P o p i s s t u d á n e k zmapovaných v r. 2 0 0 8
**********************************************
1. Studánka V ZAHRÁDKÁCH , k.ú. Jihlava, Polenská ul.
-------------------------------------------------------------------------Terénní. Najdeme ji v SV části města nad řekou Jihlavou. V místě, kde se Polenská ul. sbíhá s ul.
od hlavního nádraží /ještě před železničním viaduktem /odbočíme doprava do nové zástavby, ul.
V Zahrádkách. Studánku objevíme vlevo asi 100 m od nově zřízeného parkoviště, před plotem
zahrádkářské kolonie.
Jde o zaskružený pramen / průměr cca 1 m/, nezakrytý, zarostlý plevelnými rostlinami. Nepitná
voda je používáná podzemním rozvodem k zalévání níže umístěné zahrádkářské kolonie pomocí
několika záchytných nádrží mezi parcelami.
Původně byla v těchto místech školní zahrada ZŠ
Havlíčkova ul.
2. Studánka POD HOMOLÍ u Polné
----------------------------------------------Lesní. Dostaneme se k ní po modré turistické značce /MTZ/ z Polné kolem rybníka Peklo. Po
příchodu k turistické orientaci „Pod Homolí 477 m n.m.“ na okraji lesa Březina jdeme dál po MTZ
k Věžničce. MTZ z lesní cesty odbočuje doprava. Jdeme dál po MTZ , u potůčku odbočíme vzhůru
asi 100 m doleva do lesa.
Pramen vytékající trubkou z kamenné stěny poměrně vydatný, 187 ml/ sec. , u studánky kryt pro
hrníček a dřevěná lavička v železném rámu. Studánku s okolím pěkně upravena dle informací Skauty
Polná.
Pod MTZ v lukách krásně meandruje Jamenský potok.
3. Studánka POD BŘEZINOU u Polné
-----------------------------------------------Lesní. Od studánky Pod Homolí pokračujeme po modré turistické značce / MTZ/ k Věžničce. Na
studánku narazíme přímo u MTZ.
Opět trubka z kamenné zídky, na stromě obrázek Panny Marie, kryt pro hrníček. Vydatnost nízká,
naměřeno 38 ml/sec. Nad studánkou porost přesličky, v lese Březina vrchol Březina 574 m n.m. Dle
informací úprava opět v režii skautů z Polné.
4. Studánka POD VARHÁNKOVÝM RYBNÍKEM v Polné
-------------------------------------------------------------------------Terénní. Nachází se na východním okraji zahrádkářské kolonie na okraji Polné.Kdysi bývala v sousedství cihelna. Příchod ke studánce vede Palackého ulicí v Polné, u budovy Lesního družstva v Polné
odbočit na panelovou cestu doleva.
Ke studánce je asi 300 m, přitom projdeme alejí lip a kolem
starého vodojemu s letopočtem „1906“.
Studánka je zde údajně sto let, kolem r. 1985 byla upravena a zaskružena, výtok trubkou. Naměřena
vydatnost 136 ml/sec. Voda údajně dobrá, chodí pro ni lidé ze širokého okolí. /Nutno podotknout, že
nedaleko odtud se nachází skládka biologického odpadu sousední zahrádkářské kolonie/.
5. Studánka V MUKAŘCE u Batelova
----------------------------------------------Lesní. Ze silnice Batelov – Třešť odbočíme asi 500 m od okraje Batelova po panelové lesní cestě
Doprava k lesu Mukařka. Širokou lesní cestou od okraje lesa do kopce směrem k Zudovu vrchu ujdeme asi 500 m, kolem lesní chatky /křižovatka po pravé ruce /. Jdeme vysokým lesem, na levé straně
asi 100 m od nás uvidíme vysoký smrkový les. Na jeho špici , tedy 100 m vlevo
z cesty, po které
jdeme, dorazíme ke studánce.
Je vyzděná, 1 x 1 m, kryta starší dřevěnou stříškou. Bez přepadu, vhodná spíše pro lesní zvěř.

6. LESNÍ studánka u Batelova
------------------------------------Lesní. Najdeme ji opět v lese Mukařka / z Batelova silnice na Třešť/. Po široké lesní cestě /viz
studánka V Mukařce / směrem k Zudovu vrchu přijdeme k lesní chatce na křižovatce cest. Od ní se
pustíme asi 250 m doleva dolů lesem. Hledá se obtížně.
Trubkou z PVC vytéká slabý pramínek. Nad ním zakrytá kupa kamení /původní pramen ?/. Kvalita
vody neznáma, zřejmě neudržovaná.
Nezjištěny studány v okolí Batelova: Chatařská, Pod Zudovým vrchem, Na Kovářově, Pod Vrškem
/v obci /.
7. Studánka NAD STRÁNĚMI u Jihlavy-Kosova
--------------------------------------------------------------Terénní. Nejspíše jde o výtok ze starých meliorací, tj. již zdevastovaný. Objevíme ji na jižním okraji
lesa Stráně, pod polní cestou z Kosova do Petrovic. Jde o betonové zbytky původního zaskružení, při
návštěvě bez vody. Bezvýznamná.
8. Studánka v Přírodní památce JERSÍNSKÁ STRÁŃ u Jersína
-------------------------------------------------------------------------------Lesní. Po vystoupání PP Jersínská stráň / na okraji Jersína, označena tabulí /objevíme studánku pod
větvemi smrků na lesním okraji v levé části PP. Zaskružená, skruž usazena v terénu, zakryta.
Naměřena hloubka 2 m, bez přepadu, nepoužívaná /není známa ani domorodcům/. Pramen z ní má
nepochybně význam pro vodní režim přírodní památky.

