
Krásensko studánka

evidenční číslo 17
VKP 216

typ lokality: studánka místní název: Karlova (Karlíkova) studánka

zaměření  N 49° 22’ 03,8’’  EO 16° 50‘ 57,8‘‘  538 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - prameniště pravého přítoku Kulířovského pototka

- u lesní cesty, cca 500 m V od vrcholu Holanda
zdroj vody - vyvěrá ze svahu 

- v době extrémního sucha sloupec vody cca 4 cm
- pod pramenem rozlehlá mokřina s vysokým obsahem vody

stav - studánka vyskládaná z plochých kamenů, kamenná zídka narušena 
- v době pozorování bez odtoku
- odtoková stružka znečištěná listím, klacíky apod.

historie/příběh-pověst • pod prameništěm se táhnou mokřiny, které byly dříve využívány jako louky (ve svazích
kolem jsou z nich vysbírané kamenné snosy)

význam v
krajině/využití lidmi

- pohozená sklenička napovídá, že je voda ze studánky užívána k občerstvení
kolemjdoucích

- mokřina zadržuje vodu v krajině
ohrožení
navrhované opatření - vyčistit dno, nově vyskládat kamennou zídku i stříšku studánky

- snížit odtokovou stružku, tím zajistit vytékání vody ze studánky
- vzhledem k blízkosti ranče ověřit kvalitu vody,  zbudovat přírodní lavičku a označit

přístupovou cestu od ranče 
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) Martin a Zuzana Škrobovi, Blanka Vintrová dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 17. 8. 2004
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Krásensko studánka

evidenční číslo 18 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 21’ 58,1’’  EO 16° 51‘ 09,4‘‘  527 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - asi 300 m JV  od Karlovy studánky směrem k údolí Kulířovského potoka 
zdroj vody - pramínek vyvěrá v úpatí hřebene sevřeného dvěma žlíbky

- zamokřuje i v době velkého sucha terén o ploše 5 x 1 m
stav - hliněná jamka vyhloubená lesní zvěří

- lidmi neupravená
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- podle pobytových stop evidentně zdroj vody pro živočichy

ohrožení
navrhované opatření - zbudovat kamenné dno a stříšku

- označit u nedaleké cesty vedoucí údolím ke Kulířovu (cyklostezka č. 5029)
- ověřit kvalitu vody a zbudovat lavičku k posezení kolemjdoucích
- vzhledem k tomu, že voda vytéká z rozsáhlé plochy lesa, předpokládáme, že voda je

pitná
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) Martin a Zuzana Škrobovi, Blanka Vintrová dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 17. 8. 2004

2



Krásensko studánka

evidenční číslo 19 typ lokality: studánka místní název: Roviny
zaměření N 49° 21’ 15,9’’  EO 16° 51‘ 51,3‘‘  458 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - ve smrkovém lese

- u křižovatky čtyř lesních cest (Kulířov – Krásensko- Studnice- Rychtářov)
- 50 m J směrem od rozcestníku Roviny na levém břehu Malé Hané

zdroj vody - vydatný pramen pod svahem 
- i v době extrémního sucha ze studánky vytéká voda
- velká odtoková strouha

stav - kamenné stěny, dno i přístřešek
- velmi zachovalá

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- místo je často navštěvovano lidmi
- hrníček zavěšený na stromě nasvědčuje, že je voda využívána k občerstvování

ohrožení - v budoucnu necitlivou těžbou vzrostlých stromů
navrhované opatření - vyčisti dno a odtokovou strouhu, opravit stříšku

- zbudovat lávku přes potok a  přírodní lavičku k posezení kolemjdoucích
- označit – u cyklostezky 

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) Martin a Zuzana Škrobovi, Blanka Vintrová dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 17. 8. 2004, 25.12. 2004
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Krásensko studánka

evidenční číslo 20 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 21’ 48,5’’  EO 16° 50‘ 00,9‘‘  532 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - pod svahem na louce při V okraji obce

