
Račice-Pístovice studánka

evidenční číslo 47 typ lokality: studánka místní název: U chaty ČSOP Vyškov
zaměření  N 49° 17’ 42,1’’  EO 16° 51‘ 49,3‘‘  347 m n.m. katastr Račice - Pístovice
lokalizace - při potoku Rakovci cca 1,4 km SZ od rybníka Valcha

- asi 300 m  J po lesní cestě od chaty ČSOP Vyškov – viz foto 
- 5 m JV od  lesní cesty

zdroj vody - vydatný  i v době extrémního sucha
stav - do svahu je  v betonové zídce zabudována železná roura o průměru asi 15 cm

- odtoková strouha vytváří mokřinu o rozměrech cca 20 x 5 m, z ní vytéká potůček
směrem k potoku Rakovci

- pramen vytéká z lesního komplexu
historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová (rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„V  zadním  žlebu  je  dosud  udržována  studánka  výborné  studené  vody  vytékající  trubkou.
Zásluhu na tom, že je stále ještě v pořádku, má z velké míry hlavně majitel nedaleko stojící
chaty,  která  je  postavena  již  na  katastru  obce  Bukovinky,  avšak  studánka  patří  ještě  do
katastru obce Račice.“

význam v
krajině/využití lidmi

- využívána jako zdroj vody pro  chatu ČSOP  Vyškov, nedalekou chatu
- vyšlapaný chodníček signalizuje i  užívání turisty

ohrožení
navrhované opatření - studánka je funkční, estetická hledisko velmi potlačeno

- navrhujeme architektonicky upravit, zbudovat posezení
- ověřit kvalitu vodu
- označit přístupovou cestu od cesty vedoucí údolím Rakovce
-

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne10. 9. 2004
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Račice-Pístovice studánka

evidenční číslo 71 typ lokality: studánka - Z místní název: Oslí studánka
zaměření  N 49° 17’ 16,0’’  EO 16° 50‘ 22,4‘‘  516 m n.m.
lokalizace Lokalizace mokřadu v lesní trati Oslí studánka

- u silnice vedoucí z Račic do Bukovinky cca 3 km SZ od Račic
- S směrem od silnice - v místě, kde pramen Říčky protéká pod silnicí

zdroj vody - celoročně vydatný pramen
stav - studánka nenalezena, není zanesena ani  v mapě Českého úřadu zeměměřičského
historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová ( rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„Jak se dovídáme z listiny,  která byla nalezena při opravě radnice v báni její věžičky, bylo v roce 1807
takové sucho,  že  úroda byla zničena a lesní  stromy usychaly.  Také zámek,  který byl  až do té  doby
zásobován vodou  z Oslí studánky u Říček   přinášenou oslíkem ve dvou vědýrkách, trpěl nedostatkem
vody.  Proto  byly  dva  prameny  tekoucí  podél  cesty  vedoucí  k Říčkám,  spojeny  s nově  zachyceným
pramenem a byly vytvořeny tři nádrže (rybníčky), z nichž byla voda dopravována dřevěnými korýtky na
zámek. Roku 1912 byla korýtka nahrazena železným potrubím.“

význam v krajině/využití
lidmi

- přirozený rezervoár vody v krajině

ohrožení - blízkost silnice
navrhované opatření - vzhledem k tomu, že studánka je opředena pověstí, doporučujeme oblast kolem pramene Říčky

podrobněji prozkoumat, zejména v době sucha,  najít místo vhodné pro zbudování
architektonicky citlivě řešené studánky i s posezením. Nepochybujeme o dobré kvalitě vody
v těchto místech.

