
Závěrečná zpráva o vodním toku 

Šumický potok 

 

1. Úvod  

Naše družstvo PANDÍCI jsme si vybrali území Šumického 

potoka proto, že jeho část leží v přírodní rezervaci Šumický 

rybník, v evropsky významné lokalitě s bohatou druhovou 

rozmanitostí (obojživelníci, plazi, ptáci, rákosové a orobincové 

porosty, hnízdiště bukače velkého, čápa černého, potápky 

roháče, zrzohlávky rudozobé).  Na jeho toku člověk vybudoval 

tři významné rybníky v okolí Pohořelic: Horní šumický rybník, 

Dolní šumický rybník a Pohořelický rybník. Tyto rybníky jsou 

využívané zejména k chovu ryb – převážně kaprů. Další důvod 

byl, že potok protéká naším městem Pohořelice, i když 

v době, kdy probíhala soutěž, byla tato část toku vyschlá.  

 

2. Popis přírodního prostředí 

Šumický potok leží převážně v rovinatém prostředí tzv. 
Olbramovické pahorkatiny. Okolí toku je porostlé stromy – 
zejména olšinami, které dobře zpevňují břehy. Asi 10 metrů 
od potoka začínají pole s černozeměmi, na kterých se na 
podzim sklízela kukuřice a slunečnice. 
Pole se svažovala k potoku. Při velkých deštích by se mohla 
voda z polí dostat až do potoka. V roce 2015 bylo, ale velké 
sucho a část potoka vyschla.   
Potok protéká Kubšicemi, Šumicemi a Pohořelicemi. 
V Kubšicích část vody končí v malé vodní nádrži, přitékají sem 
vody z meliorací, obec má vlastní čističku odpadních vod. 



Z Šumic voda končí v Horním šumickém rybníku, dále protéká 
Dolním šumickým rybníkem a díky velkému suchu tok končil 
v Pohořelickém rybníku. Správcem celého povodí – Povodí 
Moravy, s. p. Jeho délka je 10,16 km a plocha celého povodí 
činí 35 km2, průměrný průtok činí obvykle 0,03m3/s.  Pramení 
v nadmořské výšce 230 m n. m., a pokud by měl tento tok 
dostatek vody, ústil by v nadmořské výšce 180 m n. m. do 
Mlýnského náhonu, ten by se vléval do řeky Jihlavy a 
následně do Dyje. Jeho vody by putovaly až do Černého moře. 
Dále jsme zjišťovali čistotu daného území - dle organismů 
jsme určili střední čistotu vody 4,4. Nejméně organismů jsme 
našli v nádrži v Kubšicích, voda v září a říjnu byla plná sinic a 
našli jsme tu hlavně pijavice a nitěnky. Na dalších úsecích byla 
voda o poznání čistší, ale bylo jí málo (max. 15 cm hloubky). I 
hladina rybníků se během soutěže snižovala.  
Nejvíce jsme určovali následující organismy - nymfy jepic, 

klešťanky, bruslařka, bodule, vodnáře, larvy pakomárů, 

splešťule, kamomil říčního a plovatka bahenní. Rostly tady 

maliníky, růže šípkové, sítina úzkolisté, chmel otáčivý. Ze 

stromů to byla vrba jíva, olše lepkavá, topol osika.  

3. Odlov organismů 

Vodule 4 

Pijavka koňská 3 

Plovatka bahenní 3 

Nitěnka 1 

Larvy vážek 8 

Kamomil říční 8 

Vodnář 
 

Klešťanka 5 

Bruslařka 5 

Larvy pakomárů 2 

Vírník 
 

Splešťule blátivá 5 

Bodule obecná 
 

Celkem body 4,4 



Místa odlovu:  

1) U malé vodní nádrže v Kubšicích a asi 200 m od pramene. 

2)  Horní šumický rybník. 

3) Pohořelický rybník. 

Byla zjištěna střední kvalita vod.  

Pomůcky: určovací klíče vodních živočichů, rostlin a dřevin, 

zápisník, tužka, misky na odlov, fotoaparát, tablet 

 

4. Kvalita vody dle našeho zkoumání  

Ve druhé etapě jsme na 3 místech pravidelně zjišťovali čistotu 

dle ukazatelů.  