- cca 400 m SZ od vrcholu Holého vrchu
- při Z okraji zbytku mokřiny

zdroj vody - pramen naplňuje skruž o průměru 120 cm do výšky cca 60 cm
stav - dnes má bývalá studánka charakter skružové studny (hloubka asi 1,8 m) se železným

poklopem 
- okolí je zarostlé původními mokřadními rostlinami, které jsou však postupně a velmi

intenzívně nahrazovány rumištními druhy, zejména  kopřivami apod. 
- nad studánkou dva mohutné ořešáky 

historie/příběh-pověst - v minulosti využívána k napájení dobytka
význam v
krajině/využití lidmi

- bez využití, tedy ladem

ohrožení - nejbližší pole a obydlí cca 200 m Z
- možné znečištění pozůstatky hnojiv z okolních polí 

navrhované opatření - vzhledem k romantickému výhledu a vydatnosti pramene architektonicky upravit
studánku  a pravidelně udržovat její okolí (kosit trávu a tím postupně omezit výskyt
rumištních druhů)

- ve stínu stromů zbudovat lavičky
- označit přístupovou cestu z návsi

fotografie

ostatní poznámky - velmi romantické místo v hodné k ralaxaci  a vycházkám dětí z mateřské školy, uveď
majitelku

mapovatel(é) Martin a Zuzana Škrobovi, Blanka Vintrová dne21. 7. 2004
M. Zouharová, D. Zouharová 17. 8. 2004
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Krásensko studánka

evidenční číslo 21 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 22’ 00,6’’  EO 16° 51‘ 06,5‘‘  501 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - cca 500 m V od vrcholu Holanda

- cca 100 m JV od Karlovy studánky 
- pod bývalou loukou v prameništi pravého přítoku Kulířovského potoka 

zdroj vody - drobný, ale vytrvalý pramínek i v době sucha 
- v těsné blízkosti přirozená jamka o ploše cca 2 m2 zaplněná vodou
- v hustém smrkovém lese

stav - přírodní pramen
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- v blízkosti kaliště

ohrožení
navrhované opatření - v jarních měsících porovnat vydatnost pramene s nedalekou Karlovou studánkou

- poté zvážit zbudování studánky, nejlépe z blízkých kamenných snosů
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne17. 8. 2004
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Krásensko studánka

evidenční číslo 22 typ lokality: studánka místní název:
zaměření N 49° 22’ 19,5’  EO 16° 51‘ 35,6‘‘  510 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - cca 1,3 km SV od vrcholu kopce Holanda, 

- v lesním svahu u levého přítoku Kulířovského potoka
- 50 m Z od lesní cesty vedoucí okrajem lesa od Studnic směrem ke Krásensko

(cyklostezka č. 5029)
zdroj vody - mírný pramen i v době extrémního sucha

- ve studánce cca 10ti cm sloupec vody 
- výrazná odtoková strouha svědčí o vydatnosti pramene
-  mokřina i ve svahu nad studánkou

stav - boční stěny i stříška vystavěny z nedbale uspořádaných kamenů
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- za hřebenem svahu na straně od Kulířova je trempská osada (maringotky a pod.),
předpokládáme, že studánku zbudovali a využívají její občasní návštěvníci

ohrožení - nebezpečí zhroucení zídky postavené i z oválných kamenů
navrhované opatření - vyčistit dno studánky

- zítku rozebrat a postavit bytelněji
- zbudovat lavičky
- ověřit kvalitu vody, označit u nedaleké cyklistické stezky

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne22. 8. 2004
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Krásensko studánka

evidenční číslo 23 typ lokality: studánka místní název: Šestáčka
zaměření  N 49° 22’ 07,3’’  EO 16° 49‘ 59,0‘‘  532 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - cca 1, 2 km V od vrcholu Kojál

