
Podomí studánka

evidenční číslo 43 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 20’ 19,5’’  EO 16° 49‘ 41,4‘‘  533 m n.m. katastr Senetářov
lokalizace - při pěšince u SV okraje Podomského rybníka
zdroj vody - studánka velmi často vysychá
stav - krytá malou betonovou krustou

- dno zaneseno bahnem, uvnitř zbytky desek
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi
ohrožení - pramen by mohl být znehodnocen znečištěnou vodou prosakující z rybníka
navrhované opatření - v jarních měsících odstranit betonovou krustu 

- ověřit vydatnost pramene  a kvalitu vody
- pokud voda nebude pitná, je zbytečné studánku obnovovat.  každém případě

doporučujeme v tomto místě zbudovat lavičku, neboť je odtud pěkný výhled na rybník.
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne19. 8. 2004
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Podomí studánka

evidenční číslo 44 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 20’ 38,8’’  EO 16° 50‘ 51,7‘‘  479 m n.m. katastr Podomí
lokalizace - při lesní cestě asi 800 m V od Podomí

- při zdrojnici Malé Hané v trati zvané v Hluboku
- 50 m V od okraje lesa

zdroj vody - pramen je vydatný zejména v jarních měsících, slabý v době sucha
stav - voda téměř celoročně vytéká ze svahu pod starým pařezem a hloubí koryto k blízkému

potoku
historie/příběh-pověst - místo se nachází v lese (náletový charakter) na ploše polností zaniklé středověké osady

Hamlíkov
- podle vyprávění p. Svobody se „někde“ v těchto místech kdysi nacházela studánka

význam v
krajině/využití lidmi

- studánku jsme v podzimních měsících roku 2004 s dětmi a studenty vyhloubili a
osadili snosem kamení, překryli kamennou stříškou

ohrožení - nebezpečí splachů z blízkého pole nad svahem
navrhované opatření - na jaře ověříme kvalitu vody

- zbudujeme lavičku a označíme přístupovou cestu
fotografie

ostatní poznámky - místo působí výjimečnou atmosférou – chlad a terén s neobvyklými stržemi
- vhodné k relaxaci v parném létě

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne19. 8. 2004
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Podomí 4 studánka

evidenční číslo 45 typ lokality: studánka místní název: Ervínova studánka U
Habrového stání

zaměření  N 49° 20’ 54,9’’  EO 16° 50‘ 35,8‘‘  541 m n.m. katastr Podomí
lokalizace - na okraji lesa 500 metrů SV od středu obce

- 50 metrů V od bývalého kamenolomu (nyní srub Barvínku)
zdroj vody - sloupec vody naplňuje skruž o průměru 80 cm do výšky 1 m

- voda ze studánky vytéká pouze na jaře a v období srážek
- nad studánkou jsou vysazeny dvě lípy 

stav - v zemi je zabudována skruž o průměru 80 cm, nad ní stojí vyzděná kamenná rotundička
- v blízkosti jsou dřevěné lavice
- vytékající stružka naplňuje vyhloubenou jamku
- nad studánkou jsou vysazeny dvě lípy a několik smírčích kamenů

historie/příběh-pověst - studánka byla v minulosti využívána k napájení dobytka na obecním pastvisku
- v 90. letech min. století ji upravil prof. Černý, dřevěný přístřešek však brzy zničili

vandalové
- v roce 1997 ji do dnešní podoby upravil prof. Černý za pomoci o. s. Barvínek
- okolí pravidelně upravují žáci podomské školy

význam v
krajině/využití lidmi

- poslední rozbor (1997) – voda není pitná, proto jen zdroj užitkové vody pro nedaleký srub
- jamka pod studánkou - napájení ptactva
- relaxační místo pro kolemjdoucí

ohrožení - vyplavování hnojiv z nedalekých polí
- riziko prosakování odpadu z černých skládek nad studánkou

navrhované opatření - provést nový rozbor vody
- označit přístupovou cestu u křížku
- opravit rotundičku v místech , kde je mrazem rozrušený beton tak, aby nedocházelo

k prosakování zeminy do studánky 
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) Dáša Zouharová, Marie Zouharová dne18.7. 2004



