prameny a studánky
České republiky v roce 2015

zpráva o celoroční aktivitě

Michal Kulík
Mladí ochránci přírody, Praha

Národní registr pramenů a studánek
www.estudanky.eu
Jsme moc rádi, že se Národní registr pramenů a studánek čím dál více
probojovává do povědomí těch lidí, kteří na výletech potkávají studánky a
prameny. Prakticky jediný veřejný registr nenáročných mikrozdrojů se stále
těší zájmu turistů a plní svoji roli veřejně dostupného seznamu pramenů a
studánek v přírodě, k nímž má přístup jakýkoliv kolemjdoucí. To byl také od
počátku náš záměr a cíl.
Od začátku bylo naším záměrem zmapovat a pro budoucí generace
podchytit nezadržitelně zanikající studánky, které kdysi lidem věrně sloužily
jako zdroje pitné vody. Možná i nenápadně upozornit jejich vlastníky na
vhodnost starat se o svůj majetek – i tento cíl se nám poměrně daří a navíc
jsme rádi, že je stále více nadšenců, kteří se snaží studánky nejen udržovat,
ale i obnovovat či budovat na místech pramenů úplně nové. Ale to už je
trochu jiná kapitola...
Náš původní odhad, že v našich zemích bývalo asi 10.000 studánek „kam
ptáci, laně chodí pít pod javorový kmen, ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci
jen...“ se ukazuje být vcelku reálný. V některých lokalitách již jsou „klasické
studánky“ zmapovány, přesto však v republice jsou ještě bílá místa.
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Tento jednoduchý graf ukazuje, jak v roce 2015 do registru postupně
přibývaly vodní zdroje – na jaře mohutně, jinak již ne tak pilně. Ale stále.
Zde je zajímavé srovnání přírůstku zdrojů do Národního registru v letech
2014 (zelená barva, 1.503 záznamů) a 2015 (oranžová barva, 851 záznamy).
Z mapky jsou na první pohled patrná místo působení jednotlivých mapovate‐
lů.
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V roce 2015 jsme pokračovali ve vedení Národního registru, což mimo
neustálé komunikace s pátrači, zodpovídání dotazů, vylepšování webu,...
také obnášelo:
1. pokračujeme ve vyjasňování některých záznamů, které se „od pohledu
jeví jako podezřelé“. Jsme rádi, že nám s touto prací v některých regio‐
nech pomáhají i někteří aktivní mapovatelé, kteří mnohdy věrohodnost
ověřují přímo v terénu. Na stejné téma nám však posílají zprávy i pa‐
mětníci.