- z přírodovědného hlediska se jedná o jedinečné místo – přírodní park Říčky, proto volbu místa
pro studánku je třeba konzultovat s ochranáři. Přesto si myslíme, že se jedná o jedinečnou
lokalitu, která by pomohla oživit povědomí obyvatel i turistů o regionální historii i přírodní
jedinečnosti místa.

fotografie

 

ostatní poznámky - předpokládáme, podle dochovaného názvu lesní trati Oslí studánka ( mapa 1 : 10 000 Českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního z roku 1974/stav z roku 2000), že se studánka před cca
200 léty nacházela poblíž dnešního mokřadu u pramene Říčky. Proto lokalizace odpovídá
tomuto mokřadu. Na lokalizaci Oslí studánky jsme se dotazovali tří osob, ani jedna netušila,
v kterých místech se studánka nacházela, eventuelně nachází. O existenci studánky nic nevěděli
ani obyvatelé hájenky na Říčkách, tudíž předpokládáme, že studánka zanikla a zachoval se
pouze název lesní trati Oslí studánka.

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne 26.11.2004
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Račice-Pístovice studánka
evidenční číslo 72 typ lokality: studánka - Z místní název: V Salárni
zaměření  N 49° 17’ 34,2’’  EO 16° 52‘ 00,5‘‘  318 m n.m.
lokalizace - cca 50 m JZ od pomníčku, který se nachází v místě, kde polní cesta odbočuje do Rakoveckého

údolí ze silnice vedoucí od Račic k Ruprechtovu 
zdroj vody - vrt, studna a vydatný pramen vytékající z betonové roury zabudované ve svahu
stav - místo se studnou  a pramenem bylo v minulosti oploceno a označeno cedulí: „VODNÍ ZDROJ,

I. stupeň ochrany, JZD KG Vyškov“, studna uzavřena v boudě. Torzem původního oplocení je
kovová brána, která ztratila význam. Břehy potůčku tekoucího od pramene jsou lemovány
nádhernými vzrostlými olšemi, avšak místy těžko proniknutelným mlázím náletových dřevin.
Bylinný podrost je dlouhodobě neobhospodařovaný, tudíž se zde nakupila stařina.

- předpokládáme, že pramen vytékající z betonové roury je vyústěním drenáží z okolních svahů,
zřejmě tedy nejde o původní pramen. Ovšem nakupené kameny kolem něj mohou být stopou po
zaniklých sklepích salajkáře Fleischera.

- Vrt se nachází na louce mimo oplocený areál, je ukrytý v kovové rouře s kovovým poklopem.
historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová (rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„Nejkvalitnější a hojně tekoucí bývala voda v Salárni, v místech, kde odbočovala polní cesta ze silnice
vedoucí do Ruprechtova, do Žleba. Kdysi zde stávaly sklípky, v nichž ještě v první polovině 19. století
vyráběl z dřevěného popela salajku – potaš – panský salajkář Fleischer.  Salajky, uhličitanu
vápenatého, se v minulosti užívalo místo sody k měkčení  vody a při vyčiňování kůží. Po druhé světové
válce se však tento vydatný pramen  krásné pramenité vody při hledání zdroje pro zřízení obecního
vodovodu ztratil. Později zde byla vyhloubena studna, ze které byl zřízen vodovod pro Hranečník a od
roku 1973 i pro kravín v zemědělském družstvu.“

význam v
krajině/využití lidmi

- předpokládáme (vzhledem k nápisu na zchátralém oplocení), že voda je stále zdrojem pro
vodovod k Hranečníku a pro kravín

ohrožení - blízkost frekventované silnice
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Račice-Pístovice studánka
navrhované opatření - nádherné místo, překrásné stromy, tolik vody a tak zaneřáděné okolí! Není to škoda?!!! A tak

blízko turistické cesty. Proto doporučujeme okolí pramene zrestaurovat v harmonii s kouzlem
okolní krajiny  a jedinečné historie obce Račice. Vzhledem k atraktivnosti místa doporučujeme
architektonicky upravit  pramen, a to i v případě, že vytékající voda je pouze užitková. Místo je
nadmíru vhodné ke zbudování přístřeší pro turisty v nesnázích nebo pro turisty s dětmi, tak jak
to vídáme v severských zemích – tudíž nebylo by od věci zde zbudovat srubový přístřešek.

