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PŘÍLOHA

Prameny a studánky
Olomouckého kraje
Od dávných dob lidé přisuzovali pramenité vodě nejen blahodárné účinky
na zdraví, ale také magickou a očišťující moc. Prastarou víru v zázračné prameny
a studánky dokládají lidové pověsti a pohádky o živé vodě, která uzdravuje a oživuje.
Jarní čištění studánek tak symbolicky zahánělo zlé moci, nositele nemocí a neštěstí.
Dnes dochází v některých obcích ke znovuobnovení této tradice. Uvedený výčet
studánek v dnešní příloze je pouze zlomkem jejich celkového počtu, národní registr
pramenů a studánek je k dispozici na www.estudanky.cz.
Nechť má tedy náš neúplný přehled studánek nejen informativní charakter, ale
je i podnětem k zamyšlení nad péčí o ně, ke snaze udržet je čisté s lahodnou
a osvěžující vodou.
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Barokní kostel v Jednově vděčí
za svůj vznik studánce
Kudy ke studánce
Jednov, místní část Suchdola, se nachází 17 km severozápadně od Prostějova. Jezdí sem autobusová linka
Prostějov – Horní Štěpánov, výstupní zastávka Jednov. Pěší turisté mohou využít červené turistické značky od
železniční stanice ČD Stražisko. Mírným stoupáním přijdou na okraj obce Suchdol, rozloučí se s červenou
značkou a budou postupovat po neznačené trase vedoucí po frekventované silnici do vedlejší obce – místní
části Jednov.
Zajímavosti
V Jednově upoutá pozornost větrný mlýn holandského typu, postavený v polovině 17. století. V roce 1931
při velké vichřici byl vážně poškozen a nyní je v soukromém vlastnictví využívaný k rekreačním účelům.
Větrné kolo je napodobeninou toho původního. Zdaleka viditelný barokní kostel vděčí za svoji existenci
studánce zvané Svatá voda, kde podle pověsti docházelo k zázračným uzdravením.

Kudy ke studánce
Výchozím místem k návštěvě studánky je obec Nové Dvory, místní část městyse Náměšť na Hané. Tady
zaparkují motoristé. Pěší turisté (pokud nevyužijí služeb autobusové dopravy) se vydají po žluté turistické
značce od železniční stanice Senice na Hané. S mírným stoupáním a dalekými rozhledy po hanácké rovině
přijdou na okraj obce Nové Dvory. Odsud budou pokračovat po stejné značce ještě asi 100 metrů, poté
cesta prudce odbočuje doprava směrem na Krakovec. V místě této zatáčky je nutno jít přímo, na neznačenou polní cestu (vlevo od polního sv. Kříže), a po 300 metrech chůze odbočit doprava k osamoceným
selským stavením. Zde je už značení naučné stezky Elišky z Kunštátu přivádějící turisty k jejich 4. informační desce. Právě v místě, kde končí rovina Hané a začínají vrcholky Drahanské vrchoviny, se nachází
Svatá voda. Celá trasa je vhodná i pro cykloturisty.
Co praví pověst
Svatá voda – tak říkali lidé prameni od nepaměti, neboť mu připisovali zázračné léčivé účinky, zvláště při
očních chorobách. K jeho vzniku se váže několik pověstí. První tvrdí, že pramen, který byl později posvěcen,
vytryskl na místě před Švédy z ukrytého zlatého kalichu s hostiemi. V minulosti se k němu konaly poutě
a byla zde postavena kamenná kaplička, kterou později nahradila ta dnešní. Jiná pověst mluví o pokladu z kostela, který se propadl do hloubky. Údajně je tam dosud a objevuje se na Velký pátek. Třetí pověst
se zmiňuje o dobách Cyrila a Metoděje, kdy zde prý ještě žili fauni. Jednoho z nich si pokřtil poustevník,
který si postavil kapličku. Faun mu sice nějakou dobu sloužil, ale jednoho dne se svými druhy kapličku
podkopal. Propadla se do hloubky a pod sutinami pohřbila i poustevníka. Za bezměsíčných nocí před
letním slunovratem se tu prý ozývá zvonění. To vyzvání faun v podzemní kapli na omluvení své viny.
Zajímavosti
Dnes se nad pramenem (nutno otevřít dřevěný příklop) nachází kaplička, ve které je umístěna socha
P. Marie a kopie Pražského Jezulátka. Každý rok se u ní konají bohoslužby. Pozornosti návštěvníků tohoto
místa jistě neujde výstava obrazů, které v roce 2005, před svou smrtí, rozvěsil na stromy pan František
Stratil, hluboce věřící občan, lidový umělec z Nových Dvorů.

