
15. Sírkovica 

 

Už jste někdy slyšeli tyto názvy – smraďavka, prdlavka, vajcůvka nebo čertoprd? Zní jako 

nadávky, ale není tomu tak. Jedná se o lidová označení sirných pramenů. Sirný pramen (také 

sirovodíkový nebo sulfanový) je druh pramene obsahující sirné plyny, hlavně sirovodík, který 

je známý svým charakteristickým zápachem. Tyto prameny, větší i menší, se v početném 

množství vyskytují zejména ve východní části Moravy od Beskyd až po Pavlovské kopce. 

 

Tyto prameny se dříve hojně využívaly na léčivé účely, obzvláště byla oblíbená koupel 

a prokázaly se i blahodárné účinky na zažívací organismus. Dříve bylo mnoho sirných 

pramenů využíváno v lázeňství. Lázně, dnes už zaniklé, se nacházely např. v Buchlovicích-

Smraďavce, Novém Jičíně (místo zvané dodnes Sirkové lázně asi 2 km před okrajem města 

při jízdě od Frýdku-Místku vlevo od silnice I/48 za odbočkou na Štramberk), Petrově 

u Strážnice, Sedleci u Mikulova, Vizovicích nebo Zlíně-Malenovicích. Dnes jsou na východní 

Moravě v provozu jen lázně v Kostelci u Zlína a v Ostrožské Nové Vsi. Sirné koupele se 

využívají při léčení zánětlivých chorob pohybového ústrojí a kožních onemocnění. Sirné 

prameny v Sedleci u Mikulova s vysokým obsahem minerálů podmínily vznik unikátní 

národní přírodní památky Slanisko u Nesytu, kde se vyskytuje vzácná slanomilná vegetace. 

 

Velmi známé jsou prameny v obci Bílá - v údolí potoka Smradlavy nebo v Hostašovicích - 

v přírodní památce Prameny Zrzávky. Méně známý pramen je v obci Veřovice, kde je 

využíván místními občany. 

 

Podobný pramen, ovšem velmi malý a málo mineralizovaný, je v katastru města Brušperku, 

asi 1,5 km východně od náměstí na okraji lesního komplexu sahajícího až k Paskovu. Pramen 

Sírkovica je památkou na pradávné síly, které kdysi vytvořily Karpaty. 

 

 
1. Pramen Sírkovica na západním okraji Brušperského lesa. 

 



 

 

 
2. Přístupová cesta k prameni Sírkovica – nezpevněná lesní cesta v místě, kde uhýbá vpravo 

z kopce do lesa. K prameni vede nezřetelná pěšina doleva za mohutným habrem.  

Pěšinou je to od kraje lesa asi 100 m. 

 

Kudy tam: 

Lokalita se nalézá na západním okraji Brušperského lesa v pramenné oblasti bezejmenného 

potůčku, který teče směrem do Paskova a pokračuje jako Lesní potok. Lokalita je obtížně 

přístupná a také se obtížně hledá. Lokalita je značně vzdálená od veřejné dopravy a obtížná je 

i orientace v terénu, zejména v posledním úseku. 

GPS:  49°42'46"N, 18°15'5"E 

Doprava: 

Autobus: příměstskou linkou do zastávky „Brušperk-střed“, odtud pěšky okrajem 

náměstí a okolo kostela, za kostelem odbočit doprava ulicí Dráhy až na okraj 

města (stále po hlavní), kde ulice kříží asfaltku k přehradě a jednak pokračuje 

polní asfaltovou cestou k lesu, kterou pokračujeme. Těsně na okraji lesa 

u křížku odbočuje hlavní cesta vpravo, zde ale pokračujeme rovně 

po neudržované (za mokra blátivé) lesní cestě, po které pokračujeme asi 150 m 

až do místa, kde je křížení lesních cest. Zde odbočíme kolmo vlevo dovnitř lesa 

a po lesní cestě pokračujeme až do místa, kde odbočuje z okraje lesa doprava 

dovnitř lesa, zde šikmo vlevo do údolí vede nezřetelná pěšina a po 100 m je 

upravený pramen. 

Auto:  Do Brušperka a přes město na parkoviště u přehrady na potoce Velký Kotbach. 

Od přehrady asi 200 m severně a pak odbočit vpravo na asfaltovou polní cestu, 

po které pokračujeme až k prameni, viz výše. Tato asfaltová cesta je sice 

pro osobní vůz sjízdná, ale vjezd je možný pouze na povolení Městského úřadu 

Brušperk. 



Pěšky: Lze jít od hráze přehrady Olešná po žluté turistické trase až k hornickému 

skanzenu u dolu Staříč II. Nedaleko za odbočkou ke skanzenu odbočuje 

od hlavní silnice doprava obslužná asfaltová komunikace, která obchází 

východně areál dolu (okolo betonárny Zappa). Zcela na konci areálu dolu je 

odkalovací nádrž, za kterou odbočíme na asfaltovou cestu, vedoucí 

do Brušperka (na této křižovatce je směrovka na Brušperk, cyklotrasa č. 6006). 

Po ní pokračujeme stále okolo lesa k místu, kde u křížku odbočuje kolmo 

doleva mezi poli k městu Brušperk. Zde odbočíme doprava a dále viz výše.  

Cyklotrasa č. 6006 vede od Frýdku-Místku i od Brušperka. 

 



 