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne26.11.2004
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Račice-Pístovice studánka

evidenční číslo 70 typ lokality: studánka - Z místní název: Slaná voda
zaměření N 49° 18’ 01,4’’  EO 16° 51‘ 50,8‘‘  378 m n.m., studánka v  lese

N 49° 17’ 57,7’’  EO 16° 51‘ 46,4‘‘  334 m n.m., pramen na louce 
lokalizace Lokalizaci  studánky pouze odhadujeme na základě údajů  z rukopisu  od paní  Stryjové.  Ani

majitelé  chaty  čp.  245  o  existenci   studánky  Slaná  voda  nic  nevědí.  Předpokládáme,
následující:

- zmiňovaný potůček (dříve se slanou vodou) dnes se studánkou ve skruži se nachází
v lese nad zahradou chaty čp. 245, cca 300 m S od chaty,  cca 100 m S od okraje lesa,
cca  800  m SZ od  pomníčku nacházejícího  se  při  silnici  Račice  –  Ruprechtov.  Je
pozoruhodné, že cca 50 m pod skruží směrem k chatě se potůček rozlévá do plochy a
jeho koryto zaniká.

- cca 200 m JZ od výše zmíněné skruže je uprostřed louky vydatný pramen – přirozený,
bez stop po studánce

zdroj vody - skruž je pravděpodobně sycena povrchovou vodou z potůčku, který v letních měsících
vysychá 

- pramen na louce - přirozený a vydatný, okamžitě pod pramenem vytváří koryto
potůčku

stav - skruž o průměru cca 80 cm je na úrovni hladiny potoka poškozena, tudíž se dovnitř
dostává povrchová voda, otvor je zajištěn „sítem“, do skruže nebylo možné nahlédnout
– zajištěný poklop. Na úrovni hladiny potoka je ze skruže odtokový otvor.

- přirozený pramen  na louce - v místě kde vyvěrá je mohutná stará olše. Podél koryta je
několik dalších vzrostlých olší, břehy potůčku jsou pokryty mnohaletou nekosenou
stařinou, ze stromů spadenými větvemi. 

historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová ( rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„V místech, kde dnes ve Žlebě stojí chaty čp. 245 a 256, bývala na okraji údolí studánka, které
se říkalo Slaná voda. Prý podle toho, že zde kdysi přitékala od Černova potůčkem slaná voda,
která však po nějaké době svou slanou příchuť ztratila. Vyprávělo se o ní, že ve sklepeních pod
Černovem (lidé totiž věřili, že tu kdysi stával hrad) prý byly uloženy velké zásoby soli. A když
se  sklepní  klenba  prolomila,  dostala  se  prosakující  voda až  k uložené  soli.  Ta  se  pomalu
rozpouštěla a spolu s vodou se dostala do potůčku u studánky.“

význam v
krajině/využití lidmi

- studánka na potůčku je využívána majiteli chaty (zbudoval ji údajně praděd
současného uživatele chaty, který postavil i chatu  čp. 245, odváděl vodu do bazénu za
chatou). Současní uživatelé neměli doposud o pověsti ani tušení.

- vydatný pramen na louce má přirozený charakter
ohrožení - hospodaření – těsně kolem pramene na louce a koryta odpovídajícího  potůčku byla ve

dnech pozorování ohrada s pasoucími se koňmi
navrhované opatření - přirozený pramen na louce se nachází pouze cca 150 m S od cesty vedoucí

Rakoveckým údolím od Račic směrem na Jedovnice. Vzhledem k romantice okolí,
existující pověsti a ranči u chaty čp. 245 doporučujeme na tomto turisticky atraktivním
místě obnovit architektonicky co nejpřirozenější studánku i s posezením a označením u
nedaleké cesty. Studánka by mj. oživovala povědomí obyvatel i turistů o regionální
historii.
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Račice-Pístovice studánka
fotografie

statní poznámky - přesné místo bývalé studánky nelze z dostupných údajů určit
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne26.11.2004
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Račice-Pístovice studánka

evidenční číslo 73 typ lokality: studánky – Z (3x) místní název: Jehličky
zaměření  N 49° 17’ 22,3’’  EO 16° 53‘ 08,2‘‘  339 m n.m.
lokalizace - v polích a vsadu pod Ježkovickým kopcem

