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Úvod 

 

Prameny 

   Voda ze srážek se vsakuje do země a hromadí jako pozemní voda. Na určitých místech opět 

vytéká na povrch. Vytváří prameny. 

 „Kdysi bývaly u pramenů a studánek plechové hrnky pro potřeby poutnic a poutníků. Aby si 

mohli svlažit vyprahlá ústa. Dnes už tomu tak není. Lidé ztratili důvěru ve vodu z pramenů. Zapomněli, 

odkud vzešli a kam patří. Že jsou součástí přírody a její věčné obnovy. Tak, jako zmizel přirozený řád věcí, 

zmizely i hrníčky u pramenů. Pojďme zpět k pramenům, snažme se rozpomenout a obnovit dávné hodnoty. 

Nic není ztraceno, jednou zase budeme pít křišťálovou vodu z pramenů …“ 

(Bedřich Ludvík: „Čistou mysl a nezkalený pramen“, Z pořadu K pramenům, trilogie ČT 2, 2005) 

Přístup k pitné vodě a její dostupnost, to byl v minulosti jeden z hlavních limitujících faktorůk založení sídla. 

Každá samota, dvůr, hrad, vesnice, město mohly být založeny jen tam, kde byla přístupná dobrá pitná voda. 

   Lidé si pramenů a studánek vždy velmi vážili. Pravidelně je čistili, ochraňovali a zabezpečovali, někdy 

slavnostně při různých obřadech. Například „Otvírání studánek“. O studánkách se píše v básních, zpívá se o 

nich v písních. Lidé si uvědomují, že bez vody není života. 

 

Na titulní straně kaplička Sv. Haštala s vytékající „zázračnou“ vodou 

  

 Cíl miniprojektu 

 Cílem tohoto mini projektu je seznámit se se základy hydrogeologie, teorií vzniků a typů pramenů 

a prakticky vyčistit a obnovit prameny v okolí Humpolce. Také jsme hledali nejznámější prameny a 

studánky v okolí. 

 

 

 

 

 



Vlastní práce  

Studiem studánek se na našem gymnáziu věnujeme již několik let.  Letošní skupina v podstatě 

pokračuje v dříve započaté práci.

 

Měříme  vydatnost pramene, zkoumáme a pozorujeme také mokřady, čistíme  zanedbaná místa. 

 

Znovuobnovená tůňka pod Orlíkem 

                             

 Stav v březnu 2013                                                             a v březnu 2014         



ZÁKLADNÍ DĚLENÍ PRAMENŮ 

 

 sestupný – pramen je nejnižším 

bodem vodního sloupce: 

 vrstevní – voda stéká pod 

povrchem po nepropustné vrstvě a 

v jednom místě proniká na povrch 

 suťový – voda protéká pod sutí a 

na dolním konci suťoviště volně 

vytéká na povrch 

 vrstevně-suťový – voda nejprve 

stéká pod povrchem a proniká do 

suťové vrstvy, z níž vytéká na 

povrch 

 přelivný – voda se hromadí v 

podzemní zásobě, přes jejíž okraj 

přetéká na povrch 

 výstupný – nejnižší bod vodního 

sloupce je pod úrovní pramene, 

vývěr je důsledkem tlaku přitékající 

vody: 

 vrstevní – voda stéká pod 

povrchem a nepropustná vrstva se 

stáčí směrem vzhůru 

 zlomový – voda vytéká prasklinami 

v nepropustné vrstvě

 

 

 

 

 

 

 



PRAMENY NA HUMPOLECKU  

    Vydatnost pramenů závisí především na množství srážek. Ty se na Humpolecku dlouhodobě 

pohybují kolem 900 mm za rok. Do podzemí se dostane přibližně 20% z celkového množství srážek. 

Z 1 m čtverečního tedy180 l vodyza 1 rok. 

   Pramenitá voda kryje v Humpolci přibližně 30 % spotřeby z pramenišť Perlavka, šibeniční vrch, 

Čerňák, Vilémov a Na Jihlavské, odkud odebírá vodu i pivovar Bernard.  Rozhodujícím zdrojem 

pitné vody je povrchová voda z přehradní nádrže  Švihov na řece Želivce, odkud je rozváděna 

vodovodem HUPEPA. Zásobuje města Humpolec, Pelhřimov, Pacov a hlavně metropoli Prahu. 

Místní malé zdroje mají i některé rodinné domky, chaty a zahrádky na periferiích a v oklních 

vesnicích. 

   Známé a využívané jsou prameny a studánky: 

- Pod Orlíkem 

- U Rumuňáku ( Poblíže pomníků padlým vojákům rumunské armády, která osvobozovala 

Humpolec v květnu 1945) 

- Bransoudov 

- Vilémov ( podle rozborů nejkvalitnější voda na Humpolecku) 

- Jelení studánku u Kletečné 

- Zázračná studánka u Skály ( „uzdravuje a léčí zrak a oči“) 

- Sv.Haštal („ pro zamilované“) 

Tabulka rozboru pitné vody (výběr z ukazatelů) 
Místo odběru: Jihlavská, 

 jednotka nalezená hodnota limitní hodnota 

Barva mg/l Pt 10,0 20,0 

Zákal ZF(t) 1,00 5,00 

Konduktivita mS/m 33,2 125,0 

pH 6,8 6,5 – 9,5 

Vápník a hořčík mmol/l 1,10 2,0 – 3,5 

Železo mg/l 0,09 0,20 

Dusitany mg/l 0,005 0,50 

Dusičnany mg/l 13,7 50,0 

Chloridy mg/l 55,6 100,0 

Sírany mg/l 27,0 250,0 

Amonné ionty mg/l 0,08 0,50 

Koliformní bakterie 0 0 

          Escherichia coli 0 0 

- Nejznámější studánkou v širokém okolí je Stříbrná studánka na vrchu Křemešník ( mírně 

radioaktivní voda vytékající z bývalých stříbrných dolů „se nekazí“) 

 

 



Závěr 

Tento miniprojekt se nám velmi líbil. V teoretické části jsme se seznámili se vznikem 

pramenité vody a pramenů, jejich charakteristikou, významem a využitím. V praxi jsme 

vyhledali a prozkoumali prameny a studánky v okolí. 
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