2. vydali jsme 2 studánkové kalendáříky na
rok 2016 (ty zdarma nabízíme zájemcům).
O kalendáříky projevují zájem i sběratelé.
3. ačkoliv je díky vysoké urbanizaci Praha kra‐
jem s menším počtem vodních zdrojů, přes‐
to se i v ní dosud ještě vyskytuje značné
množství pramenů a studánek. Ty jsou vět‐
šinou soustředěny do několika jasně vyme‐
zených oblastí, které jsou postupně pokrý‐
vány speciálními průvodci.
V roce 2015 jsme vydali další díl průvod‐
ce popisující 8 zdrojů vody (+ 4 zaniklé) v
Modřanské rokli.
4. stále dostáváme dotazy tohoto typu: „Dob‐
rý den, můžete nám popsat polohu nejbliž‐
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ších studánek s kojeneckou vodou k Dolní Lhotě? Máme představu, že
to bude tak do 20 kilometrů...“.
Odpověď je prostá a u každého podobného dotazu prakticky stejná:
„Dlouhodobý a volně přístupný zdroj pitné vody v přírodě je unikát – v
ČR jich není moc. Zdroje splňující nejpřísnější kritéria na tzv. kojeneckou
vodu jsou opravdový unikát – v ČR by šly spočítat na prstech jedné ruky.
A to vůbec nemluvě o tom, že bez vědomosti, kde se vaše Dolní Lhota
nalézá, nelze odpovědně odpovědět“.
5. neustále nám píší zadavatelé dotazy: „kdy konečně se mnou zadaná
studánka, pramen objeví na www.mapy.cz. Zdroj jsem do registru
zadával již před 3 dny a stále nic...“
Tímto tedy odpovídáme: „Server mapy.cz aktualizuje podklady
přibližně 2x za rok a my nic nemůžeme urychlit. Zveřejnění jde mimo
nás...“
6. v Národním registru je již celkem 2.493 studánek, o které se někdo
stará. Pečovatelé k tomu nepotřebují žádné pobízení – z vnitřního pře‐
svědčení přebírají nenápadný patronát nad přirozeným zdrojem vody.
Je zajímavé, že má výskyt těchto studánek silně regionální charakter –
na mapce je to ostatně jasně patrné.
Rozložení těchto patronátních studánek přímo souvisí s množstvím
studánek evidovaných v Národním registru v jednotlivých regionech.
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7. i přes nepříznivou ekonomickou situaci (v roce 2015 jsme získali pouze
minimální finanční podporu) se nám dařilo udržet internetový registr
v provozu – většinu prací zajišťují dobrovolníci.
8. popularita Národního registru se projevuje v odkazech na stránky a ve
stabilizovaném počtu návštěvníků (cca 250 až 300 každý den, v létě i
přes 2.000). Rekord drží 10.5.2015, kdy bylo na webu 2.180 přístupů.
9. někteří horliví mapovatelé stále do registru zadávají „zdroje“ – tedy ta‐
kové, které by se nikdo nepoužil (ani mapovatel). Moc tedy prosíme:
přátelé, zapojte rozum!
10. datové údaje z Národního registru nabízíme i dvěma spolupracujícím
internetovým mapám – www.mapy.cz a www.tourmapy.cz.
My máme datové podklady každodenně aktualizované a tak jedi‐
nou opravdu aktuální internetovou mapou se stává málo známý a ne‐
komerční server tourmapy.cz (samozřejmě, kromě androidí aplikace
dmn:eStudánky, která je ke stažení na obvyklém místě
play.google.com).
11. kromě základní internetové prezentace existuje také verze pro mobil‐
ní telefony na odkazu m.estudanky.eu.
12. pro naše slovenské kolegy stále udržujeme přehled volně přístupných
zdrojů vody na Slovensku na adrese sk.estudanky.eu.

Za vodou
V roce 2014 jsme zahájili studánkovou soutěž „Za vodou“, která
podněcuje k návštěvám vybraných studánek v celé republice.
Cílem je navštívit co nejvíce z námi vybraných studánek (k 31.12.2015 jich
bylo celkem 850), pořídit jejich aktuální fotku a zadat ji do registru.
Po dvou letech této neobvyklé „soutěže“ můžeme konstatovat, že plní
svůj účel: získáváme aktuální informace (zpřesnění polohy, fotografie,
popřípadě slovní popis shledaného stavu). Tak víme, jak to u našich vytipova‐
ných studánek vypadá...
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Nezastíráme, že vybírá‐
me studánky „pohledné“,
které rozhodně stojí za ná‐
vštěvu. V Národním registru
jsou u vybraných studánek
umístěna malá loga, po je‐
jichž odkliknutí se každý do‐
stane na soutěžní stránku.
K 31.12. byly výsledky
stále nevyrovnané, ale uvi‐
díme za rok...
Za zmínku též stojí, že v
lednu následujícího roku od nás nejpilnější návštěvníci studánek obdrželi poš‐
tou malou pozornost.

Opravené studánky
I v roce 2015 se opravilo mnoho studánek – my víme o celkem 26 (pro
zajímavost: v roce 2014 jich bylo 34). Není to moc, ale každý zvelebený zdroj
přírodní vody přispěje k jejich zachování. Alespoň se tím vyrovná přirozený
úbytek.
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Konkrétně se jedná o tyto prameny a studánky: Veleslavínka (149), pramen
Žába (314), U Studní (323), Buková (876), Diana (1157), Pod Gotthardem (1592), bez
jména (1875, 1964), Zapomenutý pramen (2505), Na Americe (5148), pramen Lesní
domov III (6783), Chřibová (9231), Šidlobská (9369), Myslivny (9500), Béčnica (9532),
Belka (9533), Čertova (9534), Habrovská (9535), vodní zdroj Sv. Jiří (9548), U Černých
Blat (9555), Vítochovská (9562), Roubčická (9750), Na Hraničkách (9884), Chlumětín‐
ská (9990) a U korýtka (10161).

My se o tom většinou dozvídáme až následně – to když nám třeba náhod‐
ný kolemjdoucí pošle fotografii opravené studánky, která pouhým srovnáním
vypadá jinak, než ta v Národním registru.