- pod hájkem, cca 10 m Z od potoka tekoucího od Kojálu k Malé Hané
- cca 100 m od S okraje obce

zdroj vody - pramen zaplňuje skruž cca 50ti cm sloupcem vody
- v den pozorování sahá voda 10 cm pod přepad 

stav - studánka u paty svahu je ukrytá pod větvemi stromů
- studánka je velmi zanedbaná, do vody padá listí a klestí
- skruž o průměru 60 cm je zapuštěná v zemi na úrovni terénu, bez přístřešku
- odtoková strouha přechází ve vzdálenosti cca 1 m od skruže v rouru o průměru cca 15

cm – délka zatrubnění 10 m, voda odtéká do potoka
- přístupová cesta je vzdálena pouhých 20 m
- pole cca 200 m nad svahem

historie/příběh-pověst - údajně nikdy nevysychá
- v minulosti k ní jezdili lidé z Krásenska pro vodu

význam v
krajině/využití lidmi

- lidmi nevyužívána

ohrožení - zahnívající organické zbytky
navrhované opatření - vyčistit, zastřešit

- zbudovat lavičky
- odebrat vzorek, označit od návsi přístupovou cestu

fotografie

ostatní poznámky - vhodné relaxační místo
mapovatel(é) D. Zouharová dne15. 9. 2004
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Krásensko studánka
evidenční číslo 78 typ lokality: studánka zaniklá místní název:
zaměření N 49° 21’ 01,0’’  EO 16° 51‘ 28,8‘‘  444 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - asi 2 km JV od Krásensko

- cca 800 m JV pod vrcholem Spálená 
- cca 15 m  S od lesní cesty vedoucí od Podomí (od lesní trati Boří) k Malé Hané 

zdroj vody -    vydatný zdroj vody, pramen vymílá cca 20ti metrovou strouhu, která je levým přítokem
potoka přitékajícího od Podomí
-     i v zimních měsících vytéká voda

stav  -     studánka byla zničena zvěří, na jejím místě je dnes bahnitá plocha a povalující se kameny
historie/příběh-pověst -    podle vyprávění obyvetel Krásensko zde bývala kamenná studánka 
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy

ohrožení -    SV od studánky se nachází údolí mající charakter prameniště, jsou zde příhodné
podmínky pro zvěř, která může narušit zbudovanou studánku

navrhované opatření -    místo se nachází nedaleko od cesty, která je často využívána turisty, proto
doporučujeme nejprve zbudovat prozatimní studánkovou stavbu, poté co možná nejdříve  -
po zvážení vydatnosti a kvality vody - ji přeměnit ve studánkovou stavbu odolnou proti
zvěři
-    označit u cesty a zbudovat lavičku k posezení 
-    vzhledem k značné vzdálenosti místa od vesnic doporučujeme zvážit také zbudování
přístřešku pro kolemjdoucí

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) Martin a Zuzana Škrobovi, Blanka Vintrová

Marie Zouharová, Dáša Zouharová
dne21.7. 2004

25.12.2004

8



Krásensko studánka
evidenční číslo 79 typ lokality: studánka místní název: U policajtskyho rybnika
zaměření N 49° 21’ 23,4’’  EO 16° 51‘ 03,7‘‘  474 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace – v jehličnatém lese ve svahu cca 4 m nad potůčkem, který  je J zdrojnicí potoka,

tekoucího od krásenského zemědělského areálu ke dvěma nedalekým  rybníčkům
– cca 2 km JV od Krásensko
– cca 300 m SV pod vrcholem Spálená a 300 m JZ od „Policajtskyho rybnika“

zdroj vody -     pramen vyvěrá ze svahu, i v prosinci je ve studánce cca 15ti cm sloupec vody
-     ve svahu, cca 25 m Z, je další ještě vydatnější pramen, který je využíván zvěří jako
kaliště

stav – studánka  o rozměrech cca 50 x 50 x 20 cm je vyhloubena ve svahu, vyložena kameny
– se shora je překryta plechovou stříškou usazenou na čtyřech dřevěných kůlech
– klády ve svahu mají bránit naplavování zeminy

