
Nové Sady studánka

evidenční číslo 28 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 24’ 01,1’’  EO 16° 54‘ 36,7‘‘  559 m n.m. katastr Březina
lokalizace - na okraji bukového lesa, cca 1,2 km JV od obce na začátku Myslivcova žlebu

- cca 200 m SV od myslivny
zdroj vody - podzemní pramen vydatně zásobující kamennou studnu

- v době sucha sahá sloupec vody cca 1 m pod úroveň terénu
stav - studna je překrytá mohutnou půlkruhovou kamennou zídkou, zastřešena kládami

- u studánky dřevěná lavička
historie/příběh-pověst - studánku údajně obnovil před několika lety pan Jiří Nohel 
význam v
krajině/využití lidmi

- v současnosti příjemné místo k relaxaci 
- dříve pravděpodobně zdroj vody pro nedalekou myslivnu

ohrožení - největší ohrožení v době dešťů a jarního tání splachy  z okolí (listí, hnojivo z polí a
pod), protože studánka je pod úrovní terénu

navrhované opatření - dobudovat zídku tak, aby bránila stékání povrchové vody do studánky
- vyčistit studánku a ověřit kvalitu vody
- označit přístup na cestě k myslivně

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne9. 8. 2004
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Nové Sady studánka

evidenční číslo 29 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 23’ 58,0’’  EO 16° 54‘ 45,7‘‘  546 m n.m. katastr Březina
lokalizace - v Myslivcově žlebu, cca 150 m JV od okraje bukového lesa

- cca 1,2 km JV od obce 
zdroj vody - vydatný pramen zásobuje studnu v den pozorváhí 1 m vysokým sloupcem vody

stav - roubená stavba ze snosu kamení je pevná, střecha z klád
- nachází se v meandru potoka
- potok má přirozené doširoka menadrující koryto – převážně bahnitý charakter

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krjaině

ohrožení - za vydatných srážek je pravděpodobně zanášena povrchvovou vodou, splachem listí i
zeminy

navrhované opatření - k využítí lidmi je vhodnější nedaleká studánka na okraji lesa
fotografie

ostatní poznámky - ca 100 m SZ směrem
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne25.10.2004

7. 12. 2004
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Nové Sady studánka

evidenční číslo 30 typ lokality: studánka místní název: Studánka v Jordánu
zaměření  N 49° 24’ 10,1’’  EO 16° 53‘ 33,2‘‘  443 m n.m. katastr Březina
lokalizace - v jehličnatém lese cca 700 m J od silnice vedoucí do Nových Sadů 

- ve svahu na levém břehu Velké Hané, 10 m V od lesní cesty vedoucí údolím Jordánu
- v místě, kde k Velké Hané z protějšího svahu přitéká západní zdrojnice 

zdroj vody - pramen dostatečně zásobuje vyhloubenou studánku 
- i době sucha sloupec vody cca 10 cm
- voda vytéká volně odtokovou strouhou,

stav - studánka je ze stran i se shora chráněná velkými kameny, přesto je zanesena listím a
šiškami, které ve vodě zahnívají

- pod studánkou je u cesty lavička
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- chodníček svědčí o tom, že studánka je často navštěvovaná lidmi

ohrožení - zahnívající spad listí a pod.
navrhované opatření - o studánku pravidelně pečovat, odstraňovat spad

- voda vytéká z rozsáhlého lesního komplexu, předpokládáme, že je pitná
- vzhledem k tomu,  že  se  nachází  u  frekventované  lesní  cesty,  doporučujeme  ověřit

kvalitu vody a okolí udržovat jako místo vhodné k relaxaci
fotografie

ostatní poznámky - Na smrku u studánky je obrázek s nápisem:
Sv. JÍLJÍ - patron myslivců a obce Studnice

mapovatel(é) D. Zouharová dne 26.9: 2004
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Nové Sady studánka

evidenční číslo 31 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 22’ 47,6’’  EO 16° 52‘ 13,7‘‘  434 m n.m. katastr Otinoves
lokalizace - cca 500 m JV od křižovatky silnic Otinoves - Studnice - Nové Sady, travnaté údolí

mezi lesem 
zdroj vody - pramen nevytéká ze zabudovaných trubek, ale přesto je ve studánce asi 5ti

centimetrový sloupec vody
stav - kamenná zítka ve svahu se zabudovanými dvěma trubkami z nichž voda ve dnech

pozorování nevytéká
- vyhloubená jamka s vodou, přirozená odtoková strouha vedoucí k potoku
- lávka přes potok, vedle malé pískoviště, nedaleko maringotka

