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Předmluva 

Vážení čtenáři, 

právě čtete závěrečnou zprávu obsahující naše poznatky z výzkumu na toku Barovka, který 

probíhal z naší strany od září roku 2015 do ledna 2016, a to v rámci projektu „Voda živá“.  

Jsme si vědomi, že mnoho věcí zůstalo neobjasněno, na druhou stranu pevně věříme, že právě 

tato zpráva Vám přiblíží alespoň to nejzákladnější, co se povodí toku týče.  

Závěrečná zpráva i etapy předchozí by nemohly vzniknout bez několika důležitých subjektů. 

Touto cestou tedy děkujeme společnostem Povodí Labe, s.p., Lesy ČR, s.p., správě CHKO 

Železné hory a dalším subjektům za poskytnutí cenných informací a ochotu pomoci, a také 

paní profesorce Jirsové za obětavou pomoc v průběhu projektu.  

 

Projektový tým 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Obsah 

1 Základní údaje o projektu ................................................................................................... 4 

2 Barovka ............................................................................................................................... 5 

2.1 Popis povodí ................................................................................................................ 5 

2.2 Rostlinstvo ................................................................................................................... 5 

2.3 Živočišstvo ................................................................................................................... 6 

3 Čistota a jakost vody ........................................................................................................... 6 

3.1 Čistota a jakost vody řeky Doubravy .......................................................................... 6 

3.2 Okolní vlivy na jakost vody toku Barovka .................................................................. 8 

4 Provedená měření ................................................................................................................ 9 

5 Revitalizace dolního toku Barovky ................................................................................... 11 

5.1 Biologický průzkum na revitalizované části ............................................................. 12 

6 Akce uskutečněné v rámci projektu „Voda živá“ ............................................................. 12 

7 Informování veřejnosti ...................................................................................................... 13 

8 Závěr ................................................................................................................................. 14 

9 Seznam obrázků ................................................................................................................ 15 

10    Přílohy ............................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 Základní údaje o projektu 

Adresa školy Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř 

Název soutěžního týmu Ekoklub Gymnázia Chotěboř 

Konzultant (kontakt) Mgr. Eva Jirsová / jirsova@gch.cz 

Kontaktní osoba Andrea Málková 

Název zkoumaného toku Barovka 

Název projektu Voda živá 

Délka projektu září 2015 – únor 2016 

 

Anotace projektu 

Projekt Voda živá má za cíl podpořit celkový kladný pohled na vodu a poukázat na často 

negativní vliv člověka na její kvalitu a tím i na kvalitu celého ekosystému. Obsahuje čtyři 

navzájem na sebe navázané etapy s praktickými úkoly (získávání dat od úřadů, odlov 

bentosu…). 

 

Soutěžní tým  

Soutěžní tým pracoval ve složení studentů třídy 2.A čtyřletého gymnázia - Michaela 

Jelínková, Adéla Kopecká, Petra Lacinová, Andrea Málková a Lubomír Molák (obrázek 25). 

Konzultantem soutěžících a garantem na škole se stala vyučující biologie Mgr. Eva Jirsová. 

 

 K vědeckému bádání byl vybrán tok Barovka protékající územím CHKO Železné hory, které 

je nosným územím Národního geoparku Železné hory. Gymnázium Chotěboř úzce 

spolupracuje s tímto geoparkem a je  hrdým nositelem titulu Ekoškola. Jak v Národním 

geoparku Železné hory, tak v projektu Ekoškola je právě voda jedním ze základních pilířů. U 

gymnázia byla již zbudována geologická expozice pod širým nebem, která je jednou ze 

vstupních bran do Národního geoparku Železné hory a právě projekt Voda živá významně 

doplňuje studentské aktivity v tématu voda. 
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2 Barovka 

2.1 Popis povodí 

Tok Barovka je přítokem řeky Doubravy (obrázek 3), do které se vlévá u obce Libice nad 

Doubravou v ř. km. 61,300. Jeho pramen se nachází mezi obcemi Chloumek, Křemenice a 

