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� zdraví

Znáte křišťálovou stu-
dánku, kde nejhlubší je 
les? K tomu, aby prame-
nů a studánek ve volné 
přírodě neubývalo, ale 
aby tak jako po staletí zů-
staly součástí našeho ži-
votního prostředí, napo-

máhá Národní registr pramenů a studánek 
přístupný na stránkách www.estudanky.cz. 
V rámci celostátní kampaně „Zachraňme 
studánky!“ jej spravuje Sdružení Mladých 
ochránců přírody. Projekt přibližuje před-
seda Rady SMOP MICHAL KULÍK. 

� Co je základním smyslem a předmětem čin-
nosti estudanek.cz?

Národní registr pramenů a studánek se 
snaží podchytit volně přístupné přírodní vod-
ní zdroje, aby postupně nevymizely z naší spo-
lečné historické paměti. Studánky a prameny 
do krajiny odpradávna patří a je velká škoda, 
že postupně ubývají a zanikají. Kromě vedení 
registru podporujeme všechny nadšence, kte-
ří se dobrovolně věnují vyhledávání a udržo-
vání přírodních vodních zdrojů v krajině, aby 
sloužily i jiným při pouti krajinou, životem. 
Formy podpory jsou různé – od výměny zku-
šeností či informací až třeba po přímou radu 
či pomoc při zvelebování studánek. Navíc pro 

naše pátrače a pečovatele již třetí rok pořá-
dáme soutěž o speciální „studánkové tričko“ 
a loni v září jsme uskutečnili i historicky první 
celostátní setkání studánkářů, kde byl čas ne-
jen na odbornější přednášky, ale i na výměnu 
zkušeností, a hlavně terénní exkurzi ke stu-
dánkám v okolí České Třebové.

� Kolik studánek a vodních zdrojů momen-
tálně evidujete a jaké informace o nich se dají 
z webu vyčíst?

Situace se mění každý den, zejména po ví-
kendech, kdy přibývají nové objevy, ale k dneš-
nímu dni (rozhovor probíhá 13. 3., pozn. red.) 
je evidováno 4 646 přístupných a 445 nepří-
stupných pramenů a studánek. Na web přispí-
vají hlavně sami autoři jednotlivých záznamů, 
kromě fotografie a přesné polohy pramene tu 
lze tak nalézt i údaje o kvalitě vody, zajímavé 
legendy, jména patronů, historii studánek atd. 
Spolupracujeme s mapovým serverem mapy.
cz, který naše vodní zdroje přebírá a zobrazuje 
speciální značkou. Lidé nám průběžně hlásí 
nejen nové zdroje, ale i případné změny u těch 
již registrovaných, což navíc dává i záruku ne-
nápadného dohledu nad studánkami.

� Proč bychom se měli o studánky zajímat?
Důvodů je mnoho, od spíše odborných 

(studánky jsou významným indikátorem 

úrovně spodní vody v krajině, zdrojem pro ži-
vočichy, mnohdy i útočištěm pro vlhkomilné 
živočichy a rostliny atd.) přes důvody histo-
rické (jako je vazba na významné stavby nebo 
pověsti) až po ty ryze „lidské“, tedy že každý 
člověk by měl mít nějaké místo v přírodě, na 
které vzpomíná, které má rád, kam se vrací 
a které by také rád viděl v dobrém stavu. Dů-
vodů je celý široký vějíř a pro každého je tím 
klíčovým jiný.

� Pokud se rozhodneme o určitou studánku 
pečovat, jak na to a kde hledat radu?

Každý zájemce o patronát nad studánkou 
je vítán, a i když je každá studánka jiná, mů-
že na našich stránkách získat základní radu, 
pomoc a metodickou podporu. Na našem in-
ternetovém fóru je řada rad mnoha zkušených 
„studánkářů“. Doporučujeme tento postup: 
zvážit své síly, zkusit se domluvit s majitelem 
pozemku, zda souhlasí s vaší péčí o studánku 
a její úpravou, vyplnit u nás vstupní formulář 
(ten je ke stažení na našem webu) a poslat jej 
k nám, průběžně pořizovat fotodokumentaci 
stavu studánky a čekat na naši vstupní obál-
ku s materiály. Doporučujeme pak každý rok 
poslat stručnou zprávičku o stavu patronátní 
studánky.

(sch)

Zachraňme studánky, zachráníme svůj svět

Den vody spadá každý rok na 22. března. 
Ilustrační snímek Jaroslav Hodík