Josefčina studánka

Léčivé účinky
Obecní archivní materiály uvádějí: „Zdejší posvátná voda užívá se k uzdravení nemocných a jest po celém
okolí v nádobách roznášená, obzvláště v nemocích očních s velkou důvěrou se jí užívá … posvátná voda má
též zvláštnost, že v zimě nalitá do sklenice zmrzá jak žádná jiná voda. Uprostřed ledu se totiž ukáže ozářená
gloriolou milostná soška Bolestné Rodičky Boží Sukdolské, tyto zmrzlé obrazy jsou v každé zmrzlé sklenici
stejné. Všichni se tomu úkazu diví, nikdo ho ale nedovede vysvětlit.“ O léčivém účinku této vody se
přesvědčila osobně také pruská šlechtična von Saisner, kterou zázračně uzdravila. Odměnila se bohatými
příspěvky na vybudování kapličky.
Pramen
K prameni chodívali lidé se svými prosbami a z vděčnosti u něj
umístili sochu Bolestné Panny Marie. Vzrůstající počet
návštěvníků byl důvodem pro postavení kaple, čehož se ujal
klášter sv. Kláry z Olomouce v roce 1766. V letech 1807–1810
byla zahájena její přestavba na kostel, přístavbou věže a průčelí chrámu byla stavba dokončena v období 1905–1910.
Původní pramen vyvěrá pod oltářem a je vyveden mimo kostel
do vodní kaple s přístupem od silnice.
Poutní chrám
Podle dobových dokumentů mají zdejší poutě dlouholetou
tradici, například zápis farní kroniky z roku 1900 uvádí, že
poutní chrám navštívilo 69 procesí v počtu 17 570 poutníků.
V roce 2005 byla nedaleko kostela vybudována Mariánská
zahrada se sochou P. Marie a papeže Jana Pavla II. V letním
období se zde příležitostně konají bohoslužby, jinak místo slouží k odpočinku poutníků, turistů i náhodných
návštěvníků obce. Hlavní pouť se koná vždy první neděli v červenci.