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidm

- ze studánky je voda odváděna PU hadicí o průměru cca 32 mm údajně až k chatě u
rybníků

ohrožení - spad listí a naplavení zeminy ze svahu
navrhované opatření - vzhledem k vydatnosti a dlouhodobému využití vody doporučujeme prozatimní

studánku přebudovat na studánkovou stavbu
fotografie

ostatní poznámky - vzhledem k tomu, že se studánka nachází v rozsáhlém lesním komlexu, předpokládáme,
že voda je pitná
- studánku je možné posílit pramenem  nacházejícím se ve svahu nad ní – tudíž je možné
zbudovat kaskádovou studánkovou stavbu

mapovatel(é) Marie Zouharová, Dáša Zouharová dne25.25. 12.2004
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Krásensko prameniště/studánka

evidenční číslo 2 typ lokality: prameniště/studánka místní název:
zaměření  N 49° 21’ 09,4’’  EO 16° 51‘ 38,9‘‘  419 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - prameniště v prudkém svahu 100 m V od Malé Hané - zdrojnice Malé Hané 

- asi 300 m JZ od rozcestníku Roviny (místní název Pod Cupíkem), 
zdroj vody - pramen v letních měsících téměř vysychá

- pod ním erozní rýha  potůčku, který se vlévá do Malé Hané
stav - v době pozorování pramen vyschlý, erozní rýha s kameny
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi
ohrožení - v blízkosti  probíhá těžba dřeva (nešetrnými zásahy může být narušeno bohaté

mechové patro, které zadržuje vodu a zpevňuje půdu na skále)
- za velkých dešťů hrozí vodní eroze

navrhované opatření - včasné a šetrné zalesnění po těžbě tak, aby nedošlo k odnosu půdy z prudkého svahu
- předpokládáme, že v jarních měsících má potůček charakter malého vodopádu
- v jarních měsících zvážit vydatnost pramene a zbudování lavičky k posezení

kolemjdoucích
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) Martin a Zuzana Škrobovi, Blanka Vintrová dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 16/08/04
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Krásensko prameniště

evidenční číslo 2 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření  N 49° 21’ 02,7’’  EO 16° 51‘ 27,8‘‘  474 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - asi 2 km JV od Krásensko

- uprostřed lesa, cca 800 m JV pod vrcholem Spálená 
zdroj vody - mokřadní svahová louka s mnohými pramínky zásobujícími středem protékající

potůček
stav - úzké údolí sevřené mezi dvěma hřebeny, převažuje původní bylinná vegetace

mokřadního typu
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině
- zdroj vody pro živočichy
- kaliště

ohrožení
navrhované opatření - zachovat přirozený charakter

- vzhledem k špatné přístupové cestě zbudování studánky nenavrhujeme
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) Martin a Zuzana Škrobovi, Blanka Vintrová dne21. 7. 2004
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Krásensko prameniště

evidenční číslo 4 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření  N 49° 21’ 37,2’’  EO 16° 50‘ 11,0‘‘  536 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - 300 m V od objektu zemědělského družstva Krásensko

- cca 300 m JZ od Holého vrchu
zdroj vody - i v době sucha uprostřed louky vysoká hladina vody 
stav - mokřiny s původní mokřadní vegetací

-  plochu i v době sucha nelze obdělávat běžnou zemědělskou technikou
historie/příběh-pověst - pramenná oblast ve druhé polovině 20. století zmeliorována

- je však zřejmé, že drenáž ztrácí odvodňovací funkci
význam v
krajině/využití lidmi

- louka

ohrožení - splachy hnojiv z polí
- nekosení mokřin způsobí hromadění stařiny a obohacování půdy dusíkem s následnou

převahou rumištních druhů (např. kopřiv)
navrhované opatření - zatravnit pramennou oblast

- obnovit zmeliorovaný potůček
- lehkou technikou kosit i mokřiny
- vzhledem k překrásnému výhledu a dostupnosti místa ze silnice Krásensko – Podomí

zvážit zbudování srubového přístřešku s posezením pro turisty – zejména pro rodinné
cyklistické výpravy, případně zbudování studánky (vzhledem k blízkosti polí by se
jednalo zřejmě pouze o užitkovou vodu), označení u silnice.