Podomí 4 studánka
evidenční číslo 46 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 21’ 13,1’’  EO 16° 50‘ 08,4‘‘  540 m n.m. katastr Podomí
lokalizace - v lesní trati Boří asi 700 m S od Podomí

- asi 10 m pod polem
zdroj vody - vymleté koryto pod studánkou svědčí o vydatnosti pramene

- ve dnech pozorování za velkého sucha bylo dno studánky pouze vlhké
stav - rozpadající se kamenná studánka

- kolem mnoho klestí
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- nevyužívána

ohrožení - jistě splachy hnojiv z pole

navrhované opatření - obnovit
- ověřit kvalitu vody
- zbudovat posezení
- označit při cestě nad studánkou

fotografie

ostatní poznámky - místo je velmi dobře přístupné z Podomí i z Krásenska
- vhodný cíl vycházek, tudíž doporučujeme studánku obnovit i v případě, že voda bude

pouze užitková
mapovatel(é) Dáša Zouharová, Marie Zouharová dne18.7. 2004



Podomí prameniště/studánka

evidenční číslo 6 typ lokality: prameniště/studánka místní název:
zaměření  N 49° 20’ 45,5’’  EO 16° 49‘ 28,9‘‘  551 m n.m. katastr Senetářov
lokalizace - pramen Podomského potoka v lesní trati Zanybl 

- 600 m Z od Podomí 
- asi 100 m S od silnice (Podomí-Senetářov)

zdroj vody - nevysychá ani v době sucha
stav - v úžlabině mezi dvěma svahy

- při těžbě dřeva zanesen větvemi 
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- v blízkosti vede turistický chodníček od Podomí k Senetářovu

ohrožení - tlející organické zbytky znehodnocují kvalitu vody
navrhované opatření - okolí pramene vyčistit, poté zvážit možnost zbudováni studánky

- vzhledem k tomu, že v blízkosti vede chodníček, zbudovat zde alespoň lavičky relaxaci
fotografie

ostatní poznámky - chodníček často využívají senetářovské děti při návratu z podomské školy
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne19. 8. 2004
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Podomí prameniště/studánka

evidenční číslo 7 typ lokality: prameniště/studánka místní název:
zaměření  N 49° 20’ 59,7’’  EO 16° 49‘ 26,2‘‘  553 m n.m. katastr Senetářov
lokalizace - v lesní trati Zanybl

- na zdrojnici Podomky, cca 800 m SZ od Podomí
- pramen V od vrcholu Zanybl

zdroj vody - bahnitý terén 
- voda vytéká z půdy i v době sucha

stav - přirozená prohlubeň v úžlabině mezi dvěma svahy
- porost olšin 

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy, níže kaliště

ohrožení
navrhované opatření - možnost zbudování studánky přehodnotit v jarních měsících podle vydatnosti pramene

- nutné vyznačení přístupové cesty
- asi 50 m nad prameništěm vede lesní přístupová cesta ze Senetářova

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne19. 8. 2004
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Podomí prameniště/studánka

evidenční číslo 3 typ lokality: pramen/studánka místní název:
zaměření N 49° 20’ 36,0’’  EO 16° 51‘ 55,5‘‘  402 m n.m katastr Podomí
lokalizace - asi 300 m V od Márovy skály ve vzrostlém smíšeném lese 

- při cestě vedoucí ze Stříbrného lesa nad Márovou skálou k nedaleké asfaltové cestě
v povodí Malé Hané

zdroj vody - vydatný pramen vytékající ze svahu z pod kamene
- zamokřuje blízké okolí i lesní cestu v délce cca 100 m 

stav - přirozená jamka
- povalující se kameny naznačují, že zde v minulosti mohla být studánka 

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy

ohrožení - pole jsou vzdálena cca 1 km
- nad studánkou  je rozsáhlý lesní porost v šířce 800 m, tudíž riziko znečištění vody je

velmi malé
navrhované opatření - zbudovat studánku z kamenného snosu

- ověřit kvalitu vody
- označit u nedaleké cyklotrasy u Malé Hané
- zbudovat lavičku k posezení

fotografie

ostatní poznámky - místo je snadno přístupné, turisticky atraktivní
- romantické údolí Malé Hané

mapovatel(é) Martin a Zuzana Škrobovi, Blanka Vintrová dne20. 7. 2004
M. Zouharová, D. Zouharová 16. 8. 2004
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Podomí 1 prameniště

evidenční číslo 16 typ lokality: prameniště místní název:  
zaměření N 49° 20’24, 3’’  EO 16° 50‘ 48,3‘‘  510 m n.m. katastr Podomí
lokalizace - uprostřed polí cca 700 m JV od Podomí