Kudy ke studánce
V okolí Chabičova na Šternbersku se nachází několik známějších studánek, například Vávrova studánka, Levín, Pilátův
pramen, Studánka čarodějnic či Josefčina studánka. Z praktických důvodů jsme zařadili do našeho přehledu Josefčinu
studánku. Až k ní samotné totiž vede ze Šternberka (případně od autobusové zastávky v Chabičově) modrá turistická značka
(trasa – Šternberk – Světlov – Dolní Žleb – Chabičov – studánka), autoturisté mohou zaparkovat v Chabičově. Navíc pod
Dubovou horou stojí vyhlídkový altán, který nabízí překrásné výhledy do okolí. Lze jen doporučit, aby si turisté přibalili do
batohu kromě mapy také dalekohled. Od studánky lze pokračovat dále po modré značce k informační desce – Oltářní kámen
– s textem: „Zde se scházeli dle pověsti v 17. století nekatolíci k tajným bohoslužbám.“ Dodejme, že obřady se konaly v den
letního a pak zimního slunovratu. Dodnes je toto místo zahaleno do zvláštní atmosféry. Při objímání kmenů vysokých stromů
u Oltářního kamene je možno slyšet jakoby mystické tóny pradávných modliteb a biblických žalmů. Odsud se lze vrátit
stejnou cestou zpět nebo pokračovat dále v pěší chůzi k rozcestníku Sterlisko, pak k Řídečské myslivně a železniční stanici
Mladějovice. Josefčina studánka, nyní pod správou Lesů ČR, je nejvíce navštěvovanou z výše uvedených studánek.
Co praví pověst
Podle pověsti žila kdysi dávno v Chabičově vdova se třemi dcerami. Pracovala ve dne v noci, jen aby je uživila. Z dívek vyrostly
krásné ženy, které se brzy vdaly. Když jejich matka zestárla a cítila, že se blíží její poslední den, požádala své děti o návštěvu.
Nejstarší a prostřední z dcer se vymluvily na nedostatek času. Zato nejmladší Josefka rychle utíkala za svou matkou.
Svědomitě se o ni starala a čerstvou vodu jí nosila z více než dva kilometry vzdálené studánky pod Dubovou horou. Matka se
uzdravila a studánka si vysloužila u lidí pojmenování zázračné Josefčiny studánky.
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Domašovská
kyselka
Kudy ke studánce
V Domašově nad Bystřicí existuje
několik pojmenovaných (i nepojmenovaných) studánek. Jedna
z nich se nachází cestou po proudu řeky jižně od obce u Liechtenštejnské hájenky (viz foto). Pěšinky
ke studánkám nejsou vyznačeny.
Oblasti v údolí řeky Bystřice se
v minulosti říkalo České Švýcarsko, vede tudy i cesta přes Domašov n. Bystřicí až na Křížový vrch v Moravském Berouně. Právě po ní, nyní bez turistických značek, vyrazíme
za Domašovskou kyselkou. Cyklistickou nebo pěší túru nastoupíme v Domašově n. Bystřicí u železničního
mostu a vydáme se proti proudu směrem k Petrovickému mlýnu. Řeka zde teče pozvolně a tvoří četné
meandry s výskytem mokřadních luk a pramenišť. Projdeme kolem budovy Prim, postavené v roce 1924,
po druhé světové válce využívané jako rekreační zařízení a letní tábory pro děti. Asi po 1,5 km chůze
přijdeme k místu, kde se nachází dřevěná lávka přes Bystřici. Když ji přejdeme, rozprostře se před námi
louka, kde byly před 120 lety (1893) Ing. Krauthaimerem ze Saska objeveny prameny kyselky. Přístřešek
nás upozorní, že se tu nachází vrt č. 1 – hloubka 154,5 m. Tedy jeden z pramenů známé Ondrášovky.
Louku i s prameny odkoupila firma Franzel, která provedla další vrty až do hloubky 170 m. Získaná kyselka
byla odváděna potrubím o délce 1,5 km do Domašova n. Bystřicí, kde z ní byl v provozovně firmy získáván
kysličník uhličitý. Jeho výroba byla ukončena až počátkem 90. let minulého století. K samotné Domašovské kyselce nevede značená cesta, ale jen vyšlapaný chodníček.
Zajímavosti
Obec Domašov nad Bystřicí leží na úpatí Nízkého Jeseníku v údolí řeky Bystřice. Kdysi zde stála tvrz sloužící
k ochraně jantarové stezky vedoucí k Baltickému moři. Historická událost se tu odehrála 30. června 1756,
když rakouská vojska pod vedením generála Ernesta Gideona von Laudona rozprášila pruský zásobovací
transport, na který čekala pruská armáda obléhající Olomouc. Vesnice je výchozím bodem turisticky
atraktivního přírodního parku Údolí Bystřice, zřízeného v roce 1995.

