
  

 

 
 

LEDEN 2021 

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
 

 

 

ZÁSOBENÍ OBCE DRAŽIČKY  
PITNOU VODOU 

 

 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 

 

 



  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
  



  

 

VODOHOSPODÁŘSKÝ  ROZVOJ  A  VÝSTAVBA 
akciová společnost 
150 56 Praha 5 - Smíchov,  Nábřežní 4 
DIVIZE  02¨ 
 
tel:   257 110 272   fax :   257 319 398 
e-mail: vrkoc@vrv.cz  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ZÁSOBENÍ OBCE DRAŽIČKY PITNOU VODOU 
 

 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Zpracoval :          Bc. Adam Šimůnek 

Ing. Michal Studničný 
Ing. Jan Vrkoč 

      
    

Geologie a hydrogeologie  
řešeného území:     Ing. Vítězslav Dvořák 

     
 
        Schválil :        Ing. Rostislav Kasal, Ph.D 

 
                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 V Praze, dne 27.01.2021 
 

mailto:vrkoc@vrv.cz


Zásobení obce Dražičky pitnou vodou 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR  

 

Zakázka 4682/002 leden 2021 4 

 

Obsah 
 
1. Základní údaje ................................................................................................................ 6 

1.1. Identifikační údaje ................................................................................................... 6 

1.2. Úvod a účel předkládané studie .............................................................................. 6 

1.3. Cíle předkládané studie ........................................................................................... 6 

1.4. Seznam podkladů ................................................................................................... 7 

1.5. Přesnost a úplnost podkladů ................................................................................... 8 

1.6. Seznam zkratek ...................................................................................................... 8 

2. Zajištění podkladů pro řešené území a jejich analýza ....................................................10 

2.1. Popis řešeného území ............................................................................................10 

2.2. Současný stav zásobování obce pitnou vodou .......................................................11 

2.3. Územní plánování v zájmovém území ....................................................................11 

3. Stanovení potřeby vody .................................................................................................13 

3.1. Stanovení potřeby vody – obecně ..........................................................................13 

3.2. Stanovení potřeby vody – výpočet ..........................................................................14 

4. Koncepce řešení vodovodního systému obce ...............................................................16 

4.1. Varianta I. – připojení na nadřazený systém v obci Slapy .......................................18 

4.1.1. Návrh zdroje vody ...........................................................................................19 

4.1.2. Návrh čerpací stanice......................................................................................19 

4.1.3. Návrh velikosti VDJ Dražičky ...........................................................................19 

4.1.4. Vodovodní řady ...............................................................................................22 

4.1.5. Shrnutí navržených opatření ve variantě I. ......................................................24 

4.2. Varianta II. – Vybudování vlastních lokálních zdrojů včetně úpravny vody .............24 

4.2.1. Geologie a hydrogeologie řešené lokality ........................................................25 

4.2.2. Návrh zdroje vody ...........................................................................................29 

4.2.3. Návrh technologie úpravy vody .......................................................................30 

4.2.4. Návrh čerpací stanice......................................................................................30 

4.2.5. Návrh velikosti VDJ Dražičky ...........................................................................30 

4.2.6. Návrh vodovodních řadů .................................................................................31 

4.2.7. Shrnutí navržených opatření ve variantě II. .....................................................31 

5. Hydraulické posouzení vodovodní sítě ..........................................................................32 

5.1. Matematický model – obecná teorie .......................................................................32 

5.2. Stavba modelu .......................................................................................................35 

5.3. Výstupy modelu ......................................................................................................36 

6. Majetkoprávní elaborát ..................................................................................................40 

6.1. Pozemky dotčené navrženými opatřeními v rámci varianty I. .................................40 

6.2. Pozemky dotčené navrženými opatřeními v rámci varianty II. ................................43 

6.3. Porovnání variant z pohledu majetkoprávního projednání ......................................45 



Zásobení obce Dražičky pitnou vodou 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR  

 

Zakázka 4682/002 leden 2021 5 

 

7. Ekonomické hodnocení navržených opatření ................................................................46 

7.1. Podklady pro ekonomické hodnocení .....................................................................46 

7.2. Odhad investičních nákladů jednotlivých variant ....................................................47 

7.2.1. Varianta I. - připojení na nadřazený systém v obci Slapy ....................................48 

7.2.2. Varianta II. - vybudování vlastních místních zdrojů včetně úpravny vody ............49 

7.3. Celkové investiční náklady .....................................................................................50 

7.4. Rekapitulace odhadů investičních nákladů dle variant ............................................50 

7.5. Časový harmonogram realizace navrhovaných opatření ........................................51 

