
Ruprechtov studánka

evidenční číslo 49 typ lokality: studánka - Z místní název: Kamenná studynka
zaměření N 49° 19’ 54,9’’  EO 16° 51‘ 40,3‘‘  512 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 300 m SV od místa, kde stával dřevěný mlýn (ten dnes neexistuje, přetrvává pomístní

jméno)
- na okraji lesa, 5 m V od pole

zdroj vody - vytrvalý pramínek vyvěrá i v době sucha z mírného hliněného svahu 
stav - voda vymlela jámu o hloubce cca 0,5 m na ploše cca 2 m2

- odtoková stružka má charakter potůčku
- v současnosti lidmi neupraveno
- v těsné blízkosti několik mladých olší

historie/příběh-pověst - o tom, že zde bývala studánka svědčí pomístní název Kamenná studynka
význam v
krajině/využití lidmi

- pobytové stopy zvěře  - zdroj vody pro některé druhy živočichů
- lidmi není využívána, neboť sem nevede přístupová cesta, tudíž ve vegetačním období

je prakticky nepřístupná
ohrožení - v blízkosti je řada odpadků – nevelká černá skládka

- voda je pravděpodobně znečištěna splachy z okolních polí
navrhované opatření - přestože je studánka pro lidi prakticky nedostupná, doporučujeme u pramene vyhloubit

jámu, její dno vyložit kameny tak, aby se studánka stala zásobárnou vody např pro
ptactvo 

- záslužné by bylo odstranit blízkou černou skládku
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 50 typ lokality: studánka místní název: Poslíkova studánka
zaměření N 49° 19’ 18,7’’  EO 16° 50‘ 36,5‘‘  482 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - asi 500 m JZ od Ruprechtovského rybníka 

- na okraji lesa, u chaty p. Poslíka
- 5 m J od zdrojnice Podomice

zdroj vody - vytéká ze svahu nacházejícího se pod rozsáhlým lesním komplexem
- pramen je uzavřen ve studánce, voda vytéká jen po uvolnění zátky
- voda je ve studánce po celý rok

stav - studánka je pravidelně udržována majitelem blízké chaty
- studánka připomíná malý domeček (kombinace dřevo a plech), ze tří stran je obezděna

kamennou zídkou, překryta stříškou 
- vyúsťuje trubka s kovovou zátkou
- od studánky vede přes potok dřevěná lávka směrem k chatám
- do studánky je uzamčená

historie/příběh-pověst - zbudována a udržována majitelem chaty p. Poslíkem
význam v
krajině/využití lidmi

- voda ze studánky je využívána chataři a turisty k pití
- údajně pitná voda

ohrožení
navrhované opatření - zbudovat lavičku k posezení

- označit u cesty
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 51 typ lokality: studánka místní název: Padevedova studánka 
zaměření N 49° 19’ 15,6’’  EO 16° 50‘ 18,8‘‘  546 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - asi 800 m JZ od Ruprechtovského rybníka

- pramen Podomice ve smíšeném lese
- 300 m Z od Poslíkovy studánky

zdroj vody - nevysychá ani v době sucha 
- stálý průtok

stav - zahloubená ve svahu, spodní část ve skále, nad ní drolící se hliněný svah
- dno hlinité
- odtokové dřevěné korýtko

historie/příběh-pověst - v minulých letech byla studánka údajně překryta dřevěnou stříškou, po níž dnes není
ani stopy

význam v
krajině/využití lidmi

- místo je určitě často navštěvováno kolemjdoucími, předpokládáme, že voda je
využívána k pití

ohrožení - drolení hlíny ze svahu do vody, spad organické hmoty
navrhované opatření - zabránit splachu hlíny a spadu listí do jamky s vodou

- minimálně zastřešit a hliněný svah obložit kameny
- odebrat kontrolní vzorek pro zjištění kvality vody (pramen vytéká z rozsáhlého lesního

porostu, předpokládáme, že voda je pitná)
- zbudovat lavičky k relaxaci
- označit u cesty

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 52 typ lokality: studánka místní název:
zaměření N 49° 19’ 22,3’’  EO 16° 49‘ 57,3‘‘  505 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - asi 1 km Z od Ruprechtovského rybníka 

- na okraji smíšeného lesa u pramene Podomice
- asi 20 m J od hřiště na Maliné

zdroj vody - 50ti centimetrový sloupec vody v betonové skruži o průměru asi 0,8 m
stav - betonová skruž vystupující cca 0,7 m nad úroveň terénu překrytá betonovým poklopem

se dvěma větracími otvory
- okolí neudržované

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- bez využití - voda je nesmyslně „zazděná“ v betonové skruži, není přístupná ani
ptactvu

ohrožení
navrhované opatření - vzhledem k tomu, že se studánka nachází v těsné blízkosti rekreačního střediska

využívaného především dětmi, navíc ve stínu mohutného jasanu i jiných stromů, bylo
by vhodné studánku upravit tak, aby se stala vyhledávaným esteticky příjemným
místem k relaxaci. I v parných letních dnech by mohly probíhat ve stínu stromů např.
výukové programy pro děti.

