
Nemojany studánka

evidenční číslo 25 typ lokality: studánka místní název: U Trati
zaměření  N 49° 14’ 34,6‘‘   EO 16° 54’ 46,0‘‘  277 m n.m. katastr Nemojany
lokalizace - v obci Nemojany, u zahrádek cca 200 m J od obecního úřadu

- cca 30 m S od železniční trati 
zdrov vody - v době pozorování studánka vyschlá, hlína na dně vlhká

- v jarních měsících předpokládáme dostatek vody
stav - pramen vyvěrá pod ořešákem

- nehluboká hliněná jamka, studánka zanesená hlínou
- pod studánkou je odtoková stružka naznačující dostatek vody v jarních měsících

v těsné blízkosti dřevěná lavička k posezení a zábradlí
historie/příběh-pověst - obyvatelé Nemojan uvádí, že před dvaceti lety byla studánka využívána

kolemjdoucími jako zdroj pitné vody
význam v
krajině/využití lidmi

- k posezení
- v jarních měsících pravděpodobně i jako zdroj vody

ohrožení - vzhledem k druhové skladbě bylin kolem studánky (např. merlík všedobr)
předpokládáme znehodnocení vody dusíkem

navrhované opatření - prohloubit, zastřešit
- ověřit kvalitu vody
- od silnice vyznačit přístupovou cestu ke studánce i v případě, že jde pouze o vodu

užitkovou, neboť ve stínu stromu je příjemné posezení pro kolemjdoucí
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004
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Nemojany studánka

evidenční číslo 26 typ lokality: studánka místní název: Bařiny 
zaměření N 49° 14’ 51,7’’  EO 16° 54’ 44,8’’   267 m n.m. katastr Nemojany
lokalizace - u potoka Rakovce v těsné blízkosti nemojanského mlýna

- cca 200 m S od kapličky na návsi
zdrov vody - i ve dnech pozorování vydatný pramen vytékající z trubky zabudované ve svahu
stav - zastřešena zděným asi 2 metry vysokým krytem z roku 1919

- vnitřní část stavby je velmi ponurá, zchátralá
- stavba zvenčí oprýskaná
- nad ní dvě mohutné lípy
- před studánkou boží muka připomínající morové události

historie/příběh-pověst - v lidovém vyprávění se dodnes traduje, že v období moru byla studánka jediným
zdrojem nezávadné vody

- text prosby nacházející se na Božích mukách: „Od moru, hladu a války vysvoboď nás
Pane.“

význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj užitkové vody

ohrožení - v posledních dvaceti letech je voda znečištěna splašky z polí
navrhované opatření - občas odebírat kontrolní vzorek vody, neboť vzhledem k omezování hnojení může být

postupem času voda opět pitná
- vzhledem k vydatnosti pramene, blízkosti mohutných lip a tradované pověsti

doporučujeme (i v případě, že se bude jednat pouze o zdroj užitkové vody) nahradit
starý betonový kryt novým, architektonicky vhodnějším – po konzultaci s odborníkem

- dále doporučujeme upravit okolí studánky, např. vybudovat lavičky a vytvořit tak
podmínky k posezení a odpočinku 

- místo bude atraktivní zejména pro rodinné cyklistické výpravy (osvěžení dětí, umytí
rukou a pod.)

fotografie
ostatní poznámky

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004
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Nemojany studánka

evidenční číslo 27 typ lokality: studánka místní název: U Manžurské skály
zaměření  nezaměřeno katastr Nemojany
lokalizace - v lese cca 2 km SZ od Nemojan v Blatické dolině

- cca 500 m JV od vrcholu Ostatečná hora
- cca 150 m od bývalého lomku

zdrov vody - v době pozorování pramen vyschlý
stav - bývalá studánka, dlouhodobě neudržovaná

- překrytá kameny, náznak odtokové strouhy s kameny
historie/příběh-pověst  V publikaci Studánky (ČSOP Pozořice, 1993) uvedeno: 