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- pravděpodobně zdroj vody pro občasné „obyvatele“ blízké maringotky

ohrožení - možné znečištění vody splachy hnojiv z nedalekých polí
navrhované opatření
fotografie

ostatní poznámky - místo je velmi romantické
- vhodný cíl vycházek do přírody
- přístup komplikovaně polní cestou od silnice nebo z údolí Jordánu údolím od kamenné

studánky kolem zdrojnice potoka 
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne 26.9. 2004
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Nové Sady studánka

evidenční číslo 32 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 24’ 22,5’’  EO 16° 53‘ 20,3‘‘  532 m n.m. katastr Otinoves
lokalizace - při korytě potoka cca 600 m V od křižovatky silnic Otinoves - Studnice - Nové Sady

- v JV části lučního svahu vbíhajícího do  údolí Jordánu
zdroj vody - v době pozorování studánka bez vody
stav - bahnem zanesené dno, plechová stříška na 4 dřevěných kůlech

- dřevěná lávka přes potok
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- v blízkosti srub a chaloupka s totemem
- studánka je zřejmě příležitostně zdrojem vody při táboření v údolí

ohrožení - naplaveniny z potoka
navrhované opatření - pokusit se studánku posunout z koryta potoka do svahu, jinak bude pravidelně

zanášena nánosy bahna a listím
fotografie

ostatní poznámky - okolí je využíváno pro táboření
- vhodné místo pro relaxaci 

mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne 26.9.2004
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Nové Sady studánka

evidenční číslo 33 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 24’ 06,0’’  EO 16° 53‘ 23,3‘‘  553 m n.m. katastr Otinoves
lokalizace - cca 800 m  JV od křižovatky silnic Otinoves – Studnice - Nové Sady

- na vrcholu svahu, který sbíhá do údolí Jordánu
- na hranici lesa a louky 

zdroj vody - i v době sucha velmi vydatný pramen
stav - pramen vytéká z pod vrby

- voda se drží v přirozené prohlubni, poté odtéká cca 50 cm hlubokou erozní rýhou
k nedalekému potoku

- kolem bahnitá plocha
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy

ohrožení - splachy hnojiv z nedalekých polí
navrhované opatření - vzhledem k mimořádné vydatnosti pramene a romantice údolí  vedoucího ke studánce

z Jordánu doporučujeme v těchto místech studánku zbudovat i v případě, že by ověření
kvality vody prokázalo, že se jedná pouze o vodu užitkovou

- zbudovat i lavičku k posezení
- označit přístupovou cestu z Jordánu (od kamenné studánky po zdrojnici Velké Hané)

fotografie

ostatní poznámky - přístup pouze  z údolí Jordánu
mapovatel(é) dne 26.9. 2004
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Nové Sady studánka

evidenční číslo 74 typ lokality: studánka místní název:
zaměření N 49° 25’ 21,5’’  EO 16° 53‘ 19,1‘‘  587 m n.m. katastr: Drahany
lokalizace - cca 1,7 km SZ od Nových Sadů, cca 100 m Z od údolí vedoucího z Drahan podél

pravého přítoku Velké Hané do údolí Jordánu u Nových Sadů
- v roklině uprostřed habro-bukového háje
- cca 20 m pod svahem, nad nímž je nyní bývalé zatravněné pole

popis pramene - drobný pramen vyvěrá v den pozorování ze svahu a vytváří ve studánce
několikacentimetrový sloupec vody