- doporučujeme zde usadit jednoduché lavičky
- upravovat okolí mohou každoročně samy děti

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 53 typ lokality: studánka místní název: U Zabitého
zaměření N 49° 18’ 53,6’’  EO 16° 48‘ 33,5‘‘  385 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - V Rakoveckém údolí

- 100 m SV od rozcestníku U Zabitého
- na okraji lesa, 2 m Z od cesty vedoucí po modré turistické značce od rozcestníku U

Zabitého směrem k lokalitě Na Prostředních
zdroj vody - za extrémního sucha - pramen pouze zvlhčuje půdu
stav - kamenná zídka studánky se zhroutila

- dno studánky i terénní sníženina u studánky zanesena listím, klestím i zeminou
historie/příběh-pověst - cca před 50 léty se vodou ze studánky osvěžovali kolemjdoucí
význam v
krajině/využití lidmi
ohrožení - postupné překrytí klestím, zanesení zeminou a rozkládajícím se listím
navrhované opatření - v jarních měsících vyčistit dno studánky i její nejbližší okolí, zhodnotit vydatnost

pramene – zvážit obnovení
- protože místo je turisticky velmi atraktivní (modrá turistická značka), je vhodné

zbudovat zde i lavičku  k posezení
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 10. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 54 typ lokality: studánka místní název: Pavlína
zaměření N 49° 18’ 27,8’’  EO 16° 49‘ 14,8‘‘  416 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - v lesním porostu, cca 15 m S od cesty vedoucí Rakoveckým údolím k rozcestníku U

Zabitého, cca 1 km JV od rozcestníku 
zdroj vody - i v době extrémního sucha mírně protékající pramínek zvlhčující hliněnou jamku
stav - Kamenná zídka, hliněné dno

- na desce nápis Pavlína
- odtoková stružka přehrazena kameny, voda teče stružkou přes cestu na louku
- zídka se hroutí, dno zaneseno bahnem a listím

historie/příběh-pověst - v nedávné minulosti využívána k pití
význam v
krajině/využití lidmi

- studánka není udržovaná, proto vodu nelze ve dnech pozorování pít
- jen cca 3 cm vysoký sloupec vody

ohrožení - nedostatečná péče o studánku
navrhované opatření - zídku zrekonstruovat, vyhloubené dno pak vyložit kameny, vyčistit okolí studánky

- vzhledem k atraktivnosti místa – označit u cesty, zbudovat posezení
- ověřit kvalitu vody

fotografie

ostatní poznámky - kolem je celoročně značný pohyb turistů, cyklistů a v zimně lyžařů
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 10. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 55 typ lokality: studánka místní název:
zaměření N 49° 20’ 04,5’’  EO 16° 51‘ 21,9‘‘  458 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - asi 600 m SV od obce

- 15 m V od cesty vedoucí z Ruprechtova kolem Hamlíkova ke Stříbrné
- na okraji lesa

zdroj vody - i v době sucha pramen vytváří ve skruži sloupec vody o výšce cca 0,5 m
- pod studánkou mokřadní byliny

stav - skruž o průměru 80 cm je zapuštěná v zemi pod úrovní terénu
- v okolí kameny – zřejmě zbytky po kamenné studánce
- voda velmi zakalená, znečištěná spadankou, na dně mohutná vrstva bahna
- do studánky je splachována zemina a listí

historie/příběh-pověst - v minulosti pravděpodobně využívána jako zdroj užitkové vody k zalévání nedalekých
políček

význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro ptactvo
- v době sucha nebezpečná past pro živočichy

ohrožení - naplaveniny ze svahu
navrhované opatření - z kamenů navršit nad studánkou zídku i se stříškou, tato by zároveň sloužila jako hráz

proti vodě stékající volně ze svahu
- po úpravě studánky zbudovat ve stínu blízkého habru  lavičky a odstranit rozrůstající

se rumištní rostliny
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 56 typ lokality: studánka místní název:
zaměření N 49° 19’ 24,1’’  EO 16° 50‘ 04,2‘‘  530 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - v lese, asi 900 m Z od Ruprechtovského rybníka

- Pod Malinou u pramene Podomice,  při J okraji chatové oblasti 
zdroj vody - nepřetržitě vytékající drobný pramínek 
stav - přirozená jamka ve svahu, pod skupinou vzrostlých osik

- okolí neudržováno
- dno trvale zamokřené

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy

ohrožení - blízká chatová oblast, cca 50 m
navrhované opatření - ponechat přirozený charakter. 

- pozornost věnovat vydatnějšímu prameni nacházejícímu se asi 20 m V odtud
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová, Jakub Gottvald dne 15. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 57 typ lokality: studánka místní název:
zaměření N 49° 19’ 29,3’’  EO 16° 50‘ 11,2‘‘  530 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - ve smíšeném lese, asi 900 m Z od Ruprechtovského rybníka

- Pod Malinou, u pramene Podomice, při J okraji chatové oblasti 
zdroj vody - pramen je vydatný

- ve dvou betonových skružích vytváří sloupec vody o výšce cca 0,5 m
stav - dvě betonové skruže (o průměru asi 0,8 m a 1,2 m) vyčnívají cca 0,5 m nad úroveň

terénu, plechové poklopy
- studánky neudržované, ve vodě zahnívají klacíky 
- z menší skruže přepad do větší, z větší vedena asi 5ti metrová trubka pod povrchem,

která vyúsťuje nerezovou trubkou, z níž nepřetržitě vytéká voda
- potůček pod studánkami sbírá několik pramenů, protéká asi 200 m mezi chatami, před

asfaltovou cestou je zatrubněn, teče pod silnicí a pod travnatým parkovištěm k údolí,
jímž protéká jako J zdrojnice potoka Podomice

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zřejmě jako zdroj vody pro chatovou oblast

ohrožení - blízkost chat
navrhované opatření - vzhledem k tomu, že se studánky s největší pravděpodobností nacházejí na soukromém

pozemku, a tudíž pro veřejnost jsou jen stěží přístupné, závisí úprava studánky i okolí
především na majiteli pozemku

- z estetického a relaxačního hlediska současná podoba studánek i okolí určitě není
nejvhodnější varianta architektonického řešení

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 58 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 18’ 30,1’’  EO 16° 49‘ 12,9‘‘  379 m n.m katastr Ruprechtov
lokalizace - cca 0,9 km JV od rozcestníku U Zabitého

- na okraji lesa v náletovém mlází, při cestě  procházející Rakoveckým údolím
zdroj vody - vydatný i v době sucha
stav - přírodní charakter 

- hliněná jamka vyhloubená tekoucí vodou, lidmi neupravená
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy.

ohrožení
navrhované opatření - vzhledem k tomu, že pramen je vydatný a vytéká z lesního komplexu, předpokládáme,

