
Olšany studánka

evidenční číslo 34 typ lokality: studánka místní název: U Wiehlovy boudy
zaměření N 49° 14’ 47,1’’  EO 16° 49‘ 19,1‘‘  472 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - 100 m JZ od rozcestníku Kalečník 

- asi 5 m od asfaltové cesty (cyklostezka č. 5135 ve směru k rozc. Kalečník)
zdroj vody - ve dnech pozorování vyschlá, zemina na dně vlhká (pramen je zřejmě vydatný pouze

v jarních měsících)
stav - v úrovni terénu krytá ztrouchnivělými kládami

- stěny ze tří stran vyskládané kamením
- dno zanesené zeminou
- zjevně delší dobu neudržovaná, chátrá

historie/příběh-pověst Studánky (ČSOP Pozořice, 1993):
„Po zbourání boudy (1968) se nepoužívá, poškozená. Otevřená. Za sucha neteče.“

význam v
krajině/využití lidmi

- nevyužívána

ohrožení - riziko znečištění  motorovými vozidly – vytéká z pod asfaltové silnice
navrhované opatření - vzhledem k tomu, že se nachází blízko Kalečníku, tedy vedle turisticky atraktivního

místa, doporučujeme v jarních měsících přehodnotit vydatnost pramene a obnovení
studánky, neboť i užitková voda by byla příjemným osvěžením např. cyklistů a dětí.
Pak doporučujeme:

- ověřit kvalitu vody
- přeskládat kamennou zídku, stříšku zbudovat také z kamenů
- vyčistit dno
- usadit přírodní lavičku k posezení
- označit přístup od Kalečníku

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany studánka

evidenční číslo 35 typ lokality: studánka místní název: Koretinka 
zaměření N 49° 15’ 03,5’’  EO 16° 51‘ 09,3‘‘  466 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - ve smrkovém lese Z od Olšan, cca 500 m SZ od rybníka

- na pravém břehu pravého zdrojnice Habrovanského potoka
zdroj vody - z trubky mezi kameny vytéká voda, vtéká do potoka

- pramen v den pozorování slabý, ale nepřetržitý
stav - studánka udržovaná, zabudovaná do svahu

- pramen překryt kamením
- studánku je zřetelně vidět z cesty, je  označena cedulí
- 5 m od ní lavička

historie/příběh-pověst - jímaná od roku 1986
- Báseň napsaná na ceduli u studánky:

„Jsem studánka Koretinka, 
vodu mám nad všechny vínka.
Pamatuj si, člověče, pokud tady poteče,
nemusíš o svoje žití, na zemi obavu míti.
Podobu mi lidé dali,
co s přírodou život spjali.
Napij se mé chladné vody,
chraň mě vždy od každé škody,
abych stále čistá byla a vždycky tě osvěžila.“

význam v
krajině/využití lidmi

- podle údajů na informační tabuli je voda pitná, dusičnany vyhovují normě pro
kojeneckou vodu 

ohrožení - vzhledem k tomu, že voda do studánky přitéká z lesních svahů, v blízkosti nejsou ani
pole, ani obydlí, může její stav ohrozit pouze lidský faktor 

navrhované opatření - vyčistit koryto potoka
fotografie

ostatní poznámky - analyzováno v laboratořích AOPK ČR, Lidická 25/27, 657 20 Brno (kontakt ing.
Bradáč, tel. 541 126 222, email:bradac@brno.nature.cz)

- analýza vzorků provedena v letech 1995, 1997, 2000, od roku 2002 každoročně
- v mapách uvedena také chybně jako Kopretinka

mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004
M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004

2



Olšany studánka

evidenční číslo 36 typ lokality: studánka místní název: U Dudka (Kančí)
zaměření N 49° 14’ 41,6’’  EO 16° 50‘ 11,4‘‘  420 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - v lese cca 2 km JZ od Olšan

- mezi vzrostlými stromy cca 15 m od lesní cesty vedoucí skrze Vítovické údolí ke
Kalečníku 

zdroj vody - voda vytéká silným proudem skrze trubku ze studánky, teče do strouhy a do potoka
stav - vyhloubena ve svahu

- hliněné boční stěny (výška cca 1 m) jsou překryty dřevěnou stříškou, hliněné dno
zanesené listím