Hanácká kyselka
Kudy ke studánce
Na turistických mapách jsou označeny dvě studánky. Na první narazíme hned u příjezdu do obce od
Přerova (Moštěnka). Druhou najdeme u výjezdu z obce s odbočením vlevo, po 300 m zase odbočení
vpravo a dál budeme pokračovat kolem oploceného fotbalového hřiště až ke stáčírně a vedení podniku
Hanácká kyselka. Již z dálky vidíme dvě zděné, bíle pomalované studánky.
Když se k nim přiblížíme, zjistíme, že jsou umístěny za drátěným plotem. To nás ovšem nemusí nijak
znepokojovat, protože do blízké budovy, viditelně označené (viz foto) je volný přístup. Vedení podniku
Hanácká kyselka zde připravilo pro odběratele kyselky místnost na vysoké úrovni po všech stránkách –
hygienické, v kvalitě vody i čistotě prostředí. Zpět se vracíme stejnou cestou.
Zajímavosti
V bezprostřední blízkosti, jižně od města Přerova, na silnici spojující Přerov s Hulínem a Otrokovicemi, se nachází Horní Moštěnice. Poměrně
rozsáhlý sídelní útvar pokrývá mírně západní
a jižní svahy tzv. „Švédských šancí“, s pozůstatky švédského opevnění vojenského tábora z roku 1643. Obcí protéká říčka Moštěnka. Horní
Moštěnice jsou známé svými minerálními prameny, z nichž nejznámější je Hanácká kyselka.
Tato minerální voda s významným obsahem
přírodního jódu se čerpá z okolních pramenišť.
Zmínky o ní se poprvé objevují v roce 1854.
Tehdy francouzská společnost hledala v okolí
ložiska černého uhlí, ale místo toho narazila na
mohutný pramen cenné alkalicko-zemito-sodné
kyselky.

Hydrogenuhličitanová
vápenato–sodno–hořečnatá kyselka
v Domaželicích

Kudy ke studánce
K návštěvě Domaželic využijí zájemci poměrně častého autobusového spojení z Přerova. Mototuristé
silnice č. 150 z Přerova směrem do Dřevohostic a cykloturisté pojedou po nově vybudované cyklostezce z
Přerova do Želátovic. Ke studánce nevede značená cesta, výchozí místo je na návsi u autobusové zastávky
(škola). Odsud zamíříme ke kostelu sv. Jakuba Většího. Na západní straně kostela vedou schody dolů na
místní ulici, po které půjdeme až na konec (asi 200 m), kde se nachází novostavba rodinného domu.
Kolem jejího oplocení se vydáme polní cestou dolů k mostku přes potůček Hradčanka.
Nepřecházíme jej, ještě před ním odbočíme vlevo a po břehu proti proudu potůčku přijdeme asi po 350 m
ke studánce. Nelze ji přehlédnout. Studánka byla kdysi velmi známá a také mnohem více navštěvovaná,
hlavně díky zdravotním účinkům její vody. Dnes je velmi zanedbaná, vandalové dokonce násilně odstranili
výtokovou trubku, takže vzácná voda musí „klouzat“ po skalce a zanechává zde svůj „podpis“. Samotný
přístup ke studánce vyžaduje určitou fyzickou kondici.
Zajímavosti
Obec Domaželice se poprvé připomíná roku 1339 v majetku místních vladyků, kteří tu měli tvrz. Vystřídala
se zde řada držitelů, až byl původně samostatný statek roku 1693 trvale připojen k oppersdorfskému
panství v sousedních Dřevohosticích. Kostel sv. Jakuba Většího, barokní chrám, byl zřejmě vybudován na
starších základech. Zdejší fara se totiž uvádí již roku 1374. Koncem 18. století byl chrám rozšířený o boční
kaple, v roce 1788 tady postavil varhany vynikající mistr Franz Schwarz z Libavé a v minulém století (1931)
byla přistavěna západní část lodi s věží. Nad vchodem v ose západního průčelí je umístěn reliéf sv. Cyrila
a Metoděje od Rudolfa Doležala st. z roku 1936.