že voda je pitná
- nedaleko se však nachází studánka Pavlína a nová studánka U Dubů, proto navrhujeme

v tomto místě zbudovat jen přírodní zídku se stříškou – vše z kamenného snosu
fotografie

ostatní poznámky - vhodné místo pro zbudování studánky, neboť se nachází u cesty vedoucí Rakoveckým
údolím směrem k rozcestníku U Zabitého, kde je celoročně velký pohyb turistů

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 10. 9. 2004
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Ruprechtov studánka

evidenční číslo 59 typ lokality: studánka místní název: U Dubů (nový název)
zaměření N 49° 18’ 25,6’’  EO 16° 49‘ 10,5‘‘  380 m n.m katastr Ruprechtov
lokalizace - cca 0,9 km JV od rozcestníku U Zabitého

- v lese při cestě  procházející Rakoveckým údolím
zdroj vody - vydatný, vytéká z pod stromu nad nímž se nachází rozsáhlý lesní komplex
stav - nově zbudovaná, vyložená kameny

- ve svahu usazena kláda k posezení 
- v blízkosti několik mohutných dubů zasluhujících ochranu 

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- kalíšek na stromě napovídá, že vodu pijí kolemjdoucí

ohrožení
navrhované opatření - zachovat přírodní charakter studánky, neboť nedaleko se nachází ještě  studánka

Pavlína
fotografie

ostatní poznámky - blízkou doubravu v J svahu navrhnout za VKP
- u turistické cesty

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 10. 9. 2004
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Ruprechtov pramen/studánka1

evidenční číslo 8 typ lokality: pramen/ studánka - Z místní název:
zaměření N 49° 18’ 15,6’’  EO 16° 49‘ 52,3‘‘  408 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - na louce asi 300 m JV od Hlavní skály

- pod lesním komplexem
- 100 m S od cesty vedoucí Rakoveckým údolím

zdroj vody - dnes pouze mokřina i v době sucha
stav - okolní louka v minulosti pravděpodobně odvodňována (od pramene vede meliorační

strouha, která je i dnes zarostlá typickými mokřadními rostlinami (skřípinou, sítinou,
olšemi)

historie/příběh-pověst - cca před 50 roky zde byla údajně studánka s pitnou vodou, lidé z ní pili vodu při práci
v Rakoveckém údolí

význam v
krajině/využití lidmi

- ponecháno přirozenému vývoji

ohrožení - nekosení, hromadění biomasy, původní druhy začínají být vytlačovány rumištní
vegetací

navrhované opatření - obnovit studánku
- vzhledem k blízkosti turistické cesty a romantickému výhledu do údolí doporučujeme

zbudovat i lavičky k posezení
- označit u cesty

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 10. 9. 2004



Ruprechtov pramen/studánka

evidenční číslo 9 typ lokality: pramen/studánka - Z místní název:
zaměření N 49° 19’ 57,6’’  EO 16° 51‘ 00,2‘‘  513 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - při úpatí svahu porostlého smrkovým hájem

- cca 300 m SV od větrného mlýna, nad nedalekým ovocným sadem 
zdroj vody - nevelká mokřina
stav - po studánce není žádné stopy

- vlhká půda a zbytkový porost původních druhů rostlin - mechy, sítina klubkatá a
skřípina lesní 

- pod mokřinou vyrůstá mohutný šípkový keř 
- pohozená pneumatika a vrstva rozkládajícího se listí a klestí

historie/příběh-pověst - podle informací majitelů nedalekého sadu byla v těchto místech ještě v 60. letech
studánka, ze které si lidé brali vodu

význam v
krajině/využití lidmi

- ponecháno přirozenému vývoji

ohrožení - voda je pravděpodobně znehodnocována splachy z polí nad lesíkem
- svah, na němž se rozprostírá lesík, je místy dlouhodobě černou skládkou

navrhované opatření - v jarních měsících zvážit vydatnost pramene
- doporučujeme studánku obnovit i v případě, že voda nebude pitná, neboť výhled

k Hamlíkovskému rybníku je odtud velmi romantický
- svah JZ nad studánkou není dlouhodobě udržován, proto doporučujeme nejprve

odstranit černou skládku, travnaté plochy občas kosit
fotografie

ostatní poznámky - podle údajů majitelů sadu je v jarních měsících část louky u studánky stejně jako část
pdna nedalekého zaniklého Hamlíkovského rybníka zaplavena vodou

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 28.10.2004
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Ruprechtov pramen/studánka

evidenční číslo 10 typ lokality: prameniště / studánka - Zmístní název:
zaměření N 49° 18’ 42,2’’  EO 16° 48‘ 54,3‘‘  420 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - ve svahu při cestě Rakoveckým údolím

- cca 500 m JV od rozcestníku U Zabitého
zdroj vody - prameniště – podmáčená plocha i v době sucha
stav - mokřina o rozloze cca 20 x 10 m, nekosená, tudíž zarostlá mokřadní stařinou
historie/příběh-pověst - cca před 30 lety zde byla údajně studánka, vodu z ní pili lidé při zemědělských a lesních

pracích v Rakoveckém údolí
význam v
krajině/využití lidmi

- přirozený charakter

ohrožení - zarůstá stařinou
navrhované opatření - vzhledem k tomu, že Rakoveckým údolím prochází mnoho turistů, doporučujeme po

zvážení vydatnosti pramene studánku obnovit (pramen vytéká z rozsáhlého lesního
komplexu, tudíž předpokládáme, že voda bude pitná)

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová, J. Gottvald dne 27.9.2004
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Ruprechtov pramen/studánka

evidenční číslo 11 typ lokality: prameniště/studánka - Z místní název:
zaměření N 49° 19’ 40,6’’  EO 16° 49‘ 57,6‘‘   520 m n.m katastr Ruprechtov
lokalizace - 1,5 km Z od Ruprechova

