
STEPHAN ZE ŠTERNBERKA 
NECHAL VODU Z PRAMENE 
PROZKOUMAT A NA ZÁKLADĚ 
VÝSLEDKŮ JI OZNAČIL 
ZA ZDRAVÍ PROSPĚŠNOU.

PRVNÍ PÍSEMNÉ  
ZMÍNKY O PRAMENI 

ONDRÁŠOVKY. 
PRAMEN OBJEVEN  

ZDESLAVEM
 ZE ŠTERNBERKA.

Minerální voda Ondrášovka je jednou z nejstarších 
přírodních minerálních vod v České republice. První 
písemné zmínky o prameni současné minerální vody 
Ondrášovky pocházejí z roku 1260, kdy byl tento unikátní 
pramen objeven Zdeslavem ze Šternberka.

Lidé si ji velmi brzy oblíbili a dávali jí přednost před 
ostatními nápoji. Nepili ji pouze pro uhašení žízně,  
ale i pro své zdraví a potěchu. U pramene se často 
zastavovali všichni, kteří cestovali po trase ze Šternberka  
do Opavy. Dlouho se této vodě říkalo „šternberská 
kyselka“. Blahodárné účinky minerální vody na místní 
obyvatelstvo, které překypovalo zdravím, veselostí 
a pracovitostí, nezůstaly samozřejmě bez ohlasu.  
Prvnímu chemickému rozboru byla kyselka podrobena  
ve Vídni roku 1771 Heinrichem Johanem von Crantzem.

Lázeňská historie počíná rokem 1780, kdy vlastnictví pramene 
přešlo z majetku obce Moravský Beroun na knížete von 

Lichtensteina. Ten dal postavit pro lázeňské hosty budovu 
s minerálními lázněmi. Věhlas lázní se velmi brzy roznesl až 
do vzdálené Prahy, Vídně i Krakova a přivedl sem spoustu 

lázeňských hostů, kteří se léčili z různých onemocnění, hlavně 
pak nedostatku červených krvinek, kurdějí, křivice, onemocnění 

sliznice, žaludku a střev či onemocnění nervového systému. 
Lázně vzkvétaly až do roku 1821, kdy byla studna zrenovována 

a do pramene začala pronikat sladká voda. Vinou neschopnosti 
správy pramene se dostala kyselka až k postupnému zániku.

V roce 1882 odkoupil pramen Johann Kothny  
a roku 1897 jej předal do rukou svého syna  
Antona Kothnyho.

Následující období přineslo znovu rozkvět: v roce 1913 byl 
postaven nový lázeňský dům a roku 1919 byla dokonce 

vybudována železniční trať z hlavního nádraží v Ondrášově 
až k minerálním pramenům  (Josefův pramen, pramen 

Marie Terezie, pramen Elitis a pramen Lition). Po druhé 
světové válce přešla zřídla pod národní správu, a stáčírna 

minerální vody v Ondrášově byla postupně  
modernizována a rozšiřována.

Již od roku 1954 se Ondrášovka vyráběla  
i ve formě ochucené minerální vody.

Následně nechal tuto vodu Stephan ze Šternberka 
(1330 - 1357) prozkoumat a na základě výsledků ji 
označil za zdraví prospěšnou, a všem obyvatelům 

v okolí udělil právo tuto léčivou a chuťově výbornou 
vodu bezplatně čerpat. Pramen byl tedy nejen zdrojem 

osvěžující pitné vody, ale také vody léčivé, která měla 
blahodárné účinky na zdraví obyvatel.
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V roce 1993 byla stáčírna privatizována a podstoupila stavební 
a technologickou modernizaci včetně dokončení výstavby 

3,5 km dlouhého minerálkovodu z nového zdroje Sedm Dvorů. 
O rok později byla dále dokončena stanice odželeznění, 

která odstranila ze dna láhve jemný sediment, a současně byla 
uvedena do provozu linka na stáčení do PET lahví.
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PŘÍBĚH  
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ONDRÁŠOVKA

Příběh Ondrášovky dnes rozvíjí rodinná společnost 
Kofola ČeskoSlovensko, která si je velmi vědoma 
sepětí vody a půdy. Aby zdroje jedné z nejstarších 
českých minerálních vod uchránila i do budoucna, 
vrací se ke kořenům a realizuje v okolí Moravského 
Berouna projekty zaměřené na revitalizaci krajiny.
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