Modrá studánka
u Dalova
Kudy ke studánce
Na Šternbersku je několik známých i méně
známých studánek. Vybrali jsme z nich Modrou studánku, ke které vedou turistické
značky. Z Dalova od autobusové zastávky
(modrá, žlutá), ze Šternberka známá Liechtenštejnská lesní cesta (žlutá), od Těšíkovského mlýna – autobusové zastávky (modrá).
Autoturisté se vydají serpentinami do Dalova nebo do obce Nové Dvorce (silnice ze Šternberka do
Moravského Berouna), kde se u autobusové zastávky nachází rozcestník modré turistické značky.
Co praví pověst
„Nikdo neví, odkdy se místu, kde vyvěrá ze země průzračná a lahodná voda, říká Modrá studánka. Snad je
to od dob, kdy se mezi lidmi z okolních vesnic začalo vyprávět, že se v těchto místech objevuje záhadná
krásná paní s modrým kalichem, z něhož nalévá do pramene lásku. Kdysi dávno prý přišel ke studánce
unavený poutník. Byla vlahá srpnová noc, světlo Měsíce kreslilo na hladinu potůčku stříbrné prstýnky a
muž si nabral vodu do dlaní. Najednou ucítil na rameni dotek ruky. Ohlédl se a spatřil štíhlou ženu ve
splývavém rouchu, která mu podávala modrý kalich a žádala jej, ať do něj nabere vodu ze studánky.
Poutník tak učinil a napil se. Vtom se přízrak rozplynul a muž pohlédl udiveně do svých dlaní. Místo poháru
uviděl modré světlo, které zářilo z jeho vlhkých rukou. V jeho srdci bylo najednou plno lásky, duší mu
prostoupil klid a pocit štěstí. Hned druhý den zrána vyprávěl poutník v sousední vsi o svém neobyčejném
zážitku. Mnozí lidé, kteří chtěli uspokojit svá neklidná srdce, přicházeli pak ke studánce nabrat si vodu do
dlaní. Říká se, že tajemná paní se zjevuje pouze o srpnových nocích, ale kouzlo modrých dlaní, které se na
chvíli stanou kalichem lásky, nevyprchá ani v žáru slunečního svitu. Ale ne každému pohladí modrý
paprsek dlaň. Stává se to pouze tomu, kdo přichází ke studánce s pokornou prosbou o lásku.“ (Podle
spisovatelky Ireny Šindelářové).

