
Poznáváme
BORYBabačka

 Vybudováno Obcí Bory v rámci 
projektu MA 21 v Borech 2020 
s podporou Kraje Vysočina

Název potoka asi pochází od pří-
jmení mlynáře, jenž kdysi hospo-
dařil na mlýně stojícím u rybníka 
Babák. 
Potok teče přes 4 katastrální úze-
mí (Rousměrov, Sklené nad Osla-
vou, Horní Bory a Dolní Bory), ale 
jen v Borech protéká obcí. 

Ústí Babačky do Oslavy - při vydatných deštích  je potok zbarven ornicí.

V Pamětní knize obce Horní Bory, 
kterou napsal Ladislav Barák, 
je uvedena pověst Paní louka: 
V jižní části obce, za mostem 
směrem k Dolním Borům rozpro-
stírají se po levé straně poto-
ka louky. Za nepaměti měly asi 
obě louky společného majitele  
a dodnes se jim říká „Paní louka“ 
nebo „Panička“. Vypráví se o ní, 
že za starých časů, byla majet-
kem vdovy, která tento pozemek 
v nějaké soudní při prohrála a po 
celý život pro tu louku se mno-
ho naplakala. Od té doby, kdy-
koliv hospodáři tuto louku kosí, 
vždycky prší a to prý jsou ty slzy 
vdoviny, které za svého života 
proplakala nad nespravedlivou 
ztrátou svého majetku.

Povodí Babačky se rozkládá na 
ploše téměř 24 km². Tok Babačky 
měří 10 km a 640 m. 
Do Babačky ústí 26 přítoků, na 
kterých je 30 rybníků. Některé 
přítoky, stejně jako rybníky, v mi-
nulosti zanikly.  
Pramen se nachází v k.ú. Rou-
směrov v nadmořské výšce 570 m. 
Zatrubněný potůček z polí ústí  
u silnice na Bohdalec do rybníčku 
(0,2549 ha). Odtud teče v polích 
zatrubněný, v lese pak otevřeným 
korytem do Velkého Sklenského 
rybníka. 

Babačka pramení a protéká až po  
viadukt železniční tratě plochou kra-
jinou bez větších vyvýšenin. Proto 
tu bylo možné postavit tolik rybníků. 
Babačka protéká 6. rybníky. První 
je Velký Sklenský (23,4567 ha), byl 
založen v roce 1510. I když je největ-
ším rybníkem v povodí Babačky má 
velmi krátkou a nenápadnou hráz. 
Nemá většího přítoku a je napájen 
dešťovými srážkami a podzemními 
prameny. Nedaleko je Lesní rybník 
(2,2976 ha). Mimo les už je Klimšův 
rybník (1,3164 ha) a o silnici se opí-
rá hráz rybníka Silnice (2,2038 ha). 
Rybník Babák (3,2184 ha) je posled-
ním rybníkem v k.ú. Sklené nad Osla-
vou. Těšíkův rybník (3,6380 ha) už 
leží v k.ú. Horní Bory. 

Velký Sklenský rybník.

Opatský rybník.

U ČOV  v Dolních Borech zůstal krátký úsek potoka v původním ko-
rytě s meandry a zarostlými břehy. I tak obsáhnul příval vody, jako 
třeba 18.6.2020, kdy napršelo 27 l/m², bez  vybřežení.

K rybníku Kosteček v polích pod Radenicemi přijde málokdo. 

Babačka míjí, ale poskytuje vodu potrubím  
z Těšíkova rybníka sousednímu rybníku 
Býčí louka. V k.ú. Dolní Bory pak poskytu-
je vodu nádrži vybudované v roce 1993  
a kousek pod ní ještě malé vodní ploše. 

Babačka ústí do Oslavy u Manova mlýna  
v k.ú.  Dolní Bory v nadmořské výšce 480 m.

V povodí Babačky se střídají lesy s poli  
a loukami a voda zurčí v mnoha potůčcích. 
Vyskytuje se tu mnoho živočichů a rostlin, 
jinde vzácných. Je to ráj houbařů, rybářů  
a myslivců. Proto tu najdeme mnoho rekre-
ačních chat.

Tok Babačky je rozparcelován na mnoho 
částí, které patří právnickým a fyzickým 
osobám. Babačku má s většinou přítoků ve 
správě Povodí Moravy s.p., zbývající menší 
přítoky spravují Lesy ČR, s.p. 

Babačka je v působnosti Moravského rybář-
ského svazu. Dříve sloužila jako odchovný 
pstruhový potok. Už několik let se tu ale ry-
bářsky nehospodaří, protože trpí nedostat-
kem vody či občasnými dešťovými přívaly  
a po regulaci toku absencí tůní a malou členi-
tostí koryta. A tak se sem dostávají jen ryby 
uniklé při výlovu rybníků a ty, které vytahují  
z řeky Oslavy.  Přitom ještě v 70. letech 20. 
století se zde chytali pstruzi na prut.

Rybníky v povodí Babačky jsou ve vlastnic-
tví soukromých osob, obcí, akciové společ-
nosti a rybářského svazu, kteří je s různou 
intenzitou obhospodařují sami, nebo je pro-
najímají či umožňují lov ryb držitelům ry-
bářského lístku.

Potok Babačka se stal také inspiraci 
pro pojmenování smíšeného pěveckého 
sboru, jenž působí při ZŠ Bory a sklízí 
úspěchy i na festivalech v okolí. Zpívá-
ni v přírodě je nedílnou součástí pro-
gramu a nacvičování repertoáru. Uměl-
kyně Iva Bittová založením a vedením 
souboru navázala na svou dřívější pe-
dagogickou činnost po přistěhování do 
obce v roce 2015. 

Prameniště Babačky.