- Z zdrojnice Podomice
zdroj vody - pramen vytéká z plochy v minulosti zmeliorovaných polí, a to i v době sucha
stav - pod pramenem, minimálně v délce 150 m, je nejbližší okolí potůčku  v šířce cca 40 m

zarostlé léta nekosenou stařinou mokřadních, avšak i rumištních rostlin
- po cca 80 m od pramene je výrazné prameniště, mokřad se v těchto místech rozšiřuje,

jeho dno napovídá, že se zde mohl v minulosti nacházet i malý rybníček
- koryto potoka bylo v roce 2003 ve střední části toku narovnáno, pobřežní dřeviny

vykáceny; vrby zůstaly zachovány pouze pod prameništěm, v horní části toku
historie/příběh-pověst - u pramene se údajně nacházela studánka - dnes po ní není stopy; příhodné místo k jejímu

zbudování bylo zaměřeno (rozšířená plocha prameniště)
- vzhledem k tomu, že je prameniště „uzavřeno“  v polích daleko od přístupové cesty a

navíc voda vytéká z polí, nepovažujeme za vhodné studánku v nejbližší době obnovit
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy a pasoucí se dobytek

ohrožení - splachy z polí, hromadění stařiny, rumištní rostliny vytlačují původní mokřadní druhy,
nebezpečí eroze v důsledku přepásání

navrhované opatření - okolí pramene kosit a odstraňovat biomasu - alespoň nepravidelně (např. přes rok)
- v  roce 2003 prohloubené a zarovnané břehy potoka osadit dřevinami zabraňujícími vodní

erozi
- nebránit opakovanou orbou přirozené obnově  potůčků, tudíž co nejdříve zatravnit

pramennou oblast
fotografie

               
ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová dne 15. 9. 2004
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Ruprechtov pramen/studánka5

evidenční číslo 12 typ lokality: prameniště/studánka místní název: Na Prostředních
zaměření N 49° 19’ 05,8’’  EO 16° 49‘ 30,0‘‘  528 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 100 m V od rybníčka U Třech smrků

- uprostřed smrkové monokultury
zdroj vody - několik drobných zdrojnic se sbíhá v jeden potůček ústící do nedalekého rybníčku

- v době pozorování bylo  extrémní sucho, potůček bez vody, ve zdrojnicích a kolem
nich mokřiny se zasychajícím rašeliníkem

stav - rozlehlé prameniště s bohatým porostem kapradin, mechů, místy i rašeliníku
- k rašeliništi se ze Z strany přibližuje těžba vzrostlých jehličnanů

historie/příběh-pověst - sledované prameniště  od středověku zásobovalo nedaleký rybníček, který byl
původně rezervoárem vody pro blízkou (100 m J) středověkou osadu Vilémov

význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině

ohrožení - blížící se těžba dřeva pomocí těžké techniky – riziko devastace prameniště včetně
rašeliníku

navrhované opatření - navrhnout na vyhlášení VKP
- uvědomit lesní správu, nutná šetrná těžba dřeva
- ponechat co nejvíce přirozenému vývoji

fotografie          

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004



Ruprechtov pramen/studánka

evidenční číslo 13 typ lokality: prameniště/studánka -Z místní název:
zaměření N 49° 19’ 14,2’’  EO 16° 51‘ 32,7‘‘  497 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - v polích, cca  200 m Z od ruprechtovské hájenky

- asi 500 m JV od obce Ruprechtov
zdroj vody - pramen byl v minulosti znehodnocen navezenou skládkou 

- půda pod skládkou je pouze vlhká, koryto potoka na okraji lesa však  svědčí o vydatnosti
toku v jarních měsících a za dešťů

- prameniště sbírá vodu z rozlehlých polí
stav - prameniště je v SZ části překryto vrstvou odpadu o mocnosti 5 až 10 m, v délce cca 200

m
- povrch má charakter rumiště 
- i mokřina JV pod skládkou je přesycena dusíkem, tudíž zde převažuje mohutný porost

kopřivy dvoudomé
- těsně nad skládkou, u původního pramene, přežívá mohutný ořešák, v jehož stínu se

v minulosti údajně nacházela studánka - dnes po ní není stopy, pod ořešákem převažují
opět kopřivy

historie/příběh-pověst - prameniště bylo dlouhodobě zaváženo stavební sutí a komunálním odpadem
význam v
krajině/využití lidmi

- rumiště je pro široké okolí vydatným zdrojem pylu způsobujícího u mnohých lidí,
včetně dětí, alergické reakce 

- častý úkryt zvěře 
ohrožení - za přívalových dešťů muže dojít ke splachům látek ze skládky do potoka Podomice
navrhované opatření - nejoptimálnějším řešením je likvidace skládky, což lze jen stěží předpokládat pro

vysoké finanční náklady, proto navrhujeme minimálně rekultivovat povrch skládky,
oset travní směsí, případně osadit stromy – tím omezit alespoň množství alergenů
v okolí obce

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 10. 9. 2004
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Ruprechtov pramen/studánka

evidenční číslo 14 typ lokality: prameniště/studánka - Z místní název:
zaměření N 49° 20’ 14,4’’  EO 16° 51‘ 32,0‘‘  503 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - asi 1 km SV od Ruprechtova

- J pod lesem na Stříbrné 
zdroj vody - pramenisko na louce je vydatně zamokřené i v době sucha
stav - pramenisko má rozlohu cca 30 x 100 m

- četný výskyt původních mokřadních rostlin svědčí o jeho dobrém stavu, lze tedy
předpokládat nahromadění jen nepatrného množství dusíkatých hnojiv z nedalekého pole

