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Přítoky Babačky a rybníky na nich
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Babačka má 12 pravostranných přítoků, na kterých leží 24 rybníků a 14 levostranných přítoků, na kterých leží 6 rybníků.
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1 První přítok vytéká z nádrže na návsi v Rousměrově
(0,0602 ha) a ještě v obci zásobuje bezejmenný rybníček
(0,1643 ha). K tomuto potůčku se níže přidává ještě jeden a
oba vtékají v polích pod obcí do Michalova rybníka (1,4528
ha), následuje Nedomův rybník (0,9771 ha), pak rybník beze
jména (0,6301 ha), rybník Malá Měna (0,2677 ha) a kaskádu ukončuje rybník Velká Měna (0,9190 ha).
2 Potůček vytékající pod křibem u Rousměrova teče přes
bezejmenný rybníček (0,3744 ha) podél železnice a ústí pod
rybníkem Babák.
3 Potok od rybníka Opatského (2,4722 ha). Rybník má dva
přítoky, jeden krátký z polí a druhý delší z lesa u železnice.
Na něm leží soustava rybníčků: A. 0,3875 ha; B. 0,1621 ha;
vodní plocha, C. 0,3874 ha a D. 0,1338 ha.
4 Dva kilometry dlouhý potok pramenící v lese - Rousměrovské Borovině posiluje pod Mrázkovou loukou potůček.
5 Potůček z lesa napájí neudržovaný rybníček a zatrubněný přes pole ústí do rybníka Býčí louka.
6 Strouhou a přes travinu zatrubněním přitéká voda z rybníčku Bezdrev, pramenícího nedaleko v lese.
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1 - 5 Do Sklenského rybníka ústí první po12 tůček z polí přes nepatrný rybníček, další dva krátké
13
potůčky přitékají z polních meliorací přes les a pak dva
lesní potůčky už v k.ú. Sklené nad Oslavou.
6 Další přítok z lesa přes rybník Vosický (0,9690 ha) do Lesního
rybníka.
7 Dlouhý potok pramenící v lese nad obcí Sklené nad O. přitéká do
rybníka Velký Podvesník (4,6905 ha), odtud už zatrubněný teče přes
rybník Malý Podvesník (1,1218 ha) do rybníka Babák.
8 Nedaleko ústí Babačky do Těšíkova rybníka přitéká potůček se
dvěma přítoky - kratší z lesa a delší v polích zatrubněný před železniční stanicí Sklené nad O.
9 Z lesního údolíčka přitéká kratší potůček už zatrubněný do mlýnské strouhy pod Těšíkovým mlýnem.
10 Pod lesem přitéká jinak z větší části zatrubněný potok, vytékající
z rybníka Kosteček (0,4564 ha) v polích pod Radenicemi. Nad chatami se k němu zleva připojuje zatrubněný potůček.
11 Občasný přítok, jenž při vydatných deštích shromažďuje vodu
z polí, protéká ve svahu lesní úžlabinou.
12 Občasný přítok z potůčku v údolíčku pod cestou na Radenice.
13 Potok, pramenící v polích nad kamenolomem, ústí do Babačky
u mostu v Horních Borech a je přes kamenolom zatrubněný. Přes silnici do něj přitékají vodní přívaly z polí.
14 A poslední přítok je zcela zatrubněný, pramení v polích nad rybníkem Obecníkem (1,1412 ha).
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7 Jako zatrubněný ústí Na Brodku potok pramenící v polích
nad rybníkem Kutiny, jenž odtud teče přes louky a les do poldru a dál přes rybníky Horník a Pešák.
8 V polích nad Dolními Bory se shromažďuje voda pro bezejmenný rybník a rybníky Horní Borek a Dolní Borek, pod kterými už je v travině vodoteč zatrubněná.
9 Z Doliny přes les přitéká potůček, v loukách už zatrubněný.
10 Z lesů V Sedličce vytéká potůček v loukách už zatrubněný.
11 Z lesa v Sedličce přitéká kolem nádrže ještě jeden potůček.
12 A jako poslední U Manova mlýna z polí přitéká přes 2 rybníčky krátký potůček.

Kaskáda rybníků začíná na návsi v Rousměrově.
Tok Babačky je zakreslen a evidován v katastru nemovitostí až pod Těšíkovým mlýnem. Zde začíná upravené koryto potoka (modré), vybudované v 80. letech 20. století kvůli snazšímu obhospodařování travních
porostů. Kudy vedlo původní koryto (zelené), zjistíme v katastru nemovitostí už jen v Dolních Borech.
Zobrazena je Babačka v úseku pod Hatěmi.

«
Vodu vytékající z rybníka Obecníka spatříme
teprve když ústí do Babačky.

Od soutoku s potokem přitékajícím od Opatského
rybníka Babačka vytváří v nekoseném údolí meandry, které níže až k Těšíkovu rybníku obrůstají
stromy a křovinami.

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

