
Luleč studánky
evidenční číslo 24 typ lokality: studánka, nyní studna místní název: Libuša
zaměření  N 49° 15’ 27,0’’ EO 16° 55’ 20,1’’  325 m n.m. katastr Luleč
lokalizace - 100 m JZ od koupaliště U Libuše 

- studna s pomníčkem na SZ okraji obce 
zdroj vody - vydatný pramen 

- v minulosti údajně studánka, která byla již řadu let přeměněna ve studnu s pumpou
stav - studna s pumpou, odtokové korýtko

- vedle památníček s nápisem Libuša/DCCXI (deska z roku 1880)
historie/příběh-pověst - již v dávných dobách zde vytékal pramen

- jelikož se jednalo o vodu vhodnou pro kojence, byla zde zbudována studna, údajně
před dvěma roky byla voda znehodnocena olejem při údržbě pumpy, dnes je voda
pouze užitková

- Pověst: kněžna Libuše zde napájela svého koně
význam v
krajině/využití lidmi

- užitková voda

ohrožení - studna je pod svahem v záplavové oblasti
navrhované opatření - ověřit kvalitu vody, pokusit se novými technologiemi studnu vyčistit (po poradě

s odborníky)
- v případě neúspěchu zvážit posunutí studny ve směru pramene tak, aby se studna opět

stala zdrojem kvalitní vody k osvěžení návštěvníků rekreačního areálu, pak
doporučujeme architektonicky i technicky lépe vyřešit úpravu studny a jejího
nejbližšího okolí

- oživení legendárního pramene by jistě zvýšilo atraktivnost místa a turistickou
návštěvnost v Lulči

fotografie

ostatní poznámky - turisticky velmi atraktivní místo bohatě zásobené kvalitní vodou z lesů Drahanské
vrchoviny

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne17.8.2004
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Luleč studánky
evidenční číslo 76 typ lokality: studánka místní název: Farská studánka
zaměření neověřeno v terénu katastr Luleč
lokalizace
zdroj vody
stav
historie/příběh-pověst viz retenční nádrž č. 6 (Luleč)

význam v
krajině/využití lidmi
ohrožení
navrhované opatření
fotografie
ostatní poznámky
mapovatel(é)
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Luleč studánky
evidenční číslo 77 typ lokality: studánka místní název: Živá a mrtvá voda
zaměření neověřeno  v terénu katastr Luleč
lokalizace
zdroj vody
stav
historie/příběh-pověst p. Kolomazník, autor neoficiální Kroniky Nemojan, uvádí dvě studánky v lokalitě Slatina (S za

sv. Martinem) s dobrou a špatnou vodou (voda ze špatné studánky prý vyvolávala svrab).
význam v
krajině/využití lidmi
ohrožení
navrhované opatření
fotografie
ostatní poznámky
mapovatel(é)
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Luleč         rybník

evidenční číslo 4 typ lokality: rybník místní název:
zaměření N 49° 15’ 06,4’’  EO 16° 55’ 05,6’’   288 m n.m. katastr Luleč
lokalizace - soukromý pozemek (zahrada)

- 300 m V od kostelu sv. Martina
zdroj vody - rybník je napájen potůčkem tekoucím z bývalého lomu nacházejícího se 300 m SZ ve

svahu nad rybníčkem
- v době pozorování potůček vyschlý, přesto byl rybníček dostatečně naplněn vodou

stav - hráz i okolí udržováno, upraveno
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- soukromé využití majitelem pozemku neznáme
-  zdroj vody pro živočichy
- zadržuje vodu v krajině

ohrožení - u pramene potůčku se nachází sportovní areál 
navrhované opatření - provoz sportovního areálu kontrolovat z hygienického hlediska – neohrozit vodu

v potoku odpadem
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne20. 8. 2004
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Luleč retenční nádrž

evidenční číslo 4 typ lokality: retenční nádrž místní název:
zaměření  N 49° 15’ 30,8’’ EO 16° 55’ 45,0’’  339 m n.m. katastr Luleč
lokalizace - ve svahu pod lesem

- cca 300 m SV nad obecním úřadem
- za domem č. 188

zdroj vody - nádrž zadržuje dešťovou vodu z lesního svahu nad tůní
- v těsné blízkosti studna s pitnou vodou, dříve údajně studánka 

stav - nádrž o průměru cca 20 m s uměle vybudovanou hliněnou hrází 
- voda přitéká z prudkého svahu nad nádrží, pravděpodobně jen když prší, tudíž nádrž

má charakter periodické tůně
- malé množství vody
- u koruny hráze je přepadová roura, těsně pod hrází silnice, odtokové koryto chybí
- ve dnech pozorování voda neodtéká

historie/příběh-pověst - pravděpodobně stopa po kutaci
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržování dešťové vody stékající ze svahu nad ulicí
- místo rekreačního rybaření 

ohrožení - v případě prudkých přívalových dešťů by mohlo dojít k ohrožení domů v blízkosti
nádrže, zejména pokud by došlo k protržení hráze. Proto je důležité nepodcenit kvalitu
hráze.

