
Zdroj vody ve Studeném k bývalému statku čp. 50 

Zdrojů vody si lidé pod Studencem vždy velmi vážili. Pískovcová oblast jimi nikdy 

neoplývala a neoplývá. Zásobování pitnou vodou ve Studeném zajišťovaly studny 

společné pro dva až tři domy, později zčásti také soukromé vodovody. Voda od 

pramínků byla k jednotlivým domům rozváděna dřevěným potrubím. Do dnes již 

neexistujícího statku čp. 50 byla přiváděna vodovodem v dřevěném potrubí od pramene 

ve stráni (dnes již pouze zbylá studánka) pod silnicí nejprve do betonové jímky pro 

výměnek (dnes Eč. 44) a dále do pískovcové nádrže před statkem. Odtamtud byla voda 

rozvedena potrubím do stáje statku pro hospodářská zvířata a až potom i do obytné 

části domu. 

Nový majitel výměnku, pan J. Micka, pramen pečlivě udržoval a staral se o jediný zdroj 

pitné vody pro celou spodní část obce Studený, zbylý po německém obyvatelstvu. 

Z dochovaných kronik domu se lze dočíst o opravách studánky, které pan Micka 

v poválečné době prováděl: 

Srpen 1964 - oprava studánky u silnice, výměna duralové trubky, vycementování jímky a 

hráze. 

27. 5. 1965 - břeh u studánky se po vytrvalých deštích svezl i s břízami a skoro zavalil 

studánku. To byla doba, kdy obec měla pověst „tam dávají lišky dobrou noc“. 

V roce 1996 přestala voda z pramínku zcela vytékat. Znamenalo to, že část obce zůstala 

z minuty na minutu bez jakéhokoliv zdroje kvalitní vody. Z úcty k umu, práci a péči těch, 

kteří zde žili před námi, se rozhodli manželé Tůmovi nechat studánku na vlastní finanční 

náklady obnovit. Nadále ji pečlivě udržují. 

A tak dílo původních obyvatel dál slouží a udržovaný pramen, dnes již pouze jako 

studánka, dává výbornou vodu desítkám odběratelů, kteří vůbec nic netuší o jejím 

původu a historii. 

Voda byla v tomto kraji pokladem a stále je! 
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