fotografie

ostatní poznámky - romantický výhled 
mapovatel(é) D. Zouharová dne15. 9. 2004
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Krásensko prameniště

evidenční číslo 5 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření  N 49° 21’ 21,5’’  EO 16° 50‘ 25,8‘‘  531 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - cca 1, 2 km JV od Krásensko

- v poli cca 600 m Z od vrcholu Spálená
- cca 500 m V od silnice Krásensko - Podomí

zdroj vody - v době pozorování hluboká erozní rýha (hloubka až 1m, šířka místy až 1m)
stav - ve sníženině uprostřed pole (v roce 2004 – oseto kukuřicí) je hluboká erozní rýha o

délce minimálně 200 m vyhloubená dešťovými srážkami, sníženina sbírá vodu
z rozsáhlé polní plochy, dříve zde s největší pravděpodobností tekl potůček, který byl
zlikvidován meliorací.

- erozní rýha odvádí vodu k lesu, kde se ještě před 20 léty rozprostírala mezi polem a
smrkovou lesní monokulturou bylinná enkláva (o rozloze cca 50 x 30 m) . Tato je dnes
v důsledku naplavenin z pole i dlouhodobého nekosení a neodstraňování biomasy tak
přehnojena, že zde dominují kopřivy dosahující výšky až  1 m. V tomto kopřivovém
porostu se voda z polí rozlévá do plochy, biomasa zadržuje splaveniny, poté voda
vtéká na lesní cestu, kterou též velmi eroduje. Předpokládáme, že cesta byla před
melioracemi korytem potoka.

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- polní plocha

ohrožení - hluboká eroze
- uvažujeme-li, že erozní rýha má v průměru hloubku 0,5 m a šířku 0,5 m, pak během

jednoho roku je z pole odplaveno na100m erozní rýhy cca 25 m3 půdy.
navrhované opatření - zatravnit svahy, obnovit meandrující potůček

- dlouhodobě zajistit pravidelné Krásensko a odstraňování biomasy z kopřivové enklávy
- k likvidaci kopřiv by přispělo i trvalé zaplavení enklávy vodou

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne15.9.2004
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Krásensko mokřina

evidenční číslo 4 typ lokality: mokřina místní název: U policajtskyho rybnika
zaměření  N 49° 21’ 29,2’’  EO 16° 51‘ 15,1‘‘  473 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - cca 2 km JV od Krásensko

- cca 200 m Z od lesní cesty vedoucí z Krásensko podél Malé Hané
- kolem zdrojnice vtékající do horního rybníka, cca 50 m Z nad rybníkem

zdroj vody - voda mírně protéká i v době sucha 
stav - přirozený charakter

- přítomnost kopřiv mezi kapradinami signalizuje vysoký obsah dusíku 
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- protékající voda zásobuje dva rybníčky nacházející se u nedaleké chaty
- bahnitá část - kaliště

ohrožení - naplaveniny hnojiv z polí u Krásensko
navrhované opatření - travnaté plochy v okolí rybníčků pravidelně kosit a odstraňovat biomasu

- omezovat přehnojení polí v pramenné oblasti zdrojnic sledovaného potoka
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) Martin a Zuzana Škrobovi, Blanka Vintrová dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 16. 8. 2004

1



Krásensko rybník 

evidenční číslo 2 typ lokality: rybníček místní název: Rybníček za Rychtou
zaměření  N 49° 21’ 49,7’  EO 16° 49‘ 20,0‘‘  564 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - u Krásensko

- cca 300 m JZ od Rychty
zdroj vody - v den pozorování, v době sucha, je rybník naprosto vyschlý

- prameniště S nad rybníčkem bylo ve 2. pol. 20. století  zmeliorováno a z velké části
přeměněno v pole, travnatá plocha je zachována pouze v délce cca 150 m

stav - rybníček zjevně trpí nedostatkem vody, zřejmě je převážnou část roku vyschlý neboť
zarůstá vrbami, dno je zaneseno bahnem a překryto vrstvou stařiny