- cca 500 m V od Valchy
zdroj vody - prameny svedeny do melioračních drenáží
stav - od provedení meliorací studánky neexistují
historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová ( rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„Dobrou vodu mívaly také Jehličky. Až do roku  1968, kdy byla tato polní trať odvodněna,
vytékala voda z drenážky u „ježkovického křížku.“ 

význam v
krajině/využití lidmi

- pole a sad

ohrožení - vodní eroze
navrhované opatření - vzhledem k tomu, že v minulosti se jednalo o vydatnou pramennou oblast,

doporučujeme co nejdříve zvážit zatravnění svažitých částí lokality
- po ztrátě funkce melioračních drenáží doporučujeme zvážit obnovu studánek

fotografie

ostatní poznámky - údajně zde byly do meliorací v roce 1968 tři studánky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne26.11.2004
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Račice-Pístovice studánka

evidenční číslo 74 typ lokality: studánky – Z (asi 3x) místní název: Za Humny/ U Studýnek
zaměření  N 49° 16’ 46,4’’  EO 16° 52‘ 49,2‘‘  331 m n.m.
lokalizace - S okraj obce Račice

- cca 600 m JV od Valchy
zdroj vody - prameny svedeny do melioračních drenáží
stav - od provedení meliorací studánky neexistují
historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová ( rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„Studánky byly také na loučkách Za Humny, což dosvědčuje i název trati U Studýnek.“
význam v
krajině/využití lidmi

- pole

ohrožení - vodní eroze
navrhované opatření - pokud by se uvažovalo v katastrálním území Račic o zatravňování polí, pak vzhledem

k tomu, že se v minulosti jednalo o pramennou oblast, doporučujeme parcelu zatravnit,
fotografie

ostatní poznámky - údajně  se zde v minulosti nacházeli tři studánky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne26.11.2004
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Račice-Pístovice pramen/studna

evidenční číslo 48 typ lokality: pramen/studna místní název: Artézská studna
zaměření  N 49° 17’ 51,0’’  EO 16° 50‘ 52,0‘‘  327 m n.m. katastr Račice - Pístovice
lokalizace - cca 2 km SZ od rybníka Valcha

- na okraji lesa, asi 200 m J od cesty vedoucí Rakoveckým údolím
zdroj vody - vydatný pramen
stav - zděná budova, oplocení, udržované okolí
historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová (rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„Bez vody bývaly odjakživa pouze Kopaniny, i když  zde byl v Malé Kopanině zbudován u
lesa malý reservoár pro soukromý vodovod bývalého hajného Augustina Sedláčka z čp.
219. První vodovod byl v račicích zřízen, jak již bylo uvedeno, pro zámek, pak pro pivovar
a v roce 1913 pro vilu Františka Eliáše (čp. 68). Do školy byl zaveden vodovod kolem
roku 1958. Po druhé světové  válce začala o zřízení  vodovodu uvažovat  i  obec Račice.
Vzhledem k různým okolnostem, které této akci nepřály, si museli obyvatelé vesnice počkat
ještě  pěknou řádku let,  a to  až do rok 1980. V souvislosti  s rozšiřováním drnovického
vodovodu prováděl  geologický ústav  také  v okolí  Račic  několik  zkušebních vrtů.  Jejich
výsledky však nebyly příliš uspokojivé. Gejzír dobré vody vytryskl v Rakoveckém údolí. Po
mnoho  let  stříkal  z artézské  studny  jen  tak,  později  se  stal  zdrojem  pitné  vody  pro
Ježkovice.  V roce 1974 byly dělány vrty do hloubky 120 metrů u potůčku Rakovce pod
Jehličkami. Vrty se zdařily, takže následujícího roku začal být budován rezervoár na Baště
a v roce 1980 se rozzurčela voda  ve vodovodních kohoutcích prvních račických občanů.“

význam v
krajině/využití lidmi

- - dnes je využíván jako zdroj vody pro obce Ježkovice, Ruprechtov a Podomí

ohrožení
navrhované opatření
fotografie

ostatní poznámky - pramen  v minulosti vyvěral samovolně z podzemí, v zimě namrzal v ledovou fontánu 
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne10. 9. 2004