8. Možnosti a doporučení vhodného financování ...............................................................53 

8.1. Dotace na výstavbu vodovodu ...............................................................................53 

8.1.1. Hlediska posuzování žádostí o dotaci .............................................................53 

8.1.2. Potřebná projekční připravenost pro podání žádosti o dotaci ..........................53 

8.1.3. Stav dotačního financování v ČR ....................................................................53 

8.2. Operační program Životního prostředí ....................................................................53 

8.3. Ministerstvo zemědělství ........................................................................................54 

9. Závěry a doporučení .....................................................................................................55 

9.1. Popis navržených variant zásobování ....................................................................55 

9.1.1. Varianta I. Připojení na nadřazený systém v obci Slapy ..................................55 

9.1.2. Varianta II. – Vybudování vlastních lokálních zdrojů včetně úpravny vody ......56 

9.2. Doporučení projektanta ..........................................................................................57 

9.3. Navrhovaný postup ................................................................................................57 

10. Přílohy .......................................................................................................................58 

10.1. Přehledná situace – Varianta I.     M 1:7000 .......................................................58 

10.2. Přehledná situace – Varianta II.     M 1:7000 ......................................................58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zásobení obce Dražičky pitnou vodou 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR  

 

Zakázka 4682/002 leden 2021 6 

 

1. Základní údaje 

1.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby: Zásobení obce Dražičky pitnou vodou – 

investiční záměr 

Místo stavby: k.ú. Dražičky, k.ú. Slapy u Tábora 

Kraj: Jihočeský 

Charakter stavby: nová 

Objednatel: Obec Dražičky 

Stupeň dokumentace: studie 

Odvětví stavby: vodní hospodářství 

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
 Nábřežní 4,150 56 Praha 5 

1.2. Úvod a účel předkládané studie 

Předložený materiál je zpracován na základě objednávky č. 02-O 4682-10189/02 mezi 

objednatelem – obec Dražičky a zhotovitelem – společností Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba, a.s. Předmětem smlouvy je vypracování studie „Zásobení obce Dražičky pitnou 

vodou – investiční záměr“. Závěry a doporučení ze studie budou sloužit obci Dražičky při 

rozhodování o způsobu zásobování pitnou vodou v rámci jejího dalšího rozvoje. Zvolená 

a následně přijatá koncepce má význam pro plánování účelného nakládání s obecními 

investičními prostředky do zmíněné problematiky. 

 

1.3. Cíle předkládané studie 
 
Cílem předkládané studie je prověření zásobení obce vodou z různých zdrojů a vyhodnocení 
jednotlivých variant. Konkrétně budou posuzovány varianty: 
 

• Varianta I. - připojení na nadřazený systém v obci Slapy 

• Varianta II. – vybudování vlastních místních zdrojů včetně úpravny vody 
 

 
Zpracovaná dokumentace řeší a hodnotí výše zmíněné body dle následujícího schématu: 
 

a) Zajištění a analýza podkladů 

• Zajištění mapových podkladů 

• Zajištění dokumentace doposud zpracovaných vodárenských systémů 

• Územní a rozvojový plán obcí, kapacitní požadavky 

• Jednání s provozovatelem vodárenské infrastruktury 

• Podklady a informace o stávajícím vodohospodářském systému – tj. profil, 
materiál řadů, atd. 

• Terénní průzkum 
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b) Stanovení potřeb vody v lokalitě 

• Stanovení potřeby vody pro obyvatelstvo a občanskou vybavenost 

• Případné stanovení potřeby vody pro průmysl a zemědělství 

• Zjištění potřeby vody pro celou lokalitu 

• Výhledová potřeba vody (s ohledem na možnosti rozvoje lokality) 

• Posouzení kapacity navrhovaných zdrojů vody 
 
 

c) Možnosti zásobení obce vodou a nutná technická opatření 

• Možnosti zásobení vodou v souvislosti s výhledovým urbanistickým rozvojem 

• Základní parametry navrhovaného vodovodu 

• Rámcový návrh technických opatření řešení vodovodu (ATS, ČS, VDJ atd.) 