navrhované opatření - pravidelně udržovat okolí nádrže, které dnes velmi zarůstá plevelnými rostlinami
(alergeny pro okolí)

- zvážit opravu hráze a dořešení přepadu regulujícího hladinu a odtok vody ze svahu 
- pod stromem zbudovat lavičky k posezení

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil, P. Ježková dne22. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Luleč retenční nádrž

evidenční číslo 5 typ lokality: retenční nádrž místní název:
zaměření  N 49° 15’ 27,0’’ EO 16° 55’ 17,8’’  326 m n.m. katastr Luleč
lokalizace - nádrž na vodu na SZ okraji obce

- pod lesním svahem, těsně nad kulturním areálem U Libuše
- 100 m JZ od koupaliště Libuše

zdroj vody - zdrojnice Lulečského potoka sbírající vodu z lesních svahů pod vrcholem Nad Skálou
v délce cca 600 m 

- voda přitéká potůčkem i v době velkého sucha 
stav - betonová hráz o délce cca 10 m zadržuje přívalovou vodu tak, aby poté zvolna

odtékala přepadovým korytem do 5 m vzdálené roury, kterou protéká pod blízkým
kulturním areálem, včetně restaurace

- hráz je v dezolátním stavu
- hliněná nádrž byla zřejmě nedávno mírně prohloubena

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- protizáplavová nádrž kulturního areálu s vyhlášenou studní U Libuše
- zdroj vody pro živočichy
- v jarním období příznivé podmínky k rozmnožování bezobratlých živočichů a

obojživelníků
ohrožení - při prudkých deštích hrozí protržení hráze a zaplavení kulturního areálu
navrhované opatření - akutně  a  radikálně  řešit  regulaci  vody přitékající  ze  svahů  nad  kulturním  areálem

zpracováním projektové dokumentace, neboť dle našeho názoru je pouze otázkou času,
kdy přívalové deště mohou velmi poškodit nákladně zbudovaný kulturní areál

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne 17. 8. 2004
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 nádrž

poškozená hráz a zatrubněníIvoda vytékající pod restaurací
kulturního areálu



Luleč retenční nádrž

evidenční číslo 6 typ lokality: retenční
nádrž/zatopený lom

místní název: Hartlovka

zaměření  N 49° 15’ 49,4’’ EO 16° 55’ 43,3’’  285 m n.m. katastr Luleč
lokalizace - na kopci, cca 800 m S od Lulče
zdroj vody - z důvodů naplnění lomu podzemní vodou byla majiteli lomu těžba ukončena 

- hloubka údajně 18 m
stav - okolí upravené, bez odpadků
historie/příběh-pověst - jméno odvozeno od příjmení majitele – pan Hartl
význam v
krajině/využití lidmi

- rekreační koupání
- zdroj vody pro živočichy

ohrožení - blízkost chatové oblasti
navrhované opatření - udržovat čistotu okolí
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne17. 8. 2004
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Luleč retenční nádrž

evidenční číslo 7 typ lokality: retenční nádrž/dvě
tůně

místní název: Na Kutacích

zaměření  N 49° 15’ 11,3’’  EO 16° 55’ 00,1’’   332 m n.m.
 N 49° 15’ 06,4’’  EO 16° 55’ 05,6’’   288 m n.m. 

katastr Luleč

lokalizace - 300 m SV od kostela  sv. Martina
- u bývalého lomu z části přebudovaného na sportoviště

zdroj vody - i v době sucha je v tůních dostatek vody
- tůně jsou syceny vodou jednak podzemní, jednak povrchovou z okolních svahů
- plocha cca 500 m2

stav - dobrý, zbudován přepad
- v okolí odpadky a rumištní rostliny

historie/příběh-pověst Farská  studánka  bývala  na  parcele  č.  1961 na  louce  na  kopci  (parcela  je  označena  např.
v indikační  skice  z r.  1826).  R.  1902  otevřel  Julius  Gomperz  lom  v Kutacích  v blízkosti
farských pozemků; následovaly spory, které řešil soud. Lom byl povolen, farář se poté odvolal,
jeho odvolání však bylo zamítnuto. Po dobu sporu byly práce přerušeny, zahájeny byly znovu
1905. S postupem těžby hlouběji do skály studánka zanikla. Práce v lomu byly zastaveny1940.
(Dle zápisů K. Nogy.)

- Současná situace: studánka na louce sice neexistuje (pouze vlhká místa, pramen však zůstal –
stéká po stěně lomu. Je patrný zvláště v zimě, kdy voda na stěně nad hřištěm namrzá a tvoří
doslova ledový vodopád.   

 A. Ryšavá, 6.12. 2004
význam v
krajině/využití lidmi

- ideální prostředí pro obojživelníky
- okolí využívají děti k hrám

ohrožení - pohazování odpadků a ukládání odpadu v okolí
navrhované opatření - zachovat přírodní charakter tůní

- odstranit odpadky z okolí
- alespoň jedenkrát ročně pokosit břehy
- zbudovat dřevěné lavičky k posezení, vzhledem k atraktivnosti místa možná i přírodní

dřevěný stolek
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne 20.8.2004
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