- nad žlíbkem svažujícím se k lesní trati V Hluboku
- na rozhraní katastrálního území Podomí a Ruprechtova

zdroj vody - několik podmáčených ploch  z nichž nejrozsáhlejší má rozlohu cca 100 x 50 m
- místy souvislá hladina vody

stav - pole oseto ozimými obilovinami
- v nejvíce podmáčených místech plodiny  zahnívají

historie/příběh-pověst - poblíže cesty zvané Grancovák býval v minulosti nevelký Gundlův rybník sycený
pravděpodobně z pozorovaného prameniště

význam v
krajině/využití lidmi

- pole

ohrožení - pramenisko je rozrušováno opakovanou orbou, v jarních měsících a za přívalových
dešťů vodní erozí doprovázenou odplavováním půdy z polí

navrhované opatření - dát prostor přirozené obnově potůčků a mokřin
- zatravnit prameniště
- vysadit protierozní dřeviny zejména kolem potůčků

fotografie

ostatní poznámky - potůčky se zde v jarních měsících již samovolně obnovují, pokud nebudou
rozrušovány opakovanou orbou, pak jistě dojde k jejich přirozené obnově

mapovatel(é) dne10.11.2004



Podomí mokřad

evidenční číslo 7 typ lokality: mokřad místní název: U Rájeckého rybníka
zaměření  N 49° 20’ 21,6’’  EO 16° 49‘ 49,7‘‘  498 m n.m. katastr Senetářov
lokalizace - asi 500 m JZ od Podomí

- mezi bývalou hrází Velkého podomského rybníka a dnešním Podomským (Rájeckým)
rybníkem 

zdroj vody - mokřad, kterým protéká potok Podomka
- v jarních měsících z velké části zaplavený vodou
- během roku hladina vody kolísá

stav - hustý neudržovaný porost mokřadní vegetace
- hojně olšiny, rákos, orobinec aj.
- v obci není kvalitní kanalizace, ani čistička, proto potok přináší mnohé splašky 

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy, hnízdiště ptactva
- zadržuje vodu v krajině
- bakterie v mokřadu čistí vodu (přirozená kořenová čistička), ale jejich kapacita je

nedostačující vzhledem k vysokému stupni znečištění
ohrožení - splašky z Podomí a z polí
navrhované opatření - v Podomí usilovat o zbudování kanalizace a čističky odpadních vod 

- mokřad alespoň občas kosit, tím bránit šíření rumištních rostlin rostoucích na
přehnojených půdách

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne19. 8. 2004
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Podomí mokřad
evidenční číslo 8 typ lokality: mokřad/lužní les místní název:
zaměření  N 49° 20’ 16,3’’  EO 16° 49‘ 28,1‘‘  528 m n.m. katastr Senetářov
lokalizace - v nivě potoka Podomka

- v délce cca 1 km od hráze Podomského rybníka až lukám pod Senetářovem 
zdroj vody - hladina vody během roku kolísá
stav - porost má charakter lužního lesa

- z bylin převažují kopřivy a další druhy, kterým vyhovuje vysoký obsah dusíku v půdě
- zachovány zbytky původních mokřadních rostlin, mezi nimi i chráněných druhů, jako

např. kosatce žlutého, kosatce trávolistého 
- z dřevin převažují vzrostlé olše

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině
- zdroj vody a úkryt pro živočichy

ohrožení - splašky z Podomí
navrhované opatření - vyhlásit za VKP

- v Podomí usilovat o zbudování kanalizace a čističky odpadních vod 
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne19. 8. 2004
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Podomí rybník zaniklý

evidenční číslo 7 typ lokality: rybník zaniklý místní název: Velký podomský rybník
zaměření N 49° 20’ 24,9’’  EO 16° 49‘ 50,5‘‘  532m n.m. katastr Podomí
lokalizace - při J okraji obce Podomí