• Napojení lokality na zdroj vody. 
 

d) Ekonomické hodnocení  

• Ocenění navrhovaných variant řešení. 

• Odhad nákladů přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS. 

• Propočet investičních nákladů. 

• Návrh časového postupu realizace. 

• Návrh etapizace přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS. 

• Odhad ceny vodného. 
 

e) Možnosti financování 

• Vypracování jednoduché rešerše vhodných zdrojů financování. 
 

f) Závěry a doporučení 

•  Shrnutí dílčích závěrů. 

• Bilance odhadovaných investičních nákladů. 

• Doporučení projektanta. 
 

 

1.4.  Seznam podkladů 
 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje, karty obcí Dražičky a Slapy 
(r.2004) 

• Mapové podklady: 1:10 000, ortofoto mapa, digitální model terénu 

• Orientační ceny Ministerstva pro místní rozvoj dle rozpočtových ukazatelů 
(www.uur.cz) 

• Územní plán obce Dražičky, 2007 

• Územní plán obce Slapy, 2010 

• Podklady od zástupců obce 
 

 
Mapové podklady: 

• Ortofoto mapa ČR 

• Digitální model terénu ČR 

• Geologická mapa ČR 1:50 000, 1:500 000 

• Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000 
 

  

http://www.uur.cz/
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Legislativa a vyhlášky: 

• Vyhláška č. 376/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví 
požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly 

• Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 275/2001 Sb. 

• Příloha č. 120 k Vyhlášce č. 428/2001 Sb. 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů 

 
 

1.5.  Přesnost a úplnost podkladů 
 
Návrh možností zásobení obce Dražičky pitnou vodou byl proveden na základě dostupných 
podkladů. Pro určení výškového uspořádání byl použit digitální model reliéfu 5. generace, který 
byl následně ověřen dle dostupných podkladů (viz kap. 1.4.). Digitální model reliéfu České 
republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností 
upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v 
nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X, Y, H, kde H reprezentuje 
nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou 
střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. 
 

 

1.6. Seznam zkratek  
 

PRVKUK  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

OPŽP   Operační program Životního prostředí 

VVR  voda vyrobená k realizaci, tj. roční objem vody upravené a předané do 

přiváděcích řadů nebo přímo do distribuční sítě (m3/rok) 

VF   voda fakturovaná (m3/rok) 

VNF   voda nefakturovaná (m3/rok) 

Qp průměrná denní potřeba vody, tj. výpočtová hodnota množství vody za 

den stanovená ze specifické potřeby vody násobením počtem 

příslušných jednotek (m3/rok, l/s) 

Qdmax průměrná denní potřeba vody násobená součinitelem denní 

nerovnoměrnosti kd. Potřeba vody kolísá v průběhu roku i týdnů, 

hodnoty kd závisí na velikosti a charakteru spotřebiště (m3/rok, l/s) 

Qhmax maximální hodinová potřeba vody (l/s) 
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SPV Specifická potřeba vody (SPV - l.obyv-1.den-1) je množství vody za 

jednotku času připadající na jednoho obyvatele nebo na jednotku 

charakterizující určitý výrobní a nevýrobní proces 

Potřeba vody Základním pojmem je „potřeba vody“ tj. množství vody udané za 

časovou jednotku potřebné ve zdroji pro zajištění dodávky vody pro 

odběratele. 

ÚP územní plán 

DSP   dokumentace pro stavební povolení 

DUR   dokumentace pro územní řízení 

DPS   dokumentace pro provádění stavby 

PZO   počet zásobených obyvatel 

ČS   čerpací stanice 

ATS   automatická tlaková stanice 

RV   redukční ventil 

VDJ   vodojem 

ÚV   úpravna vody 

DN   vnitřní průměr potrubí 

De   vnější průměr potrubí 

HD PE (PE)   vysokohustotní polyetylén 

OC    ocel 

LT   šedá litina 

TLT   tvárná litina 
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2. Zajištění podkladů pro řešené území a jejich analýza 

2.1. Popis řešeného území 

 
Předmětem předložené studie je návrh zásobování obce Dražičky pitnou vodou. Obec se 
nachází cca 4,4 km západně od města Tábor a její území se rozkládá v nadmořské výšce 
454 – 474 m. n. m. V současné době v obci žije zhruba 170 obyvatel. 
 