- hráz zachovalá
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- předpokládáme využití živočichy (zejména obojživelníky, ptactvem a hmyzem)
k rozmnožování a úkrytu, především v jarních měsících, kdy je dostatek vody

ohrožení - splachy hnojiv z polí a jejich hromadění na dně rybníka
- zasychání dna
- zarůstání dna náletovými dřevinami

navrhované opatření - zatravnit pramennou oblast, postupně obnovit koryto potoka
- vyčistit dno rybníka – prohloubit
- pravidelně kosit okolí a odstraňovat biomasu a náletové dřeviny
- nehromadit biomasu u hráze

fotografie

ostatní poznámky - pod hrází je starší nežádoucí skládka organického odpadu.  Mohlo by dojít
k znehodnocení vody Podomského potoka.

mapovatel(é) D. Zouharová dne15. 9. 2004

1



Krásensko rybník 

evidenční číslo 3 typ lokality: rybníček místní název:
zaměření  N 49° 21’ 32,4’’  EO 16° 50‘ 33,7‘‘  516 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - cca 700 m V od objektů zemědělského družstva Krásensko

- cca 500 m J od Holého vrchu
zdroj vody - v době sucha je rybníček nedostatečně zásoben vodou, okrajové části vysychají
stav - rybníček o ploše cca 40 x 40 m

- plocha z 1/3 zarůstá ze SZ strany vyšší bylinou i křovinou  vegetací, 2/3 hladiny jsou
pokryty vegetací vzplývající  na hladině (rdestem, okřehkem a pod.), což naznačuje
vysoký obsah hnojiv ve vodě

- na březích hojný puškvorec 
- kolem přítoku bohatý porost pobřežních dřevin, avšak vzhledem k vysokému obsahu

dusíku i bohatý porost kopřiv a jiných rumištních bylin
- na hrázi lavička

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině
- k rybaření

ohrožení - nedostatečný přítok vody
- malá hloubka - naplaveniny z polí

navrhované opatření - pramennou oblast zatravnit, obnovit koryto potoka, prohloubit dno rybníka
fotografie

ostatní poznámky - koridor potoka navrhnout k zařazení mezi VKP
mapovatel(é) D. Zouharová dne15. 9. 2004

2



Krásensko rybník zaniklý

evidenční číslo 2 typ lokality: rybník zaniklý místní název: Přírodní rezervace
Studnické louky 

zaměření  N 49° 22’ 20,9’’  EO 16° 52‘ 02,7‘‘  519 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - asi 800 m JZ od Studnic

- S od bývalé hráze (po  jejíž koruně vede silnice ze Studnic do Kulířova)
- při křižovatce silnic Kulířov- Studnice - Rychtářov

zdroj vody - potok přitéká z Rozdílů, občas vysychá v době sucha; nejčastěji vysychá část koryta S nad
hrází, v místech, kde je podzemní voda odčerpávána nedalekou vodárnou; v těchto místech
vysychá i v době, kdy v severní části koryta voda ještě  protéká

stav - mokřina u hráze se nachází mimo přírodní rezervaci, je dlouhodobě nekosená, tedy
ohrožovaná sukcesí dřevin a hromaděním dusíku z rozkládající se biomasy

- v přírodní rezervaci s prstnatcem májovým (3,5 ha) je prováděn management každoročně
- pramenná oblast nad rezervací má charakter slatinných luk, nejsevernější část je využívána

jako pole a les
- koryto potoka protékajícího plochou zaniklého rybníka bylo v minulosti napřímeno,

meandry zaslepeny
historie/příběh-pověst - dříve VKP Za Rozdíly

- od roku 2002 přírodní rezervace Studnické louky
význam v
krajině/využití lidmi

- mokřadní louka

ohrožení - v místech , kde není odstraňována biomasa, dochází  ke změně biodiverzity - původní
druhy jsou potlačovány, rozšiřují se náletové dřeviny a rumištní byliny, např. kopřivy –
zejména v zaslepených meandrech

navrhované opatření - obnovit zaplavení zaslepených meandrů vodou
- zajisti Krásensko a redukci náletových dřevin s následným odstraněním biomasy, J i S od

přírodní rezervace
- vzhledem k tomu, že na dně bývalého rybníka se nacházejí studny zásobující Studnice

vodou, nelze uvažovat o obnově rybníka
- za zvážení určitě stojí obnovení zaniklého rybníka S nad přírodní rezervací v trati zvané