- louka před Sporthotelem Vrchovina rozkládající se od vesnice až k bývalé hrázi
zdroj vody - potok Podomka přivádí vodu i v době sucha 
stav - plocha bývalého rybníka byla přeměněna v louku, J část rozorána v pole

- potok byl ve 2. polovině dvacátého století nejen napřímen, ale zregulován  i směr toku 
- voda v potoce je znehodnocena splašky z Podomí, v letních měsících je zde doslova

„mrtvá“ zahnívající stoka 
- při JZ okraji jsou zachovány zbytky hráze s porostem stromů a keřů

historie/příběh-pověst - bohatá historie je podrobně popsána v Kronice Podomí
- první zmínka o rybníku pochází z roku 1406
-  v roce 1793 činila délka hráze až ke stavidlu 285 m
- rybník byl zrušen  r. 1806 račickou vrchností

význam v
krajině/využití lidmi

- louka, část je polem

ohrožení - splašky z Podomí
navrhované opatření - zbudovat kanalizaci a čističku odpadních vod v obci Podomí

- udržovat hráz jako zajímavý krajinný prvek - kosit trávu, provádět občasnou údržbu  a
výsadbu dřevin (charakter remízku)

- k obnově rybníka zřejmě nedojde, neboť jeho funkci již v minulosti převzal menší tzv.
Rájecký rybník nacházející se cca 200 m JZ 

fotografie

   

ostatní poznámky - je otázkou, zda zamýšlená výstavba obchvatu obce Podomí, který by měl vést směrem
od Senetářova přes plochu bývalého Velkého podomského rybníka, nenaruší klidovou
oblast  u  obce  Podomí,  která  by  výhledově,   po  vyřešení  problému  likvidace
podomských  odpadních  vod,  tedy  ve  chvíli,  kdy  bude  v Podomce  a  v Rájeckém
rybníku čistá voda, mohla být využita jako rekreační turistická zóna  Podomí. 

mapovatel(é) M. Zouharová,  D. Zouharová dne 19.8..2004
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Podomí rybník zaniklý

evidenční číslo 8 typ lokality: rybník zaniklý místní název: Pod Bořím
zaměření  N 49° 21’ 02,6’’  EO 16° 50‘ 12,5‘‘  521 m n.m. katastr Podomí
lokalizace - cca 300 m SV od Podomí

- na louce u lesa Boří, v místě kde tzv. Grancovák (hraniční cesta) vstupuje do lesa
zdroj vody - dnes je plocha bez potůčku, ve 2. polovině 20. století byla louka i s potokem

zmeliorována
- z drenáží pod silnicí (nad loukou) i U Koupaliště (pod loukou) vytéká voda i v letních

měsících, což svědčí o vydatnosti pramene
stav - louka je pravidelně kosena

- v místech bývalého potůčku, kudy dnes prochází pod zemí drenáž, se vytvářejí erozní
„propadliny“, které v jarních měsících mají rozměr až 1 x 1 x 1  m.

- na okraji lesa je mokřina s vegetací odpovídající svým složením pobřežnímu biotopu
(převažuje orobinec)

historie/příběh-pověst - v kronice Podomí je uvedeno, že rybníček byl malý, plocha měřila jen několik desítek
metrů, písemné doklady o jeho existenci nebyly nalezeny

význam v
krajině/využití lidmi

- louka

ohrožení - hluboké erozní jámy
- nefunkční meliorační drenáž
- splachy hnojiv z polí

navrhované opatření - obnovit meandrující koryto potoka
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne1.10.2004
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Podomí rybník zaniklý

evidenční číslo 9 typ lokality: rybník zaniklý místní název: Na Koupališti
zaměření  N 49° 20’58, 7’’  EO 16° 50‘ 24,1‘‘  509 n.m. katastr Podomí
lokalizace - cca  500 m SV od Podomí

- na okraji lesa
zdroj vody - na okraji lesa vytéká voda z drenážních trubek po celý rok

- dno bývalého rybníčku je celoročně velmi zamokřené
stav - hráz je doposud z části zachovaná

- na bývalém dně rostou převážně kopřivy, v jarních měsících i mnoho typických
mokřadních rostlin, např. orsej jarní, řeřišnice hořká , mokrýš střídavolistý aj.