- hlavní zdrojnice vytéká z lesního komplexu
- při východním okraji prameniště je bývalý sad 

historie/příběh-pověst - asi před patnácti lety zde byla studánka a vodu z ní pili kolemjdoucí
- bývalý sad u prameniště je vhodným místem k založení letního dětského tábořiště

význam v
krajině/využití lidmi

- příhodné podmínky pro vlhkomilné organismy
- voda zásobuje levou zdrojnici potoka  protékajícího Psím žlebem

ohrožení - nekosení vede k hromadění biomasy a následně i dusíku v půdě
- je možné, že prameniště je zanášeno dusíkatými látkami z pole nacházejícího se Z od

prameniště
navrhované opatření - v jarních měsících ověřit vydatnost pramene i kvalitu vody

- vzhledem k  atraktivnosti místa (blízkost zaniklé středověké osady Hamlíkov)
doporučujeme studánku obnovit i v případě, že by zkouška kvality vody prokázala, že jde
pouze o vodu užitkovou 

- zbudovat lavičky
- označit přístupovou cestu od naučné tabule nacházející se u Hamlkova

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov pramen/studánka

evidenční číslo 15 typ lokality: pramen/studánka - Z místní název: název ví starostka
zaměření N 49° 20’ 15,1’’  EO 16° 51‘ 19,9‘‘  503 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - na pastvině asi 1 km S od obce, cca 100 m J pod lesem Na Stříbrné 
zdroj vody - v terénní úžlabině mezi dvěma svahy vytéká z hliněného břehu vytrvalý pramínek,

který i v době sucha vytváří potůček, z jehož koryta vyrůstá souvislý vrbový porost
stav - hliněné pramenisko erodované kopyty pasoucího se dobytka 
historie/příběh-pověst - dříve údajně udržovaná studánka
význam v
krajině/využití lidmi

- napájení pasoucího se dobytka

ohrožení - kvalita vody je pravděpodobně znehodnocována splachy z polí rozkládajících se nad
prameniskem

navrhované opatření - zbudovat hrázku, která by zadržovala vodu pro pasoucí se dobytek
- obnovení studánky v tomto místě nedoporučujeme, nedaleko odtud je příhodnější a

přístupnější prameniště
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov pramen/studánka

evidenční číslo 16 typ lokality: pameniště/studánka místní název:
zaměření N 49° 19’ 32, 4’’  EO 16° 50‘ 29,8‘‘  508 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 300 m Z od ruprechtovského hřbitova

- 50 m S od silnice vedoucí z Ruprechtova k Maliné
- na pastvině ve svahu na pravém břehu Podomice

zdroj vody - vydatné prameniště o ploše cca 20 x 6 m
stav - zabahněná plocha místy erodovaná kopyty pasoucího se dobytka
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- živočichy, lidmi nikoliv

ohrožení - splachy z  nedalekého pole
navrhované opatření - ověřit kvalitu vody, zbudovat studánku, usadit lavičku, označit přístupovou cestu
fotografie

ostatní poznámky - příhodné místo pro vycházky, posezení i estetické vnímání kouzelné přírodní scenérie
pramenné oblasti rodné vesnice. 

- z místa je pěkný výhled k Ruprechtovu a na místní kostelík
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004

9



Ruprechtov prameniště

evidenční číslo 9 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření N 49° 19’ 53,9’’  EO 16° 49‘ 55,4‘‘  534 m n.m katastr Ruprechtov
lokalizace - 1,5 km SZ od Ruprechtova

- S zdrojnice Podomice
- uzavřeno v rozlehlých polích

zdroj vody - pramen vytéká z meliorační drenáže i v době sucha do potůčku, který v délce cca 300
m protéká středem hájku

stav - nad pramenem je rozsáhlá zmeliorovaná polní plocha
- v jarních měsících není drenáž schopná pojmou veškerou vodu, gejzíry údajně vyvěrají

uprostřed polí
- k prameni se sbíhají dva žlíbky, v nichž se značí rýhy vymílané vodou stékající

z okolních polních svahů, tudíž pokud by pole nebylo opakovaně oráno, v úžlabinách
by se samovolně obnovovaly potůčky

historie/příběh-pověst - původní prameniště bylo v 2. polovině 20. století velkoplošně zmeliorováno
význam v
krajině/využití lidmi

- rozsáhlá polní plocha, potok je zdrojem vody pro živočichy a pasoucí se dobytek

ohrožení - místy nefunkční meliorační drenáž
- absence koryta potoka
- dešťová voda není usměrňována meandrujícím korytem potoka a rychle „klouže“ po

povrchu směrem k hájku
- nebezpečí rychlého odtékání vody z krajiny v době jarního tání a přívalových dešťů,

dochází k půdní erozi
navrhované opatření - nebránit opakovanou orbou přirozené obnově  potůčků, tudíž co nejdříve zatravnit

pramennou oblast
- doporučit vyhlášení koridoru za VKP

fotografie

ostatní poznámky - potok protéká hájem, který je častým úkrytem zvěře
- pod hájem se cca před 200 léty nacházely dva rybníky (evidentní stopy v krajině)

mapovatel(é) D. Zouharová dne 15. 9. 2004
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Ruprechtov prameniště

evidenční číslo 10 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření N 49° 20’ 07,8’’  EO 16° 51‘ 20,8‘‘  592 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 700 m SV od obce

- po obou stranách cesty vedoucí z Ruprechtova k Hamlíkovu a ke Stříbrné
zdroj vody - prameniště se nacházejí v úžlabí ostře zaříznutých svahů pod rozlehlými ve druhé pol.