- cca 30ti cm sloupec vody
- studánka je dobře viditelná i označená
- lávka přes potok a lavičky k posezení

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zjevně využívána kolemjdoucími jako zdroj pitné vody

ohrožení - voda ve studánce je znehodnocována při deštích hlínou splavenou ze svahu a navátým
listím

navrhované opatření - stěny studánky zpevnit zítkou z kamenných snosů, též z kamenů zbudovat stříšku
(trvanlivost), tím zabránit vtékání povrchové vody do studánky

- ověřit kvalitu vody
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany studánka

evidenční číslo 37 typ lokality: studánka místní název: U Hladkého kamene
zaměření N 49° 14’ 22,7’’  EO 16° 50‘ 34,1‘‘  416 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - v lese cca 2 km JZ od Olšan

- v blízkosti křižovatky lesních cest: hlavní cesta od Vítovického údolí směrem na
Olšany se zde prudce stáčí doprava, studánka se nachází při odbočce další lesní cesty
vlevo od křižovatky, cca 20 m ve svahu

zdroj vody - voda jen velmi zvolna vytéká do potoka z kamenné tůňky
stav - studánka je uschovaná ve svahu, seshora překrytá velkým kamenem

- dlouho neupravovaná
- voda téměř stojatá, znečištěná listím a klacíky
- v tomto stavu ji nelze k pití 
- v blízkosti je lavička

historie/příběh-pověst Studánky (ČSOP Pozořice, 1993): „asi od roku 1900“
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy

ohrožení - kameny kolem studánkou se uvolňují, hrozí jejich zhroucení, zavalení studánky a
následné zanesení hlínou a listím

navrhované opatření - provést rekonstrukci studánky: opravit zídku i stříšku – nejlépe z kamenného snosu,
vyčistit dno, snížit terén před studánkou a tím umožnit odtok vody

- ověřit kvalitu vody 
- označit u cesty – upozornit kolemjdoucí
- zbudovat přírodní lavičku

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany studánka

evidenční číslo 38 typ lokality: studánka místní název: Miluška 
zaměření N 49° 16’ 38,4’’  EO 16° 49‘ 41,0‘‘  418 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - 1,5 km JZ od silnice Bukovinka – Račice

- při hlavní cestě procházející údolím ve směru toku Říčky
- 10 m V od cesty, pod svahem

zdroj vody - nejvydatnější z pramenů pozorovaných v mikroregionu (i v době sucha ze dna
probublává několik zřídel)

- pramen vyvěrá ze svahu
stav - kameny přehrazeny dvě tůňky naplněné 30ti cm sloupcem vody 

- stříška se rozpadá
-  okolí neudržované, zarostlé kopřivami, tužebníkem apod.

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- bezpochyby k osvěžení kolemjdoucích (dva hrníčky)
- zdroj vody pro živočichy

ohrožení - listím, které padá do studánky přes stříšku
navrhované opatření Vzhledem k tomu, že se studánka nachází u turisticky velmi atraktivní cesty,

s přihlédnutím k vydatnosti pramene a předpokládané výtečné kvalitě vody, doporučujeme
místu věnovat velkou pozornost:
- nejdříve opravit stříšku
- postupem času možná zvolit jiné, ale co možná nejpřirozenější architektonické řešení

studánky, včetně úpravy nejbližšího okolí
- nejbližší okolí pravidelně kosit a odstraňovat biomasu – tím omezit hromadění

rumištních rostlin
- zbudovat lavičku, případně i srubový přístřešek zejména pro rodiny s dětmi
- označit u cesty
- ověřit kvalitu vody

fotografie

ostatní poznámky - v kraji nevídaný vydatný pramen vody zasluhuje mnohem více pozornosti než
dosud !!!

mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004
M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany studánka

evidenční číslo 39 typ lokality: studánka místní název: Ševčíkova
zaměření N 49° 14’ 20,1’’  EO 16° 50‘ 29,8‘‘  388 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - v lese cca 2 km JZ od Olšan

- asi 30 m vlevo od cesty, která stoupá z Vítovického údolí proti proudu pravého přítoku
Vítovického potoka

- v hustém smrkovém porostu
-  přístup pěšinkou přes dřevěnou lávku

zdroj vody - slabý pramínek vytéká i v době sucha
stav - voda vytéká z trubky zabudované mezi kameny a teče kamenným korytem do potoka