 
Obr. 1 Přehledná situace zájmového území 
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2.2. Současný stav zásobování obce pitnou vodou 
 
Obec v současné době nemá vybudovaný veřejný vodovod a zásobování vodou je zajišťováno 
prostřednictvím domovních studní (cca 34 kopaných studní) a vrtů (cca 40).  Množství vody 
v těchto zdrojích je dostačující jen z části. Problém představuje pokles hladiny.  
 
Kvalita vody v domovních studních je zhoršena zvýšeným obsahem železa a manganu. Je 
také nutno zmínit, že obec Dražičky je situována v území s vysokým rizikem výskytu radonu. 
 
Popis současného zásobování obce byl převzat z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihočeského kraje (zkráceně PRVKÚK). 
 
 

 
Obr. 2 Situace zájmového území dle PRVKÚK 

 

2.3. Územní plánování v zájmovém území 
 
Jedním z podkladů při řešení návrhu zásobování obce Dražičky pitnou vodou byl územní plán 
obce. Důležitou informaci z hlediska návrhu dimenze vodovodních řadů představují navržené 
plochy pro budoucí zástavbu. V těchto místech bylo uvažováno s potenciálním budoucím 
rozšířením vodovodu a z toho důvodu bylo navrženo potrubí o dostatečné dimenzi. 
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Obr. 3 Výřez územního plánu obce Dražičky včetně legendy 
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3. Stanovení potřeby vody 

3.1. Stanovení potřeby vody – obecně 

Jedním z hlavních parametrů potřebných při návrhu systému je předpokládaná potřeba vody. 
Specifické množství vody (tj. množství vody na jednoho obyvatele za den) souvisí s bytovou 
vybaveností (WC, sprchy, atd.) a pro Českou republiku je doporučeno uvažovat s hodnotou 
110 až 120 l/(os*den). V návaznosti na charakter území a zástavby je pro zadanou lokalitu 
uvažováno s těmito specifickými potřebami: 

• Trvale bydlící obyvatelé    100 l/(os*den) 

• Potřeba pro občanskou vybavenost   20 l/(os*den) 

Potřeba vody představuje množství vody udávané za časovou jednotku (l/s; m3/den), které je 
zapotřebí dodat a zajistit tak dostatek vody pro jednotlivé odběratele. Tato hodnota není 
v průběhu dnů, ani dne samotného, stejná. Uvažuje se tedy s minimálními, průměrnými a 
maximálními hodnotami, jejichž výše poté ovlivňuje, jakožto základní parametr, dimenzování 
jednotlivých částí vodovodu. 

Průměrná denní potřeba vody Qp 

Průměrná denní potřeba Qp (rozumí se v roce) je výpočtová hodnota stanovená ze specifické 
potřeby vody násobením příslušných jednotek, zpravidla počtem obyvatel. Průměrná denní 
potřeba je výchozí výpočetní hodnotou. 

Maximální denní potřeba Qd 
Maximální denní potřeba Qdmax je průměrná denní potřeba násobená součinitelem denní 
nerovnoměrnosti a je to maximální potřeba jednoho dne v roce. Maximální denní potřeba je 
návrhovým parametrem pro dimenzování kapacity zdroje. 

Qd = Qp . kd 

Součinitel denní nerovnoměrnosti se stanoví na základě velikosti spotřebiště dle následující 
tabulky: 

Počet obyvatel kd 

do 1000 1,5 

1 000 – 5 000 1,4 

5 000 - 20 000 1,35 

20 000 – 100 000 1,25 

Nad 100 000 1,15 

 Součinitel denní nerovnoměrnosti - kd  

 

Maximální hodinová potřeba Qh 
Maximální hodinová potřeba vody je výchozím parametrem pro návrh potrubí zásobních řadů 
a rozvodné sítě v lokalitě. 

Qh = Qp * kd * kh 
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3.2. Stanovení potřeby vody – výpočet 
 
Pro návrh vodovodu je zásadní hodnotou potřeba vody pro výhledový počet obyvatel, kteří na 
něj budou připojeni. Současný a výhledový počet obyvatel zásobených z navrhovaného 
vodovodu byl konzultován se starostou obce Dražičky, který na základě územních plánů 
stanovil výhledové stavy obyvatel. Počty připojených obyvatel byly projektantovi předány jako 
závazný podklad. 
 
