
o. s. Hájenka a divadelní spolek Iluze, který na první část náročné opravy
získal prostředky při beneﬁčním představení „Obrazy vody“. Váňův kámen
je vápencový skalní výchoz připomínající pálavské skály. Říkalo se mu také
Čertův kameň, protože ho (podobně jako snad všechny osamělé skály široko
daleko) údajně upustil čert letící kolem. 26. června 1695 se u něj shromáždili
poddaní, aby rozpoutali jedno z největších selských povstání na severní Moravě. Váňův kámen je známý také jako archeologická lokalita (púchovská kultura). Dnes se jmenuje podle sedláka, na jehož pozemku se nacházel.
30) Kadlúbek
Pramen na louce na trati Skalečka nedaleko Váňova kamene. Dříve prý byl
zachycený do dřevěného kadlubu, uvažuje se o jeho obnovení.
31) Studánka Míru
Smutný osud potkal nákladně upravenou a kdysi velmi oblíbenou studánku
Míru nedaleko jeskyně Šipka na severozápadním svahu kopce Kotouč. Podle
archeologů bývala zdrojem vody pro obyvatele středověké osady na Kotouči.
Povídala se také pověst, že k ní chodili lidé pro vodu kolem Jurova kamene:
pod ním někdy hoříval ohýnek věštící, že tam leží poklad. Původně byla nad
kamenným korýtkem mohyla z kamení a nezaměnitelná dřevěná stříška, ale
při přívalových deštích se vše sesypalo. Navíc pramen i vlivem těžby kamene
na Kotouči zeslábl a už téměř vyschl, takže obnova nejznámější štramberské
studánky asi již nebude možná.

15) Pod Jedlí
Pěkná zastřešená studánka u turistické stezky.

16) Pramen Libotínského potoka
Možná ne ten pravý, ale rozhodně jeden z pramenů Libotínky.
17) Sirná studánka
Zvaná také Zaprtkačka nebo Smradlavka. Pramen je nepříliš vydatný, ale
stálý a s vysokým obsahem charakteristicky zapáchajícího sirovodíku. Vodu
místní lidé tradičně využívali k domácí léčbě bolestí žaludku. V roce 2012
pramen podchytilo o. s. Hájenka do dřevěného kadlubu. Upomíná na existenci minerálních pramenů u dnes již zaniklých Sirkových lázní u Nového
Jičína. Zdrojem mineralizované vody jsou černé jílovité břidlice.
18) Nad Hřištěm
Blízko sirné studánky vyvěrá ještě poměrně vydatný prostý pramen. Kvalita
vody bude zřejmě ovlivněna pastvinami nad pramenem.
19) U Včelínku
Pramen vyvěrá na rozhraní lesa a menšího paloučku na severním svahu
Holiváku.
20) U Pionýrské chaty
Poblíž bývalé Pionýrské chaty vyvěrá pěkný pramen, který s velkou oblibou
vyhledávají mloci jako rozmnožiště i zimoviště.
21) Purmenská studánka
Libhošťská hůrka nad Rybím prý mívala na úbočí několik studánek. Dnes
z nich zbyla už jen Purmenská studánka, kterou v roce 2010 zastřešil Český
svaz ochránců přírody Val. Meziříčí. Ta má naštěstí vody stále dostatek.
22) Železitý pramen
Velmi vydatný pramen mineralizované vody u libotínského koupaliště patří
mezi sledované zdroje hydrologické pozorovací sítě ČHMÚ. Že jeho jméno
nelže, to poznáte podle výrazného oranžového železitého povlaku na odtoku.
23) Havírenská studánka
Oblíbená výletní studánka, ze břehu potoka vyvěrají v řadě čtyři prameny,
u nichž je příjemné posezení v klidném lesním zákoutí. Ještě v druhé polovině
19. století zde probíhala intenzivní hornická činnost. V blízkém okolí jsou
dodnes patrné haldy hlušiny po dobývání železné rudy.
24) Hornychovická rynka
Zvláštností Štramberka jsou prameny vyvěrající přímo ve městě. V klidné
severní části v mírném svahu pramení Hornychovická rynka, vyvedená pod
cestou do strouhy.

Jasníka (1888–1928), vlastním jménem Adolfa Míčka. Adolf Jasník se, zřejmě pro
svou chudobu a nespravedlnost světa, stranil lidí. Ve svých 19 letech prošel Evropu, poté se toulával po kopřivnických lesích, básnil a snil okouzlen nádhernou přírodou. Zemřel předčasně ve svých 40 letech.“ Jasníkova studánka je registrovaná
kulturní památka. Voda z ní ale v současné době neteče, podsakuje spodem a oprava
je zatím zřejmě v nedohlednu.
35) Bývalá Hradní studánka
Na zastavení č. 5 Lašské naučné stezky je text: „Nedaleko odtud (pod včelínem)
bývala Hradní studánka, která v době obývání hradu Šostýna napájela malý jímací rybníček vodou. Ten pak doplňoval velký hradní rybník o rozměrech přibližně
50×100 metrů. Velký rybník plnil zejména funkci hospodářskou (zásobování vodou, chov ryb), ale byl rovněž významnou přirozenou ochranou v rámci opevnění
hradu. Tento fortiﬁkační článek – hrad na kopci chráněný rybníkem – je široko
daleko ojedinělým způsobem opevnění.“ Hradní studánku uvádíme jen jako historickou zajímavost, vody se z ní již nenapijete. Pramen je nepřístupný, zachycený
do skruže a odvedený do rybníčku.
36) Hladná voda
Vydatný pramen patří mezi sledované objekty státní hydrologické pozorovací sítě
ČHMÚ.
37) Pod Holým vrchem
Studánku v květnu 2012 zastřešilo o. s. Hájenka Kopřivnice.
38) Na Potokách
Pěkná kamenná studánka u pěšiny v korytě Babincova potoka.
39) Mlýnky
Pramen zachycený do několika dřevěných korýtek s dětskými mlýnky.

Mapka byla vydána v rámci projektu „Studánky Štramberska a Podbeskydí“
podpořeného Nadačním fondem Hyundai a nadací Open Society Fund

32) Na Bařinách
Studna s pumpou sloužící zahrádkářské osadě.
33) Šutyrova studánka
Šutyrova studánka je zajímavá archeologická lokalita – bývalé keltské sídliště,
založené zřejmě u silného a stálého pramene. V současnosti jsou na této lokalitě dva silné prameny, zachycené ve vodojemech.
34) Jasníkova studánka
U této memoriální studánky je zastavení č. 2 Lašské naučné stezky s textem:
„Jasníkova studánka byla zbudována v místě pramenného vývěru podzemní
vody ve svahu pravého břehu bezejmenného pravostranného přítoku Kopřivničky, kde se stýkají nepropustné slínovce a jílovce s propustnými pískovci a slepenci. Studánku zhotovil Klub českých turistů, pěvecké sdružení
a Jednota českých úředníků na počest kopřivnického rodáka, básníka Adolfa
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