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1 ÚVODNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Identifika ční údaje 
Název stavby: Prachatice – optimalizace místních vodních zdrojů  

Kraj: Jihočeský 

Objednatel:  Čevak a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 

Zhotovitel dokumentace: EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1,  

 370 01 České Budějovice 

 

1.2 Účel studie 
Město Prachatice je v současné době zásobené převážně vodou z vodárenské 
soustavy Jižní Čechy (VSJČ), která je v majetku Jihočeského vodárenského svazu 
(JVS) a vodou z místních podzemních zdrojů. Současný poměr zásobení je přibližně 
76% z VSJČ a 24% z místních pramenišť. Místní zdroje ovšem vykazují bilanční 
přebytky nad rámec současného využití, přičemž velikost těchto přebytků kolísá 
v závislosti na klimatických poměrech. Způsob využívání místních vodních zdrojů je 
limitován technickými parametry městské vodovodní sítě. 

Účelem této studie je variantní posouzení možností zvýšení podílu využívání 
místních zdrojů vody pro zásobení města pitnou vodou. 

 

1.3 Výchozí podklady 
- požadavky objednatele  

- situační podklady vodovodní sítě – digitální zákres tras, situační náčrt 
zásobních pásem (ČEVAK a.s.) 

- měřené hodnoty spotřeby pitné vody, kvality vod - ČEVAK  a.s. 

- místní šetření EKOEKO s.r.o. 

- fotodokumentace EKOEKO s.r.o. 

- Vodovod města Prachatice – studie (VAK J.Č. 1995) 

- Rozhodnutí o ochranných pásmech vodních zdrojů (ONV 1986) 

- Volovice, Fefry – dokumentace pro projekt na dotaci pro místní zdroje (VAK 
J.Č. 1999) 

- Posouzení vodních zdrojů Fefry, studna u ZVVZ a pramen u lázní Sv. Markéty 
(VAK J.Č. 1995) 

- Kaple Sv. Filipa Neri – hydrogeologický posudek (VAK J.Č. 2000) 
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- Patriarcha – dokumentace sond a dodatek hydrogeologického posudku (Vak 
J.Č. 2000) 

- Rozhodnutí o ochranných pásmech pro odběr podzemní vody z vodních 
zdrojů Libínské sedlo – Černá hora – Volovický vrch (1986) 

- Povolení k nakládání s vodami – akce „Lázně Sv. Markéty“ (1994) 

- Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro období  
2011 – 2015 

- Projekt – hotel Sv. Markéty (m4 architekti s.r.o., 2010)  

- Platné povolení k odběru podzemních vod „Fefry“ (14.9.2006) 

- Platné povolení k odběru podzemních vod „Patriarcha“ (8.1.2009) 

- Platné povolení k odběru podzemních vod „Klima“ (30.11.2007) 
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Obecný popis zásobování m ěsta Prachatice 

2.1.1 Základní údaje o m ěstu Prachatice 

Město Prachatice leží v jihozápadní příhraniční části České republiky a je součástí 
Jihočeského kraje. Tvoří jej 8 katastrálních území (k.ú. Prachatice, Staré Prachatice, 
Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice, Stádla). Město se rozkládá 
v rozmezí nadmořských výšek 520 – 680 m.n.m., udávaná rozloha je 3901 ha.  

Ve Městě Prachatice žije (k 21.9. 2007) celkem 11 722 trvale bydlících obyvatel. 
Vzhledem k současné demografické recesi je výhledově předpokládán již pouze 
mírný nárůst obyvatel. 

2.1.2 Současný stav zásobování pitnou vodou 

Zásobení města Prachatice je jednak z vodárenské soustavy Jižní Čechy (VSJČ) 
a jednak z místních zdrojů. Podíl využívání místních zdrojů z celkové spotřeby je 
přibližně 24%.  

Voda z vodárenského svazu je čerpána z čerpací stanice (ČS) Těšovice do 
vodojemu (VDJ) Šibeniční vrch I, případně Šibeniční vrch II, přepouštěna je dále do 
VDJ Hřbitovní. V případě nedostatku vody z místních zdrojů či poruchy je možno 
gravitačně doplňovat z VDJ Šibeniční vrch II i VDJ Fefry. Dalším zdrojem pro město 
jsou místní zdroje a to Feferské prameniště ústící do VDJ Fefry a prameniště 
Patriarcha, ústící do VDJ Lázně. Mezi další zdroje patří studny ve vlastnictví 
nemocnice a studna Klima. Jednotlivé místní zdroje a voda z VSJČ mají různé 
složení. Více o jednotlivých zdrojích a akumulačních prostorech je popsáno 
v samostatné kapitole (2.2 – Zdroje pitné vody). 

Vodovodní síť města je rozdělena na několik tlakových pásem. Tři pásma jsou 
zásobena vodou z VSJČ, jedno pásmo z VDJ Fefry (voda z feferských pramenišť) 
a jedno pásmo z VDJ Lázně (zdroj Patriarcha). Míchání vody mezi pásmy je 
prováděno pouze krátkodobě v případech poruchy v dodávce vody v některém 
z pásem. 

Grafické a výškové schéma jednotlivých zdrojů pitné vody a přibližných hranic 
zásobních pásem jsou viditelné v přílohách č.1 a 2 – situační / výškové schéma 
zásobení města Prachatice. 

výhledový stav 

Do budoucna se nepředpokládá výrazná změna v počtu zásobovaných obyvatel. 
Výhledovou potřebu vody pro obyvatelstvo tedy uvažujeme obdobnou jako 
v současné době. Důležitým aspektem v množství potřebné vody je plánované 
ukončení provozu současného areálu firmy Madeta. Jelikož je firma Madeta 
největším odběratelem pitné vody ve městě (cca 20% z celkové spotřeby města), 
znamená ukončení provozu výrazný pokles celkové spotřeby pitné vody pro město. 
Více v kapitole „2.4 – Spotřeba pitné vody“. 

V místě starého, zaniklého areálu lázní je plánovaný nový soukromý investiční záměr 
na výstavbu nového wellness (hotel sv. Markéty). Záměr je ve fázi projektové 
přípravy. Plánovaná průměrná potřeba vody pro hotel je cca 3 l/s, maximální 
hodinová potřeba je dle PD 6.53 l/s. V případě výstavby bude dle PD realizován nový 
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řad PE 160 napojený na stávající vodovod PE 110 před VDJ Fefry a za areálem 
wellness bude nové potrubí napojeno na stávající potrubí PE 110 sloužící 
k zásobování průmyslové zóny v jihovýchodní části města.  

Jelikož se jedná o spíše vzdálenější výhled, neuvažujeme v bilancích potřebu pitné 
vody pro wellness – pouze se zabýváme možností zásobení. Budoucí areál se 
nachází ve vyšší části města a pro zajištění potřebných tlakových poměrů a množství 
musí být napojen z VDJ Šibeniční vrch II. 

2.2 Zdroje pitné vody 

2.2.1 VSJČ – Vodárenská soustava Jižní Čechy 

V současné době je hlavním zdrojem vody pro město Prachatice pitná voda ze 
soustavy Jihočeského vodárenského svazu. Voda pochází z Římovské přehrady, 
upravována je na ÚV Plav. Do města Prachatice je voda čerpána z čerpací stanice 
Těšovice (70 l/s) do vodojemu Šibeniční vrch I (dolní) a po jeho naplnění do VDJ 
Šibeniční vrch II (horní). Gravitačně je dále přepouštěna z VDJ Šibeniční vrch II do 
VDJ Hřbitovní. V případě nedostatku vody či poruchy je možné gravitační 
přepouštění z VDJ Šibeniční vrch II do VDJ Fefry. Tato možnost je využívána pouze 
výjimečně, dle měřených údajů provozovatele bylo takto předáno přibližně 50m3 
za uplynulé dva roky. 

Zdroj vsjč je velmi kapacitní a zaručuje velkou bezpečnost dodávky pitné vody.  

Kvalita zdroje je popsána v části „2.2.9 - Kvalita podzemních zdrojů“ 

2.2.2 Husinecká p řehrada, úpravna vody Prachatice 

Severně od města Prachatice se nachází vodní nádrž Husinec, která v minulosti 
sloužila jako další zdroj pitné vody. Povrchová voda z nádrže byla upravována 
v úpravně vody a čerpána na VDJ Hřbitovní. Úpravna vody byla vybudována r. 1958. 
Roku 1998 bylo provozně ukončeno dodávání pitné vody do městské sítě. Roku 
2001 byla provedena majitelem ÚV (jihočeský vodárenský svaz) rekonstrukce včetně 
doplnění technologie (ozonizace, filtrace akt. uhlím). Od té doby složí ÚV jako záložní 
zdroj vody pro město pro výjimečné události. Jako běžný zdroj není používána. 
Způsob využívání ÚV - pouze jako záložního zdroje vody - se nepředpokládá měnit 
ani do budoucna. 

2.2.3 prameništ ě Fefry 

Vlastníkem prameniště je město Prachatice. Feferské prameniště, ležící jiho-západně 
od města Prachatice, bylo vybudováno v roce 1894 (Černohorské a Libínské 
prameniště) a rekonstruováno v letech 1928-1930. K jímání vody se využívalo 25 
zářezů svedených do cca 18 pramenních jímek. Dle podkladů (Posouzení vodních 
zdrojů Fefry, studna u ZVVZ a pramen u lázní Sv. Markéty - VAK J.Č. 1995) již není 
přesně znám počet ani rozmístění a technický stav některých jímacích objektů, neboť 
terén je nepřehledný a od doby vybudování jímacích zářezů a pramenních jímek se 
situace značně změnila.  

V současnosti je na území prameniště využíváno cca 17 jímacích zářezů, stékajících 
se ve sběrných šachtách. Poslední soutoková šachta se nachází cca 100 m 
od rybníčka u silnice Prachatice – Volary.  
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Prameniště jsou členěny dle místopisného výskytu: 

Libínské prameniště tvoří původní jímání Feferské louky, které bylo potrubím (DN 80) 
napojeno do sběrné šachty. Do této šachty jsou také svedeny prameny Tilpův, Skalní 
a Hluboký. Ze sběrné šachty je voda odváděna 100mm litinovým potrubím podél 
cesty k Feferskému rybníku, kde se lomí k hlavní sběrné šachtě.  

Na tomto území je dále sběrná štola (Fiedlerova) o délce 170 m a hloubce 6 – 12 m, 
se čtyřmi vstupními vlezy. Dnem mezi šachtami probíhá zděný klenutý kanál o šířce 
0.5 m a výšce 1.1 m. Dno je upraveno jako žlab do něhož přitéká voda z bočních 
otvorů. Do štoly jsou svedeny přítoky od zářezu Libínského a Černohorského 
prameniště.  

Černohorské prameniště je tvořeno několika prameny východně pod Volovickým 
vrchem (960.6 m.n.m.). Nejvýše položeným pramenem je Mokrý kámen, který však 
není s ohledem na malou vydatnost dále podchycen. Hraniční pramen je jímán 
perforovanou kameninou 100 mm (dl. 5.8 m, hl. 6.3 m), potrubím napojenou na 
pramenní jímku. Z jímky pokračuje potrubí do sběrné šachty, kam je sveden i zářez 
na Liščích studánkách. V roce 2002 bylo prameniště pročištěno a byly odstraněny 
prorůstající kořeny – dnes je plně funkční. Ze sběrné šachty je odváděna voda 
potrubím 50 mm přes objekt malé akumulace (200 l) k hlavní sběrné šachtě, kam 
jsou přivedeny 3 zářezy Černohorského prameniště (A, B, C). 

Volovické prameniště se nachází cca 700 m východně od jmenované obce, nad VDJ 
Fefry. Zde bylo zřízeno jímání v hloubce 6 - 8 m a délce 7 m. pomocí perforované 
kameniny 100 mm napojenou na potrubí ke sběrné šachtě.  

Povrchové zdroje: V padesátých letech došlo k vybudování povrchového jímání na 
Fefrovském potoce. Jímání je tvořeno sběrnou šachtou, do které je rourou vloženou 
do koryta toku a opatřenou sítem přivedena voda. Dalším jímáním je vlastní odběr 
z Fefrovského potoka v profilu 2.5 ř.km (dle dokumentace z r. 1999 v nevyhovujícím 
stavu). Vydatnost byla přibližně 2.7 l/s. V současné době nejsou povrchové zdroje 
využívány a ani do budoucna se s jejich využitím nepočítá. 

Ve sběrných šachtách a na konci Fiedlerovy štoly jsou bezpečnostní přepady, 
kterými někdy přepadá přitékající voda a není tak využita pro zásobení města. 
Všechny uvedené zdroje se stékají před areálem VDJ Fefry, do něhož jsou zaústěny. 
Úprava vody z uvedených zdrojů spočívá v částečném odkyselení ve sběrných 
studnách a hygienizaci chlornanem před nátokem do VDJ. 

Kvalita, vydatnost 

Kvalita zdroje je popsána v části „2.2.9 - Kvalita podzemních zdrojů“ 

Vydatnost zdrojů podzemních vod je závislá na atmosférických srážkách a vykazuje 
kolísavost během roku. Dle dokumentace na projekt pro dotaci (VAK JČ, 1999) je 
průměrná vydatnost cca 10 l/s s rozpětím 5.7 l/s minima a 25.4 l/s maxima.  

prameniště měřená vydatnost 
  27.8.1895 11.4.1928 5.2.1986 
  [l/s] [l/s] [l/s] 
Volovické - 2,00 1,90 
Libínské ? 4,31 4,52 
Černohorské ? 3,53 3,55 
Součet 7,88 9,84 9,97 
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Dle rozhodnutí o ochranných pásmech (1986) byl tehdy povolený odběr vody 
v množství max. 25 l/s (pravděpodobně včetně posilujícího odběru vody povrchové) a 
průměrně 10 l/s (jen voda podzemní), současně platné povolení ze 14.9.2006 
dovoluje max. 8.9 l/s, 23 000 m3/měsíc, 200 000 m3/rok . 

2.2.4 Pramen sv. Vav řince (zdroj Patriarcha) 

Vlastníkem prameniště je město Prachatice. Stávající kaple sv. Filipa Neri byla 
vybudována na svahu hory Libín v místě vyvěrajícího pramene v r. 1861 a nahradila 
starší zchátralou stavbu. Kaple je jednolodní obdélníkového půdorysu 7.8 x 9.4 m, 
zakončená apsidou o poloměru 3.3 m. V základovém prostoru došlo k zachycení 
pramene, který je dále sveden potrubím k budovám bývalých lázní sv. Markéty. Před 
vstupem do schodišťového prostoru kaple je v podlaze šachta, krytá litinovým 
poklopem představující přístup k výtoku pramene. Druhý přístup k odtoku pramene 
představuje šachta pod schody do kaple. Pramen vyvěrá v prostoru před oltářem, je 
zachycen a odváděn kamenem vyzděnou chodbičkou směrem ke vchodu do kaple. 
Část vody je odváděna odlehčením po spádu od kaple. Hloubka jímání je cca 1.7 – 
2.0 m. Na trase mezi kaplí a VDJ jsou celkem dva objekty pro přerušení tlaku. 
Původní potrubí je uloženo pod zemí, po poruše před několika lety však bylo 
nahrazeno novým PE potrubím vedeným po terénu až k první přerušovací komoře.  

Kvalita, vydatnost 

Kvalita zdroje je popsána v části „2.2.9 - Kvalita podzemních zdrojů“ 

Vydatnost pramene je cca 2 l/s s drobnou kolísavostí (+/- 0.2 l/s). Dle povolení 
ochranného pásma a nakládání s vodami (1994) byl max. odběr 1.5 l/s, 
4 000 m3/měsíc, 48 000 m3/rok, současně platné povolení z 8.1.2009 dovoluje 
max. 1.15 l/s, 3 000 m3/měsíc, 30 000 m3/rok . 