- v okolí studánky porost kapradin a pomněnek
- vedle studánky je obrázek svatého, v blízkosti lavečka 

historie/příběh-pověst Studánky (ČSOP Pozořice, 1993): „jímaná od roku 1990“
význam v
krajině/využití lidmi

- chodníček od cesty napovídá, že je často navštěvovaná kolemjdoucími
- avšak pro kraj neznalého návštěvníka chybí označení u cesty, neboť studánka je ukryta

za hustým smrčím
ohrožení - pouze lidský faktor
navrhované opatření - studánka je uschovaná před zrakem náhodných kolemjdoucích, je třeba ji označit u

cesty
- opravit přístupovou lávku
- pročistit smrčiny v nejbližším okolí studánky od starých zahnívajících klád
- provést rozbor vody

fotografie

ostatní poznámky - velmi romantické lesní zákoutí
mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany studánka

evidenční číslo 4O typ lokality: studánka místní název:
zaměření N 49° 14’ 59,4’’  EO 16° 51‘ 3‘‘  440 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - pod hrází rybníka nacházejícího se na Habrovanském potoku při západním okraji

Olšan 
zdroj vody - ze svahu ústí trubka, ze které vytéká i v době sucha malý pramínek
stav - nově zbudovaná

- okolí vyloženo kameny, voda odtéká kamenným korýtkem do Habrovanského potoka
historie/příběh-pověst - údajně se dříve vydatná studánka nacházela v místech, kde je dno současného rybníka
význam v
krajině/využití lidmi

- k osvěžení kolemjdoucích

ohrožení - kvalita vody může být ovlivněna blízkostí civilizace (10 m nad studánkou vede silnice,
rybník nad hrází je využíván k rekreaci, nedaleko pohostinství)

navrhované opatření - nad trubkou zbudovat stříšku, popř. ve stínu blízkých stromů zbudovat lavičku
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany studánka

evidenční číslo 41 typ lokality: studánka místní název: Parašutistická studánka
zaměření nezaměřeno katastr Olšany
lokalizace - prameniště Malé Říčky

- pramen vyvěrá na pravém svahu cca 150m   nad Říčkou a je vzdálen cca 300 m od
rozcestí Kalečník

zdroj vody - vydatnost v období 1986 až 1991 byla 0, 010 až 0, 055 l/s.
stav - současný stav nám není znám 
historie/příběh-pověst Studánky (ČSOP Pozořice, 1993):

„v roce  1986  olšanští  myslivci  postavili  na  prameništi  studánku  a  nazvali  ji
Parašutistickou na paměť  mladého sovětského parašutisty Žukova, který zde v lednu 1945
zahynul při výsadku, jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Olšanech“

význam v
krajině/využití lidmi

- je možné, že studánka byla zničena při nedávné těžbě, nebo jsme ji jen nenašli

ohrožení - studánka byla kontrolována ve sledovaných letech celkem 7x, z toho pouze jednou
byla znečištěna nepatrným množstvím koliformních bakterií, avšak jednou také
ropnými látkami – po nedaleké havárii lesního stroje

navrhované opatření ČSOP v roce 1993 navrhovalo:
- studánku opravit
- upravit okolí
- označit přístup ke studánce
- kontrolovat kvalitu vody

fotografie - nezdokumentováno 
- černobílá fotografie pravděpodobně z roku 1993 (převzata z publikace Studánky,

ČSOP Pozořice)

ostatní poznámky - přestože jsme studánku hledali dvakrát (2 skupiny), nepodařilo se nám ji v terénu najít,
zdokumentovat a zaměřit. Veškeré uvedené informace o studánce jsme čerpali
z publikace Studánky (ČSOP Pozořice, 1993)

mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004
M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany studánka

evidenční číslo 42 typ lokality: studánka místní název:
zaměření N 49° 15’ 33,2’’  EO 16° 49‘ 28,7‘‘  475 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - cca 1, 3 km JJZ od U Hájovny Říčky

- v úpatí lesního svahu, na levém břehu Říčky, cca 100 m od lesní cesty vedoucí údolím
podél Říčky