Studánka v Nezamyslicích
Kudy ke studánce
Mineme Úřad městyse Nezamyslice (po naší levici) a půjdeme dlouhou ulicí až na její okraj, kde navazuje cyklostezka směřující do místní části Těšetice. Asi
uprostřed stezky vpravo nelze přehlédnout kapličku Panny Marie – poutní místo s osvěžujícím pramenem chladivé vody. Informační tabulka uvádí: „Postavena
v letech 1901–1902 na místě zázračného pramene, kde mnozí hledají občerstvení těla i duše a jejich prosby jsou vyslyšeny. Roku 2001 nákladem poutníků
a občanů opravena.“
Zajímavosti
Přes Nezamyslice odpradávna vedla zemská cesta z Přerova do Brna. Od roku 1868 se obec stala důležitou železniční křižovatkou. Roku 1907 byly Nezamyslice
povýšeny na městečko, znak jim však byl udělen až v roce 1994. Jeho figury (dvojice koňských hlav s dlouhými krky a osmihrotá hvězda) jsou převzaty z erbu
nezamyslických vladyků a ze staré obecní pečeti. Obec několikrát vyhořela, v roce 1662 včetně kostela.
Památky v obci
Nezamyslice zdobí barokní kostel sv. Václava, který byl několikrát přebudován a do jehož hlavního oltáře byly položeny ostatky mučedníků sv. Floriána a sv. Magna.
Vystavěn byl v letech 1697–1701 patrně podle projektu Giovanniho Pietra Tencally na místě stavby neznámého stáří. Na věži kostela byla po druhé světové válce
umístěna pamětní deska faráři Fr. Kvapilovi, zastřelenému roku 1942 fašisty. Před kostelem stojí tři barokní sochy, vlevo sv. Florián a vpravo sv. Juda Tadeáš,
uprostřed je socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století. Kostel je přístupný v době mše svaté – v pondělí a ve středu v 18 hodin, v sobotu v 7 hodin, v neděli
v 7.30 hodin.
Vlevo od kostela se nachází zámek stojící na místě původní tvrze. Nechali ho postavit roku 1764 olomoučtí augustiniáni. Po zrušení kláštera (1784) se na zámku
vystřídalo několik majitelů a až ve 2. polovině 19. století v něm byla zřízena škola a klášter německého řádu sv. Hedviky. Od roku 1945 zde sídlí ústav sociální péče
pro mládež. Kostel sv. Václava, napojený na zámek, společně s raně barokní farou, sýpkou před zámkem, pietou za kostelem a postupně umísťovanými sochami
tvoří hodnotný urbanistický celek, který dominuje prostoru původní návsi.
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Svatoanenská studánka u Potůčníku
Kudy ke studánce
Motoristé a cyklisté pojedou k této pozoruhodné studánce ze Šumperka po silnici směrem na Rapotín,
pak po místních komunikacích až k rapotínské pile. Tady odbočí vlevo a mírným stoupáním pokračují do
Rejchartic, odkud nastává ostřejší stoupání v serpentinách až na Rejchartické sedlo. Odsud se dají
vpravo, souběžně s modrou turistickou značkou pokračují po silnici a asi po kilometru jízdy odbočí vlevo
na silnici do Hynčic nad Moravou. Z této obce prudkým sjezdem přijedou do Hanušovic a pokračují do
osady Potůčník. Odsud se vydají nejprve po asfaltové, později lesní cestě ke kapli sv. Anny s pramenem
dobré pitné vody. Je možné prohlédnout si obrázky v kapli, občerstvit se a přečíst si něco z bohaté historie
vzniku tohoto poutního místa. Text je uveden také v němčině a angličtině.
Pěší turisté využijí od zastávky ČD Potůčník (trať 292 – Šumperk – Krnov) vyznačenou žlutou turistickou
značku až ke kapličce sv. Anny s přilehlým zázračným pramenem.

Kudy ke studánce
Návštěvu studánky a kapličky je nejlépe absolvovat v letních měsících. Autobusové spojení z Přerova je
poměrně časté. Po stejné trase pojedou i motoristé (silnice č. 55, u Říkovic vlevo – silnice č. 490). Pěší
turisté mohou místo autobusové dopravy přijet vlakem do železniční stanice Říkovice a odsud absolvovat
pěšky 3 km dlouhou trasou do Staré Vsi. Ke studánce nevede značená cesta, ale u místních občanů je
dobře známá a ochotně o trase informují.
Zajímavosti
Stará Ves na Přerovsku je starobylou, středně velkou a vždy ryze moravskou obcí. Nachází se zde farní
kostel Nanebevzetí Panny Marie (vysvěcen 1882 olomouckým arcibiskupem kardinálem Bedřichem
Furstenberkem). Významným poutním místem obce je mariánská kaple Panny Marie se Svatou studánkou
v lese Dubina, které tvoří jeden celek. Tyto stavby byly v minulosti uznány jako kulturní památka.
Jak a kdy se probudila úcta občanů k čisté vodě s léčivými účinky, není známo. Až do roku 1873 byla Svatá
studánka přirozená, neupravená, scházeli se u ní poutníci z okolních farností. Ve stejném roce na podzim,
po získání finančních prostředků a bezplatně nabytých pozemků od jejich původních majitelů, se začala
stavět kaple. Už v příštím roce, v pondělí svatodušní, byla za široké účasti občanů ze Staré Vsi a okolních
obci kaple vysvěcena.
Kaplička a studánka
V průběhu let byly kaplička a studánka postupně opravovány. Rozsáhlou rekonstrukcí prošly v létech
1987–1989, kdy byla provedena obnova vodního pramene a další stavební práce. V roce 1999 byl prostor
před kaplí vydlážděn, opravilo se schodiště ke kapli a položily se odvodňovací žlaby. Studánka je malebnou
venkovskou drobnou sakrální stavbou, která je významným poutním místem. Představuje architekturu
2. poloviny 19. století. Místo, kde studánka pramení, je obezděno cihelnou omítanou zídkou s jednoduchým pískovcovým štítem ukončeným prohnutou křivkou. V minulém roce byl zpracován restaurátorský
záměr na opravu studánky a kaple.