- voda odtéká strouhou
stav - studánka byla zbudovaná před řadou let z kamenného snosu, kameny je obestavěna ze

tří stran, překryta kamennou stříškou
- není zřejmě udržovaná, neboť z kamenů u studánky vyrůstá několikaletý jasan
- v den pozorování zanesena studánka i strouha listím
- kolem studánky se povalují kameny – pravděpodobně původně zídka studánky
- narušená zídka umožňuje vtékání povrchové vody do studánky

historie/příběh-
pověst
využití v současnosti - vzhledem k pozdnímu podzimu nelze vyčíst z terénu, zda je místo lidmi navštěvováno

a jak často
ohrožení - spadem listí

- splachem zeminy a organických zbytků do studánky
- možný splach z bývalých polí

navrhované opatření - studánka se nachází nedaleko nádherného údolí lemovaného bukovými lesy i
habřinami

- údolí je využíváno lidmi k vycházkám a turistice
- proto doporučujeme studánku vyčistit, opravit zídku a stříšku, označit přístupovou

cestu, zbudovat přírodní posezení
- po přehodnocení vydatnosti zejména v letních měsících zvážit ověření kvality vody

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne 5.12.2004
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Nové Sady studánka

evidenční číslo 75 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 25’ 12, 3’’  EO 16° 53‘ 54,0‘‘  544 m n.m. katastr Nové Sady
lokalizace - cca 1, 2 km SZ od obce cca 300 m SV od potoka Velká Haná

- ve svahu koryta levého přítoku Velké Hané
- uprostřed jehličnatého lesa, nedaleko lesní cesty

popis pramene - druhý nejvydatnější pramen pozorovaný v mikroregionu D. vrchovina
- cca 15ti centimetrový sloupec vody, ze studánky odtéká vydatný zurčící potůček

stav - velmi dobrý
- studánka je zabudována do svahu
- dno a stěny ze tří stran zpevněny kamením
- střecha z klád
- voda vytéká silným pramenem, tudíž stačí odnášet naváté listí

historie/příběh-pověst
využití v současnosti - poblíž stopy po malém ohništi, tudíž studánka je zřejmě využívána lidmi

- zdroj vody pro živočichy
ohrožení - naváté listí, naplavená zemina

navrhované opatření - zbudovat pevnou studánkovou stavbu se zázemím (přírodní lavička)
- označit přístupovou cestu
- ověřit kvalitu vody

fotografie

ostatní poznámky - studánka leží na místě velmi dobře přístupném ze dvou stran – od Nových Sadů i od
Drahan

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne7.12. 2004
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Nové Sady pramen/studánka

evidenční číslo 4 typ lokality: pramen/studánka místní název:
zaměření  N 49° 24’ 24,6’’  EO 16° 53‘ 10,0‘‘  571 m n.m. katastr Otinoves
lokalizace - cca 400 m V od křižovatky silnic Otinoves - Studnice - Nové Sady

- na louce ve svahu těsně pod lesíkem
- při horním okraji údolí svažujícího se JV směrem k Jordánu

zdroj vody - vydatný pramen, mokřina i v době sucha, odtoková stružka
stav - bahnitá plocha o rozloze cca 15 x 15 m bohatá na mechové polštáře
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- zadržuje vodu v krajině

ohrožení - možnost splachu z nedalekých polínad lesíkem
navrhované opatření - zbudovat studánku s lavičkou, a to i v případě, že voda bude pouze užitková (ověřit

kvalitu), neboť údolí je opravdu velmi romantické (viz foto), tudíž vhodné k relaxaci,
označit při cestě v údolí Jordánu a u silnice k Novým Sadům

fotografie

ostatní poznámky - přístupné z Jordánu i od silnice vedoucí k Novým Sadům
- v lesích mezi Jordánem a silnicí Studnice – Nové Sady je ze všech zmiňovaných

pramenů na nejpřístupnějším místě
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne 26.9.2004 a 28.10. 2004
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Nové Sady prameniště

evidenční číslo 6 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření  N 49° 24’ 17,2’’  EO 16° 54‘ 58,6‘‘  541 m n.m. katastr Nové Sady
lokalizace - nad lesem, cca 700 m JV od Březiny
zdroj vody - prameniště o rozloze cca 150 x 20 m 

- v údolí pod rozlehlými svažitými pastvinami, které byly ještě před nedávnem zřejmě
polem