Rozdíly, rybník by zadržoval vodu v krajině a tím zvyšoval zásoby podzemní vody pro
studnický vodovod 

fotografie

ostatní poznámky - přírodní rezervace
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne          26.9.2004

1



Krásensko rybník zaniklý

evidenční číslo 3 typ lokality: rybník zaniklý místní název:
zaměření  N 49° 22’ 07,5’’  EO 16° 50‘ 24,7‘‘  509 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - asi 0,5 km SV od Krásensko 

- při polní cestě, cca 300 m SZ od Holandy
zdroj vody - bývalý rybníček je napájen zdrojnicí Malé Hané tekoucí od silnice Kojál - Kulířov
stav - plocha o rozměrech cca 200 x 50 m je zarostlá převážně kopřivami, vrbami i keři bezu

černého, z toho usuzujeme, že rybník již řadu let vodu nezadržuje
- na jižním okraji je hráz narušena, údajně přívalovou vodou, voda odtéká rourou pod

cestou do potoka
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- charakter rumiště

ohrožení
navrhované opatření - zpevnit hráz, dno vyčistit, prohloubit

- obnovit funkci - zadržování vody v krajině
- předpokládáme, že rybník by sloužil i ke koupání

fotografie

ostatní poznámky - rybníček zaznamenán v mapách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního z roku
1990/1996

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne17. 8. 2004
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Krásensko retenční nádrž

evidenční číslo 3 typ lokality: retenční nádrž místní název:
zaměření  N 49° 21’ 02,7’’  EO 16° 51‘ 27,8‘‘  474 m n.m. katastr Krásensko
lokalizace - 500 m J od rozcestníku Roviny

- při severním okraji asfaltové cesty (cyklostezka č. 5029)vedoucí údolím Malé Hané
zdroj vody - nádrž neleží na toku Malé Hané, je zásobována jen dešťovou vodu z okolních svahů.
stav - retenční nádrž vznikla přehrazením roviny při úpatí svahů zbudovanou asfaltovou

silnicí
- V JV části byla v minulosti nevelká hrázka, která zmenšovala plochu nádrže, čímž se

v ní zvyšoval sloupec vody a prodlužovalo období příznivé k rozmnožování
obojživelníků .

- ve dnech pozorování vyschlá, místy hojně zarostlá kopřivami, což svědčí o tom, že dno
je zaneseno naplaveninami organické hmoty

- charakter periodické tůně
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině
- periodická tůň v jarních měsících vhodná k rozmnožování obojživelníků (vzhledem

k velkému poškození hrázky je souvislá hladina vody v nádrži jen Krásensko dobu)
- místy kaliště

ohrožení - ve svahu v těsné blízkosti retenční nádrže je nebezpečný odpad včetně akumulátoru
(pozůstatek zaniklé lesní boudy)

navrhované opatření - nádrž by měla mít charakter periodické tůně, která má po většinu roku alespoň nízkou
hladinu vody, pak je vhodným prostředím pro bezobratlé a obojživelníky

- proto doporučujeme vyčistit dno tak, aby mohlo být zadržováno více vody stékající
z okolních strání při deštích a v době jarního tání

- obnovit a zpevnit hrázku v JV části  - tím zvednout sloupec vody
- zlikvidovat nebezpečnou černou skládku nad nádrží

fotografie

ostatní poznámky - nádrž zaznamenána v mapách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního z roku
1990/1996

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne17. 8. 2004
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