Studánka
v Olší u Majetína
Kudy ke studánce
Dopravní spojení zajišťují linkové autobusy
z Olomouce a Přerova; nejbližší zastávkou ČD je
Brodek u Přerova kam vede nově vybudovaná
cyklotrasa.
Zajímavosti
Obec Majetín leží v nejjižnější části Olomouckého kraje, na okraji úrodné Hané ve vzdálenosti pár kilometrů
od zvedající se pahorkatiny podhůří Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Jedná se o moderní sídlo s dobře
vybudovanou infrastrukturou. V soutěžích Vesnice roku získal Majetín již všechny stuhy od bílé přes modrou,
zelenou až zlatou za prvenství v Olomouckém kraji.

Zázračný pramen
Jeho historie sahá do konce
18. století, kdy nemocný muž uposlechl výzvy a pitím vody z pramene se uzdravil. Od té doby sem
putovala procesí z blízkého i vzdáleného okolí. Známost pramene se
ještě rozšířila poté, co zde došlo
před zraky mnoha svědků 25. května 1886 k zázračnému uzdravení
jedenáctiletého děvčátka, kterému
se po napití vrátila řeč. Kaplička tu
byla postavena teprve po roce
1989, a to zejména díky iniciativě
bohdíkovských rodáků žijících ve
Spolkové republice Německo.

Studánka v Pivíně

Kudy ke studánce
Studánka s kapličkou se nachází u kostela, na návsi s parkovou úpravou. Zvláště v letních měsících je
u studánky, ve stínu stromů, příjemné posezení. A zřejmě tomu bylo i v dobách, kdy se transportem zboží
zabývali formani.
Zajímavosti
Je tomu více než 200 let, kdy v obci existovala formanská hospoda, kde vedle stravování a ubytování
formanů bylo doplňováno krmivo pro koně, opravovaly se závady na voze a postrojích – dnes bychom řekli,
že se tu formanům poskytovaly komplexní služby. A k tomu patřilo i čerpání zásob pitné vody ze studánky na
další cestu. V blízkém Dobrochově byla rovněž stará formanská hospoda, známá pod jménem FAJFKA.
Formani se v ní zastavovali na chvíli, na jednu fajfku k popovídání a výměnu zkušeností z cestování po
světě. Voda ze studánky v Pivíně byla asi už tenkrát vynikající, lahodná, když na ni formani ve svém
vyprávění s úctou vzpomínají.

Poutní místo
V obci je velmi čilý život zájmových spolků a organizací, které se mimo jiné snaží o udržování a obnovování
místních tradic. Sem lze zařadit každoroční „otvírání studánky“ pramenící pod kapličkou v Olší, ve zbytku
kdysi mnohem většího lesa. Pověst uvádí, že právě zde kázali novou víru sv. Metoděj a jeho následovníci.
Původně tam stával dřevěný sloupek s obrázkem P. Marie, místo něj byla v letech 1883–5 postavena
zděná kaplička na paměť tisíce let od úmrtí sv. Metoděje. Poté sem chodil poutní průvod, vždy 15. srpna
na svátek Nanebevzetí P. Marie s prosbou za zdárné ukončení žní. Tradice byla dodržována až do roku
1950, po přerušení znovuobnovena po roce 1990.