1



Račice-Pístovice rybníček

evidenční číslo 5 typ lokality: rybníček místní název:
zaměření  N 49° 16’ 56, 2’’  EO 16° 51‘ 20,6‘‘  500 m n.m. katastr Račice - Pístovice
lokalizace - cca 1,5 km SZ od Račic

- na prameni Račického potoka
- v lese, cca 100 m J od silnice Račice – Bukovinka
- JV ve směru  toku se nacházejí další dva bezejmenné rybníky a třetí rybník zvaný

Srdíčko
zdroj vody - celoročně vydatný pramen
stav - nejsevernější rybníček je postupně zanášen tlejícím listím a zeminou

- tři rybníky pod ním jsou v dobrém stavu, udržovány 
historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová (rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„Další račický rybník, zvaný Pod Zámkem nebo též Srdíčko, se nachází na horním konci
Račic  při  silnici  směrem na Bukovinku.  Dříve sloužil  hlavně jako rezervoár vody k hašení
požárů. V letech 1935/36 byl upraven na pěkné koupaliště s dřevěnými kabinami. Po válce se
z  něj  však  stalo  skladiště  odpadků.  Proto  počátkem 90.  let  20.  století  byla  zahájena jeho
oprava  a  v současné  podobě,  i  když  je  chovným  rybníkem,  se  hlavně  v létě  stává
vyhledávaným  místem  odpočinku  zejména  račických  nejmenších.  Rybníček  pod  zámkem je
napájen  malým potůčkem tekoucím od Říček. Přitéká z Vidlářky. Než se dostane pod zámek,
musí protéci třemi rybníčky, které nechal vybudovat v lesích jako zámecký rezervoár rytíř Jan
Huschka  z Račicburgu, jenž vlastnil Račice v létech 1802 – 1818. Jak se dovídáme z listiny,
která byla nalezena při opravě radnice v báni její věžičky, bylo v roce 1807 takové sucho, že
úroda byla zničena a lesní stromy usychaly. Také zámek, který byl až do té doby zásobována
vodou  z Oslí studánky u Říček (poz. autora - viz název lesní trati Oslí studánka mapa 1 : 10
000  Českého  úřadu  zeměměřičského  a  katastrálního  z roku  1974/stav  z roku  2001  )
přinášenou  oslíkem  ve  dvou  vědýrkách,  trpěl  nedostatkem  vody.  Proto  byly  dva  prameny
tekoucí podél cesty vedoucí k Říčkám, spojeny s nově zachyceným pramenem a byly vytvořeny
tři nádrže (rybníčky),  z nichž byla voda dopravována dřevěnými korýtky na zámek. Roku 1912
byla korýtka nahrazena železným potrubím.“

význam v
krajině/využití lidmi

- všechny zmíněné rybníky zadržují vodu v krajině
- nejsevernější z nich je příhodnou periodickou tůní k rozmnožování obojživelníků
- udržované rybníky slouží k rekreaci a zřejmě i k chovu ryb

ohrožení - ohrožen je pouze nejsevernější a nejmenší rybníček nánosem organické hmoty  a
zeminy

1



Račice-Pístovice rybníček
navrhované opatření - alespoň o několik desítek cm prohloubit dno nejsevernějšího rybníčku tak, aby

nedocházelo počátkem léta k vysychání 
fotografie

ostatní poznámky - kaskáda čtyř rybníků na Račickém potoku
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne29.10. 2004

26.11.2004
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 první nejsevernější - téměř zanikly rybníček  druhý rybníček - udržovaný

třetí rybníček - udržovaný tvrtý udržovaný rybníček - nazývaný Pod
Zámkem nebo podle tvaru nádrže Srdíčko