Barovice v zalesněném údolí Železných hor. Potok teče u západního okraje vesnice Lhůta, na 

šestém kilometru své délky proudí u jihovýchodní části obce Suchá a západně od Libice nad 

Doubravou (obrázek 1) Po celé své délce protéká Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory 

(CHKO Železné hory). Plocha povodí činí 10,5 km
2
, délka toku 6,1 km. Maximální výška 

povodí je 655 m n. m., min. výška dna koryta toku v místě zaústění do Doubravy činí 400 m 

n. m.. Absolutní výškový rozdíl je 255 m. Povodí je dlouze protáhlého tvaru s průměrnou 

šířkou povodí 1,55 km a délky údolí 5,7 km.  

Povodí tvoří z 1/3 lesní porosty, lesnatost je 32% (viz obrázek 7,8) Zbývající část jsou 

zemědělské pozemky (louky, pole, pastviny). Trvalý vegetační kryt tak tvoří 96% plochy 

povodí.  

Celé povodí Barovky leží v geologickém regionu – kvartéru Českého masivu. Podloží lokality 

je tvořeno nivními sedimenty (sediment nezpevněný - hlína, písek, štěrk) inundovanými za 

vyšších vodních stavů (obrázek 2). 

Správcem toku je společnost Lesy ČR, s.p. 

2.2 Rostlinstvo 

Jak bylo výše uvedeno, plochu povodí charakterizují porosty. Lesní porosty v horní a 

pramenné části povodí mají v současné době pozměněnou porostní skladbu proti skladbě 

přirozené. V této části uvádíme seznam stromů, keřů a rostlin, které bylo možno rozpoznat.  

Stromy: bříza bradavičnatá, dub letní, dub zimní, jabloň lesní, jasan ztepilý, javor klen, javor 

mleč, lípa srdčitá, líska obecná, olše lepkavá, švestka domácí, třešeň ptačí. V lese borovice 

lesní, jedle bělokorá, smrk ztepilý. 

Keře: bez černý, hloh obecný, růže šípková 

Byliny: brusnice borůvka, kopřiva dvoudomá, netýkavka malokvětá, orobinec širokolistý, 

pryskyřník plazivý, sasanka hajní.  
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2.3 Živočišstvo 

Rozmanitý život v okolí toku je i z pohledu živočišstva. Vyskytuje se zde krtek obecný, kuna 

lesní, liška obecná, netopýr sp., prase divoké, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený, 

srnec obecný a veverka obecná.  

3 Čistota a jakost vody 

V této oblasti bylo zjištěno, že správce povodí, jimž je společnost Lesy ČR, neprovádí na toku 

monitorování jakosti vody, probíhají zde pouze udržovací práce.  

3.1 Čistota a jakost vody řeky Doubravy 

Již zde byla naznačena skutečnost, že tok Barovka je přítokem řeky Doubravy. O tomto toku 

poskytl správce Povodí Labe data týkající se čistoty a registr evidovaných znečišťovatelů. 

Výsledky jsou prezentovány v následujících tabulkách. 
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Evidovaní znečišťovatelé 

 

3.2 Okolní vlivy na jakost vody toku Barovka 

Osídlení – Barovice, Chloumek, Lhůta 

V těchto místních částech není vybudována veřejná kanalizace a ČOV. V místní části 

Barovice odtékají splaškové vody po předčištění či bez předčištění v biologických septicích 

do bezejmenného toku a následně do Barovky. Co se týče zbývajících jmenovaných, zde vody 

odtékají rovnou do potoka Barovky (po předčištění v biologických septicích). Ve zprávě 

z roku 2011 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina - Libice nad Doubravou není 

navrhováno napojení místních částí na ČOV v Libici nad Doubravou. 

Podniky a zemědělství 

Tok Barovka je chráněn vegetačním krytem (96% plochy povodí). Na toku se nenacházejí 

žádné velké podniky, které by svojí aktivitou ohrožovaly kvalitu vody. Co však může být 

rizikem, jsou chemické prostředky používané v zemědělství. Tato skutečnost se ale nepodařila 

dokázat. 
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4 Provedená měření 

Šířka a hloubka na vybraných místech 

Vlastní měření na toku provedli i sami studenti. První měření se týkalo šířky a hloubky (říjen 

2015) na vybraných místech Barovky. Výsledky jsou vidět níže v tabulce. 