9. Veřejná studánka V KOSTELNÍ MYSLOVË , k.ú.jkostelmslová
----------------------------------------------------------------------------------------Obecní. Přímo na návsi v Kostelní Myslové , pod veřejnou kuželnou, vedle autobusové zastávky
najdeme veřejnou pumpu /studnu/. Je funkční, podle sdělení místního občana voda údajně dobrá a
užívána, kvalita vody neznáma.

10. Studánka VE ŠRÁFU , pod Javořicí , k.ú. Lhotka /viz I.díl publ. Studánky a prameny v o.Jihlava/
------------------------------------------------------------------Lesní. Její návštěva je snadná : z turistické orientace u hájovny nad rybníkem Velký Pařezitý u
Řásné se vydáme po zelené turistické značce směrem na Javořici / nejvyšší vrch Českomoravské vysočiny , 837 m.n.m. /. Přímo vedle stoupající cesty na vrchol / a zelené turistické značky/ asi 300 m před
vrcholem uvidíme tak říkajíc výstavnou studánku - na kamenném soklu je postavena vrstvená dřevěná
střecha..
Vnitřek je vykamenovaný , bez přepadu, kvalita vody neznáma. Upraveny Lesy ČR. Asi 1 km
odtud je historická Studánka Páně.

11. Studánka KRÁLOVNA pod Hradiskem , k.ú. Velká Lhota
---------------------------------------------------------------------------Lesní. Dostaneme se k ní po modré turistické značce / MTZ/ buď z Mrákotína, nebo Dobré Vody
lesním porostem / směr Velká Lhota /. Nad Olším můžeme posedět u lesní chaty, projdeme kolem
zajímavého skalního útvaru Bradlo / 681 m n.m./. Asi 1 km pod vrchem Hradisko /též zajímavý skalní
útvar, 760 m n.m/ vlevo u MTZ v lese narazíme na balvan s označením „Studánka Královna“.
Vodní pramen je nad balvanem, jde o zaskružený a zakrytý vodní zdroj, patrně pro některou
blízkou obec, takže vodu nelze nabírat.

12. Studánka NAD POLDOVKOU , u osady Poldovka, k.ú. Velká Lhota
----------------------------------------------------------------------------------------Lesní. Postupujeme-li po modré turistické značce z Mrákotína / nebo Dobré Lhoty/ směrem k Velké Lhotě , kolem skalních útvarů Bradlo a Hradisko, narazíme přímo u cesty asi 100 m před osadou
Poldovka na studánku.
Je vykamenovaná, obložená velkými kameny, asi 1 x 1 m, nezastřešená, bez přepadu. O kvalitě
vody, či o užívání studánky nemáme žádné zprávy.

13.Studánka V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII u Rančířova, k.ú. Rančířov
-----------------------------------------------------------------------------------------Terénní. Od silnice Jihlava – Znojma ještě před první obcí od Jihlavy, Rančířova, uhneme doprava
do zahrádkářské kolonie. Studánku najdeme asi 400 m od znojemské silnice , jižně parcel zahrádkářů.
Studánka vykamenována, výtok trubkou z PVC, síla toku neměřena. Nad studánkou zaskružený
pramen. Studánku upravili a využívají místní zahrádkáři.

14. Studánka POD VRCECHEM ZDEŇKOV , k.ú. Dobrá Voda
-------------------------------------------------------------------------------Lesní. Její nalezení je snadné, z Mrákotína po silnici na Dačice , souběžně s modrou turistickou
značkou, mineme odbočku na Dobrou Vodu /část obce Mrákotín/, obec se zajímavým kostelíkem sv.
Jáchyma na vršku nad obcí, a asi po 500 m po vjezdu do lesa po vyjetí pravotočivé zatáčky uvidíme u
silnice zídku s trubkou.
Studánka upravena, vykamenovaná, z kamenné zídky vede železná trubka. V době návštěvy bez
vody.
15. Studánka U SRUBU nad říčkou Brtnice, k.ú. Panská Lhota
-----------------------------------------------------------------------------Lesní. Z Panské Lhoty se pustíme po spojovací neudržované asfaltové silničce /za budovami
zemědělského družstva / vedoucí k přejezdu říčky Brtnice / na Střížov-Přímělkov/.
Studánku
objevíme před sjezdem k řece, asi 300 m před jejím tokem,po pravé straně v nízkém lesním porostu, a
to 50 m nad trampským srubem-chatou.
Samotná studánka je upravena jako výtok hadicí ze zdi . Vydatnost naměřena 59 ml/sec. Studánka
je užívána, péči nepotřebuje, kvalita vody není známa.

