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Tisková zpráva ze dne 19.3.2010 
 
Soutok studánek Vysočiny 
 

Do Pelhřimova dnes symbolicky přiteklo čtyřicet studánek, aby se u příležitosti Dne vody staly 
součástí projektu Soutok vod planety Země realizovaného agenturou Dobrý den.  „Do říčky Bělé 
přiteklo obřím trychtýřem od roku 2005 skoro 700 vzorků vody z celého světa, ale studánek 
z Vysočiny mnoho zastoupeno nebylo a tak jsme se to rozhodli změnit,“ vysvětluje Pavel Koubek ze 
sdružení Zelené srdce.  Hlavním důvodem je však fakt, že čistá voda se stává nejen u nás, ale v celém 
světě stále větší vzácností a studánky a prameny jsou symbolem čistoty vody. „Chceme především 
upozornit na to, že čisté studánky se stávají i na Vysočině stále větším pokladem a všechny je 
budeme v budoucnu potřebovat,“ vysvětluje Pavel Koubek. Kromě nezájmu lidí a nešetrného 
hospodaření je ohrožuje  především všudy přítomné chemické znečištění a pouze ze studánek 
v hlubokých lesích se lze zatím napít bez obav.  V dnešním soutoku jsou zastoupeny studánky lesní i 
polní, zázračné pramenící pod kapličkami a i ty, o které se nikdo nestará.  Studánky do Pelhřimova 
přitekly z okresů Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Jihlava a na jejich shromáždění se kromě Zeleného 
srdce podílely i organizace Českého svazu ochránců přírody Margarita z Jihlavy a Klubu českých 
turistů ze Senožat a další jednotlivci. Občanské sdružení Zelené srdce se ochraně studánek na 
Vysočině věnuje dlouhodobě.  „Od roku 2002 se nám podařilo obnovit 16 zapomenutých studánek, 
o které se snažíme nadále pečovat, ale stále je tu mnoho dalších, které na pomoc čekají. Možná i 
dnešní akce přispěje k tomu, že se to změní, “ uzavírá Pavel Koubek     

  

Seznam vzorků studánek do soutoku 19.března  2010 
 
U židovského hřbitova v Humpolci (PE) 
V cípku u Humpolce (PE) 
Permoníkova studánka u Rozkoše (PE) 
Studánka U tři jezírek u Rozkoše (PE) 
Poustevníkova studánka u Mladých Bříšť (PE) 
Polní studánka u Mladých Bříšť (PE) 
Dobová studánka u Mladých Bříšť (PE) 
Rousinovská kašna u Mladých Bříšť (PE) 
Studánka Lesních skřítků u Mladých Bříšť (PE) 
Kamená studánka u Mladých Bříšť (PE) 
Studánka u chaty u Mladých Bříšť (Pe) 
Mravenčí studánka u Budíkova (PE) 
Studánka Panny Marie u Budíkova (PE)                                       
Kamenka u Komorovic (PE) 
Hvězdářka u Starých Bříšť (PE) 
U Bambůrků u Starých Bříšť (PE) 
U Makovičků u Starých Bříšť (PE) 
Studánka sv. Františka u Sarých Bříšť (PE) 
Husitská studánka u Horních Pasek (HB) 
Svěcená studánka u Nezdína (HB) 
Brontosauří studánka u Pavlova (HB) 



Poutníkova studánka u Pavlova (HB) 
Studánka ohrožených bytostí u Pavlova (HB) 
Studánka Akva u Opatovic (HB) 
 
                                                       sdružení Zelené srdce 
 
Studánka sv. Josefa u Hojkova (JI) 
Studánka Panny Marie u Hojkova (JI) 
Studánka Na skalce v Jihlavě (JI) 
Pramen z Hojkovského rašeliniště u Hojkova (JI) 
 
                                                       ČSOP Margarita Jihlava   
 
Studánka v lese Ochoz u Zhoře (JI)                                     Jana Čížková   
 
Sv. Anna u Úsobí (HB)                                               Lenka Čtvrtečková   
 
Studánka sv. Haštala u Želiva (PE) 
Studánka u Poříčí (PE) 
Studánka u Lhotic (PE) 
Studánka U Kocandy v Želivě (PE) 
Rejdlička u Senožat (PE) 
Ztracenka u Senožat (PE) 
Jelení studánka u Senožat (PE) 
Lázně v Senožatech (PE) 
Studánka na Kordovsku I u Kletečné (PE) 
Studánka na Kordovsku II u Kletečné (PE) 
 
                                                          KČT Senožaty 


