
                                                               
 
 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                         
   
k okamžitému zveřejnění                                                                            
 
Ochránci přírody zvou k sirným studánkám u Zádveřic 
(Zádveřice-Raková, 23. 10. 2013) Dnes byl veřejnosti představen nový zajímavý turistický cíl 
Zlínského kraje – několik upravených sirných vývěrů, spojených naučnou ministezkou. Stezka byla 
vybudována a některé studánky upraveny Českým svazem ochránců přírody z Valašského Meziříčí 
v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. 

Sirné prameny jsou typickým a unikátním přírodním fenoménem východní Moravy. Setkáme se s nimi 
v příhraničním pásu zhruba od Hostýnských vrchů po Kyjov. Mimo Západní Karpaty se sirné, 
sirovodíkové či sulfanové vody v ČR vyskytují jen ojediněle, a právě proto bychom jim měli věnovat 
péči a pozornost. Typický je pro ně zápach připomínající zkažená vejce způsobený uvolňováním plynu 
sirovodíku (sulfanu), který jim vysloužil řadu nelichotivých přezdívek jako třeba záprtkovice, vajcová 
voda, prdlavá voda, smrďavka, nebo i štyngár (z německého stinken = smrdět). Dříve byly velmi 
oblíbené v lázeňství, protože mají široké spektrum příznivých účinků: koupele se využívají k léčení 
ortopedických, revmatologických, neurologických a kožních onemocnění, např. lupénky a dermatóz, 
a dokonce i únavového syndromu. Pitná kúra zase pomáhá při žaludečních obtížích. Sulfanovou vodu 
můžete využít i k přípravě výborné černé kávy – při vaření vyprchá sulfan, a tedy i jeho zápach, ale ve 
vodě zůstávají minerály, které zlepšují chuť kávy. 

Několik téměř neznámých, ale kvalitních a poměrně vydatných sirných pramenů vyvěrá v Zádveřicích-
Rakové na Zlínsku. Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí připravil krátkou (cca 2 km) 
vycházkovou trasu „Chodníček za sirnými studánkami“, která zpřístupňuje pět minerálních pramenů 
vyvěrajících podél koryta Horského potoka. Trasa je jednosměrná, vyznačená jako naučná stezka se 
dvěma zastaveními a dvěma nástupními místy. Prvním je autobusová zastávka Zádveřice, paseky, 
odkud stezka vede ke studánce U Staré Hájenky a dále lesem k asi kilometr vzdálené Sirkovici – 
nejvydatnějšímu a nejčistšímu sirnému pramenu v okolí obce. Nad Sirkovicí je druhé nástupní místo, 
odstavné parkoviště u silnice vedoucí do Luhačovic. Dále stezka pokračuje podél potoka ke dvěma 
pramenům vzdáleným pouze metr od sebe a končí o něco výše u Jurčákova pramene. Ten se podle 
informací hajného Františka Jurčáka dříve využíval k lidovým léčebným účelům.  

V projektu, který byl finančně podpořen v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, byly kromě 
vyznačení stezky zastřešeny také tři z pěti pramenů a u tří studánek si turisté mohou odpočinout na 
nových dřevěných lavičkách. „Čtvrtou studánku nedávno zastřešila sama obec a o pátou se stará pan 
Vladimír Hurta. Místním lidem patří také poděkování za vydatnou pomoc při přípravě stezky a 
starostovi Zádveřic za přemostění potoka a terénní úpravy nezbytné pro zpřístupnění trasy. Na 
východní Moravě byly v posledních desetiletích opuštěny a zapomenuty početné prameny drobných 
sulfanových vod, proto je dobře, že v Zádveřicích se na ně nezapomíná a obyvatelé obce o ně pečují a 
udržují je.“ zdůrazňuje Jiří Jurečka z valašskomeziříčské organizace Českého svazu ochránců přírody. 

„Jsme velmi rádi, že náš program Blíž přírodě pomohl obnovení takovéhoto unikátního místa. Věřím, 
že ho lidé budou rádi navštěvovat a že i díky tomu neupadne opět v zapomnění,“ přidává Zuzana 
Kučerová ze společnosti NET4GAS. 



                            

Bližší informace: 
Jiří Jurečka                Petr Stýblo   Milan Řepka 
ČSOP Valašské Meziříčí               Kancelář ÚVR ČSOP  Tiskový mluvčí NET4GAS  
T:  605 347 433                             T: 602 395 473   T: 739 537 461 
E: valmez@ochranci.cz                            E: petr.styblo@csop.cz                E: milan.repka@net4gas.cz 
 
Český svaz ochránců přírody je sdružení lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. 
V současné době máme téměř 8000 členů. Mezi nimi jsou profesionální odborníci i nadšení 
dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací 
naleznete na www.csop.cz.  
 
Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjí a dále prohlubuje 
svou koncepci firemního dárcovství a sponzoringu. Je spolehlivým a bezpečným provozovatelem 
přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku životního prostředí s ohledem na 
budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a životního 
prostředí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firmy realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž 
přírodě. NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, 
podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je významnou součástí trvale udržitelného 
rozvoje. Podrobné informace o otevřených lokalitách i dalších přírodních zajímavostech či tipy na 
výlet představuje veřejnosti na internetových stránkách www.blizprirode.cz.   
 

 
 



                            

Seznam 61 zpřístupněných lokalit v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 
   

   
2007 
NS Údolí pod Klíčem, Svor / Česká Lípa  
NS Biokoridor Hloučela, Prostějov  
Opičák, Liberec 
Jelenice, Pozořice / Brno-venkov 
Lom Myslík, Myslík / Frýdek-Místek 
NS Pozorovatelna, Milovice / Nymburk 
 
2008 
NS Chodníčky v Podbeskydí, Kunčice pod 
Ondřejníkem / Frýdek-Místek  
NS Les plný smyslů, Krásná Lípa / Děčín  
NS Bludovská stráň, Bludov / Šumperk  
NS Vinořský park – Satalická bažantnice, Praha-
Vinoř 
Zlatý vrch, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
Kamenec, Kamenec u Radnic / Rokycany  
NS Zvolská Homole, Zvole u Prahy / Praha-západ 
NS Fryšták, Fryšták / Zlín  
Mločí studánka, Myslík / Frýdek-Místek  
NS Velký Košíř, Litomyšl / Svitavy  
NS Mnichovské Hadce, Prameny / Cheb  
NS Údolí Hasiny, Lipno / Louny 
Lom Chlum, Srbsko / Beroun  
Biocentrum Mokroš, Mořice / Prostějov  
NS Zahrady, Český Brod / Kolín  
Pozorovatelna v Blahutovicích, Blahutovice / Nový Jičín  
NS Votočnice, Sázava / Benešov  
 
2009 
Rezavka, Ostrava  
Přírodní rezervace Štěpán, Děhylov / Ostrava 
NS Medník, Hradišťko / Praha-západ 
NS Vladař, Vladořice / Karlovy Vary 
NS Podkovák, Lesná / Tachov  
Kudlačena, Horní Bečva / Vsetín  
Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice 
Nad řekou, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
 
2010 
Choryňský mokřad, Lešná / Valašské Meziříčí 
NS Vodní svět, Lesná / Tachov  
Poustka, Pozořice / Brno-venkov 

Skalka, Kunčice pod Ondřejníkem / Frýdek-Místek 
NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice  
Žákova hora, Cikháj / Žďár nad Sázavou 
NS Mojžíšův pramen - Císařský kámen, Liberec 
Semanínská stezka, Semanín / Ústí nad Orlicí 
 
2011 
NS Na cvičišti, Valašské Meziříčí / Vsetín 
Střelenská louka, Střelná / Teplice 
Capartické louky, Capartice / Domažlice 
Přírodní rezervace Chlumská hora, Chlum / Karlovy 
vary 
Panská skála, Habrovany / Vyškov 
NS Okolo Vřesiny, Vřesina / Opava  
NS Cech Sv. Víta, Trstěnice / Cheb 
 
2012 
Pozorovatelna u Litovického rybníka, Litovice / 
Praha-západ 
Mokřadní louka Kolo, Slavkov / Uherské Hradiště  
NS Vidžín - Telecí potok, Vidžín / Plzeň-sever 
NS Housle, Praha-Lysolaje 
Pančava, Pozořice / Brno-venkov 
NS Mýto, Praha-Nedvězí 
Bohumilická alej, Bohumilice / Prachatice 
Ořešník, Hejnice / Liberec 
NS Heřmanický rybník, Heřmanice / Ostrava 
 
2013 
Lačnovské šafrány,  Lačnov / Vsetín 
NS Umíř, Plachtín / Plzeň-sever  
NS Pňovský luh, Pňov-Předhradí / Kolín 
NS Svatojánské proudy, Štěchovice / Praha-západ 
Třemešské rybníky, Dolní Studénky/ Šumperk 
Chodníček za sirnými studánkami, Zádveřice-
Raková / Zlín 
 
NS = naučná stezka 
 
Více na www.blizprirode.cz

 