- rozšiřují se i náletové dřeviny
historie/příběh-pověst - historie je podrobně popsána v Kronice Podomí

- lidová tradice mluví o mlýnské nádrži v začátcích existence Podomí, tedy ještě před
husitskými válkami, k obnovení mlýna došlo patrně v 16. století – jméno Jurášek –
pomístní název Pod Juráškovýma

- roku 1931 byla původní vysoká hráz o 2 m snížena a posunuta asi o 3 m ve směru toku
potůčku. Nově vzniklá nádrž s volejbalovým hřištěm byla používána jako koupaliště.
Pro malý zájem Podomských koupaliště zaniklo (kdy není uvedeno)

význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině
- zdroj vody pro živočichy
- biotop vhodný k rozmnožování obojživelníků a bezobratlých živočichů

ohrožení - splachy hnojiv z polí
navrhované opatření - obnovit meandrující koryto potoka na loukách mezi silnicí Podomí – Krásensko a

bývalým rybníčkem Na Koupališti
- obnovit také rybníček Na Koupališti, neboť ten by mohl být mj. využíván dětmi

z podomské školy a dětmi přijíždějícími do Podomí za víkendovými pobyty, a to ke
koupání i k přírodovědným výukovým programům 

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne 01/10/04
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Podomí rybník zaniklý

evidenční číslo 10 typ lokality: rybník zaniklý místní název: Gundlův rybník
zaměření  N 49° 20’26,4’’  EO 16° 50‘ 45,9‘‘  508 n.m. katastr Podomí
lokalizace - uprostřed polí cca 700 m JV od Podomí,  poblíže zaniklé cesty zvané Grancovák

- nad žlíbkem svažujícím se k lesní trati V Hluboku
- na rozhraní katastrálního území Podomí a Ruprechtova

zdroj vody - pole nad bývalým rybníkem jeví znaky prameniště 
- žlíbky pod bývalým rybníkem jsou velmi podmáčené, místy po celý rok s kolísající

hladinou vody 
- v jarních měsících je povrch zeminy na místě bývalého rybníka hrubě erodován

tekoucí vodou, která má tendenci obnovovat původní koryto potoka
stav - dnes není po rybníku žádné stopy
historie/příběh-pověst - rybník zanikl někdy na přelomu 18. století

- jeho existence je doložena v račickém zámeckém archívu
- plocha je odhadována prof. Černým na  50 x 50 m
- až do doby scelování pozemků v 50. letech dvacátého století údajně přetrvávala část

jeho úzké nízké hráze od ruprechtovské strany
- jméno Gundlův dostal podle německého přistěhovalce v době třicetileté války Kundla

(rod Kundlů v Ruprechtově)
význam v
krajině/využití lidmi

- dnes je na místě rybníka pole

ohrožení
navrhované opatření - obnovení rybníka považujeme za nemožné
fotografie

ostatní poznámky - doporučujeme vyhlášení žlíbků pod bývalým rybníkem za VKP
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne 01/10/04
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Podomí retenční nádrž

evidenční číslo 2 typ lokality: retenční nádrž místní název:
zaměření  N 49° 20’ 44,2’’  EO 16° 51‘ 40,2‘‘  380 m n.m. katastr
lokalizace - v lese asi 2 km V od Podomí

- u asfaltové cesty vedoucí podél Malé Hané
zdroj vody - z lesního svahu stéká několika úžlabinami dešťová voda do prostoru uzavřeného ze

všech stran 
- po deštích zde bývá dlouhodobě mokřina, nebo kolísající hladina vody 

stav - retenční nádrž uzavřená mezi asfaltovou cestou a prudkým lesním svahem
- z JZ strany náznak kamenné hráze
- plocha hustě zarostlá kopřivami, nánosy listí a klestí
- z původních mokřadních druhů kosatec žlutý
- hráz nezpevněná

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje přívaly dešťových vod
- zadržuje vodu v krajině
- v jarních měsících příhodné místo k rozmnožování živočichů
- kaliště

ohrožení - zanášení zbytky rozkládající se organické hmoty a zeminou z okolních svahů
navrhované opatření - vyčistit dno a opravit hráz a přepad

- nádrž by měla mít charakter periodické tůně, která má po většinu roku alespoň nízkou
hladinu vody – vhodný biotop pro bezobratlé a obojživelníky

fotografie

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

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