 

 

 

Letošní hodnoty byly výrazně ovlivněny suchem a nedostatkem dešťových srážek, které 

postihly celou Českou republiku. Ze starších fotografií je patrno, že tok má tendenci se 

rozlévat, zejména po tání sněhu. 

Odlov bentosu 

V měsíci říjnu proběhl na některých místech odlov bentosu a zde přítomných bioindikátorů, tj. 

živočichů, kteří svoji přítomností či nepřítomností prozrazují kvalitu vody.  

 

Výsledný index čistoty vody se po sečtení bodů ustálil na hodnotě 6,2.  

Musí se vzít v potaz, že odlov proběhl v říjnu, kdy mohlo dojít k tomu, že někteří další 

živočichové byli již vzhledem k chladnějšímu počasí skryti. Překvapením bylo nalezení 

Šířka (v metrech) Hloubka (v metrech) 

4 0,61 

3,5 0,32 

0,3 0,35 
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blešivce, který pomalu ve volné přírodě ubývá, a to ve velkém množství, což signalizuje 

velmi dobrou kvalitu vody.  

Měření pH a teploty vody 

V měsíci listopad bylo na toku zjišťováno pH a teplota vody. Měření probíhalo v rozsahu cca 

5 – 7 dnů a měřilo se ve stejném času s odchylkou maximálně půl hodiny, aby výsledky byly 

porovnatelné. Ke zjištění pH byl používán pH Akvin test. Z tabulky vyplývá, že pH toku je 

velice dobré. 

V rámci jednoho dne (14. listopad) proběhlo měření 2x – ráno a k večeru. Teplota vody při 

ranním měření byla 7°C, vzduchu 6°C, pH se drželo na stálé hodnotě 7.  

Datum 5. 11. 2015 

 

14. 11. 2015 19. 11. 2015 25. 11. 2015 30. 11. 2015 

Teplota vody (°C) 7,5 

 

9 8 6 9 

Teplota vzduchu (°C) 14 

 

11 10 2 4 

pH vody 7 

 

7 7 7 7 

 

 

Chemický rozbor vody – stanovení alkality 

Ve školní chemické laboratoři byla provedena neutralizační titrace, na jejímž základě byla 

stanovena alkalita vody z Barovky a pitná voda z Libice nad Doubravou. Titrace patří ke 

1 2 3 4 5 

Teplota vzduchu 
(°C) 

14 11 10 2 4 

Teplota vody (°C) 7,5 9 8 6 9 
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Vývoj teplot 
Z grafu porovnávajícího 

naměřených hodnot teploty 

vzduchu a vody lze vyčíst, že 

teplota vody kolísá velmi 

pozvolně, nevykazuje prudké 

výkyvy jako teplota vzduchu.  
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kvantitativním analytickým metodám. Jejím principem je reakce kationtů oxoniových 

s anionty hydroxidovými. Další a podrobnější rozbor vody nebyl v laboratoři možný 

vzhledem k jejímu vybavení, a proto jsme se snažili domluvit se s chotěbořskou firmou 

Envirex na detailnější analýzu vody. Bohužel ke konečné dohodě nedošlo.  

Stanovení alkality vody  

Barovka        

1. pokus: 4,0 ml HCl 

2. pokus: 4,3 ml HCl 

V (HCl) = 4,15 ml 

c (OH-) = 
           

    
 
   

 
 = 4,15 * 10

-3
 mol/l 

Pitná voda – Libice nad Doubravou  

1. pokus: 2,9 ml HCl   c (OH-) = 
           

    
 
   

 
 = 2,95 * 10

-3
 mol/l 

2. pokus: 3,0 ml HCl 

V (HCl) = 2, 95 ml 

5 Revitalizace dolního toku Barovky 

Nejvýraznější proměnu zažil tok v minulosti, kdy byl od soutoku s Doubravou k mostu silnice 

II/344 spojující Chotěboř a Horní Bradlo, tj. v délce 310 m nevhodně technicky upraven. 

