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Občanské sdružení Studánky

pěší stezkapěší stezka

„Za pověstmi
Drahanské vrchoviny“

„Za pověstmi
Drahanské vrchoviny“



STUDNICE...

 Studnice je horská obec na náhorní ploši-
ně Drahanské vrchoviny, vzdálená asi 16 km 
od okresního města Vyškova, na rozhraní 3 
okresů - Vyškova, Blanska a Prostějova, v nad-
mořské výšce 596 m, na jižním úpatí Drahan-
ské vrchoviny. Jméno obec dostala od studnice 
(studny), která zde vysoko v horách měla dosta-
tek vody a zásobovala všechny osadníky.
 Nejvýznamější stavební památkou v obci je 
kostel zasvěcený svatému Jiljí z roku 1731 a so-
cha sv. Jana Nepomuckého z roku 1831.Další 
významnou památkou je oltářní obraz sv. Jiljí 
od Josefa Hellicha z Prahy z roku 1854 a zvon 
umíráček na věži kostela z roku 1552.
 Obec Studnice se nachází uprostřed malebné 
přírody, která láká k výletům. Okolí obce nabízí 
dobré příležitosti pro pěší turistiku i cykloturis-
tiku. Do Studnic je možné se dostat cyklistickou 
stezkou okolo zřícenin hradu Kuchlov a Stag-
nov, nebo po hlavní silnici Vyškov - Rychtářov. 
V zimě jsou zde dobré lyžařské podmínky pro 
běžkaře. V blízkém okolí se nachází jeskyně 
Moravský kras.

ABYSTE VĚDĚLI... 

 Pěší stezka „Za pověstmi Drahanské vrchovi-
ny“ byla vybudována za pomoci příspěvků čer-
paných z dotací Evropské unie v rámci Progra-
mu rozvoje venkova.
 Žádost o dotaci na vybudování pěší stezky 
podalo OS Studánky v září roku 2009. Na pře-
lomu roku 2010 a 2011 byla stezka vybudová-

na a žádost o proplacení byla podána v dub-
nu 2011. Náklady na vybudování stezky činily 
163 380,00 Kč.
 Pěší stezka „Za pověstmi Drahanské vrcho-
viny“ je přibližně 6,4km dlouhá. Její začátek se 
nachází na návsi obce Studnice. Stezka dále 
pokračuje směrem k vodojemu, přes Studnic-
ké louky ke studánkám budovaným občanským 
sdružením Studánky, kolem „Odrůvské mysliv-
ny“ podél lesa až zpět do obce, kde je ukonče-
na u místní čističky odpadních vod.
 Na trase pěší stezky se nachází 12 infopane-
lů, které jsou krásným způsobem zpracovány 
do dřevěných soch, k jejichž výrobě byl oslo-
ven pan Bohumil Plný. Každá socha je naprosto 
odlišná a vždy znázorňuje postavy či děj z po-
věsti, která je napsána na informační desce.
 Tyto pověsti byly čerpány z knihy „Je to prav-
da pravdoucí...“, kde autoři Mgr. Pavel Klvač 
a PhDr. Radek Mikulka shromáždili pověsti tra-
dující se o kraji Drahanské vrchoviny. Informač-
ní cedule graficky zpracoval pan Ondřej Havlík. 
Jsou na nich vyobrazeny i kresby studnických 
dětí.
 Dále na trase najdeme 3 odpočinková mís-
ta s krásnými výhledy a jeden rozcestník, kte-
rý nese 12 směrovek se jmény a vzdálenostmi 
k jednotlivým obcím spolku Drahanská vrchovi-
na. Odpočinková místa a rozcestník vyrobil pan 
Jiří Koutný.
 K vybudování pěší stezky nebyly použi-
ty žádné stavební úpravy. Stezka tedy vede 
po stávajících komunikacích, polních cestách 
či loukách.
 



ABYSTE SE NEZTRATILI...

 Pěší stezka „Za pověstmi Drahanské vrchovi-

ny“ je po celé své délce označena bílou znač-

kou S, kterou můžete nalézt na sloupech, stro-

mech, kamenech nebo speciálně vyrobených 

cedulkách. Dále je na každém informačním 

panelu nakreslena mapka trasy, kde je červeně 

zvýrazněno, u které sochy se právě nacházíte.