Stanovení potřeby vody pro průmysl a zemědělství, případně ostatní 
Žádný potenciální velkoodběratel v řešených lokalitách nebyl zjištěn. Odběry pro pohostinské 
provozy, malé ubytovací provozy, ZŠ a MŠ jsou zahrnuty do občanské vybavenosti. Na 
základě sdělení oprávněných zástupců obcí se nepředpokládá s větším rozvojem 
podnikatelských aktivit, jejichž odběr pitné vody by se vymykal rezervě uvedené v občanské 
vybavenosti. 
 
Stanovení potřeby vody nefakturované 
Při uvedení vodovodu do provozu se neuvažují žádné úniky z vodovodní sítě. Po určité době 
provozu se počítá s postupným zhoršováním stavu potrubí a v důsledku opotřebení 
s postupným nárůstem počtu poruch. Na základě zkušeností projektanta je uvažováno 
s hodnotou 10%.z QpVF 
 
  

Počet obyvatel Kh 

30 7,2 

50 6,7 

100 5,9 

500 2,6 

1 000 2,2 

3 000 2,1 

5 000 2,0 

15 000 1,9 

> 30 000 1,8 

 Součinitel hodinové nerovnoměrnosti - kh  
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HODNOTY PRO NÁVRH VODOVODU 
  

  
PZO – počet zásobených obyvatel 

SPO – specifická potřeba vody na jednoho trvale bydlícího obyvatele [l/os./den] 

%VNF – podíl vody nefakturované z QpVF [%] 

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti (1,5) 

kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti (5,4 – stávající stav, 5,1 – výhledový stav) 
 

Qp,VF = (SPO × PZO) / 24 / 3600 

QVNF = %VNF / 100 × Qp,VF 
Qp = Qp,VF + QVNF 

 

Qd,VF = Qp,VF × kd 

Qd = Qd,VF + QVNF 

 

Qh,VF = Qd,VF × kh 

Qh = Qh,VF + QVNF 

 

 

 
SPO Specifická potřeba vody 
Qp,VF Potřeba vody z vody fakturované 
QVNF Potřeba vody – voda nefakturovaná 
Qp Průměrná denní potřeba vody 
Qd,VF Maximální denní potřeba vody – voda fakturovaná 
Qd Maximální denní potřeba vody (včetně ztrát) 
Qh,VF Maximální hodinová potřeba vody – voda fakturovaná 
Qh Maximální hodinová potřeba vody (včetně ztrát) 

 

 

 

Spotřebiště - 
stav 

PZO SPO QpVF %VNF QVNF Qp Kh Qd Kh Qh 

[ob] [l/ob/den] [l/s] [%] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [-] [l/s] 

Dražičky  
- současný stav 

164 120 0,23 10,0 0,02 0,25 1,5 0,36 5,4 1,87 

Dražičky  
- výhledový stav 

200 120 0,28 10,0 0,03 0,31 1,5 0,44 5,1 2,15 

 Výpočet současné a výhledové potřeby vody pro obec Dražičky 
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4. Koncepce řešení vodovodního systému obce 

Cílem této kapitoly je předložit variantní návrh řešení systému zásobování vodou pro obec 
Dražičky. 

Návrh řešení se skládá z těchto dílčích variant: 
 

• Varianta I. - připojení na nadřazený systém v obci Slapy 

• Varianta II. – vybudování vlastních místních zdrojů včetně úpravny vody 
 
Pro návrh topologie a výškového umístění objektů vodovodního systému je ve studii použit 
digitální model terénu (DMT), který byl vytvořen v programu QGIS na základě digitálního 
modelu reliéfu (DMR 5G) popisujícího zájmové území. 
 
Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení 
přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě 
výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, 
kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání 
(Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. 
 
 

 

Obr. 4 Digitální model terénu (5G) zájmového území 
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Návrh tras rozváděcích řadů v obci Dražičky: 

 

Obr. 5 Situace s vyznačením navržených  tras rozváděcích řadů 

 
 
Nadmořské výšky terénu v navrhovaném spotřebišti: 

• Nejníže položený bod rozváděcích řadů: 441 m.n.m. 

• Nejvýše položený bod rozváděcích řadů: 474 m.n.m. 

• Výškový rozdíl: 33 m 
 
Základní požadavky na rozváděcí síť v obcích: 

• Maximální hydrostatický přetlak     0,6 MPa (60 m v.sl.) 
o V odůvodněných případech lze uvažovat s hodnotou  0,7 MPa (70 m v.sl.) 