16. Studánka POD ZAHRÁDKÁŘSKOU OSADOU POD VYSOKOU, Jihlava – Vysoká
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lesní. Příchod je možný ze dvou směrů. 1. Od Jihlavy- Hosova po žluté turistické značce
k zahrádkářské kolonii pod Vysokou. Studánka se nalézá pod zahrádkami přímo proti vstupní bráně na
okraji lesa. 2. Z Jihlavy- Pístova po silnici, odbočit na Vysokou /žlutá turistická značka/ a po projití
osady / stále po ŽTZ / přijdeme k zahrádkářské kolonii. Studánka je po pravé ruce.
Jde o vyhloubenou studánku 1 m x 0,5 m, obloženou kameny, dno písčité. Výtok kovovou trubkou
ze zídky , naměřena slušná vydatnost 214 ml/sec.
V květnu 2008 obsahovala voda dle hyg.rozboru
43 mg dusičňanů / limit pitné vody 50 mg – zřejmě vliv ošetřování v zahrádkách / a byla bez koli foremních bakterií. Nad studánkou pramen zakryt letitou skruží. Studánka je užívána, pečují o ni
místní zahrádkáři a funguje zde již nejméně pět desetiletí. Voda odtéká do potůčku, který studánku
obtéká z lesní studánky Pod Vysokou a směřuje do vodárenských rybníků.

17. LESNÍ STUDÁNKA POD VYSOKOU , Jihlava – Vysoká
------------------------------------------------------------------------------Lesní. Nejvhodnější příchod je z Jihlavy – Hosova po žluté turistické značce do zahrádkářské
kolonie pod Vysokou. Na jižním rohu zahrádek odbočíme po vyšlapané cestičce doprava a jsme u
u pěkného zátiší s rybníčkem a lavičkou. Vyšlapanou cestičkou po pravé straně rybníčku vzhůru do
lesa přijdeme asi po 400 m k lesní studánce. /Pokračováním po vyšlapané stezce přijdeme po několika
stech metrech do Vysoké/.
Objevíme ji v malé dolince, je hloubená, 1,5 m x 1,5 m ,hloubka asi půl metru, dno písčitobahnité,
nezastřešená, bez přepadu. U studánky upozornění, aby voda nebyla znečišťována koupáním psů, že
je pitná. Podle hyg. rozboru v květnu 2008 obsahovala pouze 27 mg dusičňanů / limit 50 mg / a byla
bez koliformních bakterií /živočišného původu/.
Zřejmě kvalitnější voda, než ve studánce pod
zahrád- kářskou osadou. Studánka je však zanášena listím, zastřešení by bylo vhodné.

18. CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA u Hosova, Jihlava – Hosov / stav listopad 2008 /
----------------------------------------------------------------------------------------------------Na okraji obce – viz též I. díl Studánky a prameny o. Jihlava.
Jde o již zmapovanou studánku s historickou pověstí, která by mohla přispět k turistickému ruchu
v osadě, kde nachází také jihlavský Strom roku 2008, rozložitý dub.. V současné době patří pozemek
fy AB nástroje a vlivem stavebních úprav je zdevastována, pramen v znečištěné tůňce. Podle infor mace místního občana fy obdržela finanční prostředky na úpravu, záležitost je projednávána v místním osadním výboru. Studánku by měl upravit majitel pozemku, záležitost je však patrně na mrtvém
bodě.
V osadě Hosov nad kostelem je veřejná pumpa /vodní zdroj /, t.č. však nefunkční.

19. Studánka – 1.vodní zdroj u VODÁRENSKÉHO RYBNÍKA , Jihlava – Pístov
--------------------------------------------------------------------------------------------------Terénní. U západního okraje hráze Vodárenského rybníka v soustavě jihlavských vodárenských
rybníků se nachází vodní zdroj – studna. Jde o kamennou stavbu, oplocenou , která je majetku
vodárenské společnosti. Uvnitř betonová kaskádovitě uspořádaná nádrž o průměru cca 4 m, vodní
zdroj, v době návštěvy bez vody. Veřejnosti nepřístupná.

Nezmapováno : za vodním zdrojem u Vodárenského rybníka se nachází údajně další studánka, tu
jsme však neobjevili. Navíc jde o I.vodárenské pásmo a vstup je zde zakázán.

20. Studna – 2.vodní zdroj U VODÁRENSKÉHO RYBNÍKA , Jihlava – Pístov
--------------------------------------------------------------------------------------------------Terénní. Přímo pod hrází Vodárenského rybníka se nachází další vodní zdroj /studna/. Jde o větší
vodárenskou stavbu, která je však za plotem, v majetku vodárenské společnosti. Veřejnosti nepřístup –
no.