 

2.2.5 Zdroje nemocnice, studna Klima a zdroje nemoc nice 

Vlastníkem zdroje je město Prachatice. Kopaná studna (nebo také označovaná jako 
studna Klima, nebo studna u ZVVZ) se nachází v blízkosti parkoviště u ul. 
Krumlovská, průměr studny je 3 m, hloubka 8.5 m. Studna je chráněna zděnou 
kapličkou, umístěnou v oploceném areálu. Povolení k odběru vody z 30.11.2007 je 
ve výši průměrně 0.95 l/s a max. 1.2 l/s. Studna Klima slouží společně s dalšími 
zdroji v majetku nemocnice (3 vrty, v současnosti používané jen 2) k zásobení 
nemocničního areálu. S využitím t ěchto zdroj ů pro zásobení m ěsta se nepo čítá. 
V případě nouze či nedostatku vody ve zdroji je naopak možné zásobit areál 
nemocnice městskou vodou. 

Kvalita, vydatnost 

Kvalita nemocničních vrtů není známa. Vydatnost studny Klima se pohybuje 
cca 3 až 4 l/s.  

2.2.6 Volovice – bývalý vojenský areál 

V bývalém vojenském areálu byl pro zásobení užitkovou vodou používaný VDJ, který 
byl zásoben z místních zdrojů v oblasti obce Volovice. Vodojem i zdroje byly po 
zrušení kasáren předány do majetku města. V současné době fungují zdroje i VDJ 
jako zdroj užitkové vody pro hasičský areál. Budoucí využití pro zásobení pitnou 
vodou není uvažováno. 
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Kvalita, vydatnost 

V květnu 1999 byl přepad ze staré jímky cca 1 l/s. Do nové jímky přitékalo cca 2 l/s. 
Dle dokumentace z roku 1999 nevyhovovala kvalita požadavkům na pitnou vodu 
v následujících ukazatelích: barva, alkalita, oxidovatelnost, mezofilní z., koliformní z., 
fekální koliformní z., enterokoky. Dle provozovatele je i zvýšený obsah dusičnanů a 
dusitanů. 

2.2.7 Pivovarský pramen 

V areálu města se nachází také pramen dříve sloužící pro zásobení pivovaru. Žádné 
další informace o zdroji nejsou k dispozici. Zdroj není v současné době využíván pro 
zásobení obyvatel města pitnou vodou a jeho využívání není plánováno ani do 
budoucna. Přesné umístění vlastního pramene není známo, je pouze znám jeho 
výtok. Podle informací pracovníků městského úřadu je pramen ve vlastnictví města.  

2.2.8 Vydatnost podzemních zdroj ů 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny pouze zdroje využitelné pro zásobení města 
pitnou vodou. 

prameniště 
průměrná 
vydatnost 

povolení 
odběru 

průměrný  
skutečný odběr 

nevyužitá 
kapacita 

  [l/s] [m3/měs] [l/s] [m3/měs] [l/s] [m3/měs] [l/s] [m3/měs] 
Feferské 10 26 280 8.9 23 000 4.39 11 526 5.61 14 754 
Patriarcha 2 5 256 1.15 3 000 0.07 196 1.93 5 060 

Poznámka: 
Povolené množství pro odběr z Feferského prameniště je čerpáno z rozhodnutí 
ze 14.9.2006, vydatnost z rozhodnutí o ochranných pásmech (z 10.10.1986), kde 
je uvedeno max.25 l/s a průměr 10 l/s. 
Povolené množství pro odběr ze zdroje „Patriarcha“ je čerpáno z Povolení 
k nakládání s vodami z 8.1.2009, vydatnost pak z „Posouzení vodních zdrojů 
Fefry, studna u ZVVZ a pramen u lázní Sv. Markéty“ (VAK JČ a.s., 03/1995).  

2.2.9 Kvalita podzemních zdroj ů 

Pro porovnání kvality vod z jednotlivých zdrojů, sloužili údaje z rozborů provozovatele 
vodovodu a historické údaje uváděné v PD k využití zdrojů. 

Kvalitativně jsou vody z místních zdrojů, tedy z prameniště Fefry i z pramene 
Patriarcha, velmi podobné. Voda má kyselou reakci s pH v rozmezí 6.2 - 6.5. Voda je 
s nízkou alkalitou a nízkou mineralizací. Celková tvrdost se pohybuje okolo hodnoty 
0.4 mmol/l (tj. 2.2°dH) – voda je tedy velmi m ěkká. Ve starších rozborech z 90-tých 
let je zvýšená hodnota CHSKMn až na hodnoty 2.2-2.8mg/l, v novějších rozborech 
tento parametr je pod hodnotou 1.2 mg/l. Vyšší hodnoty jsou pravděpodobně 
způsobeny tehdy ještě fungujícím povrchovým odběrem z Feferského potoka. Na 
nižším současném znečištění se nepochybně pozitivně projevily také práce 
související s vyčištěním Fiedlerovy štoly v roce 1998. Voda neobsahuje mangan. 
Voda má korozivní účinky. Vzorky odebírané přímo ze zdroje obsahují železo na 
hodnotě pod 0.05 mg/l, nicméně vzorky odebírané na síti ve spotřebišti mají obsah 
železa průměrně 0.15 mg/l, vyskytují se ale i hodnoty 0.2 mg/l, tedy na hranici 
povoleného limitu. To lze vysvětlit pomalým rozpouštěním litinových trub v městském 
vodovodním rozvodu.  
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Podle dostupných podkladů voda nepřekračuje směrné hodnoty objemových aktivit 
radiologických ukazatelů dle 307/2002.  

Obsah volného CO2 nebyl stanovován. Stejně tak není znám ani obsah 
hydrogenuhličitanu (HCO3

-).  

Z uvedeného vyplývá, že voda z obou místních zdrojů (z prameniště Fefry i 
z pramene Patriarcha) potřebuje úpravu spočívající v odkyselení, zvýšení obsahu 
vápníku a odstranění agresivity vůči kovovým materiálům. Voda z jihočeské 
vodárenské soustavy má zcela odlišnou kvalitu (vyšší mineralizace a pH k ochraně 
vnitřních povrchů kovových potrubí). Pokud dojde k smíchání těchto vod, bude ve 
vodovodní síti docházet k významnému kolísání pH i obsahu agresivního CO2 s 
následkem pomalého narušování po léta tvořených pasivačních vrstev a uvolňování 
korozivního železa z vnitřního povrchu potrubí, což povede ke zhoršení kvality pitné 
vody. Je potřeba zdůraznit, že tento proces je velmi pomalý (řádově měsíce až roky) 
a pokud k narušení pasivačních vrstev dojde, je návrat k původnímu rovnovážnému 
stavu stejně pomalý. Pokud bude docházet k míchání neupravené místní vody 
s vodou z vodárenské soustavy v malém poměru a přechod bude pomalý a plynulý, 
k výraznějšímu ovlivnění kvality vody nedojde. Odhadovaný poměr této směsi je do 
20% vody neupravené místní a 80% vody z vodárenské soustavy. Pro vyšší poměr 
ředění je ale nezbytně nutná úprava. Pokud bude voda upravena, lze počítat 
s poměrem ředění až 1:1 a lze tak prakticky využít téměř veškerou kapacitu 
současných místních zdrojů. Stejně tak je nutná úprava v případě rozšiřování 
Feferského zásobního pásma do míst vodovodní sítě s vytvořenými pasivačními 
vrstvami (viz. varianta 1). Úprava vody je samozřejmě vhodná i pro samostatné 
využívání vody ve spotřebišti, protože se tím zabrání rozpouštění železných rozvodů 
(litina,ocel) a zvyšování obsahu železa ve vodě. Snaha o odkyselení Feferské vody 
již dnes probíhá. Přímo ve sběrných studních jsou nádoby s mramorovou drtí, na 
kterých se voda částečně odkyselí. Bohužel je v těchto objektech nedostatečný 
prostor, a tedy je úprava, vzhledem k malým objemům nádob s drtí, nedostatečná. 

Dle údajů provozovatele nebyly v žádné ze zájmových vod překročeny pesticidy.   
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Pro přehled je v následující tabulce srovnání kvality vody z místních zdrojů Fefry, 
Patriarcha i vody z vodárenské soustavy: 

Parametr Fefry Patriarcha Jihočeská 
vodárenská 

soustava 

Limita dle 
vyhl. 

252/2004 

TNV 
75 7121 

Požadavky na 
jakost vody 

dopravované 
potrubím  

– ocel a litina 

pH [-] 6.2 – 6.5 6.45 8 6.5-9.5  

KNK4.5 
[mmol/l] 

0.36 0.2 0.87 - min. 0.8 

Dusičnany 
[mg/l] 

6.9 7.3 8.4 50  

Vápník [mg/l] 10 7 36 min. 30 * min. 20 

Hořčík [mg/l] 3.7 3 5 min. 10 *  

Vápník + 
hořčík 
[mmol/l] 

0.44 0.3 1.1 2-3.5 

(doporučená 
hodnota) 

 

Železo [mg/l] 0.05 

(na síti až 
0.2)  

0.05 0.11 0.2  

Mangan 
[mg/l] 

0.02 0.02 0.02 0.05  

* minimum, platí pouze pro vody, u kterých je při úpravě snižován obsah vápníku 
nebo hořčíku 
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2.3 Akumulace pro pitnou vodu 

2.3.1 Vodojem Šibeni ční vrch I (dolní) 

Kapacita vodojemu je 2x650 m3 a je v majetku JVS. Vodojem byl vybudován v roce 
1981-82. Je to obdélníkový dvoukomorový zemní vodojem s prefabrikovanými 
stěnami a stropem, rovněž tak armaturní komora. Komory jsou od sebe odděleny 
stěnou z prefabrikátů. Ke komorám je přistavěna armaturní komora, ve které je 
umístěno trubní vybavení. Odpadní kameninové potrubí DN 200 je zaústěno do 
kanalizace.  

VDJ je trubně propojen s VDJ Šibeniční vrch II, oba jsou zásobeny vodou 
z vodárenské soustavy čerpáním z ČS Těšovice. Min. hladina je 656.50 a max. 
hladina pak 659.95 m.n.m. Vodojem je plněn výtlačným potrubím DN 300 (ocel) a je 
regulován servošoupětem ovládaným dálkovým přenosem.  

Předávací místo mezi majitelem vodojemu (JVS) a městskou sítí je na přítoku 
a odtoku za průtokoměrem. 

2.3.2 Vodojem Šibeni ční vrch II (horní) 

Jedná se dvoukomorový zemní vodojem s kapacitou 2x 1000 m3, v majetku JVS. 
Vodojem byl vybudovány roce 1989-90. Akumulační komory jsou od sebe odděleny 
armaturní komorou, ve které je umístěno trubní vybaveni vodojemu. Na odtoku je 
voda hygienizována pomocí ultrafialového záření.  

VDJ slouží k zásobování tlakového pásma s nejvyšší nadmořskou výškou. Min. 
hladina je 680.0 a max. hladina 685.0 m.n.m. Měření je umístěno na odtoku DN 200 
a nátoku DN 300. Vodojem je plněn výtlačným potrubím DN 300 a je regulován 
servošoupětem ovládaným dálkovým přenosem v závislosti na plnění VDJ Šibeniční 
vrch I. Pod vodojemem se odtok rozděluje na zásobení části města, nátok do VDJ 
Hřbitovní a zásobení městské části Cvrčkov (z této větve je napojen řad pro zásobení 
městských částí Kahov a Oseky).  

Předávací místo mezi majitelem vodojemu (JVS) a městskou sítí je na odtoku z VDJ 
za průtokoměrem. 

2.3.3 vodojem H řbitovní  

Kapacita vodojemu je 1x650 m3. Vodojem je v majetku města, vybudován v roce 
1962. Je to kruhový jednokomorový zemní monolitický vodojem. K VDJ je přistavěna 
armaturní komora, ve které je umístěno trubní vybavení vodojemu. Min. hladina je 
616.26 a max. hladina 621.76 m.n.m. Odpadní kameninové potrubí DN 200 je 
zaústěno do terénu.  

VDJ slouží k zásobování východní části města včetně centra. Měření je umístěno na 
odtoku z VDJ a to na DN 200 (litina) a DN 125 (litina) směr Prachatice a na DN 160 
(PVC) směr Staré Prachatice. Vodojem je plněn gravitačně ocelovým potrubím 
DN 300 z VDJ Šibeniční vrch II a je řízen plovákovým ventilem. Nouzově je možné 
doplnění z ČS Těšovice. Do VDJ je zaústěn i výtlak z úpravny vody (záložní zdroj). 

2.3.4 vodojem Fefry 

Kapacita vodojemu je 2x130 m3 a je majetkem města. Vodojem byl vybudován v roce 
1895. Je to čtvercový dvoukomorový obsypaný vodojem. K VDJ je přistavěna 
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armaturní komora, ve které je umístěno trubní vybavení vodojemu. Odpadní 
kameninové potrubí DN 125 je zaústěno do místní vodoteče. 

Min. hladina je 616.88 a max. hladina 619.38 m.n.m. Měření je umístěno na odtoku 
z VDJ a to na DN 125 (litina) a DN 100 (litina) směr staré město a na DN 100 (litina) 
směr sídliště Pod lázněmi. Měření nátoku je umístěno na potrubí přepouštění DN 110 
(PE) z VDJ Šibeniční vrch II. Přítok z prameniště není měřen. Pro hygienické 
zabezpečení pitné vody je na přítoku do VDJ z volovického prameniště dávkován 
časově chlornan sodný. 

2.3.1 vodojem Lázn ě (Patriarcha) – vyšší 

Vodojem je majetkem města a slouží k zásobení pitnou vodou pro část sídliště pod 
lázněmi. Zásoben je z pramene sv. Vavřince (zdroj Patriarcha), bezpečnostní přepad 
je sveden do vodojemu nižšího. Vodojem je o objemu 50m3 o maximální výšce 
hladiny 689.6 m.n.m. 

2.3.2 vodojem Lázn ě (Patriarcha) - nižší 

Kapacita vodojemu je 1x100 m3 a je majetkem města. Vodojem byl vybudován v roce 
1910. Jedná se o obdélníkový jednokomorový podzemní vodojem s min. hladinou 
644.6 m.n.m. Armaturní komora je přistavěná k VDJ, ve které je umístěno trubní 
vybavení vodojemu. Odpadní potrubí DN 100 je zaústěno do silničního rigolu. Pro 
úpravu pitné vody byl do komory dávkován chlornan sodný. V současné době je 
vodojem nevyužívaný, bez spotřebiště. Skrz akumulaci protéká přepad z vyššího 
vodojemu. 

S využitím vodojemu pro zásobení města pitnou vodou nepočítáme. 

2.3.3 Vodojem Volovice 

Vodojem leží pod Dubovým vrchem a je do něho přivedena voda z prameniště od 
obce Volovice (tj. jiný zdroj než „volovické prameniště“ tekoucí do vodojemu Fefry). 
Vodojem je v majetku města a jeho kapacita je cca 1x100 m3. Akumulační prostor 
sloužil k zásobování užitkovou vodou pro vojenský areál. Vodojem je v dnešní době 
používán pro zásobení užitkovou vodou areálu hasičského sboru.  

S využitím vodojemu pro zásobení města pitnou vodou nepočítáme. 

2.3.4 Vodojem nemocnice 

Pro zásobení nemocnice je využíván vodojem o objemu 110m3 umístěný přímo 
v areálu nemocnice. VDJ je majetkem Nemocnice Prachatice a.s.. Jako zdroj pitné 
vody slouží vrty ve vlastnictví nemocnice, dále studna Klima (studna ZVVZ).  

S využitím vodojemu pro zásobení města pitnou vodou nepočítáme. 