- místy tůňky o hloubce až 20 cm
- mokřadní flóra i fauna

stav - lokalita není dlouhodobě kosena, přesto je zde doposud mnoho původních mokřadních
druhů rostlin

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině
- zdroj vody pro živočichy
- zdroj vody pro pasoucí se ovce

ohrožení - znehodnocení mokřadu vlivem hnojiv vyplavovaných z rozsáhlých ploch bývalých polí
navrhované opatření - zajistit alespoň občasné kosení s odstraněním biomasy

- přehrazením údolí pod prameništěm vytvořit menší rybníček, který by mj. mohl sloužit
jako zdroj vody pro pasoucí se ovce

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne9. 8. 2004
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Nové Sady mokřad

evidenční číslo 4
202 VKP

typ lokality: mokřad místní název: Na Milířích

zaměření N 49° 24’ 43,0’’  EO 16° 53‘ 28,9‘‘  544 m n.m. katastr Nové Sady
lokalizace - pod lesíkem, na pravém břehu Velké Hané, cca 200 SZ od silnice vedoucí do Nových

Sadů
zdroj vody - podle místních obyvatel zde bývala pod lesíkem studánka, dnes nenalezena

- mnoho drobný tůněk svědčí o trvale kolísají hladině vody
- stupeň zamokření nevhodný pro pěší chůzi
- plocha cca 70 x 20 metrů

stav - typická mokřadní flóra je vytlačována porostem tužebníku jilmového, což signalizuje
vyšší obsah dusíku v půdě

- lokalita není dlouhodobě kosena
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině
- místy kaliště zvěře
- jistě zdroj vody pro živočichy

ohrožení - nebude-li lokalita kosena, budou původní mokřadní druhy časem zcela potlačeny
navrhované opatření - alespoň nepravidelně kosit, odstraňovat biomasu
fotografie

ostatní poznámky - jsou ve VKP
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne9. 8. 2004
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Nové Sady mokřad

evidenční číslo 5 typ lokality: mokřad místní název:
zaměření  N 49° 24’ 17,2’’  EO 16° 53‘ 02,7‘‘  566 m n.m. katastr Otinoves
lokalizace - cca 300 m JV od křižovatky silnic Otinoves - Studnice - Nové Sady,

- u pole na SZ okraji „slepého“ travnatého údolí svažujícího se mezi lesem k Jordánu
zdroj vody - voda vyvěrá z plochy v minulosti zmeliorovaných polí

- mokřad o rozloze cca 10 x 15 m má uprostřed cca 30ti cm sloupec vody o ploše 2 x 2
m, z něj odtéká potůček

stav - typické mokřadní byliny kolem souvislé hladiny vody
- dlouhodobě nekoseno

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině
- zdroj vody pro  živočichy
- v těsné blízkosti je myslivci nasypáno krmení pro zvěř

ohrožení - splachy hnojiv z pole, které je těsně nad mokřadem
navrhované opatření - zvážit obnovu potůčku a zatravnění části pole nad prameništěm
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne 26.9.2004 a 28.10. 2004
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Nové Sady rybník zaniklý

evidenční číslo 6 typ lokality: rybník zaniklý místní název:
zaměření  N 49° 24’ 10,7’’  EO 16° 53‘ 21,7‘‘  515 m n.m. katastr Otinoves
lokalizace - v lese cca 800 m JZ od Studnic

- cca 300 m Z od Jordánu na zdrojnici, která se vlévá do Velké Hané u kamenné
studánky

zdroj vody - vydatný potůček přitékající z louky nad lesem
stav - po rybníčku zůstaly jen zbytky hráze

- nevelká plocha rybníčku (cca 20 x 15 m) má dnes spíše charakter bahnitého kaliště
historie/příběh-pověst - svah JZ nad rybníčkem byl v minulosti zřejmě loukou, dnes je  pokryt náletovými

dřevinami, tudíž plocha bývalého rybníčku je dnes uzavřena v lesním porostu
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- kaliště

ohrožení - zanikl
navrhované opatření - pro nedostupnost je obnova rybníčku zbytečná
fotografie

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