Památky
Dominantu obce tvoří náves s kostelem sv. Jiří, o němž jsou záznamy již z roku 1560, a budova základní
školy, postavené v roce 1914. Autorem současné podoby kostela (1712–1716) je uváděn slavný italský
architekt Jan Blažej Santini. Kostel obdržel v roce 1745 darem od opata kláštera Hradisko u Olomouce
obraz Panny Marie (kopie Vladimírské ikony), kvůli kterému se stala obec poutním místem. U kostela stojí
socha sv. Jana Nepomuckého (1776), kříž (1884) a fara (1786).

Léčivé účinky
Voda ze studánky má nejen výbornou chuť, ale také prokazatelně léčivé vlastnosti. Od roku 1908 byla
zdejším farářem Františkem Prostějovským zaznamenána ze vzpomínek občanů a hlavně opatrovnice
kapličky Josefy Majecké některá uzdravení, která se tady udála. Konkrétní jména uzdravených jsou
uvedena na seznamu vyvěšeném u studánky.

Vřesová studánka

Horské prameny a studánky

Jen v okolí města Jeseník je více než sto pramenů a studánek, které se staly základními kameny lázeňství
v regionu. Taková koncentrace pramenů je považována za světový unikát. Kolem některých z nich vede
například naučná stezka Vincenze Priessnitze. Za nejvíce zdobený pramen je na ní považován Rumunský
pramen, který byl postaven na náklady rumunského krále Karla I. Voda z Jitřního pramene má své
blahodárné účinky údajně díky svému lehce radioaktivnímu charakteru. Vincenz Priessnitz, přezdívaný
jako „vodní doktor“, se proslavil tzv. mokrými zábaly, prosazoval i léčbu prací, čerstvým vzduchem a čistou
horskou vodou. Mezi jeho pacienty patřila řada osobností, mj. i ruský dramatik Nikolaj Vasilijevič Gogol.
Další desítky pramenů a studánek jsou v okolí Starého Města pod Sněžníkem či v blízkosti lázeňských měst.

Kudy ke studánce
Příchod na Vřesovou studánku je z Červenohorského sedla (červená tur. značka), z Branné (zelená tur.
značka), příp. Dolního Domašova (zelená z opačné strany). Vřesová studánka je vyznačena na každé
turistické mapě. Prochází jí hlavní hřebenová trasa Hrubým Jeseníkem. Příjezd autem – nejlépe na
Červenohorské sedlo.
Zajímavosti
Vřesová studánka pod Červenou horou bývala nejvíc navštěvovaným místem Hrubého Jeseníku. Její historie začíná v 15. století.
Lesník, který vyléčil svůj oční neduh koupelemi, pověsil na strom
u studánky obraz pěti ran Kristových (později byl obraz přenesen
do kostela ve Velkých Losinách). Od té doby tam hledali uzdravení
i další lidé. Byla postavena dřevěná kaple, jarmareční boudy, noclehárny. Věky dávaly místu jméno: Božie voda, Sněžná hora, Studničná lada, Pohanská studánka, Vřesová studánka. Podle zachovaných zpráv byla původní chata přestavěna v roce 1892, a když
vyhořela, postavili na jejich základech novou. Kostelík vyhořel po
zásahu bleskem v roce 1946. Lidé, kteří dali vzniknout v dávných
dobách legendě o uzdravení postřeleného jelena a případ s lesníkem, museli mít velkou lásku k přírodě, když pro umístění chaty
vybrali tak nádhernou, i když pro pěší velmi náročnou, krajinu.
Příloha byla zpracována na základě textových podkladů a fotografií Martina Čecha a Oldřicha Matúška.
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