2.3.5 Přehled používaných akumulací pro zásobení m ěsta pitnou vodou 

  
min. 

hladina 
max. 

hladina hloubka objem 

  [m.n.m.] [m.n.m.] [m] [m3] 
Vodojem Šibeniční vrch I 656.50  659.95  3.45  2x650 
Vodojem Šibeniční vrch II 680.00  685.50  5.50  2x1000 
Vodojem Fefry 616.88  619.38  2.50  2x130 
Vodojem Hřbitovní 616.26  621.76  5.50  1x650 
Vodojem Lázně (vyšší) neznáme 689.60  neznáme 1x50 
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2.4  Spot řeba pitné vody 

2.4.1 Obecný popis 

Celková spotřeba města Prachatice má z dlouhodobého hlediska klesající tendenci. 
Vliv na sníženou spotřebu má zrušení některých významných odběratelů (ČSAD, 
vojenský areál, lázně, některé potravinářské firmy) a také snížení ztrát vody vlivem 
poruchovosti vodovodního systému. 

V posledních letech je průměrná roční spotřeba města Prachatice přibližně 
700 000 m3. 

Porovnání spotřebované vody dle jejího původu: 

Současné procentuální využití místních zdrojů je patrné z uvedené tabulky. Do 
výpočtu je zahrnuta i spotřeba studny Klima, která slouží pro zásobování areálu 
nemocnice a nedodává tak do městské sítě. 

  průměr průměr podíl průměr průměr podíl 

  [m3/den] [l/s] [%] [m3/den] [l/s] [%] 
  s Madetou bez Madety 
voda převzatá z VSJČ 1469.6 17.0 76% 1099.3 12.7 71% 
voda z vlastních zdrojů 455.4 5.3 24% 455.4 5.3 29% 
Součet 1925.0 22.3 100% 1554.6 18.0 100% 

Podíl jednotlivých vod

57%

19%

24%

voda převzatá z JVS (bez Madety)
voda převzatá z JVS (pouze Madeta)
voda z vlastních zdrojů

 
Firma Madeta 

Madeta je významná firma vyrábějící mlékárenské výrobky. Prachatická pobočka 
(specializuje na výrobu přírodních sýrů) se nachází jižně od centra města v ulici 
Krumlovská. Pracuje zde cca 130 zaměstnanců a jedná se nejvýznamnějšího 
odběratele pitné vody v zájmovém území, spotřeba dosahuje přibližně 20% z celkové 
spotřeby města. Areál je zásoben pásmem Hřbitovního VDJ, napojen na řad v ul. 
Krumlovská - LT 150. 

Společnost Madeta plánuje s koncem roku 2011 ukončení výroby v závodě 
v Prachaticích a přesun výroby do závodů v Plané nad Lužnicí a Jindřichově Hradci. 
Z hlediska dodávky pitné vody bude mít ukončení provozu výrazný vliv na celkovou 
potřebu vody. Jak bylo, zmíněno areál firmy spotřebovává přibližně 20% celkového 
množství vody města Prachatice. Ačkoliv není známo další využití areálu, 
předpokládáme značný pokles spotřeby. 
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2.4.2 Bilance spot řeby pitné vody 

Pro bilanci spotřeby pitné vody byly použity měřené údaje měsíčních úhrnů 
z dispečinku provozovatele za období leden 2009 – březen 2011. Jedná se o údaj 
celkově realizované vody, což je celkový průtok vody vodoměrem, jehož měření je 
odečítáno provozovatelem. Jde tedy o celkový objem včetně ztrát vody v síti a vody 
spotřebované při provozu vodovodu (odkalení a pod.).  

Jelikož nejvýznamnější odběratel, firma Madeta, plánuje ukončení provozu, jsou 
měřené spotřeby v bilancích uváděny jak se započítaným odběrem firmy Madeta tak 
i bez.  

Graf měsíčních spotřeb města Prachatice 

 
Konkrétní měřená místa, jenž byly k dispozici: studna Klima, VDJ Hřbitovní - nátok 
DN300, VDJ Hřbitovní – směr Prachatice I DN200, VDJ Hřbitovní – směr 
Prachatice II DN125, VDJ Hřbitovní – směr Staré Prachatice, VDJ Fefry DN100, VDJ 
Fefry DN125, VDJ Fefry spotřebiště Lázně DN125, VDJ Fefry z VSJČ, VDJ Lázně, 
VDJ Šib.v. I – město, VDJ Šib.v. II – celkový odtok, VDJ Šib.v.  II – Kahov, Oseky. 

Z měsíčních odečtů uvedených míst byla odvozena spotřeba pro jednotlivé 
spotřebiště (tlaková pásma) vodojemů.   
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Poznámky: 

- Z důvodu možného doplňování VDV Šibeniční vrch I z VDJ Šibeniční vrch II 
nemusí být rozdělení těchto spotřebišť zcela přesné. 

- Údaje za listopad 2009 byly vypuštěny z důvodu nepravděpodobné extrémní 
hodnoty odtoku VDJ Hřbitovní z důvodu možné chyby měření. 

- Spotřeba průmyslové zóny (pásmo VDJ Šibeniční vrch II) činí dle údaje 
provozovatele cca 15 m3/den. 
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Průběh spotřeby města Prachatice 

Průměrná spotřeba v jednotlivých pásmech (l/s) byla odvozena z měsíčních spotřeb 
dle jednotlivých pásem. 
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Vodojem Šibeniční vrch I Vodojem Šibeniční vrch II
Vodojem Fefry Vodojem Hřbitovní (bez Madety)

Vodojem Lázně Vodojem Hřbitovní (s Madetou)

 

2.4.3 Průměrná spot řeba 

Z měsíčních údajů o spotřebě v jednotlivých pásmech byla vypočtena průměrná 
spotřeba – uvedená v tabulce spolu s minimální a maximální spotřebou v jednotlivých 
pásmech. 

min max průměr min max průměr min max průměr
[l/s] [l/s] [l/s] [m3/den] [m3/den] [m3/den] [m3/měs.] [m3/měs.] [m3/měs.]

Studna Klima 0.29 1.09 0.8 24.9 93.8 69.4 772 2 813 2 107

Vodojem Šibeniční vrch I 3.52 5.42 4.0 303.8 468.6 347.2 8 991 14 528 10 545

Vodojem Šibeniční vrch II 2.56 5.31 3.5 220.9 459.1 299.2 6 719 14 220 8 756

Vodojem Fefry 2.78 6.30 4.4 239.8 544.7 379.5 7 433 16 885 11 526

Vodojem Hřbitovní (s Madetou) 6.20 13.20 9.5 535.3 1140.5 823.2 16 593 16 885 24 085

Vodojem Hřbitovní (bez Madety) 2.84 8.75 5.2 245.2 755.9 452.8 7 600 22 677 13 248
Vodojem Lázně 0.04 0.33 0.07 3.4 28.7 6.5 104 889 196

Součet (s Madetou) 22.3 1 925 57 215
Součet (bez Madety) 18.0 1 555 46 379  
Specifická spotřeba realizované vody  

Z údajů o počtu obyvatel a uvedených hodnot spotřeb za poslední dva roky lze 
vypočítat specifickou spotřebu realizované vody na trvalého obyvatele.  

(pro výpočet není započtena spotřeba firmou Madeta) 

počet průměrná  specifická 
obyvatel spotřeba spotřeba 

[ob.] [m3/měs] [l/os.den] 
11 722 46379 130.08 
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2.4.4 Nerovnom ěrnosti odb ěru vody  

Pro stanovení koeficientů denní (kd) a hodinové (kh) nerovnoměrnosti byly využity 
hodnoty měřené dispečinkem provozovatele městského vodovodu.  

Koeficient denní nerovnoměrnosti 

Koeficient denní nerovnoměrnosti je poměr maximální denní spotřeby k spotřebě 
průměrné. Jelikož je na většině měrných míst spotřeba odečítána měsíčně, určili 
jsme kd v jednotlivých pásmech jako poměr maxima a průměru z těchto měření. 

  max průměr kd 

  [m3/den] [m3/den] [-] 
Studna Klima 93,8 69,4 1,4 
Vodojem Šibeniční vrch I 468,6 347,2 1,3 
Vodojem Šibeniční vrch II 459,1 299,2 1,5 
Vodojem Fefry 544,7 379,5 1,4 
Vodojem Hřbitovní (s Madetou) 1140,5 823,2 1,4 
Vodojem Hřbitovní (bez Madety) 755,9 452,8 1,7 
Vodojem Lázně 28,7 6,5 4,4 

Doporučená hodnota kd dle ČSN EN 805 je 1.5, což přibližně odpovídá vypočítaným 
údajům z měsíčních měření. Velká hodnota kd u spotřebního pásma VDJ Lázně je 
dána malým spotřebištěm, kde jsou nárazové odběry čitelnější. 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

Jediným měrným místem, kde jsou měřená data přenášena intervalově na dispečink 
a byla k dispozici, je vodojem Hřbitovní. Odběry u ostatních městských vodojemů 
jsou odčítány měsíčně provozovatelem a data z vodojemů ve vlastnictví JVS 
(Šibeniční vrch I a II) nebyla k dispozici.  

K dispozici byl průběh odběrů na jednotlivých odtokových potrubích během období 
20.4.2010 až 30.3.2011. 

odtok z VDJ Hřbitovní průměrná max. koef. max. max. koef. 
  denní denní denní denní měřená hodin. 
  spotřeba spotřeba nerovn. spotřeba spotřeba nerovn. 

  [m3/den] [m3/den] [-] [l/s] [l/s] [-] 
VDJ Hřbitovní - 200 731.3 1063.6 1.45 12.31 35.0 2.84 
VDJ Hřbitovní - 125 72.6 113.6 1.56 1.31 5.0 3.80 
VDJ Hřbitovní - Ostrov 23.9 37.2 1.56 0.43 2.2 5.10 

Koeficient kh odtoku z VDJ Hřbitovní se pohybuje ve vyšších hodnotách. Co se týče 
odtoku DN 200, může být číslo ovlivněno připojením areálu madety, zbylé odtoky se 
chovají jako typické malé spotřebiště s vysokou nerovnoměrností spotřeby. 
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2.4.5 Shrnutí stávající spot řeby pitné vody 

Průměrná roční spotřeba města Prachatice  cca 700 000 m3/rok 

Z toho voda z místních zdrojů  24% (podíl z roku 2010) 

Voda převzatá z VSJČ  76% (podíl z roku 2010) 

Specifická spotřeba na jednoho obyvatele  130 l/den 

Nejvýznamnější odběratel  firma Madeta (20% z celkové spotřeby) 

Průměrná spotřeba (s Madetou) cca 22.3 l/s 

Průměrná spotřeba (bez Madety) cca 18 l/s 

2.5 Cena vody na vstupu 

2.5.1 Cena vody 

Vlastní zdroje (tj. poplatek za odběr podzemní vody) 

Cena vody z vlastních zdrojů je závislá na poplatku za odběr podzemní vody, který 
vybírá Státní fond Životního prostředí (SFŽP). Pro pitné účely činí v současnosti 
poplatek za odběr vody 2,- Kč/m³. 

V první polovině letošního roku (2011) by měl být řešen ministerstvem zemědělství 
návrh koncepce vodohospodářské politiky pro roky 2011 až 2015. V návrhu by mělo 
dojít k zdražení poplatku za podzemní vodu (návrh až na 4,- Kč/m3 bez DPH) a 
možné zařazení vody do vyšší sazby DPH. 

Další náklady spojené s odběrem podzemní vody (provozní údržba, revize, opravy, 
spotřeba el. energie, dávkování chemikálií, nájemné určené na investiční obnovu 
vodních zdrojů apod.) nejsou do následujících propočtů zahrnuty – předpokládá se 
zachování jejich konstantní úrovně i při změně v množství odebírané vody.   

Voda z Vodáreské soustavy Jižní Čechy (tj. cena vody předané) 

Celková cena je vypočítávaná ze dvou složek (paušální poplatek za připojení + 
částka za odebrané množství). Pevná složka, hrazená vždy bez ohledu na objem 
skutečně odebrané vody, slouží k částečné úhradě fixních nákladů spojených 
s udržováním zařízení a zajištění kapacity pro jednotlivá města a obce. Pohyblivá 
složka je vztažena na jednotku zajišťované kapacity. 

Celková cena předané/převzaté vody z Vodárenské soustavy Jižní Čechy: 

rok spotřeba 
pohyblivá 

složka 
pevná 
složka 

Celková 
cena vody 

cena 
vody 

  [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok] [Kč/rok] [Kč/m3] 
2009 578 100 10,58 1 420 820 7 537 118 13,04 
2010 497 476 10,74 1 542 576 6 885 468 13,84 

Pro rok 2011 je cena pohyblivé složky pro odběr vody předané 10,63 Kč/m3 bez 
DPH. 
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3 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Popis k navrhovaným řešením  

3.1.1 Obecné požadavky na zásobení 

Hlavním požadavkem zpracovávané studie je větší využití městských podzemních 
zdrojů pro zásobování pitnou vodou s ohledem na zajištění kvality a spolehlivosti 
dodávky pro město.  

Jelikož průměrná spotřeba města Prachatice činí přibližně 18 l/s (bez Madety) 
a průměrná vydatnost místních zdrojů je cca 12 l/s, je zřejmé, že zásobení celého 
města pouze vlastními zdroji není možné, vždy je potřeba dodávat do systému 
zásobení i vodu z VSJČ. 

Ukončení provozu Madety 

Jak bylo zmíněno v kapitole „2.4 - Spotřeba pitné vody“, koncem roku 2011 dojde 
v Prachaticích k plánovanému ukončení provozu areálu firmy Madeta, čímž dojde 
k výraznému snížení potřeby vody.  

Hotel sv. Markéty  

V místě starého, zaniklého areálu lázní je plánovaný nový soukromý investiční záměr 
na výstavbu nového hotelu a wellness centra. Záměr je ve fázi projektové přípravy. 
V případě výstavby bude pro zásobení areálu a pro posílení dodávky vody pro 
průmyslovou zónu realizován nový řad. Dle PD se jedná o potrubí PE 160 napojené 
na stávající vodovod PE 110 před VDJ Fefry a za areálem wellness bude nové 
potrubí napojeno na stávající potrubí LT 100 sloužící k zásobování průmyslové zóny 
v jihovýchodní části města. 

Navržené kapacity dle PD: 

kapacita hotelu  286 lůžek 

průměrná potřeba vody  209 000 l/den 

maximální denní potřeba  313 500 l/den 

maximální hodinová potřeba  23 512 l/hod, 6.53 l/s  

potřeba požární vody vnitřní hydranty: 2.2 l/s, vnější: 7.5 l/s 

Součástí PD jsou i dvě propojení stávajících vodovodů. Jedním je propoj koncové 
části vodovodu PE 110 v ul. Jabloňová s částí vodovodu v ul. Soumarská, resp. se 
stávajícím suchovodem PE 110. Dále budou propojeny (PE 110) stávající vodovody 
v šachtách u VDJ Fefry, čímž dojde k propoji stávajícího suchovodu s vodovodem 
pro průmyslovou zónu. 

Tyto propoje jsou nutné k možnému čerpání z areálu VDJ Fefry do ostatních 
vodojemů. 

3.1.2 Předpokládaná pot řeba vody 

Jelikož se pro město Prachatice nepředpokládá významný rozvoj zástavby, 
vycházíme z uvedených dat o spotřebách v uplynulých dvou letech. Nárůst potřeby 
neuvažujeme ani vlivem možné výstavby areálu wellness (hotel Sv.Markéty), jelikož 
není jistá jeho realizace. Navrhovaná potřeba (cca 300 m3/den) navíc není v poměru 
celkové spotřeby města nikterak zásadní.  
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Naopak jistý je významný pokles potřeby od následujícího roku vlivem ukončení 
provozu areálu firmy Madeta, jenž v současné době tvoří přibližně 20% celkové 
spotřeby města. Budoucí využití areálu není v současné době známo. 

Pro návrhy variant řešení a následné investiční posouzení je počítáno s potřebou 
totožnou jako v minulých dvou letech po odečtení areálu Madety, tedy cca 
570 000 m3/rok.   