Odběrné místo 1 (v prameništi nad Kubšicemi) nevykazovalo 

výkyvy. Voda byla stále průhledná, pH 7 (neutrální), v druhé 

polovině měsíce listopadu došlo i k většímu průtoku vody (po 

deštích). 

Odběrné místo 2 – vodní nádrž Kubšice – voda až do 20. 11. 

zelená se sinicemi (hladina se snižovala), po deštích a 

ochlazení se situace zlepšila, velký zákal přetrval. 

Odběrné místo 3 – Pohořelický rybník – velký zákal způsoben 

i spadeným listím a jeho zahníváním, bylo zaznamenáno stálé 

snižování hladiny (žádný odtok), občas nalézány mrtvé ryby. 

Pomůcky využívané při zjišťování kvality vody 

1) záznamový list a tužka 

2) teploměr 

3) metr s bílou ryskou na určení zákalu 

4) pH papírky 



5) zkumavky na odběr vody 

6) sada na zjišťování obsahu dusíku ve vodě 

7) sklenici s uzávěrem na zjišťování zápachu  

 

Závěrem – voda opravdu středně až silně znečištěná. K 

průsaku chemických látek z polí téměř nemohlo dojít (jen 

1 x za celou dobu odběru více pršelo), spíše je špatná kvalita 

vody způsobená suchem a rozkladnými procesy biologického 

původu na rybnících (nedostatečný odtok). 

5. Kvalita vody dle nalezených informací 

Pro tak malý tok neexistují data, existují jen souhrnné 

informace pro povodí řeky Jihlavy a ty jsme zpracovali. V okolí 

Pohořelic je na řece Jihlavě téměř ve všech ukazatelích 

nevyhovující voda. Vycházíme z map nalezených na internetu 

z http://www.pmo.cz/pop/2009/Dyje/end/c-stav/c-stav.html. 

Ze syntetických chemických látek ve vodě je nadbytek 

oktylfenolu, rtuti, kadmia a niklu (překročení limitů v úseku 

http://www.pmo.cz/pop/2009/Dyje/end/c-stav/c-stav.html
http://www.pmo.cz/pop/2009/Dyje/end/c-stav/c-stav.html
http://www.pmo.cz/pop/2009/Dyje/end/c-stav/c-stav.html
http://www.pmo.cz/pop/2009/Dyje/end/c-stav/c-stav.html
http://www.pmo.cz/pop/2009/Dyje/end/c-stav/c-stav.html
http://www.pmo.cz/pop/2009/Dyje/end/c-stav/c-stav.html


řeky Jihlavy – měřený úsek Ivaň).  Lze předpokládat, že tak 

špatný stav vodního toku v okolí Pohořelic je způsobený 

jadernou elektrárnou Dukovany či vodním dílem Dalešice. 

 

 

Šumický potok se využívá dnes jako meliorační strouha, na 

řece jsou 3 rybníky (především chov kaprů), v létě se využívají 

ke koupání. První – Horní šumický rybník je přírodní rezervací 

a Evropsky významná lokalita. Dle historických dokumentů na 

potoce byl malý mlýn, dnes po něm nejsou žádné známky. 

Kolem vede cyklostezka s možnými zastávkami u bunkrů z 

druhé světové války. Ke změnám koryta – vybetonování 

strouhy - došlo pouze v Pohořelicích s výpusťmy z průmyslové 

zóny (zavřené). Kolem přibývají keře a stromy, které zpevňují 

břehy (olše, náletové křoviny) – potok nemeandruje. Dříve se 

voda používala v Pohořelicích k zavlažování zahrádek. 1508 

začíná Vilém z Pernštejna budovat rybníky. Kolem roku 1900 

se kolem toku vybudoval cukrovar, mlékárna a sodovkárna, 

dnes jsou již zaniklé. 

Pohořelicko 



 

 

6. Další zjištěné informace 

Vodovod: Část majetkem města Pohořelice, část vlastní VaK 

Břeclav, a.s. – provozováno střediskem Hustopeče. Skupinový 

vodovod – dokončen 1990. Zdrojem vody skupinového 

vodovodu Pohořelice je jímací území Cvrčovice o celkové 

vydatnosti 30 l/s. Jsou zde vybudovány 3 vrtané studny, z 

kterých je podzemní voda čerpána výtlačnými řady do 

akumulace 400m³ (185,0/182,0). Jímaná voda je po okysličení 

v aerační věži čerpána do spotřebišť. Vzhledem k tomu, že SV 

Pohořelice není propojen s jiným skupinovým vodovodem, je 

nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace možné 

zajistit při krátkodobých výpadcích ze stávajících akumulací, 

při dlouhodobých cisternovým dovozem pitné vody. 