Malá ukázka zvelebení v roce 2015:

Původní a současný stav bezejmenné studánky (1875).
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Původní a současný stav Béčnica (9532).

Původní a současný stav Belky (9533).

Původní a současný stav vodního zdroje sv. Jiří (9548).

Původní a současný stav Veleslavínky (149).
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Zanikající studánky
Bohužel nám však přicházejí i zprávy o vodních zdrojích v průběhu roku
zničených, chátrajících až zaniklých, popřípadě z důvodu chybné lokalizace
v terénu nenalezených..
Typickou ukázkou rychlé devastace vlivem přírody a vandalů je Krellova
studánka. Tu vybudoval pan řídící učitel Krell v Kunraticích u Prahy v roce
1906 a na fotkách lze sledovat její postupný zánik.

stav v roce 2009...

... a stav v roce 2015

Jak jsme na tom...
K 31.12.2015 je v registru podchyceno již 8.750 přístup
4.363 studánek
ných vodních zdrojů (struktura je uvedena ve vedlejší tabul‐ 2.867 pramenů
ce) – tj. roční nárůst o více než 850 záznamů.
796 studní
Současně je však 895 záznamů „mimo hlavní evidenci“
355 pramenišť
(jsou sice v registru, ale nezobrazují se) především pro ne‐
66 vrtů
36 vyvěraček
přístupnost zdroje (802), zánik (93),...
267
ostatních
V rámci republiky se vydávají lokální
a
z
toho...
mapky s více či méně přesně zakreslený‐
335 v ohrožení
mi zdroji. Je potěšitelné, že se mnozí au‐
206
minerálních
toři hlásí k Národnímu registru (popř. z
111 občasných
něj přebírají část informací) a uvedením
36 radioaktivních
loga a odkazu jej nepřímo propagují.
12 vyschlých
Méně potěšitelné je pirátění infor‐ 1.305 poživatelných
mací nebo fotek bez uvedení zdroje (te‐
dy webu estudanky.eu).
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Zachraňme studánky!
Již řadu let probíhá stejnojmenná kampaň, která byla po‐
stupně provázána s celostátním „Národním registrem prame‐
nů a studánek“. Náš cíl byl a je prostý: nabídnout všem zá‐
jemcům o konkrétní práci v přírodě a pro přírodu smyslupl‐
nou aktivitu zvládnutelnou i naprostými laiky.
Již název „Zachraňme studánky!“ napovídá, že naším společným cílem je
zachovat (ale i nalézt, obnovit, prozkoumat, zvelebit, udržet,...) přirozené
zdroje vody v přírodě. Tedy třeba studánky, pramínky, vývěry,... a jiné přírod‐
ní zázraky, kdy se na povrch dere životadárná voda.
Na svých toulkách přírodou potkáváme mnoho polozaniklých studánek,
o které se již dlouho nikdo nestará a tedy jim nejspíše hrozí postupný zánik.
A to jsme si většinou ani nevšimli těch úplně zpustlých, na něž si možná
matně vzpomenou pouze staří pamětníci.
A když pak v parném dni marně hledáme doušek vody, mnohdy si po‐
steskneme „kdyby tu byla alespoň studánka...“.
Nemusíme dělat žádnou „velkou vědu“, ale přesto každý malý dílek práce
ku prospěchu studánkám (a tím vlastně i celé naší přírodě) ohromně prospě‐
je. Byly zde totiž dávno před námi,
věrně sloužily mnoha generacím a
tak by neměly jen tak zapadat listím,
zanést se bahnem, zaniknout,...
Právě z těchto důvodů nikdo ne‐
potřebuje žádnou „oficialitu“, barev‐
ný glejt o patronátu, slavnostní přísa‐
hu o starání se po 100 let,... každý se
stará ze svého vnitřního přesvědčení
o potřebnosti zachovat a udržet ten‐
to specifický kulturní prvek naší kraji‐
ny.
Jsme moc rádi, když dostaneme
zprávu od stdánkových pečovatelů
oddíl Bimbrlata u své patronátní studánky
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nebo návštěvníků. Sami totiž celou republiku nemůžeme obcházet, objíždět.
A pečovatelů o studánky není nikdy dost.
Zda zachováme studánky i příštím generacím záleží totiž na nás všech...
Všem pečovatelům o studánky,
kteří se v roce 2015 starali o své svěřence, tímto veřejně