3.1.3 Stručný popis navržených variant 

Varianta 1 

První možností většího využití Feferského prameniště je rozšíření zásobního pásma 
Feferského vodojemu. 

Varianta 2, 2b 

Druhou variantou je čerpání z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch I (dolní). V akumulaci 
VDJ Šibeniční vrch I (dolní) by se míchala voda ze zdroje Fefry s vodou 
z vodárenské soustavy Jižní Čechy (VSJČ). Touto smíchanou vodou by bylo možné 
zásobit jak vlastní pásmo vodojemu, tak doplňovat VDJ Hřbitovní. 

Varianta 3, 3b 

Jedná se obdobnou variantu jako varianty 2 s tím, že by se čerpalo až do vodojemu 
Šibeniční vrch II (horní). Jelikož se jedná o nejvýše položenou akumulaci 
zásobované oblasti, je možné zásobit jakoukoliv část města. V akumulaci VDJ 
Šibeniční vrch II by se míchala voda ze zdroje Fefry s vodou z VSJČ.  

Varianta 4 

Technicky možná je i varianta čerpání z vodojemu Fefry přímo do potrubí mezi VDJ 
Šibeniční vrch II a VDJ Hřbitovní.  

3.1.4 Shodné informace ke všem variantám 

Využití přebytku zdroje Patriarcha vodojemem Fefry 

Jelikož uváděná vydatnost zdroje Patriarcha se pohybuje cca 2 l/s a průměrná 
spotřeba zásobeného pásma je cca 0.1 l/s, přepadající voda tvoří většinový podíl 
vydatnosti zdroje. V současné době přebytková voda přepadá bezpečnostním 
přepadem výše umístěného VDJ Lázně a je potrubím sveden do nižšího VDJ. Jelikož 
je tento VDJ bez zásobního pásma, všechna přitékající voda odtéká přepadem a je 
zaústěna do otevřeného příkopu. 

Jelikož je nižší „lázeňský“ VDJ výškově umístěn přibližně o 25 m výše než VDJ Fefry, 
je možný gravitační odtok zaústěný do tohoto VDJ. Z VDJ Fefry je pak možné 
společné využití směsi přebytkové vody. K tomu je však nutné potrubí mezi oběma 
vodojemy. Nový řad však nepředpokládáme.  

Součástí PD nového hotelu Sv. Markéty je k zásobení hotelu a areálu wellness 
plánováno nové potrubí PE 160, které funkčně nahradí současný řad PE 110 
k zásobení pitnou vodou průmyslovou zónu v jiho-východní části města. Po realizaci 
nového potrubí tak bude stávající řad PE 110 bez využití a bude jím možné 
dopravovat vodu ze zdroje Patriarcha do feferského vodojemu. 

Využití přebytku zdroje Patriarcha je uvažováno pouze ve variantě č.3. U ostatních 
možností není dle průměrných vydatností a spotřeby pitné vody v jednotlivých 
pásmech využitelný. Ve všech případech však může jít o větší zajištění bezpečnosti 
přítoku pitné vody do VDJ Fefry. 
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Zkapacitnění odtoku z VDJ Fefry 

Odtok z VDJ Fefry je v současné době rozdělen na tři oddělená pásma. Zásobení 
západní části zajišťuje odtokové potrubí LT DN 125, část pod bývalými lázněmi 
taktéž LT DN 125 a do prostřední části zásobující centrum města odtéká voda 
potrubím LT DN100. Jelikož v centru města se toto potrubí napojuje na DN 150, je 
tato část potrubí mezi vodojemem a napojením na větší profil limitující pro průtok 
většího množství vody. V současné době je již zpracován projekt na obměnu tohoto 
potrubí. Jedná se o dvě samostatné části PD v ulicích Zlatá stezka a Lázeňská. 
Plánuje se výměna stávajícího potrubí LT DN 100 za nové PE 160/9.5 mm, končící 
napojením v ulici Ševčíková.  

Realizace zkapacitnění tohoto odtokového potrubí je nutnou podmínkou pro 
uvažování o rozšíření zásobního pásma (varianta 1). U ostatních variant toto posílení 
sice není podmínkou, ale ve všech případech by se jednalo o zlepšení tlakových 
poměrů v centru města při odběrových špičkách, nebo v případě potřeby požární 
vody. 

Riziko zhoršení kvality pitné vody 

Kvalita podzemních vod ze zdroje Patriarcha a feferského prameniště je podobné 
kvality a složení. Jedná se o vodu kyselou a velmi měkkou. Naopak voda dodávaná 
Jihočeským vodárenským svazem vykazuje přibližně pH = 8 a díky ztvrzování vody 
na ÚV Plav se hodnoty celkové tvrdosti (Ca+Mg) pohybují cca 1 mmol/l. Více 
informací o kvalitách vod je popsáno v kapitole „2.2.9 - Kvalita podzemních zdrojů“. 

Vzájemné míchání či náhlá změna dopravované vody v potrubí může mít za 
následek zhoršení kvality. Zatímco tvrdší voda (VSJČ) má tendenci k tvorbě inkrustů 
na stěnách potrubí, kyselá a velmi měkká voda z místních zdrojů pak k jejich 
rozpouštění. Rozpuštění a uvolnění inkrustů do vody dočasně zhorší její kvalitu. 
Problém s možným zhoršením kvality vlivem rozdílnosti vod je již současný, např. při 
prolínání pásem VDJ Hřbitovní a Fefry. Pro minimalizaci rizika zhoršení kvality pitné 
vody, navrhujeme úpravu vody z místních podzemních zdrojů. 

Popis úpravny vody 

Pro upravení vody z místních pramenišť předpokládáme vybudování nového objektu 
úpravny vody (ÚV) před nátokem do VDJ Fefry tak, aby bylo možné podchytit 
všechny přítoky z pramenišť. Veškerá přiváděná voda zde proteče přes odkyselovací 
filtr, čímž lze zvýšit hodnoty Ca a Mg (tvrdost), zvýšit pH a odstranit CO2. Úprava 
vody by spočívala hlavně ve filtraci vody přes mramorovou drť na otevřených, či 
tlakových filtrech. Filtry by bylo nutné občas prát, prací voda by byla částečně 
vrácena do procesu úpravy a částečně vypuštěna na kanalizaci. V úpravně by byla 
zásoba mramorové drtě s možností poloautomatizovaného doplňování mramoru do 
filtrů. Chod úpravny by byl automatický s řízením pomocí programovatelného 
automatu. Samozřejmostí by bylo sledování potřebných provozních hodnot, 
komunikace s dispečinkem provozovatele a regulace nátoku surové vody na úpravnu 
v období, kdy je vydatnost zdrojů nadprůměrná. Desinfekci vody lze realizovat 
například pomocí ultrafialového záření s pouhým doplňkovým dávkováním chlornanu 
sodného. Přímo v objektu úpravny by byla umístěna akumulace upravené vody 
a čerpací stanice pro dopravu vody do vodojemů Šibeniční vrch I či Šibeniční vrch II 
(viz varianta 2, 3 a 4). 
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3.2 Varianta 1: rozší ření zásobního pásma VDJ Fefry 

3.2.1 Technický popis návrhu 

Jednou z možností jak využít více vody z místních zdrojů, je rozšíření zásobního 
pásma VDJ Fefry. Dle uvedených hodnot je průměrná vydatnost feferského 
prameniště 10 l/s a současná průměrná spotřeba zásobovaného pásma 4.4 l/s. 
Veškerý přebytek v současnosti přepadá u jednotlivých jímacích objektů či z VDJ 
Fefry na terén bez užitku. 

Vzhledem k morfologii terénu je možné rozšíření pásma VDJ Fefry  na úkor pásma 
VDJ Hřbitovní. Pásma VDJ Šibeniční vrch I a II jsou svým umístěním vysoko 
a nebyla by tak hladinou VDJ Fefry splněna podmínka minimálního 
hydrodynamického přetlaku 25 m. S ohledem na tlakové ztráty v potrubí a možnou 
zásobenou plochu předpokládáme možné rozšíření pásma o průměrný odběr 2.2 l/s. 

S posílením přítoku ze zdroje Patriarcha, v této variantě nepočítáme.  

Předpokládáme zachování stávající možnosti doplnění VDJ Fefry z VDJ Šibeniční 
vrch II. Tento propoj zajistí bezpečnost zásobení pásma v případě poruchy přítoku 
vody z pramenišť. 

Podmínkou realizace této varianty je zkapacitnění potrubí v ul. Lázeňská, Zl.stezka – 
dle PD se jedná o PE 160/9.5, délka cca 760 m. 

Rozšíření akumulace VDJ Fefry 

Stávající kapacita vodojemu 260 m3 (2x130 m3) je již v současné době na hranici 
bezpečnosti zásoby pitné vody. Dle výše uvedených údajů je průměrná denní 
spotřeba současného pásma 379.5 m3/den, maximální pak 544.7 m3/den. 
Akumulační objem vodojemu tak zajišťuje pitnou vodu přibližně na půl dne maximální 
denní spotřeby. V případě poruchy je však možné doplňovat akumulaci VDJ Fefry 
z VDJ Šibeniční vrch II. 

Při rozšíření pásma na průměrnou potřebu 6.6 l/s je průměrný odtok z VDJ 
570.2 m3/den a uvažovaná maximální denní potřeba 855.4 m3/den (při kd = 1.5). Při 
výpočtové simulaci odtoku VDJ při rozšířeném zásobním pásmu dochází ve 
večerních hodinách (špička: 17-22h) k téměř úplnému vyprázdnění vodojemu a tedy 
výpadku zásobení pásma pitnou vodou. Pro předejití problému je potřebné rozšíření 
akumulace o objem 150 m3. Celkový objem VDJ Fefry tak bude nově 410 m3 
(2x130+150 = 410), což postačuje pro pokrytí 6-ti hodinového výpadku a 50 m3 
požární rezervy. 

Úpravna vody 

Již v současné době je doporučena úprava vod z místních pramenišť, ale prozatím 
nebyla realizována. Puštění neupravené vody do potrubí nového pásma je velmi 
riskantní. Zatímco po dobu zásobovaní oblasti z VDJ Hřbitovní byla v potrubí voda 
vodárenského svazu, docházelo vlivem její kvality (tvrdá, zásaditá) k tvorbě inkrustů 
na stěnách trubek. Při rozšíření pásma VDJ Fefry (měkká, kyselá voda z místních 
zdrojů) by tak došlo k jejich rozpouštění a zhoršení kvality dodávané pitné vody.  

ÚV bude upravovat vodu pro celé nově předpokládané pásmo VDJ Fefry, tedy 
návrhový průtok uvažujeme Qn =  6.6 l/s. 

Popis předpokládaného provozu ÚV je uveden v kapitole „3.1.4. - Shodné informace 
ke všem variantám“. 
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Riziko zhoršení kvality pitné vody 

I přes vybudování nové ÚV může vlivem změněné kvality vody v potrubích nového 
rozšíření pásma docházet k chemickým reakcím s inkrusty na stěnách potrubí. 
Reakce v potrubí nelze nikterak nasimulovat či namodelovat v laboratoři. 
Doporučujeme proto rozšiřovat pásmo postupně a v úsecích kde dojde ke změně 
dodávané vody podrobně sledovat vliv na kvalitu vody a potrubí.  

3.2.2 Zhodnocení 

Rozšířením zásobního pásma VDJ Fefry je možné zvýšit průměrný odběr přibližně 
o 2.2 l/s. Není tak možné využít přebytek zdroje Patriarcha a i nadále bude částečně 
přepadat přebytek i z feferských pramenišť. Podmínkou pro tuto variantu je nutnost 
výstavby nového objektu úpravny vody před nátokem, rozšíření akumulace VDJ 
Fefry o 150m3 a zkapacitnění potrubí v ul. Lázeňská a Zl.stezka. To s sebou přináší 
velké investiční náklady na relativně malé zvětšení odběru (pouze 2.2 l/s). 

Dalším nevýhodným parametrem, je možný vliv na kvalitu pitné vody v oblasti 
rozšíření pásma zásobování vodou z místních pramenišť. 

Výhodou této varianty je, že by zachovala stejné druhy vod v městské síti jako v 
současnosti. 

3.2.3 Investi ční náklady 

Popis celková cena
Objekt ÚV (Qn = 6.6 l/s) v č. Rozšíření akumulace VDJ
stavební část 6 200 000
strojní část 4 300 000
elektro + ASŘ 1 400 000
ostatní náklady 3 200 000
Zkapacitn ění vodovod ů v ul. Láze ňská a Zlatá stezka. 
PE 160, délka cca 760 m 5 320 000
Celkem cca 20 420 000  
 

3.3 Varianta 2: čerpání z VDJ Fefry do VDJ Š.vrch I  

3.3.1 Technický popis návrhu 

Princip této varianty spočívá v čerpání vody z místních zdrojů do vodojemu Šibeniční 
vrch I (dolní). V akumulaci VDJ by se tak míchala voda ze zdrojů Fefry a Patriarcha 
s vodou VSJČ. Touto směsí vod by bylo možné zásobit vlastní pásmo VDJ Šibeniční 
vrch I a bylo by možné doplňování VDJ Hřbitovní. Město Prachatice by tak bylo 
zásobené celkově třemi druhy vod a to: samostatná voda VSJČ (VDJ Šibeniční vrch 
II), voda z místních zdrojů (VDJ Fefry, VDJ Lázně) a směs obou vod (VDJ Šibeniční 
vrch I, VDJ Hřbitovní). 
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Dle odhadu provedeného na základě chemických rozborů vzorků poskytnutých 
provozovatelem (kvalita viz kapitola 2.2.9 – Kvalita podzemních zdrojů), 
předpokládáme poměr míchání vod následovně: 

- Při vybudování nové úpravny vody s odkyselovacím filtrem předpokládáme 
možný poměr míchání přibližně 1:1. 

- V případě, že by se voda neupravovala, muselo by být míchání v akumulaci ve 
znatelně větším poměru. Odhadujeme přibližně 1:4 (1 litr vody z místních 
pramenišť ku 4 litrům vody z VSJČ), tedy maximálně (!) 20% vody 
z městských zdrojů. (Možnost čerpání neupravované vody je podrobněji 
rozepsaná jako varianta 2b.) 

Tato varianta řeší možnost maximální čerpání přebytkové vody z VDJ Fefry do VDJ 
Šibeniční vrch I, tedy vody upravované v novém areálu ÚV. 

Spotřeba obou pásem (pásmo VDJ Šibeniční vrch I = 4.0 l/s, pásmo VDJ Hřbitovní = 
5.2 l/s) má v průměru spotřebu 9.3 l/s. Při výše uvedeném maximálním poměru 
míchání 1:1 činí předpokládaná průměrná kapacita čerpaná z VDJ Fefry  4.6 l/s. 

Když vezmeme v úvahu, že uváděná vydatnost feferského prameniště je v průměru 
10 l/s, průměrná spotřeba zásobního pásma VDJ Fefry je 4.4 l/s a na VDJ Šibeniční 
vrch se může čerpat v průměru 4.6 l/s, vychází nadále přebytek feferského 
prameniště 1 l/s (10 – 4.4 – 4.6 = 1 l/s), jenž bude v průměru i nadále přepadat. Není 
tedy třeba posilovat zdrojem Patriarcha. 

Pro realizaci této varianty je nutné vybudovat propoje stávajících potrubí u VDJ Fefry 
(pro možné využití stávajícího PE 110 k čerpání na Šibeniční vrch) a propojovací 
potrubí zaústěné do akumulace VDJ Šibeniční vrch I (PE 110, cca 25 m). Pro nutnou 
úpravu vody z místních pramenišť bude vybudován nový objekt úpravny vody 
s návrhovou kapacitou Qn = 9 l/s. Součástí objektu bude také čerpací stanice pro 
výtlak do VDJ Šibeniční vrch I, včetně akumulace pro vyrovnání nerovnoměrných 
přítoků, o předpokládaném objemu 50 m3. 