Získaná data spotřebované vody v Pohořelicích za rok 2015 

 

 



 

Povodně: Záplavové území řeky Jihlavy bylo stanoveno 

rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.j. 

S-JMK 1303/2006 OŽP. Zasahuje správní území obcí 

Malešovice, Odrovice, Cvrčovice, Pohořelice, Ivaň, Přibice. 

Mezi léty 1975-1988 vybudování vodní nádrže Vodní Mlýny 

jako reakce na zamezení každoročně se opakujících záplav 

(nevýhody této stavby – zničení lužních lesů, zaplavení 

vesnic). Záplavové území řeky Jihlavy bylo zúženo v důsledku 

vybudování protipovodňových prvků ve Cvrčovicích. Dnes 

území 22,82 % Pohořelic ohroženo záplavou Q100. Část 

zastavěného města je navíc ve vymezené zóně záplavového 

území. Šumický potok není definován jako rizikový pro vznik 

povodní. Strouha je dostatečně hluboká. Větší příval vody by 

zadržela soustava 3 rybníků na stavidlech. Největší povodně 

zaznamenány v roce 2006. Poté byly zvýšeny protipovodňové 

valy na úroveň stoleté vody.  

Modrá barva – záplavové území Pohořelic: 

 



 

Čistička odpadních vod: Dešťová kanalizace odvádí dešťové 

vody z různých částí města do řeky Jihlavy, Mlýnského 

náhona, Smolínského potoka a Šumického potoka.  

Odpadní vody jsou odváděny splaškovou kanalizací a částečně 

jednotnou kanalizací do městské čistírny odpadních vod. 

Protože Pohořelice leží převážně v rovinatém území, vyžaduje 

odvádění vod do ČOV kombinaci gravitačních stok s 

přečerpáváním. Vyčištěné odpadní vody odchází do řeky 

Jihlavy a Šumického potoka.  

Popis ČOV: Odpadní voda teče přes rotační česle do podzemní 

kruhové čerpací stanice, zde jsou 3 dvojice čerpadel pro 

biologické čištění. 2 dvojice čerpadel obsahuje vertikální lapák 

písku, nádrž biologického čištění a dosazovací nádrž. 

Přebytečný kal jde do uskladňovací nádrže. Celý provoz je 

řízen počítačem z tabletu ve velínu v hlavní budově. 1 dvojice 

čerpadel je tvořena mechanickým předčištěním na lapáku 

písku. Tato mechanicko – biologická část má kruhové 

nadzemní nádrže a obsahují dosazovací nádrž, štěrbinovou a 

aktivační nádrž. Přebytečný kal jde také do uskladňovací 

nádrže. Redukce fosforu se provádí ve dmýchárně síranem 

železitým. Centrální dispečink se nachází v Břeclavi.  

Na kanalizaci v Pohořelicích je napojeno 3546 obyvatel i na 

ČOV. Denně se vyprodukuje 360,40m³ odpadních vod. 

7. Závěr 

Celá soutěž byla velmi dobře připravena a líbila se nám. 

Nejzajímavější byly pobyty venku a zkoumání vodního toku, 



zejména odlov živočichů a vlastní zkoumání čistoty vody 

v potoce. Věnovali jsme tomu spoustu času. V pondělí 

odpoledne jsme pravidelně zpracovávali informace a páteční 

odpoledne jsme vždy byli v přírodě. Čas jsme věnovali i 

dobrovolným úkolům. Na škole jsme v listopadu uspořádali 

výstavu k Světovému dni toalet. Nejvíce jsme čerpali z PLÁNU 

ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ, Změna Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Jihomoravského kraje, územní celek Brno-venkov, z 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ 

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E, okr. 

Brno - venkov, 3. úplná aktualizace – r. 2014 a z knih 750 let 

města Pohořelice, Fotografie Břeclavska. 

 

Doufáme, že Vám naše práce líbila. Vaši PANDÍCI a učitelka 

Mgr. Věra Harvánková  