Důvodem byl požadavek na umožnění zemědělského využití okolních pozemků a zajištění 

jejich ochrany před velkou vodou. Došlo zde k částečnému přeložení toku, narovnání trasy a 

zkapacitnění průtoku. Původní koryto bylo zasypáno. U soutoku s řekou Doubravou bylo 

opevněno dlažbou z lomeného kamene, stejně jako břehy koryta po celé délce, a nacházel se 

zde příčný objekt, který znemožňoval migraci živočichů z Doubravy (obrázek 11, 12, 13, 14, 

15). 

Dalším zákrokem byla naopak revitalizace nevhodně upraveného toku. Návrh nového koryta 

vyšel z historických katastrálních map a kopíruje původní (neupravené) koryto. Délka 

upraveného toku se zvýšila na necelých 380 m (tedy o 24%) vytvořením meandrů. V případě 

vyššího průtoku bude voda vybřežovat na okolní přilehlé pozemky. V rámci revitalizace 
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vznikly dvě tůně, které při vyšších průtocích napájí voda z koryta Barovky. V okolí bylo 

vysázeno 681 keřů a 149 kusů stromů (obrázek 5, 6, 16, 17) 

Revitalizace probíhala od listopadu roku 2013, kolaudace proběhla v září roku 2014. 

Investorem akce byla společnost Lesy ČR, s.p., akce byla financována také z Operačního 

programu Životní prostředí. 

 

5.1 Biologický průzkum na revitalizované části 

Na revitalizované části provádí správa CHKO Železné hory společně s Univerzitou Karlovou 

biologický průzkum, z něhož byly zjištěny tyto skutečnosti: průzkum probíhal 50 m od 

soutoku s řekou Doubravou proti proudu, byl nalezen rak říční, vranka obecná a pstruh 

potoční. 

6 Akce uskutečněné v rámci projektu „Voda živá“ 

Typ akce Datum Místo Popis Účastníci 

Exkurze 25.11.2015 ČOV Chotěboř Seznámení s fungováním 

ČOV Chotěboř 

Jelínková, Málková, 

Molák, Lacinová, 

Kopecká 

Výstava Listopad 

2015 – únor 

2016 

Gymnázium Chotěboř Výstava ke „Světovému dni 

toalet“ 

Zaměření: informace o dni, 

fungování ČOV, zvyky ve 

světě, historie toalet a toal. 

papíru, zajímavosti 

Výstava přístupna 

studentům, 

zaměstnancům a 

návštěvníkům školy 

Příprava: Jelínková, 

Málková, Molák, 

Kopecká, Lacinová 

Brigáda 2.12.2015 Okolí toku Barovka Úklid odpadků Molák, Málková, 

Jelínková, Lacinová 

Výstava Od 5. února 

2016 

Gymnázium Chotěboř „Barovka a její okolí“ 

Zaměření: prezentování 

výsledků, přiblížení průběhu 

soutěže 

Přístupna studentům, 

zaměstnancům a 

návštěvníkům školy 

Příprava: Molák, 

Jelínková, Málková, 

Kopecká a Lacinová 
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7 Informování veřejnosti 

Jednou z nezbytných aktivit je informování veřejnosti. Tato činnost probíhala prostřednictvím 

zpravodaje města Chotěboř – Chotěbořské ECHO. Do zpravodaje byly napsány dva články, 

první informoval o zapojení školy do projektu „Voda živá“ (obrázek 20), druhý přinesl širší 

veřejnosti ucelený soubor poznatků z výzkumu (obrázek 21). Vydaná Chotěbořská ECHA 

jsou dostupná na internetových stránkách města Chotěboř.  