V současné době je VDJ Šibeniční vrch I v majetku vodárenského svazu, tudíž by 
realizace této varianty byla podmíněna souhlasem JVS s čerpáním vody do jejich 
VDJ, popřípadě předáním objektu do majetku města Prachatice.  

Trasa výtlaku 

Předpokládáme využití potrubí (PE 110), které v současné době slouží pro možné 
zásobení VDJ Fefry z VDJ Šibeniční vrch II. Jelikož slouží potrubí i k zásobení 
průmyslové zóny, podmínkou pro jeho využítí je nutná realizace propoje stávajících 
potrubí u VDJ Fefry a propoj z tohoto potrubí do akumulace vodojemu Šibeniční vrch 
I (PE 110 o délce cca 25 m).  

Propoje potrubí u VDJ Fefry jsou podrobněji popsány v kapitole „3.1.1. - Obecné 
požadavky na zásobení – Hotel Sv. Markéty“ 

Pro zachování bezpečnosti systému zásobování, doporučujeme zachovat i možné 
zpětné doplňování VDJ Fefry z VDJ Šibeniční vrch II. 

Úpravna vody 

ÚV bude upravovat vodu pro celé nové pásmo VDJ Fefry i předpokládaný objem 
čerpaný do VDJ Šibeniční vrch I, návrhový průtok ÚV tedy přepokládáme 
Qn = 9.0 l/s. 

Popis předpokládaného provozu ÚV je uveden v kapitole „3.1.4. - Shodné informace 
ke všem variantám“. 
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Čerpací stanice 

Předpokládáme vybudování čerpací stanice s malým akumulačním prostorem, 
umístěnou v objektu nové ÚV. Pro návrh ČS uvažujeme čerpadla (1+1 rezerva): 

Q = 6.4 l/s, H = 85 m (pozn. předpokládaná doba čerpání: 17 hod/den) 

3.3.2 Zhodnocení 

Čerpáním přebytkové vody z místních zdrojů do VDJ Šibeniční vrch I je možné udat 
průměrně 4.6 l/s. To znamená, že je tímto možné využití většinové kapacity 
vydatnosti feferského prameniště (průměrně bude ještě cca 1 l/s přepadat), nikoliv už 
přebytku zdroje Patriarcha.  

Podmínkou pro tuto variantu je nutnost výstavby nového objektu úpravny vody 
(s čerpací stanicí a malou akumulací) před nátokem, což s sebou nese velké 
investiční náklady s nejistou ekonomickou návratností. Ekonomické hledisko tedy 
nemůže být důvodem k realizaci této varianty.  

3.3.3 Investi ční náklady 

Popis celková cena
Objekt úpravny vody (Qn = 9 l/s) v č. akumulace
stavební část 6 310 000
strojní část vč. ČS 5 630 000
elektro + ASŘ 1 900 000
ostatní náklady 3 200 000
Propojovací potrubí u VDJ Fefry
PE 110, délka 38.7 m
(propojuje PE 110 v ul.Jabloňová s částí vdv. PE 110)

253 500

PE 110, délka 40.5 m
(propojuje stáv.suchovod s vdv. pro průmyslovou zónu)

266 500

Nátok do VDJ Šib.vrch I
PE 110, délka cca 25 m 100 000
Celkem cca 17 700 000  

3.4 Varianta 2b: čerpání z VDJ Fefry do VDJ Š.vrch I – 
neupravená voda 

3.4.1 Technický popis návrhu 

Jedná se specifickou možnost druhé varianty, která předpokládá čerpání vody 
z místních pramenišť z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch I. V předchozí variantě byly 
uvedeny odhady poměrů míchání obou vod v akumulačním prostoru VDJ Šibeniční 
vrch I. V případě, že by byla voda z místních pramenišť upravována (odkyselena) je 
možný poměr míchání cca 1:1 (viz varianta 2). Pokud by voda upravována nebyla, 
odhadujeme s ohledem na získané chemické rozbory jednotlivých vod, že by bylo 
možné míchat vody v maximálním poměru 1:4 (1 litr vody z místních pramenišť ku 
4 litrům vody z VSJČ), tedy přibližně 20% vody z městských zdrojů. 

Vzniklá směs vod v akumulaci VDJ Šibeniční vrch by tak zásobila pásma VDJ 
Šibeniční vrch I (4.0 l/s) a VDJ hřbitovní (5.2 l/s). 20% z těchto průměrných průtoků 
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činí 1.9 l/s, což je tedy průměrné množství, které je možné čerpat z VDJ Fefry do 
VDJ Šibeniční vrch I.  

Základní princip a trasa výtlaku jsou totožné s variantou 2. Podmínkou je tedy 
realizace propojovacích potrubí (u VDJ Fefry, nátok do akumulace VDJ Šibeniční 
vrch I). Jelikož nepředpokládáme úpravu místních podzemních vod, nebyla by 
realizována výstavba nové ÚV. Zásobení pásma VDJ Fefry by tak bylo stejné jako 
v současnosti. Pro čerpání vody na Šibeniční vrch předpokládáme vybudování 
objektu čerpací stanice, umístěný pod příjezdovou cestou k VDJ Fefry.  

Při větším poměru podzemní vody v celkové směsi hrozí rozpouštění inkrustů 
v vodovodní síti. Je tak nutné dodržovat uvedený poměr (max 20% vody podzemních 
zdrojů) v reálné směsi. To lze zajistit pomocí měřících čidel, automaticky ovládaných 
armatur a řídicího systému. 

V případě poruchy dodávky místních podzemních vod, by byla akumulace VDJ 
Šibeniční vrch I plněna pouze vodou z VSJČ. 

Čerpací stanice 

Objekt čerpací stanice předpokládáme poblíž VDJ Fefry. Čerpadla budou napojena 
na odtokové potrubí z VDJ, DN 125 (není tak potřeba vyrovnávacího akumulačního 
prostoru). Čerpání předpokládáme nepřetržité 24 hod/den. Pro návrh ČS uvažujeme 
čerpadla (1+1 rezerva): 

Q = 1.9 l/s, H = 50 m 

3.4.2 Zhodnocení 

Z hlediska finančních nákladů je jedná o minimalistickou variantu, kde 
nepředpokládáme výstavbu úpravny vody. Možné využití nového odběru místních 
podzemních vod uvažujeme přibližně 1.9 l/s (horní hranice odhadu dle chemického 
složení vod). V žádném případě tak nebude využita celá vydatnost feferského 
prameniště, nadále bude v průměru přepadat cca 3.7 l/s (10 - 4.4 - 1.9 = 3.7), plus 
přebytek zdroje Patriarcha. 

Je potřeba zdůraznit riziko, že při reálném míchání neupravené vody může dojít ke 
zhoršení kvality už při menším mísícím poměru než odhadovaných 1:4! 

Ačkoliv možné využití podzemních vod se pochybuje v malých hodnotách, vzhledem 
k nízkým investičním nákladům, je možné uvažovat ekonomickou návratnost 
investice. 

Stejně jako u varianty č.2 tak bude po městě distribuován oproti současnosti další 
druh vody rozdílného chemického složení. 
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3.4.3 Investi ční náklady 

Popis celková cena
Objekt ČS
stavební část 250 000
strojní část vč. ČS 450 000
elektro + ASŘ 330 000
ostatní náklady 90 000
úprava potrubí u VDJ Fefry 120 000
Propojovací potrubí u VDJ Fefry
PE 110, délka 38.7 m
(propojuje PE 110 v ul.Jabloňová s částí vdv. PE 110)

253 500

PE 110, délka 40.5 m
(propojuje stáv.suchovod s vdv. pro průmyslovou zónu)

266 500

Nátok do VDJ Šib.vrch I
PE 110, délka cca 25 m 100 000
Úprava nátoku do Šibeniční vrch I + řízení 450 000
Celkem cca 2 300 000  

3.5 Varianta 3, 3a: čerpání z VDJ Fefry do VDJ Š.vrch II 

3.5.1 Technický popis návrhu 

Tato varianta je založena na podobném principu jako varianta 2, tedy předpokládá 
čerpání přebytku vody z místních zdrojů do vyššího vodojemu, zde konkrétně do VDJ 
Šibeniční vrch II. Svým umístěním je tento VDJ nejvyšším akumulačním objemem ve 
městě a je možné z něj zásobovat všechny části města Prachatice. Při této variantě 
by byly v městské síti distribuovány dva druhy vod a to voda z místních zdrojů v 
zásobním pásmu VDJ Fefry a Lázně a směs vody místních zdrojů s vodou 
vodárenského svazu, která by se míchala v akumulačním objemu VDJ Šibeniční 
vrch II. 

Pokud vezmeme v potaz maximální poměry míchání, které byly popsány již v 
předešlé variantě č.2, z bilance nám vyjde možný objem k čerpání. Pro míchání vod 
v akumulaci opět předpokládáme následující poměr: 

- Při vybudování nové úpravny vody s odkyselovacím filtrem předpokládáme 
možný poměr míchání přibližně 1:1. 

- V případě, že by se voda neupravovala, muselo by být míchání v akumulaci ve 
znatelně větším poměru. Odhadujeme přibližně 1:4 (1 litr vody z místních 
pramenišť ku 4 litrům vody z VSJČ), tedy maximálně (!) 20% vody 
z městských zdrojů. (Možnost čerpání neupravované vody je podrobněji 
rozepsaná jako varianta 3b.) 

Varianta č.3 řeší možnost čerpání přebytkové vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční 
vrch II, tedy vody upravované v novém areálu ÚV. 

Z VDJ Šibeniční vrch II lze zásobit pásma tří vodojemů - pásmo VDJ Šibeniční vrch I 
(4.0 l/s), VDJ Šibeniční vrch II (3.5 l/s), pásmo VDJ Hřbitovní (5.2 l/s) - tedy celkovou 
průměrnou potřebu 12.7 l/s. Pro směs vody 1:1 je tedy pro uvedenou potřebu využít 
6.4 l/s vody z místních pramenišť. Uvažovaný přebytek feferského prameniště je (při 
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vydatnosti 10 l/s) 5.6 l/s. Realizací této varianty je tedy možné využití celého přebytku 
feferského prameniště a dále má význam i možné posílení částečným přebytkem 
zdrojem Patriarcha, jehož uvažovaný nevyužitý objem je 1.9 l/s. Podmínkou 
možného zásobení VDJ Fefry vodou ze zdroje Patriarcha je vybudování nového 
potrubí PE 160, který je součástí projektu nového wellness. Více informací je 
popsáno v kapitole „3.1.4. - Shodné informace ke všem variantám“. 

Stejně jako u varianty 2, je i pro realizaci této varianty nutné vybudovat propoje 
stávajících potrubí u VDJ Fefry (pro možné využití stávajícího PE 110 k čerpání na 
Šibeniční vrch). Dále je nutné vybudování propoje tohoto potrubí s akumulací VDJ 
Šibeniční vrch II, což předpokládáme jako potrubí PE 110, délky cca 200 m. 

Pro nutnou úpravu vody z místních pramenišť bude vybudován nový objekt úpravny 
vody s návrhovou kapacitou Qn = 11.8 l/s – uvažujeme využití i části přebytku zdroje 
Patriarcha.  

V současné době je VDJ Šibeniční vrch II v majetku vodárenského svazu, tudíž by 
realizace této varianty byla podmíněna souhlasem JVS, popřípadě předáním objektu 
do majetku města Prachatice.  

Trasa výtlaku 

Předpokládáme využití potrubí (PE 110), které v současné době slouží pro možné 
zásobení VDJ Fefry z VDJ Šibeniční vrch II. Jelikož slouží potrubí i k zásobení 
průmyslové zóny, podmínkou pro jeho využití je nutná realizace propoje stávajících 
potrubí u VDJ Fefry a propoj z tohoto potrubí do akumulace vodojemu Šibeniční 
vrch II (PE 110 o délce cca 200 m).  

Propoje potrubí u VDJ Fefry jsou podrobněji popsány v kapitole „3.1.1. - Obecné 
požadavky na zásobení – Hotel Sv. Markéty“ 

Pro zachování bezpečnosti systému zásobování, doporučujeme zachovat i možné 
zpětné doplňování VDJ Fefry z VDJ Šibeniční vrch II. 

Při uvažované výtlačné výšce čerpadel 114 m, nutné pro čerpání přímo až do 
vodojemu Šibeniční vrch II, je velmi pravděpodobné, že tlak vyvolaný čerpadly 
překročí jmenovitý tlak stávajícího potrubí PE110. Při takovém stavu je vysoká 
pravděpodobnost vzniku poruch. Možností je výměna poměrně dlouhého úseku 
potrubí, anebo přerušené čerpání. Doporučujeme proto zřídit v objektu vodojemu 
Šibeniční vrch I přerušovací nádrž s objemem řádově jednotek metrů krychlových a 
čerpací stanici.  

Úpravna vody 

ÚV bude upravovat vodu pro celé nové pásmo VDJ Fefry i předpokládaný objem 
čerpaný do VDJ Šibeniční vrch II, návrhový průtok ÚV tedy přepokládáme 
Qn = 11.8 l/s. 

Popis předpokládaného provozu ÚV je uveden v kapitole „3.1.4. - Shodné informace 
ke všem variantám“. 

Čerpací stanice 

a. Předpokládáme vybudování čerpací stanice s akumulačním prostorem 85 m3, 
umístěnou v objektu nové ÚV, které bude čerpat vodu do přerušovací komory 
ve VDJ Šibeniční vrch I. Pro návrh ČS uvažujeme čerpadla (1+1 rezerva): 
Q = 6.4 l/s, H = 85 m  
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b. Pro čerpání z přerušovací komory ve VDJ Šibeniční vrch I do VDJ Šibeniční 
vrch II. Pro návrh ČS uvažujeme čerpadla (1+1 rezerva): 
Q = 6.4 l/s, H = 30 m  

Čerpané množství je prakticky na kapacitě výtlačného potrubí PE 110/10. 

3.5.2 Zhodnocení 

Čerpáním vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch II je možné využít do jednotlivých 
částí spotřebiště veškerý, v současnosti přepadající, přebytek podzemních zdrojů 
v oblasti feferského prameniště a navíc je možné využít i část přebytku zdroje 
Patriarcha.  

Výhodou varianty je, že by ve spotřebištích VDJ Šibeniční vrch I, II a VDJ Hřbitovní 
byla distribuována stejná voda (směs). 

Podmínkou pro tuto variantu je nutnost výstavby nového objektu úpravny vody před 
nátokem s čerpací stanicí a vyrovnávací akumulací a přerušovací komora s čerpací 
stanicí, což s sebou nese velké investiční náklady s nejistou ekonomickou 
návratností.  

3.5.3 Investi ční náklady 

V odhadovaných investicích není uvažováno s výstavbou potrubí pro dotování VDJ 
Fefry přebytkem zdroje Patriarcha. Nepředpokládáme totiž, že by tato investice byla 
realizována pouze kvůli využití přebytku. Tato možnost přichází v úvahu zřejmě 
pouze při vybudování nového řadu PE 160 soukromým investorem při realizaci 
nového wellness (hotel sv. Markéty). 