- v den pozorování pod právě vytěženou pasekou 
zdroj vody - vydatný pramen - i v době extrémního sucha vytváří tůňku s cca 20ti cm sloupcem

vody 
- odtoková stružka teče přes rozsáhlý mokřad k Říčce

stav - čirá voda
- přirozená tůňka pod velkým kamenem vystupujícím ze svahu, vytvořená bez přičinění

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

- zejména živočichy (pozorována užovka obojková)

ohrožení - jediné možné ohrožení – nešetrná těžba nad pramenem
navrhované opatření - zbudovat kamennou studánku

- ověřit kvalitu vody
- označit u cesty
- případně zbudovat lavičku

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne10. 8. 2004
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Olšany pramen/studánka

evidenční číslo 5 typ lokality: pramen/studánka místní název:
zaměření N 49° 15’ 33,2’’  EO 16° 49‘ 28,7‘‘  475 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - uprostřed smíšeného lesa, cca 3, 2 km SZ od Olšan

- asi 50 m V na levém břehu potoka tekoucího JZ směrem z prameniště pod kopcem
Petrovka

zdroj vody - volně vytéká ze svahu i v době sucha
stav - přirozený pramen ve svahu
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy

ohrožení - nešetrnou těžbou v okolí
navrhované opatření - z kamenů, kterých je v okolí dostatek, zbudovat kamennou zídku s přístřeškem

- o dobré kvalitě vody nelze pochybovat
fotografie

ostatní poznámky - studánka by mohla být cílem vycházek romantickým údolím
mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany prameniště

evidenční číslo 7 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření N 49° 15’ 21,56’’  EO 16° 49‘ 43,6‘‘  493 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - cca 2, 5 km SZ od Olšan, prameniště jednoho z přítoků Malé Říčky v úpatí kopců Nad

Žleby a Na Průseku
zdroj vody - prameniště ve žlíbku 

- délka cca 300 m
stav - rozsáhlé prameniště s původními mokřadními bylinami

- převážně bahnitý terén, drobné tůňky, olšiny
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- přirozené meandry zadržují vodu v krajině
- v hliněných březích hojně nory jezevců

ohrožení - v případě těžby negativní vliv těžké techniky 
navrhované opatření - zachovat stávající přirozený charakter prameniště a přetrvávající izolaci klidného údolí

od turistického ruchu
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany prameniště

evidenční číslo 8 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření N 49° 15’ 21,56’’  EO 16° 49‘ 43,6‘‘  493 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - v lesní komplexu cca 3, 2 km SZ od Olšan

- prameniště JZ pod svahem U Petrovky
zdroj vody - charakter potůčku, i v době sucha s mírným průtokem a bahnitými tůňkami

- meandrující ramena jsou zaplavována zjevně pouze v jarních měsících a v době
přívalových dešťů

stav - přirozeně meandrující potok, koryto neovlivněno zásahem lidí
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- meandry zadržují vodu v krajině, zpomalují tok, zvyšují vsakování vody

ohrožení
navrhované opatření - v budoucnu nenarušit při těžbě použitím těžkých  mechanismů

- zachovat stávající přirozený charakter prameniště a přetrvávající izolaci klidného údolí
od turistického ruchu

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) L. Vévodová, L. Šprtová, K. Holoubková dne20. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 10. 8. 2004
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Olšany mokřad

evidenční číslo 6
VKP 252/32

typ lokality: mokřad místní název:

zaměření N 49° 17’ 05,3’’  EO 16° 49‘ 54,6‘‘  422 m n.m. katastr Olšany
lokalizace - mokřadní louka s rybníčkem v lokalitě U Hájovny Říčky

- asi 400 m J od silnice (Račice-Bukovinka)
popis - pravá zdrojnice Říčky je vydatná

- mokřady jsou podmáčené i v době extrémního sucha
stav - louky kolem mokřadů nejsou koseny, v důsledku hromadění organické hmoty místy

převažuje tužebník jilmový, občas i kopřivy aj. nitrofilní vegetace
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině
- biotop příznivý pro mnoho druhů živočichů

ohrožení - zarůstání rumištními rostlinami v důsledku neodstraňování biomasy, vytlačování
původních druhů rostlin

- provoz motorových vozidel po nedaleké silnici
- blízkost několika obytných domů

navrhované opatření - realizovat pravidelný management – kosením a redukcí náletových dřevin
s odstraněním biomasy

fotografie

ostatní poznámky VKP
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne10. 8. 2004
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