Projektový tým využil i moderní technologie jako je zveřejňování článků a informací na 

webových stránkách. K tomuto účelu byly použity internetové stránky Ekoklubu Gymnázia 

Chotěboř (http://ekoklubgch.blogspot.cz), kde jsou v sekci dokumenty k přečtení vypracované 

etapy a k nim příslušné propozice, nechybí zde závěrečná zpráva, informace o projektu a 

bohatá fotogalerie. Na webové stránky Gymnázia Chotěboř (www.gch.cz) projektový tým 

napsal článek obsahující poznatky během projektu.
1
 

Informování proběhlo i v pořadu „Zprávičky“ vysílaného na televizním kanálu „ČT Déčko“. 

Soutěžící natočili krátkou reportáž splňující požadavky tohoto pořadu.  

Celkový soubor poznatků přiblížila studentům, zaměstnancům a návštěvníkům školy výstava 

pod názvem „Barovka a její okolí“, jež byla instalována v průchozím krčku mezi starou a 

novou budovou školy (obrázek 22, 23, 24). 

22. dubna letošního roku proběhne na Gymnáziu Chotěboř Studentská vědecká konference, 

kde budeme prezentovat výsledky našeho projektu a veškerého bádání. Pro tyto účely byla 

vytvořena prezentace v programu MS PowerPoint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.gch.cz/o-gymnaziu/ukonceni-projektu-voda-ziva-1491196662-219 

http://ekoklubgch.blogspot.cz/
http://www.gch.cz/
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8 Závěr 

Již od začátku bylo jasné, že tento tok aspiruje, aby byl zařazen do kategorie mírně 

znečištěného toku. Ideální je, že je chráněn vegetačním krytem, ale i když zde člověk bude 

mít nějaký vliv, nejsou zde žádní velcí znečišťovatelé a osídlení má minimální vliv.  Na 

skutečnost jakosti II. třídy (odhad studentů) ukazovalo měření pH, které mělo velice dobré 

hodnoty, ale i odlov bentosu s konečným výsledkem 6,2.  

Zajímavé bylo také srovnání koryta v různých částech ekosystému. V lese byl tok přirozený a 

zásah člověka minimální, zatímco v blízkosti lidských obydlí je vliv větší, zejména v té části, 

kterou jsme zmínili v části o revitalizaci. 

Zdaleka ne všechno bylo během výzkumu objasněno, k tomu, aby se získala ucelenější data a 

následný obraz, muselo by se touto tématikou zabývat delší dobu. 

 

 

V Chotěboři dne 15. 2. 2016  
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10 Přílohy 

 

Obrázek 1 - Trasa mapovaného toku 

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html 

Obrázek 2 - Geologická mapa povodí, Zdroj: 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50zj&y=656532&x=1092645&s=1 

 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50zj&y=656532&x=1092645&s=1
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Obrázek 9 - Soutok Barovky s Doubravou  Obrázek 10 - Informační tabule o revitalizaci 

 

Obrázek 11 - Koryto před realizací 
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Obrázek 12 - Koryto před realizací 

 

Obrázek 13 - Koryto před realizací 
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Obrázek 14 - Soutok Barovky a Doubravy před realizací 

 

Obrázek 15 - Průběh revitalizace 
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Obrázek 16 - Stav po revitalizaci 

 

 

Obrázek 17 - Stav po revitalizaci 
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Historické mapy
2
 

 

Obrázek 18 - Historická mapa Čech - 1 

 

Obrázek 19 - Historická mapa Čech - 2 

                                                 
2
 Zdroj: Staré mapy naší země, nakladatelství Rubico 
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Činnost projektového týmu 

 

Obrázek 20 - Chotěbořské ECHO, číslo 1., leden 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 - Chotěbořské ECHO, číslo 3., únor 2016 
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Výstava „Barovka a okolí“ 

 

Obrázek 22 - Výstava Barovka a její okolí - 1 

 

Obrázek 23 - Výstava Barovka a její okolí - 2 
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Obrázek 24 - Výstava Barovka a její okolí - 3 

 

Obrázek 25 - Projektový tým 

Zleva: Adéla Kopecká, Petra Lacinová, Lubomír Molák, Andrea Málková, Michaela Jelínková a Mgr. Eva 

Jirsová 