Popis celková cena 
Objekt úpravny vody (Qn = 11.8 l/s) v č. akumulace    
stavební část 7 510 000 
strojní část vč. ČS 6 405 000 
elektro + ASŘ 2 100 000 
ostatní náklady 3 200 000 
Propojovací potrubí u VDJ Fefry    
PE 110, délka 38.7 m 
(propojuje PE 110 v ul.Jabloňová s částí vdv. PE 110) 

253 500 

PE 110, délka 40.5 m 
(propojuje stáv.suchovod s vdv. pro průmyslovou zónu) 

266 500 

Přerušovací komora a čerpací stanice ve VDJ Šibeni ční 
vrch I 

  

přívodní potrubí k přerušovací komoře PE110, nádrž 
přerušovací komory, čerpadla 1+1, elektroinstalace a ASŘ 

1 000 000 

Nátok do VDJ Šib.  vrch II    
PE 110, délka cca 200 m 800 000 
Celkem cca  21 500 000 
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3.6 Varianta 3b: čerpání z VDJ Fefry do VDJ Š.vrch II – 
neupravená voda 

3.6.1 Technický popis návrhu 

Jedná se specifickou možnost třetí varianty, která předpokládá čerpání vody 
z místních pramenišť z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch II. Dle odhadovaných 
poměrů míchání obou vod v akumulačním prostoru VDJ Šibeniční vrch II jsme výše 
uváděli následující poměry: v případě, že by byla voda z místních pramenišť 
upravována (odkyselena) je možný poměr míchání cca 1:1 (viz varianta 3). Pokud by 
voda upravována nebyla, odhadujeme s ohledem na získané chemické rozbory 
jednotlivých vod, že by bylo možné míchat vody v maximálním poměru 1:4, tedy 
přibližně 20% vody z městských zdrojů. 

Vzniklá směs vod v akumulaci VDJ Šibeniční vrch by tak zásobila pásma VDJ 
Šibeniční vrch I (4.0 l/s), Šibeniční vrch II (3.5 l/s) a VDJ Hřbitovní (5.2 l/s). 20% 
z těchto průměrných průtoků činí 2.5 l/s, což je tedy průměrné množství, které je 
možné čerpat z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch II.  

Základní princip a trasa výtlaku jsou totožné s variantou 3. Podmínkou je tedy 
realizace propojovacích potrubí (u VDJ Fefry, nátok do akumulace VDJ Šibeniční 
vrch II). Jelikož nepředpokládáme úpravu místních podzemních vod, nebyla by 
realizována výstavba nové ÚV. Zásobení pásma VDJ Fefry by tak bylo stejné jako 
v současnosti. Pro čerpání vody na Šibeniční vrch předpokládáme vybudování 
objektu čerpací stanice, umístěný pod příjezdovou cestou k VDJ Fefry.  

Při větším poměru podzemní vody v celkové směsi hrozí rozpouštění inkrustů 
v vodovodní síti. Je tak nutné dodržovat uvedený poměr (max 20% vody podzemních 
zdrojů) v reálné směsi. To lze zajistit pomocí měřících čidel, automaticky ovládaných 
armatur a řídicího systému. 

V případě poruchy dodávky místních podzemních vod, by byla akumulace VDJ 
Šibeniční vrch I plněna pouze vodou z VSJČ. 

Čerpací stanice 

Objekt čerpací stanice pod příjezdovou cestou k VDJ Fefry. Čerpadla budou 
napojena na odtokové potrubí z VDJ, DN 125 (není tak potřeba vyrovnávacího 
akumulačního prostoru). Čerpání předpokládáme nepřetržité 24 hod/den. Pro návrh 
ČS uvažujeme čerpadla (1+1 rezerva): 

Q = 2.5 l/s, H = 76 m 

3.6.2 Zhodnocení 

Možné využití nového odběru místních podzemních vod předpokládáme přibližně 
2.5 l/s (horní hranice odhadu dle chemického složení vod). Nebude tak využita celá 
vydatnost feferského prameniště, nadále bude v průměru přepadat cca 3.7 l/s (10 - 
4.4 -2.5 = 3.1), plus přebytek zdroje Patriarcha. V porovnání s variantou 2b (čerpání 
neupravené vody do VDJ Šibeniční vrch I) jde o značný nárůst investičních nákladů 
(delší propojovací řad k VDJ, složitější úprava nátoku) a možná potřeba vody 
z místních zdrojů je vůči tomu minimální. 

Výhodou varianty je, že by ve spotřebištích VDJ Šibeniční vrch I, II a VDJ Hřbitovní 
byla distribuována stejná voda (směs). 

Je potřeba zdůraznit riziko, že při reálném míchání neupravené vody může dojít ke 
zhoršení kvality už při menším mísícím poměru než odhadovaných 1:4! 
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Ačkoliv možné využití podzemních vod se pochybuje v malých hodnotách, vzhledem 
k nízkým investičním nákladům, je možné uvažovat ekonomickou návratnost 
investice. 

 

3.6.3 Investi ční náklady 

Popis celková cena
Objekt ČS
stavební část 250 000
strojní část vč. ČS 550 000
elektro + ASŘ 350 000
ostatní náklady 90 000
úprava potrubí u VDJ Fefry 120 000
Propojovací potrubí u VDJ Fefry
PE 110, délka 38.7 m
(propojuje PE 110 v ul.Jabloňová s částí vdv. PE 110)

253 500

PE 110, délka 40.5 m
(propojuje stáv.suchovod s vdv. pro průmyslovou zónu)

266 500

Nátok do VDJ Šib.vrch II
PE 110, délka cca 200 m 800 000
Úprava nátoku do VDJ Šibeniční vrch II + řízení 800 000
Celkem cca 3 500 000  

3.7 Varianta 4: čerpání do m ěstské sít ě 

3.7.1 Technický popis návrhu 

Tato varianta nepředpokládá využití žádného z vodojemů společnosti JVS, nýbrž 
uvažuje s čerpáním přebytku vody z místních zdrojů přímo do potrubí městské sítě. 
Varianta počítá s čerpáním do místa, kam dnes vede PE 110 (výtlak), to je do potrubí 
DN 300 - mezi VDJ Šibeniční vrch II a VDJ Hřbitovní. Čerpaná voda z místních 
zdrojů tak bude míchána s vodu VSJČ přímo v potrubí. Pro zásobení směsí vody 
uvažujeme 50% spotřeby VDJ Hřbitovní a část spotřebiště VDJ Šibeniční vrch II, tedy 
cca 3.1 l/s. Není tak možné využití veškerého přebytku feferského prameniště a není 
tak třeba dotování VDJ Fefry přebytkem zdroje Patriarcha.  

Pro správné fungování předpokládáme, že tlak čerpané vody vyvolaný novou ČS 
bude větší než tlak daný hladinou VDJ Šibeniční vrch II, což zaručí čerpané vodě 
přetlačení vody v potrubí mezi VDJ Šibeniční vrch II a VDJ Hřbitovní. Zároveň je však 
potřeba zabránit zpětnému nátoku do akumulace VDJ Šibeniční vrch II. Další 
úpravou na síti bude redukce tlaku pro spotřebiště mezi VDJ Hřbitovní a Šibeničním 
vrchem. 

Pro míchání těchto rozdílných vod předpokládáme poměr 1:1. Jedná se mezní 
hranici, při větším poměru podzemní vody v celkové směsi hrozí rozpouštění inkrustů 
ve vodovodní síti.  

Trasa výtlaku 

Stejně jako u ostatních variant s čerpáním, předpokládáme využití potrubí (PE 110), 
které v současné době slouží pro možné zásobení VDJ Fefry z VDJ Šibeniční vrch II. 
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Jelikož slouží potrubí i k zásobení průmyslové zóny, podmínkou pro jeho využití je 
nutná realizace propoje stávajících potrubí u VDJ Fefry. Potrubí u VDJ Fefry jsou 
podrobněji popsány v kapitole „3.1.1. - Obecné požadavky na zásobení – Hotel Sv. 
Markéty“ 

Pro zachování bezpečnosti systému zásobování, doporučujeme zachovat i možné 
zpětné doplňování VDJ Fefry z VDJ Šibeniční vrch II. 

Úpravna vody 

Z důvodu míchání vod přímo v síti je naprosto nutná úprava vody místních zdrojů. ÚV 
bude upravovat vodu pro celé nové pásmo VDJ Fefry i předpokládaný objem čerpaný 
do zmíněného potrubí, návrhový průtok ÚV tedy přepokládáme Qn =  3.1 + 4.4 = 
7.5 l/s. 

Popis předpokládaného provozu ÚV je uveden v kapitole „3.1.4. - Shodné informace 
ke všem variantám“. 

Čerpací stanice 

Předpokládáme vybudování čerpací stanice s akumulačním prostorem 50 m3, 
umístěnou v objektu nové ÚV. Pro návrh ČS uvažujeme čerpadla s frekvenčním 
měničem (1+1 rezerva): 

Q = 3.1 - 6.4 l/s, H = 100 m 

Kvalita vodní směsi 

Rozdílná kvalita vody z místních zdrojů a vody dodávané vodárenským svazem je 
popsána v kapitole „2.2.9 - Kvalita podzemních zdrojů“. I přes úpravu místních 
podzemních vod bude pitná voda čerpaná z VDJ Fefry nadále nižšího pH 
a rozdílných chemických vlastností než voda z VSJČ. I přes veškeré opatření bude 
docházet k nekontrolovatelnému míchání dvou rozdílných vod v čase, což bude mít 
za následek proměnnou kvalitu distribuované vody.  

3.7.2 Zhodnocení 

Z hlediska vodohospodářského je varianta míchání vod v potrubí naprosto nevhodná. 
Bude docházet k nekontrolovatelnému míchání dvou rozdílných vod, což bude mít za 
následek měnící se kvalitu pitné vody v čase. Systém navíc obnáší složitý proces 
řízení čerpání a komplikace při provozu sítě.  
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3.7.3 Investi ční náklady 

Objekt úpravny vody (Qn = 7.5 l/s) v č. akumulace
stavební část 5 810 000
strojní část vč. ČS 5 565 000
elektro + ASŘ 1 700 000
ostatní náklady 3 200 000
Propojovací potrubí u VDJ Fefry
PE 110, délka 38.7 m
(propojuje PE 110 v ul.Jabloňová s částí vdv. PE 110)

253 500

PE 110, délka 40.5 m
(propojuje stáv.suchovod s vdv. pro průmyslovou zónu)

266 500

Napojení na řad
Armaturní šachta, armatury na řadu 650 000
Celkem cca 17 400 000  

3.8 Ocenění budoucích provozních náklad ů 

3.8.1 Obecný popis k ocen ění náklad ů 

V následující kapitole je uvedeno porovnání navržených variant z hlediska 
provozních nákladů. Uvedené ceny jsou pouze orientační, nejsou započteny ceny 
pro jednotlivé stupně projektové dokumentace či případné ceny pozemků.  

Dále není počítáno s ostatními náklady (mzdy, pořizování vzorků, atd.), 
předpokládáme obdobné náklady jako v současnosti.  

Pro varianty s čerpáním vody do VDJ Šibeniční vrch I a II, kde je možná dohoda 
o převedení objektů do majetku města, nejsou do provozních nákladů započteny 
případné ceny na jejich provoz a údržbu. 

Veškeré ceny jsou bez DPH. 

Uvažované hodnoty 

Pro výpočet návratnosti investice bylo počítáno s průměrnou spotřebou vody 
realizované od roku 2009 bez spotřeby areálu firmy Madeta, jelikož je na konec roku 
2011 plánováno ukončení provozu.  

Pro stanovení ceny vody odebrané z VSJČ předpokládáme cenu 10.70 Kč/m3 
a pevnou složku 1.5 mil. Kč/rok. 

Pro cenu elektrické energie uvažujeme 4,- Kč/kWh. 

Reprodukční doba, roční náklady na investiční obnovu 

Investiční náklady jsou do provozních nákladů promítnuty (prostřednictvím navýšení 
nájemného provozovateli) tak, že u stavebních objektů a potrubí předpokládáme 
životnost 50 let a u technologického zařízení průměrnou životnost 10 let. 

Pro jednotlivé varianty je vypočítána „reprodukční doba“ jako vážený průměr 
životnosti a podílu ceny jednotlivých částí. 

Roční náklady na investiční obnovu majetku je podíl investičních nákladů a 
reprodukční doby. Od 1.1.2011 je povinností měst a obcí účetně odepisovat mj. i 
vodohospodářský majetek. V oblasti provozování vodovodů a kanalizací je zdrojem 
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pro obnovu majetku zejména nájemné poskytované provozovatelem (ČEVAK a.s.) 
pronajímateli (město Prachatice). 

Cena odebrané podzemní vody 

Jak bylo uvedeno v kapitole „2.5.1. - Cena vody na vstupu“, v současné době je 
odebraná podzemní voda pro pitné účely zpoplatněna částkou 2,- Kč/m3. V Koncepci 
vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro období 2011 – 2015 je 
počítáno s postupným zvyšováním poplatku za 1 m3 odebrané podzemní vody ze 
současných 2,- Kč (odběr pro pitnou vodu) a 3,- Kč (odběr pro ostatní účely) na 4 – 6 
Kč (v rámci jeho regionalizace). 

Datum, kdy stát k plánovanému navýšení přistoupí, není zatím znám. Pro účely 
studie a ocenění provozních nákladů je proto počítáno s cenami poplatků a) 
stávajících 2,- Kč/m3; b) 4,- Kč/m3 za odběr podzemní vody. 

Zachování současného stavu 

Ve výpočtech se orientačně vychází z cenových hodnot na vstupu - pohyblivá složka 
vody předané z VSJČ: 10,7 Kč/m3 a pevná složka vody předané z VSJČ: cca 1,5 
mil. Kč. U pevné složky však nicméně bude možno zřejmě ve výhledu očekávat určitý 
pokles ceny v souvislosti se zmenšením spotřebiště (viz MADETA – ukončení 
výroby).  

 

a) při zachování cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody 2,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 166 206 2,0 332 413
Odebraná voda JVS 401 229 10,7 4 293 145
Pevná složka JVS 1 500 000
Celkem 567 435 6 125 558  
Pro možné porovnání návratnosti investice při možném zvýšení poplatku za odběr 
podzemní vody na 4 Kč/m3, uvádíme tabulku, jak by vypadala současná roční platba 
za vodu, pokud by se již v současnosti platil zvýšený poplatek. 

b) při navýšení cen za odběr od.množství cena cena 
podzemní vody na 4,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 166 206 4,0 664 825
Odebraná voda JVS 401 229 10,7 4 293 145
Pevná složka JVS 1 500 000
Celkem 567 435 6 457 970  
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3.8.2  Varianta 1 

První možností většího využití feferského prameniště je rozšíření zásobního pásma 
feferského vodojemu.  

Zvětšení využití místních zdrojů v průměru o 2.2 l/s. 

Investiční náklady 

Odhad investičních nákladů 20 420 000 Kč 

Navýšení provozních nákladů 

Spotřeba el. (osvětlení, měření, temperace) 7 500 kWh/rok 

 

Popis cena 
  [Kč/rok] 
Navýšení nákladů na investiční obnovu majetku, 
tj. navýšení nájemného 
 (průměrná doba životnosti: 36 let) 

560 000 

Spot. el. ostatní (světla, temperance,měření) 
30 000 

Provoz ÚV 110 000 
Celkem cca 700 000 

 

Odhadovaná roční úspora 

a) při zachování cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody 2,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 235 825 2,0 471 650
Odebraná voda JVS 331 610 10,7 3 548 224
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 700 000
Celkem cca 567 435 6 219 875
Úspora cca -94 317  
 

b) při navýšení cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody na 4,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 235 825 4,0 943 300
Odebraná voda JVS 331 610 10,7 3 548 224
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 700 000
Celkem cca 567 435 6 691 525
Úspora cca -233 554  
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3.8.3 Varianta 2 

Druhou variantou je čerpání upravené vody z VDJ Fefry na vodojem Šibeniční vrch I 
(dolní). V akumulaci VDJ Šibeniční vrch I by se míchala voda ze zdroje Fefry s vodou 
z VSJČ. Touto vodou by bylo možné zásobit vlastní pásmo vodojemu, případně by 
bylo možné doplňování VDJ Hřbitovní. 

Zvětšení využití místních zdrojů v průměru o 4.6 l/s. 