20. století zmeliorovanými loukami
- jsou podmáčené i v době sucha

stav - plocha mokřiny se dlouhodobě nekosí, typické mokřadní byliny jsou již místy
potlačeny rumištními rostlinami, jimž vyhovuje bohatý obsah dusíku v půdě

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu v krajině

ohrožení - rozšiřující se porost tužebníku jilmového
- hromadění dusíku z biomasy
- zahnojení splašky z polí

navrhované opatření - kosit a odstraňovat biomasu a náletové dřeviny
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov prameniště

evidenční číslo 11 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření N 49° 20’ 13,8’’  EO 16° 51‘ 05,8‘‘  503 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 800 m SV od kamenného větrného mlýna
zdroj vody - pramen vytékající zpod skládky (její rozloha cca 150 x 30 m) vytváří  souvislou vodní

plochu o rozloze několika m2, potůček protéká dnem bývalého rybníčku k hrázi,
protéká tělesem hráze, pod níž je sycen četnými bočními prameny. Na ploše dnešní
pastviny potůček vytváří drobné meandry. 

stav - potůček protéká pastvinou, mokřiny i okolní suché svahy jsou erodovány pasoucím se
dobytkem, místy jsou zdrojnice lemovány rumištními rostlinami (kopřivou a pod.)

historie/příběh-pověst - asi 400 m JV pod prameništěm se nachází zaniklá středověká osada Hamlíkov
význam v
krajině/využití lidmi

- pastva a napájení pasoucího se dobytka

ohrožení - přepásání
- skládka u pramene
- splachy z polí

navrhované opatření - zamezit další skládce, nejpříhodnější pro krajinu by byla likvidace skládky 
- alespoň rekultivovat povrch skládky
- udržovat rozumnou míru pastvy, tedy nepřepásat

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004
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Ruprechtov prameniště

evidenční číslo 12 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření N 49° 19’ 25,4’’  EO 16° 50‘ 01,9‘‘  523 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - asi 600 m Z od Ruprechtovského rybníka

- při S okraji chatové oblasti Maliná při zdrojnici Podomice
zdroj vody - prameniště u asfaltové cesty nedaleko Maliné

- voda teče potůčkem celoročně
stav - pramenisko je v délce cca 200 m a šířce až 50 m zarostlé směsí mokřadních a

rumištních rostlin, převažují kopřivy
- dlouhodobě nekoseno
- kolem potoka vysázené jasany

historie/příběh-pověst - charakter porostu ukazuje na vysoký obsah dusíku, zřejmě naplaveného z chatové
oblasti a blízkých polí

význam v
krajině/využití lidmi
ohrožení - rozsáhlá oblast zarůstá stařinou, každoroční hromadění biomasy obsah dusíku v půdě

ještě navyšuje. Rostlin, kterým dusík vyhovuje, zákonitě přibývá, postupně vytlačují
druhy v prameništi původní. Rumištní druhy kvetou po celé vegetační období a
vysokým obsahem pylu znehodnocují prostředí v rekreační oblasti, neboť pyly
vyvolávají mnohé alergické reakce.

navrhované opatření - usilovat o každoroční kosení a odstraňování biomasy
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004
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Ruprechtov prameniště

evidenční číslo 13 typ lokality: prameniště místní název:
zaměření N 49° 19’ 33,9’’  EO 16° 50‘16,5‘‘  512 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 1,2 km JZ od Ruprechtova

- 100 m SV od chatové oblasti na levém břehu potoka Podomice
zdroj vody - voda zvolna vyvěrá z mírného svahu (z polí), podmáčí plochu o rozloze cca  15 x 8 m,

a to i v době extrémního sucha
stav - plocha 15 x 8 m je pokryta typickými mokřadními bylinami

- přerušuje okolní ráz porostu rumištních rostlin (kopřiv)
- nachází se na vyvýšeném levém břehu Podomice, tedy nad úrovní terénu ovlivněného

splachy dusíku z chatové oblasti
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- pouze živočichy, lidmi nikoliv

ohrožení - splachy z polí
- v okolí dominujícími rumištními rostlinami, především kopřivami

navrhované opatření - alespoň nepravidelně kosit břehy potoka, aby nedocházelo k dalšímu šíření kopřiv
apod.

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004
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Ruprechtov pramen

evidenční číslo 1 typ lokality: pramen místní název:
zaměření N 49° 19’ 53,6’’  EO 16° 49‘ 52,4‘‘  538 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - u pramene S zdrojnice Podomice nacházejícího se cca1,5 km SZ od Ruprechtova

- v poli 100 m Z od potoka
zdroj vody - i v době extrémního sucha velmi zamokřená půda 
stav - uprostřed polí voda pokrývá údajně celoročně plochu o rozloze  cca 5 x 3 m
historie/příběh-pověst - údajně místo s cca 20 let nefunkční meliorací
význam v
krajině/využití lidmi

- vhodná plocha k osvěžení ptactva

ohrožení - každoroční orbou pole
navrhované opatření - pole v pramenné oblasti doporučujeme zatravnit

- bývalým potůčkům umožnit jejich přirozenou obnovu, břehy postupně osadit zelení
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004
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Ruprechtov mokřad

evidenční číslo 9 typ lokality: mokřad místní název: Na Dalekých
zaměření N 49° 18’ 40,1’’  EO 16° 49‘ 02,5‘‘  337 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - cca 500 m JV od rozcestníku U Zabitého, při cestě 

- J od cesty vedoucí Rakoveckým údolím k rozcestníku U Zabitého
zdroj vody - v době pozorování na celé ploše pouze vlhká půda

- pramen vyvěrá ze  svahu z rozsáhlého lesního komplexu
- protože plocha není dlouhodobě kosena, předpokládáme, že v jarních měsících je

mokřad značně podmáčený místy s kolísavou hladinou vody
stav - prameniště přechází v rozsáhlý mokřad o ploše cca 50 x 80 m, který není dlouhodobě

kosen, tudíž se zde hromadí biomasa, která opakovaně zásobuje půdu dusíkem, proto
zde převažuje porost tužebníku jilmového vytlačujícího původní mokřadní byliny

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- ponecháno přirozenému vývoji

ohrožení - hromadění biomasy
- ustupování původních mokřadních bylin
- šíření sukcesních dřevin, převážně olšin

navrhované opatření - zajistit alespoň nepravidelné kosení s odstraňování biomasy a likvidaci sukcesních
dřevin

fotografie

ostatní poznámky - tuto lokalitu uvádíme jako alarmující příklad dlouhodobě nekosených mokřadních
ploch v Rakoveckém údolí, obdobně vyvíjejících se mokřin je zde mnoho