děkujeme.
A co dál?
Asi nelze předpokládat, že všechny studánky v celé republice získají oběta‐
vého patrona, který se o ně bude dlouhodobě starat.
V současné době člověk zatím ještě není na studánkách životně závislý,
osud přírody není jeho prioritou, vody je zatím dostatek...
Pečovatelům však jde především o dobrý pocit. A ten je nesdělitelný.
Přejeme jim, ať v péči nepolevují a předají svou ideu především svým ná‐
sledníkům.
I v roce 2016 nabízíme veřejný internetový Národní registr pramenů a studá‐
nek všem, kteří mají zájem o zařazení přírodního zdroje vody do celostátního
přehledu.
Znáte‐li pramen či studánku či je objevíte při putování krajinou, nezapomeňte
na ostatní „žíznivce“ a zařaďte zdroje do Národního registru. Tím se navěky zapí‐
šete do studánkové historie.

Naše propagace
Pro zájemce pořádáme prakticky po celý rok tématické vycházky do pří‐
rody na téma „studánky“ – v roce 2015 to bylo například do Šárky, na Petřín,
do Bohnického údolí, do Modřanské rokle,...
Také děláme pro různé cílové skupiny přednášky, opět na téma „Studánky
ve vašem okolí“. Samozřejmě to pojímáme šířeji a kromě historického úvodu
nezapomeneme i na širší oblast.
V průběhu roku se na nás obracejí různé redakce s žádostí o informace ze
studánkového hnutí – většinou pak v turistické sezóně, tedy v létě. Předev‐
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ším to jsou regionální redakce s prosbou o souhrnné počty pramenů a studá‐
nek v určitém kraji, ale i žádosti o zajímavosti + pověsti, či o zprostředkování
kontaktu na někoho v místě, kdo by mohl být terénním průvodcem.

příloha Lidových novin z 23.5.2015

Sami jsme několik takových
pochůzek absolvovali – třeba s
reportérkou anglického vysílání
Českého rozhlasu či redaktor‐
kou Lidových novin (v kostým‐
ku a na vysokých podpatkách si
prý nepředstavovala, že cesta
či spíše necesta povede bah‐
nem a křovinami).
Kromě toho aktivně píšeme
především do lokálních zpra‐
vodajů v těch oblastech, kde je
větší koncentrace ohrožených
zdrojů a kde problematiku
dobře známe.
Naším cílem většinou bývá
snaha o vyburcování místních
obyvatel k nějaké aktivitě, péči
o studánky.

– 12 –

Historická pátrání
Každoročně se na nás
obracejí pamětníci s žá‐
dostí o pomoc při nale‐
zení studánky, která stá‐
le žije v jejich mysli.
V loňském roce se
nám po 3 letech koneč‐
ně podařilo přesně určit
místo, kde si mladý stu‐
dent ke konci války vyfo‐
til jednu pěknou studnu,
v důchodu pak fotku na‐
lezl ve svém albu a mar‐
ně přemýšlel, kde to asi
bylo. V archivu Městské
části jsme objevili
další fotku tohoto
místa... a začalo ne‐
konečné procháze‐
ní pražských ulic.
Naše snaha byla
korunována úspě‐
chem – místo bylo
přesně určeno, bo‐
hužel je však stud‐
na již zlikvidována –
prakticky na jejím
místě se nachází
nová budova Urolo‐
gické kliniky vybu‐
dovaná v 70tých le‐
tech minulého sto‐
letí.
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Další informace
Všechny zájemce o informace k Národnímu registru pramenů a studánek
i ke kampani „Zachraňme studánky!“ odkazujeme na internet:
www.estudanky.eu
www.emop.cz

... Národní registr pramenů a studánek
... v sekci „Naše aktivity“ ‐> „Studánky“
je vše k problematice patronátu nad studánkami

Závěr...
Většina fotek, zpráv i informací zveřejněných v tomto sborníku po‐
chází nejen od zapisovatelů do Národního registru pramenů a studá‐
nek, ale především od konkrétních pečovatelů o studánky. Děkujeme
jim.
Na tomto místě
bych také rád po‐
děkoval především
našemu správci
webových stránek
Národního regis‐
tru pramenů a stu‐
dánek Janu Beru‐
ně Kouklovi, bez
jehož nadšení a
geodeticko‐pro‐
gramátorských
schopností by‐
chom toho moc
nedokázali.
Významnou po‐
mocí též přispěl
Michael Köpping
(tisk kalendáříků).
Javorová studánka (10245)
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