- otevřená studánka
- vydatný pramen, který v suchém létě 1992 zeslábl
- lidmi využívána příležitostně

význam v
krajině/využití lidmi

- studánka leží mimo turistické cesty, téměř neužívaná

ohrožení - pravděpodobně pramen zeslábl, tudíž studánka není udržovaná
navrhované opatření - pokud se potvrdí, že pramen je málo vydatný, pak nemá smysl studánku nacházející se

v hůře dostupném místě obnovovat
fotografie

ostatní poznámky - vzhledem ke špatné dostupnosti místa jsme studánku nevyhledali, popis a
fotodokumentace vychází z informací paní Říhové z Nemojan

mapovatel(é) paní Říhová z Nemojan dnesrpen 2004
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Nemojany rybník zaniklý

evidenční číslo 4 typ lokality: rybník zaniklý místní název:
zaměření  N 49° 14’ 38,9’’  EO 16° 55’ 08,8’’   281 m n.m katastr Nemojany
lokalizace - u polní cesty cca 200 m JV od železničního viaduktu nacházejícího se nad silnicí

vedoucí z Nemojan do Tučap
- u levého přítoku potoka Rakovce přitékajícího z polní trati zvané Padělky

zdrov vody - potok má trvalý průtok i v době sucha
stav - na místě rybníka je dnes pole, v okrajové JZ části při polní cestě stojí několik

nevelkých budov
- potok byl regulován a napřímen, jeho břehy nejsou dlouhodobě koseny 

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- pole

ohrožení - fotografie dokládají, že původní mokřadní byliny na březích potoka jsou postupně
nahrazovány rostlinami, jimž vyhovuje vysoký obsah dusíku v půdě, což je
z botanického i estetického hlediska nežádoucí

navrhované opatření - obnovení rybníka není vyloučeno, neboť plocha je zastavěna pouze z malé části
nevelkými budovami

- je třeba co nejdříve zahájit alespoň občasné kosení břehů a následné odstraňování
biomasy, jinak se přemění v rumiště

- nedojde-li k obnově rybníka, pak doporučujeme nebránit tekoucí vodě v postupné
obnově meandrujícího koryta, břehy poté zpevnit výsadbou dřevin 

fotografie

ostatní poznámky - na břehu potoka se nachází několik ovocných stromů
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne29. 10. 2004
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Nemojany rybník zaniklý

evidenční číslo 5 typ lokality: rybník zaniklý místní název:
zaměření N 49° 15’ 45,6’’  EO 16° 54’ 04,8’’   282 m n.m katastr Nemojany
lokalizace - v lese  cca 2 km SZ od Nemojan

- na potoku Rakovec
- od silnice vedoucí z Račic do Nemojan cca 500 m V směrem po lesní cestě 

zdrov vody - celoročně vydatný potok Rakovec
stav - plocha bývalého rybníka je cca 200 roků opakovaně zalesňována

- v současnosti pozorujeme mohutné stromy (olše, buky aj.), na hrázi i kmeny
mohutných třešní

- dochována značná část mohutné hráze (výška cca 8m, u paty šířka cca 10 m)
- v místech, kde protéká koryto potoka, je hráz dlouhodobě postupně erodována 

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- lesní plocha v jarních měsících jistě často zaplavována vodou z meandrujícího koryta
potoka

ohrožení - nešetrná těžba vzrostlých dřevin
navrhované opatření - místo vhodné k obnově rybníka (vydatnost potoka, nezastavěná plocha, terénní reliéf

odpovídá tvaru retenční nádrže)
fotografie

ostatní poznámky - ve svahu u hráze se nachází zbytky sklepa, je možné, že v těchto místech stával mlýn
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne29. 10. 2004
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Nemojany retenční nádrž

evidenční číslo 10
VKP návrh typ lokality: pískový lom místní název: Nemojanský lom

zaměření N 49° 15’ 07,33’’  EO 16° 54’ 25,59’’  283 m n.m katastr Nemojany
lokalizace - lom v neogenních píscích v severovýchodní části intravilýnu obce Nemojan
popis pramene - v lomu jezírko s mokřadními společenstvy
stav - nad lomem lada s teplomilnými druhy dřevin a bylin

- lom zarůstá náletem
historie/příběh-pověst
využití v současnosti - předpokládaný výskyt obojživelníků a významné útočiště ptactva

- lom  v minulosti používán ke koupání, v součansoti z důvodu nízké kvality vody již ne
ohrožení - skládka a neúnosná rekreace
navrhované opatření - prořezání náletových dřevin na dně lomu
fotografie

ostatní poznámky - doporučujeme provést botanický a zejména zoologický průzkum, vhodná zastávka
naučné stezky

mapovatel(é) Michal Mede, Eva Svobodová dne18. 7. 2003
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pohled z hrany lomu teplomilné keže na horní hraně

Lomová stěna

Jezírko na dně, zarůstání náletem