 

Investiční náklady 

Odhad investičních nákladů 17 700 000 Kč 

Navýšení provozních nákladů 

Spot. el. (čerpání)     1.91 Kč/m3 

Spotřeba el. (osvětlení, měření, temperace) 7 500 kWh/rok 

 

Popis cena 
  [Kč/rok] 
Navýšení nákladů na investiční obnovu majetku, 
tj. navýšení nájemného 
(průměrná doba životnosti: 30 let) 

590 000 

Spot. el. (čerpání) 280 000 

Spot. el. ostatní (světla, temperance,měření) 
30 000 

Provoz ÚV 150 000 
Celkem cca 1 050 000 

 

Odhadovaná roční úspora 

a) při zachování cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody 2,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 311 511 2,0 623 023
Odebraná voda JVS 255 923 10,7 2 738 380
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 1 050 000
Celkem cca 567 435 5 911 403
Úspora cca 214 155  
 

b) při navýšení cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody na 4,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 311 511 4,0 1 246 046
Odebraná voda JVS 255 923 10,7 2 738 380
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 1 050 000
Celkem cca 567 435 6 534 426
Úspora cca -76 455  
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3.8.4 Varianta 2b 

Minimalistická alternativa varianty 2, s tím, že předpokládáme čerpání neupravované 
vody z VDJ Fefry na vodojem Šibeniční vrch I (dolní).  

Zvětšení využití místních zdrojů v průměru o 1.9 l/s. 

 

Investiční náklady 

Odhad investičních nákladů 2 300 000 Kč 

Navýšení provozních nákladů 

Spot. el. (čerpání)     1.30 Kč/m3 

Spotřeba el. (osvětlení, měření, temperace) 500 kWh/rok 

 

Popis cena 
  [Kč/rok] 
Navýšení nákladů na investiční obnovu majetku, tj. 
navýšení nájemného 
 (průměrná doba životnosti: 33 let) 

70 000 

Spot. el. (čerpání) 80 000 

Spot. el. ostatní (světla, temperance,měření) 
2 000 

Celkem cca 152 000 

 

Odhadovaná roční úspora 

a) při zachování cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody 2,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 226 364 2.0 452 729
Odebraná voda JVS 341 071 10.7 3 649 455
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 152 000
Celkem cca 567 435 5 754 184
Úspora cca 371 374  
 

b) při navýšení cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody na 4,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 226 364 4.0 905 457
Odebraná voda JVS 341 071 10.7 3 649 455
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 152 000
Celkem cca 567 435 6 206 912
Úspora cca 251 058  
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3.8.5 Varianta 3 

Jedná se o obdobnou variantu jak varianty 2 s tím rozdílem, že by se čerpalo až do 
vodojemu Šibeniční vrch II (horní). Jelikož se jedná o nejvýše položenou akumulaci 
zásobované oblasti, je možné zásobení akumulovanou vodou zásobit jakoukoliv část 
města. V akumulaci VDJ Šibeniční vrch I by se míchala voda ze zdroje Fefry s vodou 
VSJČ.  

Zvětšení využití místních zdrojů v průměru o 5.6 l/s. 

Investiční náklady 

Odhad investičních nákladů 20 500 000 Kč 

Provozní náklady 

Spot. el. (čerpání)     1.91 Kč/m3 

Spotřeba el. (osvětlení, měření, temperace) 7 500 kWh/rok 

Popis cena 
  [Kč/rok] 
Navýšení nákladů na investiční obnovu majetku, 
tj. navýšení nájemného 
 (průměrná doba životnosti: 31 let) 

730 000 

Spot. el. (čerpání) 340 000 

Spot. el. ostatní (světla, temperance,měření) 
30 000 

Provoz ÚV 160 000 
Celkem cca 1 260 000 

 

Odhadovaná roční úspora 

a) při zachování cen za odběr od.množství cena  cena  

podzemní vody 2,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok] 
Vlastní zdroje 343 047 2.0 686 095 
Odebraná voda JVS 224 387 10.7 2 400 945 
Pevná složka JVS     1 500 000 
Provozní náklady     1 260 000 
Celkem cca 567 435   5 847 040 
Úspora cca     278 518  

 

b) při navýšení cen za odběr od.množství cena  cena  

podzemní vody na 4,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok] 
Vlastní zdroje 343 047 4.0 1 372 190 
Odebraná voda JVS 224 387 10.7 2 400 945 
Pevná složka JVS     1 500 000 
Provozní náklady     1 260 000 
Celkem cca 567 435   6 533 135 
Úspora cca     -75 164  
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Varianta 3a - dodatek 

V případě výstavby nového areálu wellness a s tím souvisejícího řadu PE 160, bylo 
by možné využít stávající potrubí PE 110 pro dotování VDJ Fefry přebytkem zdroje 
Patriarcha. V tomto případě by tak bylo možné čerpat do VDJ Šibeniční vrch II i část 
zmíněného přebytku, čímž by došlo k většímu využití místních zdrojů. Pro tento 
případ jsou přepočítány odhadované finanční bilance v následujících tabulkách: 

(Zvětšení využití místních zdrojů v průměru o 6.4 l/s). 

Investiční náklady 

Odhad investičních nákladů 20 500 000 Kč 

Provozní náklady 

Spot. el. (čerpání)     1.91 Kč/m3 

Spotřeba el. (osvětlení, měření, temperace) 7 500 kWh/rok 

Popis cena 
  [Kč/rok] 
Navýšení nákladů na investiční obnovu majetku, 
tj. navýšení nájemného 
 (průměrná doba životnosti: 31 let) 

730 000 

Spot. el. (čerpání) 390 000 

Spot. el. ostatní (světla, temperance,měření) 
30 000 

Provoz ÚV 180 000 
Celkem cca 1 330 000 

 

Odhadovaná roční úspora 

a) při zachování cen za odběr od.množství cena  cena  

podzemní vody 2,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok] 
Vlastní zdroje 368 276 2.0 736 553 
Odebraná voda JVS 199 159 10.7 2 130 997 
Pevná složka JVS     1 500 000 
Provozní náklady     1 330 000 
Celkem cca 567 435   5 697 549 
Úspora cca     428 009  

 

b) při navýšení cen za odběr od.množství cena  cena  

podzemní vody na 4,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok] 
Vlastní zdroje 368 276 4.0 1 473 105 
Odebraná voda JVS 199 159 10.7 2 130 997 
Pevná složka JVS     1 500 000 
Provozní náklady     1 330 000 
Celkem cca 567 435   6 434 102 
Úspora cca     23 869  
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3.8.6 Varianta 3b 

Minimalistická alternativa varianty 3, s tím, že předpokládáme čerpání neupravované 
vody z VDJ Fefry na vodojem Šibeniční vrch II.  

Zvětšení využití místních zdrojů v průměru o 2.5 l/s. 

Investiční náklady 

Odhad investičních nákladů 3 500 000 Kč 

Provozní náklady 

Spot. el. (čerpání)     1.33 Kč/m3 

Spotřeba el. (osvětlení, měření, temperace) 500 kWh/rok 

Popis cena 
  [Kč/rok] 
Navýšení nákladů na investiční obnovu majetku, 
tj. navýšení nájemného 
 (průměrná doba životnosti: 37 let) 

100 000 

Spot. el. (čerpání) 110 000 

Spot. el. ostatní (světla, temperance,měření) 
2 000 

Celkem cca 212 000 

 

Odhadovaná roční úspora 

a) při zachování cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody 2,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 245 286 2,0 490 572
Odebraná voda JVS 322 149 10,7 3 446 994
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 212 000
Celkem cca 567 435 5 649 566
Úspora cca 475 992  
 

b) při navýšení cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody na 4,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 245 286 4,0 981 144
Odebraná voda JVS 322 149 10,7 3 446 994
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 212 000
Celkem cca 567 435 6 140 137
Úspora cca 317 833  
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3.8.7 Varianta 4 

Technicky možná varianta čerpání z vodojemu Fefry přímo do potrubí mezi VDJ 
Šibeniční vrch I a Hřbitovní.  

Zvětšení využití místních zdrojů v průměru o 3.1 l/s. 

 

Investiční náklady 

Odhad investičních nákladů 17 400 000 Kč 

Provozní náklady 

Spot. el. (čerpání)     1.91 Kč/m3 

Spotřeba el. (osvětlení, měření, temperace) 7 500 kWh/rok 

 

Popis cena 
  [Kč/rok] 
Navýšení nákladů na investiční obnovu majetku, 
tj. navýšení nájemného 
 (průměrná doba životnosti: 30 let) 

590 000 

Spot. el. (čerpání) 340 000 

Spot. el. ostatní (světla, temperance,měření) 
30 000 

Provoz ÚV 120 000 
Celkem cca 1 080 000 

 

Odhadovaná roční úspora 

a) při zachování cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody 2,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 264 207 2,0 528 415
Odebraná voda JVS 303 227 10,7 3 244 533
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 1 080 000
Celkem cca 567 435 6 352 948
Úspora cca -227 390  
 

b) při navýšení cen za odběr od.množství cena cena 

podzemní vody na 4,- Kč/m3 [m3/rok] [Kč/m3] [Kč/rok]
Vlastní zdroje 264 207 4,0 1 056 830
Odebraná voda JVS 303 227 10,7 3 244 533
Pevná složka JVS 1 500 000
Provozní náklady 1 080 000
Celkem cca 567 435 6 881 363
Úspora cca -423 392  
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3.9 Přehled a zhodnocení jednotlivých variant 

3.9.1 Shrnutí jednotlivých variant 

Varianta 1 – rozšíření pásma VDJ Fefry 

Rozšířením zásobního pásma Feferského vodojemu je z místních zdrojů možné nově 
využít v průměru 2.2 l/s. Podmínkou však je nutná úprava vod z místních pramenišť 
v objektu nové úpravny vody (ÚV). Dále je potřeba zkapacitnit zásobní řad 
z vodojemu (VDJ) Fefry a zvětšit akumulační prostor, jelikož současný objem by při 
rozšíření pásma nedokázal zajistit potřebnou bezpečnost dodávky pitné vody. 
Uvedené potřebné objekty s sebou nesou neúměrně velké investiční i provozní 
náklady. 

Ani z hlediska vodohospodářského není tato varianta úplně vhodná, jelikož změnou 
chemického složení vody v potrubí, nelze zcela vyloučit reakci vody s inkrusty na 
stěnách trubek, což může mít za následek zhoršení kvality vody uvedené oblasti i 
přes to, že by voda byla upravena. 

Varianta 2 – čerpání upravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch I 

Druhou variantou je čerpání z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch I (dolní). V akumulaci 
VDJ Šibeniční vrch I by se míchala voda ze zdroje Fefry s vodou z vodárenské 
soustavy Jižní Čechy (VSJČ). Touto vodou by bylo možné zásobit jak vlastní pásmo 
vodojemu, tak by bylo možné doplňování VDJ Hřbitovní.  

Touto variantou předpokládáme možnost využití vody z podzemních zdrojů přibližně 
o 4.6 l/s více než v současnosti. Podmínkou je výstavba nové ÚV s čerpací stanicí 
(ČS) a propojovacích potrubí u VDJ Fefry a Šibeniční vrch I, což znamená velké 
investiční náklady. 

Varianta 2b – čerpání neupravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch I 

Tato minimalistická alternativa varianty 2 předpokládá čerpání menšího množství 
vody (v průměru cca 1.9 l/s) do VDJ Šibeniční vrch I, kde by se míchala v akumulaci 
s vodu VSJČ a to v poměru max. 20% - místní zdroje, min. 80% voda VSJČ. 

Nepředpokládáme výstavbu nové ÚV (voda nebude upravována). Podmínkou budou 
realizované propoje potrubí podobně jako u varianty 2 a výstavba nové ČS. Jedná se 
tedy o variantu s minimálními investičními náklady.  

Rizikem je, že při reálném míchání neupravené vody může dojít ke zhoršení kvality 
už při menším mísícím poměru než odhadovaných 1:4! 

Varianta 3 – čerpání upravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch II 

Pro možnost co největšího využití místních zdrojů je možné čerpat z VDJ Fefry do 
VDJ Šibeniční vrch II. Při poměru míchání místních vod s vodou z VSJČ 1:1 je tak 
možné využít až 6.4 l/s. Toto číslo obnáší veškerý přebytek feferského prameniště 
i možné částečné využití přebytku ze zdroje Patriarcha. Využití zdroje Patriarcha je 
ale podmíněno zbudováním propojovacího potrubí mezi vodojemem Fefry a 
vodojemem Lázeňský dolní. Toto propojení není zahrnuto do investičních nákladů, 
protože je v rámci připravované investiční akce areálu welnes i nový zásobní řad 
PE160, po jehož zbudování bude možné využít stávající potrubí PE110 právě pro 
převedení vody z prameniště Patriarcha do vodojemu Fefry. Ve variantě 3 je ale 
předpokládáno, že toto propojení ještě není zřízeno a tedy nebude možné 
přebytečnou vodu ze zdroje Patriarcha využívat. S využitím tohoto přebytku počítá 
varianta 3a. Z hlediska vodohospodářského a provozního se jedná o nejvhodnější 
variantu, směs vod lze dopravit prakticky po celých Prachaticích. Čerpané množství 
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je však prakticky na hranici průtočné kapacity výtlačného potrubí PE 110/10, dokonce 
je pravděpodobné, že v některých částech bude překročen tlak, na který je 
nadimenzováno stávající potrubí. 

Podmínkou je výstavba nové ÚV s čerpací stanicí a propojovacích potrubí u VDJ 
Fefry a Šibeniční vrch II.  

Varianta 3a – čerpání upravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch II 

Investičně je tato varianta zcela shodná s variantou 3, jediná odlišnost je v tom, že ve 
variantě 3a počítáme i s využitím přebytku vody ze zdroje Patriarcha. Díky většímu 
objemu využité místní vody je tato varianta oproti variantě 3 ekonomicky výhodnější. 

Varianta 3b – čerpání neupravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch II 

Předpokládané čerpání menšího množství neupravené vody (v průměru cca 2.5 l/s) 
do VDJ Šibeniční vrch II, kde by se míchala v akumulaci s vodu VSJČ a to v poměru 
max. 20% - místní zdroje, min. 80% voda VSJČ. 

Nepředpokládáme výstavbu nové ÚV (voda nebude upravována). Podmínkou budou 
realizované propoje potrubí podobně jako u varianty 3 a výstavba nové ČS. Ve 
srovnání s variantou 2b je sice možné využít více místních vod, ale na úkor větších 
investic vyplývajících z delšího propojovacího potrubí a složitějších prací na úpravě 
nátoku do VDJ Šibeniční vrch II. 

Rizikem je, že při reálném míchání neupravené vody může dojít ke zhoršení kvality 
už při menším mísícím poměru než odhadovaných 1:4! 