- přestože většina luk je v Rakoveckém údolí  pravidelně udržována (těžkou technikou),
je žádoucí věnovat pozornost i hůře dostupným mokřadům – zajistit kosení lehkou
technikou nebo ručně 

mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 10. 9. 2004

1



Ruprechtov mokřad

evidenční číslo 10 typ lokality: mokřad místní název:
zaměření N 49° 19’ 40,8’’  EO 16° 50‘ 05,8‘‘   521 m n.m katastr Ruprechtov
lokalizace - 1 km Z od Ruprechtova

- při Z zdrojnici Podomice, cca 200 m V od jejího pramene 
zdroj vody - podmáčená plocha kolem potoka, středem protéká celoročně potůček
stav - na ploše  cca 60 x 30 m dominuje porost rákosu, kolem potoka vrby
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- biotop vyhovující zejména ptactvu, hmyzu a zvěři 

ohrožení - splachy z blízkých polí
navrhované opatření - zachovat, alespoň nepravidelně kosit a odstraňovat biomasu, aby nedocházelo

k nežádoucímu rozšiřování rákosin, které by postupně vytlačili původní mokřadní
druhy

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004
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Ruprechtov mokřad

evidenční číslo 11 typ lokality: mokřad místní název:
zaměření N 49° 19’ 34, 8’’  EO 16° 50‘ 19,4‘‘  511 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 1,2 km JZ od Ruprechtova

- 150 m SV od chatové oblasti, při zdrojnici Podomice
zdroj vody - podmáčená plocha kolem potoka v délce minim. 100 m a šířce cca 20 až 30 m

- středem teče potůček
stav - vysoký porost rákosu

- kolem potoka jsou jasany
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- příhodný biotop pro ptactvo, zvěř a jiné organismy

ohrožení - splachy z nedaleké chatové oblasti a z polí
- hromadění dusíku z nekosené biomasy

navrhované opatření - kontrola likvidace odpadních vod v chatové oblasti
- alespoň nepravidelně kosit břehy potoka, aby nedocházelo k dalšímu šíření rákosin,

kopřiv apod.
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004

3



Ruprechtov rybník zaniklý

evidenční číslo 13 typ lokality: rybník zaniklý místní název:
zaměření N 49° 20’ 13,8’’  EO 16° 51‘ 05,8‘‘  503 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 800 m SV od kamenného větrného mlýna
zdroj vody - dnem protéká potůček pramenící pod nedalekou skládkou 
stav - plocha bývalého rybníka je využívána jako pastvina, protékající potůček je erodován

pasoucím se dobytkem
- protéká tělesem hráze, kterou v době přívalových dešťů v centrální části značně eroduje,

hrozí protržení
historie/příběh-pověst - asi 400 m JV od prameniště se nachází zaniklá středověká osada Hamlíkov

- rybníček v minulosti sloužil pravděpodobně jako nádrž na vodu a k chovu ryb
význam v
krajině/využití lidmi

- pastvina
- napájení pasoucího se dobytka

ohrožení - skládka nad prameništěm
- splachy z okolních polí
- přepásání a následná eroze

navrhované opatření - zvážit obnovení rybníčku nad hrází, který by v krajině zadržoval vodu z okolních svahů
- kromě toho by obnovený rybníček byl vhodným biotopem v místě s rozlehlými polnostmi

např. pro obojživelníky 
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 6. 9. 2004

1



Ruprechtov rybník zaniklý

evidenční číslo 14 typ lokality: rybníček zaniklý místní název:
zaměření N 49° 18’ 05,6’’  EO 16° 50‘ 00,1‘‘  288 m n.m katastr Ruprechtov
lokalizace - cca 600 m JV od Hlavní skály

- při lesní cestě, která je J odbočnou cesty vedoucí Rakoveckým údolím
zdroj vody - pramen vytéká z lesního komplexu jako malý potůček, pouze v době extrémního sucha

téměř vysychá
stav - lesní cesta má funkci hráze

- při vydatných srážkách je cesta (hráz) erodována vodou  přetékající přes korunu hráze
– viz foto

- rybníček o rozloze cca 30 x 40 m je zanesen bahnem, dlouhodobě neudržován,
v současnosti má charakter periodické tůně

- na celé ploše vyrůstají mohutné stromy, převážně olše a jasany, nejstarší z nich již
zasychají

historie/příběh-pověst - předpokládáme, že v minulosti zde byl malý rybníček – nedoloženo v historických
mapách

význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- biotop vhodný k rozmnožování obojživelníků a hmyzu

ohrožení - zanesen naplaveným bahnem
navrhované opatření - zpevnit hráz, prohloubit, vyčistit, z plochy odstranit zasychající stromy stromy
fotografie

ostatní poznámky - příhodné místo k rozmnožování obojživelníků
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 10. 9. 2004
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Ruprechtov rybník zaniklý

evidenční číslo 15 typ lokality: rybníček zaniklý místní název: Vilémov
zaměření N 49° 19’ 06,5’’  EO 16° 49‘ 23,8‘‘  530 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - uprostřed lesa, cca 1km JZ od Malinné

- při cestě s modrou turistickou značkou
zdroj vody - mokřad je napájený zdrojnicí vytékající z nedalekého prameniště

- v době letního sucha téměř vysychá
stav - rybníček je zřejmě během 500 roků, od zániku nedaleké středověké osady Vilémov,

zanesen mohutnou vrstvou bahna, tudíž dnes má v letních měsících pouze charakter
mokřadu

historie/příběh-pověst - původně zásobárna vody pro středověkou osadu Vilémov
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- biotop vhodný k rozmnožování obojživelníků

ohrožení - zanesení bahnem a kdož ví, čím ještě, vyloučit nelze ani munici

navrhované opatření - prohloubit, alespoň částečně odstranit nánosy bahna, ovšem pouze za přítomnosti
pyrotechnika konzultovat s Vlašínem