Račice-Pístovice rybník zaniklý

evidenční číslo 11 typ lokality: rybník zaniklý místní název: Na Rybničkách
zaměření  N 49° 17’ 08,8’’  EO 16° 52‘ 30,4‘‘  320 m n.m. katastr Račice - Pístovice
lokalizace - cca 100 m JV pod rybníkem Valcha

- JV od silnice na Račice
zdroj vody - vydatný potok Rakovec
stav - rybník v minulosti zrušen, dno rozoráno
historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová (rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„Potok  Rakovec  U Valchy vytváří  první  rybníček,  který  tu  byl  zřízen  kdysi  dávno pro
hospodářské  účely.  Sloužil  především  jako  rezervní  nádrž  račickému  mlynáři,  později
panskému valchaři kůží, který tu pracoval ještě v první polovině 19. století, a naposledy ke
koupání ovcí před střiží. Od Valchy se Rakovec klikatí vrouben olšemi a vrbovým křovím
po „loučkách“ směrem k bývalému mlýnu. Část jeho toku byla odvedena bočním ramenem
do  rybníka  u  mlýna, který  se  v současné  době  nachází  v objektu  ZOD  Drnovice.
Z rybníčka byla voda vedena jednak na pilu a jednak na mlýnské kolo, které uvádělo do
pohybu mlýn.“

„V minulosti měly Račice řadu rybníků a vodních nádrží. Dnešní rybník U Valchy, zvaný
dříve  horní,  býval  v minulosti  mnohem větší,  než je  tomu dnes. Nasvědčuje  tomu jeho,
ještě dnes velmi dobře patrná, mohutná hráz. Od Valchy se táhly dva rybníky a mokřiska
až k     račickému mlýnu   a k louce zvané Brusnica (dnes je tam hřiště Sokola), kde prý býval
také rybník. Svědectvím toho je mohutná hráz u mlýna, pod níž býval sad. Od račického
mlýna,  dnes  již  neexistujícího,  teče  Rakovec  podél  úpatí  Podhory  do  Pístovického
rybníka...“

význam v
krajině/využití lidmi

- pole

ohrožení - na polních plochách vysoký obsah dusíku
navrhované opatření - podmáčená a nejsvažitější místa  postupně zatravnit
fotografie

ostatní poznámky - o jeho existenci svědčí terénní stopy a údajně pomístní název Na Rybníčkách, též I.
vojenské mapování

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne10. 9. 2004
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Račice-Pístovice rybník zaniklý

evidenční číslo 12
VKP 257/36

typ lokality: rybník zaniklý místní název: Pod hřištěm

zaměření N 49° 16’ 39,6’’  EO 16° 53‘ 03,2‘‘  325 m n.m. katastr Račice - Pístovice
lokalizace - cca 1,2 km JV od Valchy

- zbytky mohutné hráze se nachází při JV okraji fotbalového hřiště
zdroj vody - vydatný potok Rakovec
stav - na dně bývalého rybníka je fotbalové hřiště, cca 50 m od JV okraje jsou zbytky

mohutné hráze
- prostor mezi hrází a hřištěm nese stopy skládky
- na hrázi a kolem ní jsou staré mohutné stromy (olše, vrby jasany aj.), vyvrácené kmeny

a popadané staré větve, stařina
historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová ( rukopis Račice včera a dnes, 2004):

„Od Valchy  se  táhly  dva  rybníky  a  mokřiska  až  k račickému  mlýnu  a  k  louce  zvané
Brusnica  (dnes  je  tam hřiště  Sokola),  kde prý  býval  také rybník.  Svědectvím  toho je
mohutná hráz u mlýna, pod níž býval sad. Od račického mlýna, dnes již neexistujícího,
teče Rakovec podél úpatí Podhory do Pístovického rybníka...“

význam v
krajině/využití lidmi

- hřiště, v jehož okolí jsou neudržované plochy mající charakter rumiště

ohrožení - alergeny z rumištních ploch
navrhované opatření - vzhledem ke zbudovanému a nedávno upravenému hřišti nelze předpokládat obnovu

původního rybníka
- doporučujeme zajistit  pravidelný management  ploch kolem hřiště  (kosení  travin  na

podmáčených plochách a prořezání dřevin v blízkosti  bývalé hráze s odstraňováním
biomasy,  která,  zůstává-li  na  místě,  obohacuje  plochy  dusíkem,  takže  namísto
původních mokřadních druhů pak nastupují druhy rumištní, které zejména v blízkosti
sportoviště jsou nežádoucím zdrojem alergenních pylů). 

