
Habrovany studánka

evidenční číslo 13
VKP 356 typ lokality: dvě studánky místní název: V Horce

zaměření  N 49° 13’ 25,8‘‘   EO 16° 51’ 56,3‘‘  282 m n.m. katastr Habrovany
lokalizace - dvě studánky na pravém břehu potoka cca 700 m JZ od obce Habrovany 

- při JV okraji háje tvořeného směsicí doprovodných dřevin pravého přítoku
Vážanského potoka

- při polní cestě vedoucí z Habrovan kolem Horky do Vítovic
- cca 200 m Z od Vážanského potoka

zdroj vody - vydatný pramen, který zásobuje obě studánky i v době sucha
- sloupec vody v obou studánkách sahá do výšky několika desítek centimetrů, avšak ve

dnech pozorování cca 30 cm pod úroveň terénu 
- není zde náznak odtokové stružky

stav - základ obou studánek tvoří skruž o průměru cca 60 cm vsazená do země, její okraj je
na úrovni okolního terénu. Studánky se nacházejí cca 5 m od sebe. Při chodníčku
vedoucím od 10 m vzdálené polní cesty směrem ke studánkám je malá lavička.

- první studánka je uzavřena v betonové obezdívce se stříškou a bočním poklopem, který
studánku nedostatečně uzavírá, tudíž je voda zanášena listím a studánka je pastí pro
polní hlodavce (ve dnech pozorování 8 utopených jedinců).Povrch je překryt zeminou,
zarůstá vysazeným břečťanem a dalšími běžnými volně rostoucími bylinami i
křovinami.

- druhá studánka, jejíž skruž není zastřešena, byla v podzimních dnech velmi zanesena
spadajícím listím. Taktéž je pastí na hlodavce a jiné drobné živočichy.

- O studánky evidentně delší dobu nikdo nepečuje.
historie/příběh-pověst - studánky se zde nacházely i v minulosti, do dnešní podoby je upravil p. Ševčík

z Vážan v roce  1993, dnes jsou pro něj ze zdravotních důvodů těžko dostupné
význam v
krajině/využití lidmi

- lidmi vůbec
- nezastřešená studánka živočichy (zejména hmyzem a ptactvem)

ohrožení - nezájem obyvatel regionu
navrhované opatření - obě studánky vyčistit.

- zastřešenou studánku uzavřít tak, aby se pod poklopem nemohli do ní dostat a následně
ve vodě utopit hlodavci.

- nezastřešenou studánku  - zvážit její existenci, neboť pokud hladina běžně sahá
několik desítek centimetrů pod  úroveň terénu, pak je studánka vyloženě pastí na
živočichy, neboť po jejich pádu do vody nemají naději dostat se ze studánky ven.
Pokud by se studánka chtěla zachovat, pak je vhodné skruž o  cca 10 vyzvednout nad
terén, tím zabránit splachu povrchové vody s listím, poté skruž překrýt dřevěným lidmi
snadno odstranitelným poklopem.

- v zastřešené studánce ověřit kvalitu vody
- označit u cesty a zbudovat vhodnější, ale přírodní lavičky
- turisté by jistě ocenili také přístřešek a stolek k posezení – místo je k tomu velmi

příhodné 
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Habrovany studánka
evidenční číslo 13

VKP 356 typ lokality: dvě studánky místní název: V Horce

fotografie

ostatní poznámky Vzhledem k tomu, že se studánka nachází při turisticky atraktivní cestě, nedaleko tzv. Skalek
(VKP Habřina - jedinečná habřina a prvohorní skalní až magicky působící výchozy mající
zřejmě historickou souvislost mj. i s osídlením kraje Kelty – cca před 2000 lety), je nadmíru
vhodné zbudovat na tomto romantickém místě příjemné relaxační zázemí pro kolemjdoucí
turisty i cyklisty, tak jak je to běžné např. v zemích severní Evropy. 

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne29.10. 2004
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 jedinečná habřina a sklaní výchozy



Habrovany studánka

evidenční číslo 14 typ lokality: studánka v zahradě místní název: Tomanova
zaměření  N 49° 14’ 04,6‘‘   EO 16° 52’ 31,1‘‘  336 m n.m. katastr Habrovany
lokalizace - na zahradě domu č. 166 v SZ okraji obce Habrovany

- na levém břehu Habrovanského potoka
zdroj vody - vydatnost jsme nemohli posoudit, neboť zahrada byla uzavřena, majitel sem dojíždí

pouze za účelem rekreace, tzn. občas
stav
historie/příběh-pověst - ze studánky si v minulosti údajně brala vodu celá ulice, po změně majitele byla

zahrada oplocena, přístup pro veřejnost znemožněn
význam v
krajině/využití lidmi

- současnou podobu studánky jsme nezjistili, lidé z ulice usuzují, že majitel ze studánky
pravděpodobně čerpá vodu do domu

ohrožení
navrhované opatření - vzhledem k tomu, že se studánka nachází pod lesním komplexem, předpokládáme, že

se jedná o vodu pitnou. Bylo by jistě příjemné pro občany Habrovan, případně i pro
turisty, tradici studánky oživit. Pokusit se s majitelem zvážit, zda není možné vyvést
„potrubí“ ze svahu směrem do ulice, poté nejbližší okolí vývěru vhodně upravit
(lavička, stolek atp.)

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne29.10. 2004
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