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, J. Gottvald dne 10. 9. 2004

3



Ruprechtov rybník zaniklý

evidenční číslo 16 typ lokality: rybník zaniklý místní název:
zaměření N 49° 19’ 50,9’’  EO 16° 50‘ 17,1‘‘   516 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 1 km SZ od Ruprechtova

- při S zdrojnici Podomice, při JV okraji koridoru 
zdroj vody - středem plochy bývalého rybníka protéká i v době sucha potůček
stav - jsou zachovány J břehy, S břehy byly rozorány – dnes součástí pole

- vodorovná plocha rybničního dna
- koryto potoka bylo v minulosti napřímeno, břehy osázeny jasany

historie/příběh-pověst - zanikl cca před 200 lety
význam v
krajině/využití lidmi

- pastvina

ohrožení - přívalové vody ze zmeliorovaných polí
- je třeba sledovat také nebezpečí přepásání a z toho vyplívající hrozbu půdní eroze

navrhované opatření - i dnes existuje možnost obnovení rybníka
fotografie

ostatní poznámky - obnovu je třeba konzultovat s majitelem pozemku
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004
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Ruprechtov rybník zaniklý

evidenční číslo 17 typ lokality: rybník zaniklý místní název:
zaměření N 49° 19’ 44,4’’  EO 16° 50‘ 31,8‘‘   507 m n.m katastr Ruprechtov
lokalizace - 500 m Z od Ruprechtova při S zdrojnici Podomice

- 100 m Z od zemědělského objektu
zdroj vody - středem plochy bývalého rybníka protéká i v době sucha potůček
stav - jsou zachovány J břehy, S břehy byly rozorány – dnes jsou součástí pole

- naznačena vodorovná plocha rybničního dna
- koryto potoka bylo v minulosti napřímeno, břehy osázeny jasany

historie/příběh-pověst - zanikl cca před 200 léty
význam v
krajině/využití lidmi

- pastvina

ohrožení - přívalové vody ze zmeliorovaných polí
- je třeba sledovat také nebezpečí přepásání a z toho vznikající hrozbu půdní eroze

navrhované opatření - vzhledem k současné vydatnosti pramene by zřejmě potok nestačil v horní části toku
dostatečně zásobovat oba rybníky, proto tento bývalý rybník nenavrhujeme k obnovení

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004
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Ruprechtov rybník zaniklý

evidenční číslo 18 typ lokality: rybník zaniklý místní název:
zaměření N 49° 19’ 30,7’’  EO 16° 50‘ 47,4‘‘  496 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - u ruprechtovského rybníka,  S směrem při silnici vedoucí z Ruprechtova k Maliné
zdroj vody - středem protéká potok Podomice (soutok 3 hlavních zdrojnic)
stav - zarovnané dno, okolní terén charakter břehů

- mokřadní rostliny kolem potoka
- koseno, spásáno

historie/příběh-pověst - zrušen cca před 200léty
význam v
krajině/využití lidmi

- pastvina

ohrožení - splachy z polí
- eroze v případě přepásání
- u hráze černá skládka

navrhované opatření - zastavit černou skládku, neboť voda teče do rybníka, který je využíván k rekreačnímu
koupání

- existuje možnost obnovení rybníka
fotografie

ostatní poznámky - případné obnovení konzultovat s majitelem pozemku
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004
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Ruprechtov rybník zaniklý

evidenční číslo 19 typ lokality: rybník zaniklý místní název:
zaměření N 49° 19’ 14,2’’  EO 16° 51‘ 16,7‘‘  479 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - 500 m J od Ruprechtova, na potoku Podomice

- pod Ruprechtovským rybníkem, pod loukou s táborovou základnou
zdroj vody - potůček protéká i v době extrémního sucha
stav - plocha rybníka cca 30 x 50 m je zarostlá kopřivami a vrbami

- hráz v Z části poškozená
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- bez využití

ohrožení - splachy z rekreační oblasti
navrhované opatření - vyčistit dno, obnovit hráz

- rybníček doporučujeme obnovit
fotografie

ostatní poznámky - obnovení rybníka by jistě vyhovovalo i blízké táborové základně
mapovatel(é) D. Zouharová dne 16.9.2004
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Ruprechtov rybník zaniklý

evidenční číslo 20 typ lokality: rybník zaniklý místní název: Hamlíkovský rybník
zaměření N 49° 20’ 00,8’’  EO 16° 51‘ 14,1‘‘  500 m n.m. katastr Ruprechtov
lokalizace - cca 500 m S od Ruprechtova, Z při cestě vedoucí z obce na Stříbrnou
zdroj vody - dnes bez přítoku, pouze v době jarního tání údajně stojí na bývalém dně kolísající

hladina vody, obdobně také na políčku nad rybníčkem
stav - travnatá plocha bez potoka, plocha pravidelně kosena, zachována hráz
historie/příběh-pověst - Prof. Černý předpokládal, že se jedná o zaniklý rybník zaniklé středověké osady

Hamlíkov
- V 70. letech 20. století bývalé dno zmeliorováno

význam v
krajině/využití lidmi

- louka

ohrožení - splachy z okolních polí
navrhované opatření - v budoucnu, ztratí-li meliorace funkčnost, zvážit obnovu potoka, poté i obnovu rybníka
fotografie

ostatní poznámky - krajina kolem rybníka má jedinečnou scenérii 
- zaniklá středověká osada Hamlíkov se nacházela pouze cca 300 m SV od hráze

zaniklého rybníka
- lze předpokládat, že obnovený rybník by měl vedle významu retenčního (zadržování

vody v krajině)  také vliv na oživení turismu v regionu, neboť Hamlíkov je pro turisty
v návaznosti na světově známou pověst O Krysaři z Hamelnu velkou 

mapovatel(é) D. Zouharová, M. Zouharová dne 28.10. 2004
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