- doporučujeme také dokončit rekultivaci skládky mezi hřištěm a hrází
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Račice-Pístovice rybník zaniklý
fotografie

ostatní poznámky - o jeho existenci svědčí terénní stopy a údajně pomístní název Na Rybníčkách, též I. vojenské
mapování 

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne26.11.2004
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pohled na hráz pohled na hráz

pohled ze hřiště



Račice-Pístovice retenční nádrž

evidenční číslo  8 
VKP 256

typ lokality: retenční nádrž/lom místní název: Pístovický lom

zaměření N49°16'36,33" E016°53'44,79" 294,8 m.n.m. katastr Račice - Pístovice
lokalizace - v lese nad severním okraj intravilánu Pístovic, rozloha 200 m2

zdroj vody - malý lůmek v kulmských drobách vyplněný vodou
- břehy zarostlé převážně habrem
- na jižním okraji lomu postaven objekt individuální rekreace

stav - lom zapadá detritem z okolních porostů, postupně se zazemňuje, vodní plocha zcela
porostlá okřehkem

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi
ohrožení - zazemnění vodní plochy – ztráta mokřadního biotopu

- skládka organického odpadu z přilehlé chaty na břehu

navrhované opatření - vyčištění lomu od rozkládajících se organických zbytků

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) Michal Medek, Eva Svobodová dne15.7.2003
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Celkový pohled

Skládka organického odpadu – jeden z několika
zdrojů eutrofizace způsobující nedostatek kyslíku

ve vodě

Objekt individuální rekreace přímo u VKP



Račice-Pístovice retenční nádrž
evidenční číslo 9 typ lokality:  retenční nádrž místní název: Na Baště
zaměření  N49°16'37,33" E016°52'13,2" 357 m.n.m. katastr Račice - Pístovice
lokalizace - v Račicích ve dvoře staré pošty č. p. 14
zdroj vody - rybníček je uměle zavlažován z potůčku tekoucího v jarních měsících za dvorkem,

tento v létě vysychá
stav - dnes rozloha cca 30 x 30 m

- dno podle majitelky zaneseno vrstvou bahna o mocnosti cca 50 cm
- v minulosti hladina rybníčku sahala výše do dvora (terénní stopy – viz foto)
- rybník je periodicky napouštěn vodou

historie/příběh-pověst PhDr. Dagmar Stryjová (rukopis Račice včera a dnes, 2004):

 „Malá nádrž na vodu bývala také Na Baště u staré pošty č. p. 14. Říkalo se jí také
Jägrův  rybníček.  Byl  zřízen  pro  potřeby  pivovaru.  Když  panský  pivovar  zanikl,  zůstala
sladovna, jejímž správcem byl  Gustav Jägr, po němž rybníček dostal jméno. Po první světové
válce,  kdy  zanikla  také  sladovna,  rybníček  pomalu  chátral,  a  po  druhé  světové  válce  byl
nakonec zavezen.“

význam v
krajině/využití lidmi

- obyvatelé staré pošty napouštějí každoročně rybníček v době jarního tání vodou
tekoucí potůčkem kolem jejich dvora, poté ho využívají k chovu kachen

ohrožení - rybníček se nachází mimo koryto potůčku, proto jeho zásobení vodou musí být lidmi
regulováno, jinak ztratí charakter rybníka a stane se rychle vysychající periodickou
tůní

navrhované opatření - vyčistit a prohloubit tak, aby bylo možné rybníček i nadále využívat k regulačním,
chovným nebo estetickým účelům

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne29.10. 2004
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