Varianta 4 

Varianta předpokládá čerpání z vodojemu Fefry přímo do potrubí mezi VDJ Šibeniční 
vrch I a Hřbitovní. Řešení je sice technicky možné, jedná se však o variantu 
nevhodnou jak z hlediska vodohospodářského, provozního i ekonomického. 
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    [Kč] [Kč/rok] [Kč/rok] [m3/rok] [m3/rok] [l/s] [Kč/m3] 
 0 zachování 

současného 
stavu 

0 0 0 166 206 0 0  

1 rozšíření 
zásobního 
pásma VDJ Fefry 20 420 000 140 000 560 000 235 825 69 619 2.2 10.1 

2 čerpání do VDJ 
Šibeniční vrch I 17 700 000 460 000 590 000 311 511 145 305 4.6 7.2 

2b čerpání do VDJ 
Šibeniční vrch I 
bez ÚV 2 300 000 82 000 70 000 226 364 60 158 1.9 2.5 

3 čerpání do VDJ 
Šibeniční vrch II 
(bez přebytku 
zdroje 
Patriarcha) 

21 500 000 530 000 730 000 343 047 176 841 5.6 7.1 

3a čerpání do VDJ 
Šibeniční vrch II 
(s využitím 
přebytku zdroje 
Patriarcha) 

21 500 000 600 000 730 000 368 276 202 070 6.4 6.6 

3b čerpání do VDJ 
Šibeniční vrch II 
bez ÚV 3 500 000 112 000 100 000 245 286 79 080 2.5 2.7 

4 čerpání do řadu 
OC DN 300 17 400 000 490 000 590 000 264 207 98 001 3.1 11.0 

Pozn.: 

* Pomocný srovnávací ukazatel „Jednotková cena vody z navýšeného odběru 
z vlastního zdroje (včetně navýšení nájemného a navýšení provozních nákladů)“ je 
vypočítána jako součet odhadovaného navýšení nájemného a odhadovaného 
navýšení provozních nákladů vydělený předpokládaným navýšením využití místních 
zdrojů za rok. 
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a) při zachování cen za odběr 
podzemní vody 2,- Kč/m3 

b) při navýšení cen za odběr 
podzemní vody na 4,- Kč/m3 
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    [m3/rok] [m3/rok] [Kč/rok] [Kč/rok] [Kč/m3] [Kč/rok] [Kč/rok] [Kč/m3] [Kč/rok] 

0 
zachování 
současného 
stavu 

166 206 401 229 0 6 125 558 10.8 0 6 457 970 11.4 0 

1 

rozšíření 
zásobního 
pásma VDJ 
Fefry 

235 825 331 610 700 000 6 219 875 11.0 -94 317 6 691 525 11.8 -233 554 

2 

čerpání do 
VDJ 
Šibeniční 
vrch I 

311 511 255 923 1 050 000 5 911 403 10.4 214 155 6 534 426 11.5 -76 455 

2b 

čerpání do 
VDJ 
Šibeniční 
vrch I bez ÚV 

226 364 341 071 152 000 5 754 184 10.1 371 374 6 206 912 10.9 251058 

3 

čerpání do 
VDJ 
Šibeniční 
vrch II 
(bez přebytku 
zdroje 
Patriarcha) 

343 047 224 387 1 260 000 5 847 040 10.3 278 518 6 533 135 11.5 -75 164 

3a 

čerpání do 
VDJ 
Šibeniční 
vrch II 
(s využitím 
přebytku 
zdroje 
Patriarcha) 

368 276 199 159 1 330 000 5 697 549 10.0 428 009 6 434 102 11.3 23 869 

3b 

čerpání do 
VDJ 
Šibeniční 
vrch II bez 
ÚV 

245 286 322 149 212 000 5 649 566 10.0 475 992 6 140 137 10.8 317 833 

4 
čerpání do 
řadu OC 
DN300 

264 207 303 227 1 080 000 6 352 948 11.2 -227 390 6 881 363 12.1 -423 392 

Pozn. 

Sloupec „jednotková cena vody“ vyjadřuje cenu veškeré vody (Kč/m3) při stávající 
spotřebě pro město Prachatice při realizaci jednotlivých variant. Do ceny nejsou 
započteny stávající provozní náklady (předpokládáme stejné i v budoucnu) ani DPH.  

Cena naopak zahrnuje navýšení nájemného pro investiční obnovu nového majetku i 
provozní náklady pro jednotlivé varianty. Zelené hodnoty značí úsporu v porovnání 
se zachováním současného stavu, červené hodnoty naopak značí vyšší cenu oproti 
zachování současného stavu. 
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3.9.3 Zhodnocení variant 

Varianta 1 – rozšíření pásma VDJ Fefry 

Variantu rozšíření zásobního pásma VDJ Fefry nedoporučujeme. I přesto, že voda 
bude upravená, bude změna chemického složení (v rozšířeném pásmu oproti 
současnosti) dost výrazná. Proto i zde je poměrně vysoké riziko zhoršení kvality 
distribuované vody. Když vezmeme v úvahu poměr nově využitelného množství 
podzemní vody s finančními náklady na výstavbu a provozování, nelze počítat 
s ekonomickou návratností investice. 

Varianta 2 – čerpání upravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch I 

Při porovnání s variantou č.1 se jedná o možnost vhodnější jak po stránce 
vodohospodářské tak i ekonomické. Ve srovnání s variantou č.3 se jedná o určitý 
mezistupeň, vhodný zejména v případě převzetí pouze VDJ Šibeniční vrch I (dolní) 
do majetku města. Čerpáním do tohoto VDJ a následnou distribucí směsi po městské 
síti přidáváme do systému další druh vody. 

Varianta 2b – čerpání neupravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch I 

Možnost čerpání neupravené vody je možný začátek k realizaci varianty č.2. V první 
fázi by bylo nutné vybudovat propoje v okolí VDJ Fefry a Šibeniční vrch I a poblíž 
VDJ Fefry objekt čerpací stanice – tím by bylo možné čerpání části vod do VDJ 
Šibeniční vrch I. V další fázi pro využití většího množství vody je pak nutná výstavba 
nové ÚV, tedy realizace varianty č.2. 

Investice do propojení jsou stejné jako u varianty 2. Dobu životnosti ČS lze dobře 
využít ke sledování kapacit zdrojů. 

Varianta 3 – čerpání upravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch II 

Při této variantě je využita prakticky celá vydatnost zdroje Fefry a investičně je vše 
připraveno i na možnost přivedení přebytku vody ze zdroje Patriarcha. Ekonomická 
výhodnost je ale oproti variantě 3a snížena z toho důvodu, že bez převedení vody 
z prameniště Patriarcha k vodojemu Fefry nelze plně využít kapacitu navrhované 
úpravny. Současně může sloužit jako částečná záloha zásobení pitnou vodou pro 
město v době možného výpadku zásoby z VSJČ. Větší čerpání je omezeno 
kapacitou stávajícího potrubí PE 110. 

Varianta 3a – čerpání upravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch II 

Při této variantě je využita prakticky celá vydatnost místních zdrojů – jak přebytek 
z Fefer, tak i ze zdroje Patriarcha. Díky plnému využití kapacity navržené úpravny je 
tato varianta samozřejmě ekonomicky výhodnější než varianta 3. 

Z vodohospodářského hlediska se jedná o nejideálnější variantu.  

Varianta 3b – čerpání neupravené vody z VDJ Fefry do VDJ Šibeniční vrch II 

Jedná se opět o možný začátek k realizaci varianty č.3. V první fázi by bylo nutné 
vybudovat propoje v okolí VDJ Fefry a Šibeniční vrch II a poblíž VDJ Fefry objekt 
čerpací stanice – tím by bylo možné čerpání části vod do VDJ Šibeniční vrch II. 
V další fázi pro využití většího množství vody je pak nutná výstavba nové ÚV, tedy 
realizace varianty č.3. 

Investice do propojení jsou stejné jako u varianty 3. Dobu životnosti ČS lze dobře 
využít ke sledování kapacit zdrojů. 
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Varianta 4 

Při zohlednění veškerých hledisek, se tato varianta jeví jako nejhorší. Při míchání vod 
v síti by navíc docházelo k nekontrolovatelným změnám kvality vody vlivem 
proměnlivého poměru míchání. V této variantě jsou místní zdroje využívány pouze o 
malé procento více než v současnosti, ovšem za cenu velkých investičních nákladů a 
nemalých budoucích komplikací. 

3.10 Doporu čení a rizika 

3.10.1 Doporu čení pro monitoring zdroj ů 

Veškeré uváděné údaje o vydatnostech podzemních zdrojů byly převzaty z podkladů 
předaných provozovatelem vodohospodářských sítí (seznam podkladů: viz 1.3 - 
Výchozí podklady). Uváděné údaje byly prováděny pouze jednotlivým měřením 
místních pramenišť. Doporučujeme sledovat skutečný průběh vydatnosti jednotlivých 
zdrojů během kalendářního roku. Dle našeho názoru by bylo dobré také sledovat 
podrobněji odtok do spotřebiště Fefry a stav hladiny ve vodojemu. 

Dále doporučujeme sledovat kvalitu surové vody ze zdrojů s ohledem na eventuální 
stavbu úpravny vody. Kromě běžně stanovovaných parametrů sledovat i obsah 
volného CO2, obsah vápníku, hořčíku, tvrdost, KNK4.5, ZNK8.3.  

S ohledem na možný záměr vyššího využívání místních zdrojů doporučujeme ujasnit 
a přesně geodeticky zaměřit místa jednotlivých jímacích zářezů v prameništi Fefry. 
Znalost přesného umístění je základní požadavek pro dostatečnou ochranu a nutnou 
údržbu prameniště.  

3.10.2 Rizika 

Není známa přesná vydatnost a případná rozkolísanost vydatnosti místních zdrojů 
během let a kalendářních období. 

Již v současné době je viditelné břemeno provizorních řešení přívodu vody ze zdroje 
Patriarcha (provizorní vedení potrubí po povrchu, nedokončený objekt přerušovací 
komory). Také je velmi nízké zabezpečení přístupu ke zdroji – neuzamykatelný 
poklop nad zdrojem apod.  

Možná změna kvality způsobená rozpouštěním současných inkrustovaných usazenin 
v trubním rozvodu se neprojeví ihned, ale až za dlouhou dobu (řádově desítky 
měsíců). Jakékoli změny tedy musí být postupné a pomalé. 

Je otázka, zda nezvážit zvýšení zabezpečení místních zdrojů z pohledu bezpečnosti. 
Například zabezpečení větracích otvorů proti vhození či vlití nebezpečných látek do 
zdrojů či akumulací, apod.. Ve srovnání se zabezpečením například vodojemů na 
vodárenské soustavě (Šibeniční vrch I, II) je úroveň bezpečnosti vodojemů na 
místních zdrojích (Fefry, Lázně) mnohem nižší.  

3.10.3 Podmínky pro realizaci  

Při realizaci jakékoliv z možných variant vždy hrozí menší či větší riziko zhoršení 
kvality vody v síti, zejména v částech, kde bude distribuována voda odlišného 
chemického složení než v současnosti. Čím větší změna chemického složení, tím je 
větší riziko. Je tedy důležité, aby přechod byl maximálně plynulý, plánovaný dopředu 
s vypracovaným harmonogramem a s minimalizací rizik. Je třeba řídit se vyhláškou 
stanovující požadavky na pitnou vodu (252/2004 Sb.). Doporučujeme využít 
experimentální a provozní zkoušky popsané v TNV 75 7121. 
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Po realizaci jakéhokoliv opatření doporučujeme zvýšený odběr vzorků distribuované 
vody pro kontrolování kvality. Je dobré pokud bude celý proces probíhat pod záštitou 
provozovatele, jenž má potřebné zkušenosti a kvalitní zázemí. 

4 ZÁVĚR 
Současný způsob distribuce pitné vody ve městě Prachatice je z pohledu kombinace 
vody z místních zdrojů a vody z jihočeské vodárenské soustavy, resp. historicky 
z úpravny vody Prachatice (tedy z Husinecké přehrady), dlouhodobě ustálený. Voda 
je dodávaná do městské sítě navzájem odděleně v jednotlivých tlakových pásmech. 
Reálná situace je, že v některé části města je dlouhodobě dodávána voda, která 
vytváří v potrubí usazeniny a inkrusty a naopak v jiných částech města voda působící 
zcela opačně, tedy korozivně.  

Snaha využít místní zdroje ve větší míře než dnes, tento ustálený stav méně či více 
naruší. Agresivnější voda z místních zdrojů se dostane do větší části města buď 
přímo (varianta 1), anebo ve formě směsi s vodou z vodárenské soustavy, což může 
mít v kombinaci s možným následným rozpouštěním inkrustů v potrubí negativní vliv 
na kvalitu dodávané pitné vody. Toto riziko je potřeba minimalizovat vhodnou 
úpravou vody, anebo nastavením bezpečného poměru mísení vody místní s vodou 
z vodárenské soustavy. Ani v jedné variantě však nelze stoprocentně vyloučit riziko 
zhoršení kvality dodávané vody v částech města, kde je dnes dodávaná voda čistě 
z vodárenské soustavy.  

Ekonomicky se na první pohled jeví výhodné využívat místní zdroje vody, neboť 
u nich je cena za odebranou vodu o hodně nižší než je cena nákupu vody 
z vodárenské soustavy a to i přes plánované zdražení poplatku za podzemní vodu. 
Nicméně právě díky nutnosti realizovat některé investice (např. propojovací potrubí, 
akumulace, apod.), potřeba u některých variant vodu upravovat, provozní náklady na 
dopravu místní vody atd. se výsledný pohled na problematiku od pohledu prvního 
může hodně lišit. 

Varianta č. 1, kde se počítá s „pouhým“ rozšířením zásobního pásma vodojemu Fefry 
a varianta č. 4, kde se voda mísí přímo ve vodovodní síti nad přítokem do vodojemu 
Hřbitovní, jsou zcela bez pozitivního ekonomického efektu. Variantu č. 1 ani variantu 
č. 4 proto nedoporučujeme. 

Varianta č. 3 je prakticky jediná, která má i při realizaci úpravny vody pozitivní 
ekonomický efekt, a to jak při současné ceně podzemní vody, tak i po jejím 
připravovaném zdražení. Z vodohospodářského hlediska je to také nejvhodnější 
řešení. Míra využití místních zdrojů je při této variantě téměř stoprocentní.  Bohužel 
jsou u ní některá rizika a nejasnosti (ne zcela jednoznačně známá skutečná 
vydatnost místních zdrojů a její kolísavost, riziko překročení tlakových poměrů ve 
výtlačném řadu, apod.) a v neposlední řadě i veliké investiční náklady.  

Jako ekonomicky vhodné se jeví varianty 2b a 3b, které počítají s míšením místní 
vody neupravené. U těchto obou variant jsou díky tomu minimální investiční náklady, 
naopak je zde riziko, že se v reálu nepodaří dosáhnout předpokládaného 
a odhadnutého poměru mísení a tedy ekonomický efekt může být menší. 
Realizovaná opatření pro varianty 2b a 3b nejsou však ztracené investice, neboť je 
lze z převážné části využít při přistoupení k dobudování úpravny vody, tedy varianty 
2 nebo 3.  

Jak už bylo řečeno, nejvhodnější varianty jsou možnosti založené na využití přebytku 
vody z místních pramenišť čerpáním z VDJ Fefry do některého z výše položených 
vodojemů ve spotřebišti. Rozdílné vody podzemních zdrojů a vody z VSJČ by se tak 



Zak. číslo 1416-91; Prachatice – optimalizace využití místních vodních zdrojů (studie) str.51 (celkem 52) 

EKOEKO s.r.o., Senovážné nám.1, Č.Budějovice, 370 01, www.ekoeko.cz 

míchaly v akumulačním prostoru vodojemu, což je z vodohospodářského pohledu 
nejideálnější řešení. Další výhodou je také, že v případě eventuálního výpadku 
zásobení z jihočeské vodárenské soustavy lze dobu do spuštění záložního zdroje 
(úpravna vody Prachatice) z místních zdrojů pokrýt více než třetinovou potřebu vody 
v Prachaticích. S takovým množstvím vody je možné s krizovým přístupem 
k zásobení a minimalizací spotřeby překlenout období do obnovy normálního 
zásobení. Čerpání do akumulace jednoho či druhého vodojemu na Šibeničním vrchu 
je však podmíněno souhlasem vlastníka – společností JVS, nebo převedení objektu 
do majetku města. 

Z pohledu „dobrého hospodáře“ doporučujeme v první fázi realizovat investičně 
méně náročné varianty čerpání feferské vody do některého z vodojemů na 
Šibeničním vrchu (varianta 2b, nebo 3b). Současně s tím prameniště lépe 
monitorovat z hlediska kvality a vydatnosti. Pak na základě reálných zkušeností 
s mícháním neupravované místní vody s vodou z vodárenské soustavy a s bohatšími 
znalostmi ohledně skutečné vydatnosti zdrojů, případně přistoupit k některé 
investičně náročnější variantě.  
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