 Jelikož trasa stezky vede ve stavebně neupra-
veném terénu, je třeba počítat i s náročnějšími 
úseky, obzvlášť pokud prší, je vysoce pravdě-
podobné, že části stezky budou obtížně schůd-
né.
 Pokud se tedy vydáte na celou trasu stez-
ky, určitě si obujte pevnou obuv a přibalte pití 
a svačinku. Není ovšem problém projít si jen 
část nebo části stezky, což určitě ocení ti, kteří 
vyrazí na procházku s kočárkem nebo projížďku 
na kole.
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U PanáčkaSeznam pověstí:

Sochou otevírající pěší stezku na návsi obce Studnice je 
postava anděla držící kalich z pověsti „U Panáčka“, která 
vypráví o knězi, který jel z Pustiměře zaopatřit nemocné 
do Studnic. Proč však kalich drží právě anděl se dozvíte 
po přečtení této pověsti se smutným koncem.

  1  U Panáčka 

  2  Rychtářský souboj

  3  Had se zlatou korunkou

  4  Vlčí jámy v krásenských lesích

  5  Strašidelný Kolloredo 

  6  Zakletý honec

  7  O lesních úkrytech

  8  Mora v Odrůvkách

  9  Šubikslíza

10  Upsal se čertu

11  Divoženky u Studnic

12  O Juháskovi

S



Vlčí jámy
v krásenských lesích

Rychtářský souboj

Had se zlatou korunkou

Vlčí jámy v krásenských lesích jsou opět zpracovány jako 
reliéf ze světlého dřeva. Nachází se u místa, kterému se 
ve Studnicích říká „U skale“. V pověsti se dočtete, jaké se 
v Krásensku a okolí po třicetileté válce líčily pasti na vlky.

Další socha je spíše reliéfem na studnické hřbitovní zdi. 
Znázorňuje souboj starého a nového račického rychtáře, 
kteří se posilněni alkoholem pustili do boje na život a na 
smrt blízko Ježkovic.

Sochu hada se zlatou korunkou nalezneme blízko stud-
nicého vodojemu. Kromě přečtení pověsti si lze u hada 
také odpočinout, protože po jeho stranách jsou chytře 
vyřešeny místa k posazení.



Strašidelný Kolloredo O lesních úkrytech

Zakletý honec Mora v Odrůvkách

V pověsti se dočtete, jaký byl majitel vyškovského pan-
ství, který se jmenoval Kolloredo a proč je vyobrazen jak 
sedí na sudu.

Pověst nazvanou O Lesních úkrytech nalezneme blízko 
místa, kde Občanské sdružení Studánky každoročně bu-
duje a udržuje několik lesních studánek. V textu se dočte-
me o jedné zaniklé vesnici poblíž Ruprechtova a proč je 
na soše vytesána labuť do zvonu.

Jak doplatil honec z Ruprechtova na krádež kouzelné puš-
ky, která patřila panu arcibiskupovi Troyerovi a měla uči-
nit každého neviditelným, zjistíte v této poučné pověsti.

Socha se i s posezením nachází v těsné blízkosti vysílače 
mobilního operátora nad Studnicemi. Abyste se dozvě-
děli, proč Vás vystraší naježená černá kočka, musíte si 
přijít přečíst tuto pověst.



Šubikslíza Divoženky u Studnic

Upsal se čertu
O Juháskovi

Socha znázorňuje siluetu bílé kýchající ženy. Opět je zde 
možnost posadit se a pokochat se krásou okolní studnic-
ké přírody. A pokud si během sezení přečtete pověst, 
zjistíte, kdo to Šubikslíza vlastně byla.

Ve Studnických lesích kdysi dávno přebývaly divoženky. 
A to bývalo vždycky zle, když se divoženky zlobily. To 
vůbec nemohly matky nechat dítě v travnici. Neboť jim 
hrozilo, že se jim stane to, co se stalo té z pověsti.

Socha čerta s kopytem a vidlemi je jednou z postav po-
věsti, která vypráví o tom, jak ježibaba pomohla rychtáři 
z Ruprechotova právě nad takovým čertem vyzrát.

Poslední sochou na trase pěší stezky je Juhásek, který se 
nachází u studnické čističky odpadních vod. Juhásek byl 
lupič, který si po pobytu ve vězení umínil, že se polepší, 
zda se mu to povedlo najdete v textu pověsti.



Rozcestník je takovým doplňkem naší stezky. Nachází se 
nad Studnicemi blízko cesty vedoucí ke studánkám. Je na 
něm uvedena nadmořská výška Studnic a směrovky se 
vzdáleností vesnic, které jsou členem sdružení Drahanské 
vrchoviny. Těch vesnic je 12 - tedy tolik, kolik je i našich 
krásných dřevěných pohádkových infopanelů.
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