• Minimální hydrodynamický přetlak     0,25 MPa (25m v.sl.) 
o V odůvodněných případech lze uvažovat s hodnotou  0,15 MPa (15m v.sl.) 

• Minimální hydrodynamický přetlak na výtokové armatuře  0,05Mpa 

• Minimální profil potrubí – požární odběry    není požadováno 
 

Požadované tlakové poměry ve spotřebišti zajišťuje vhodné výškové umístění zemního 
vodojemu a optimální návrh dimenze jednotlivých řadů. Ve studii je proveden pouze rámcový 
návrh technických parametrů objektů a vodovodních řadů. V rámci projektové dokumentace 
pak musí být tyto předpokládané parametry ověřeny či aktualizovány. Vhodným způsobem 
ověření je vytvoření matematického modelu vodovodní sítě.     
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4.1.  Varianta I. – připojení na nadřazený systém v obci Slapy  
 
První varianta řešení předpokládá připojení obce Dražičky na stávající vodovod sousední obce 
Slapy. Obec Slapy je připojena a využívá pitnou vodu z Jihočeské vodárenské soustavy.  
Z VDJ  Sv. Anna o objemu2 × 1500 m3 (473,88 / 468,00 m n. m.) je voda gravitačně přiváděna 
do VDJ a ČS Horky 2×400 m3 (453,00 / 488,00 m n. m). Odtud je dále čerpána do VDJ Větrovy 
II. 2×200 m3 (522,7/524,8 m n. m), ve kterém je umístěna ATS Větrovy (Q=6,5 l/s, H=40 m). 
Pomocí této ATS je voda čerpána do věžového VDJ Slapy 100 m3 (cca 530,00 m n. m.). 
Z věžového VDJ Slapy jsou následně gravitačně zásobeny obce Slapy a Radimovice. 
 

 
Obr. 6 Situace: varianta I. s vyznačenými navrženými technickými opatřeními a předpokládaným 

místem napojení na vodovodní síť v obci Slapy 
 

Předpokládané 
místo napojení 
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4.1.1. Návrh zdroje vody 
 
Jako zdroj je uvažována Jihočeská vodárenská soustava (JVS). Zdrojem surové vody 
Vodárenské soustavy je povrchová voda z vodárenské nádrže Římov a podzemní voda z vrtu 
Vidov. Projektovaná kapacita ÚV Plav je 1 400 l/s, v současnosti je využíváno 650 - 720 l/s. 
U některých měst slouží soustava převážně jako záložní zdroj pro případ výpadku zdroje 
lokálního. Sama Vodárenská soustava je schopna i s rezervou dodávat potřebné množství 
vody do všech v současnosti připojených obcí. Kapacita pro případné napojení obce Dražičky 
by proto měla být dostačující. 
 
Požadavky na velikosti odběru pro obec Dražičky: 

• Průměrný odběr: 0,36 l/s = 31,10 m3/den = 11353 m3/rok 

• Maximální denní odběr: 0,44 l/s = 38,02 m3/den  
 

4.1.2. Návrh čerpací stanice 
 
Čerpací stanici vzhledem k dostatečnému tlaku v místě navrhovaného předávacího místa 
a profilu terénu navazující části není nutné navrhovat. Do navrhovaného VDJ Dražičky bude 
pitná voda dopravována gravitačně, bez nutnosti čerpání. Napojení na vodovodní síť obce 
slapy v místě nového předávacího místa bude realizována přes vodoměrnou šachtu, tím bude 
umožněno měřit množství předané vody pro obec Dražičky. 
 

4.1.3. Návrh velikosti VDJ Dražičky 
 
VDJ Dražičky plní zásobní funkci pro obec Dražičky.  

 
Požadavky na zásobní funkci: 
Využitelný objem zásobního vodojemu se obvykle volí jako součet objemů, potřebných pro 
vyrovnání rozdílu mezi přítokem vody do vodojemu a odběrem vody z vodojemu do spotřebiště 
v době maximální denní potřeby vody, zajištění zásoby vody pro hašení požáru ve smyslu 
ČSN 730873 a ČSN EN 805 a zajištění zásoby vody pro případ drobných poruch na vodovodní 
síti nebo na zařízení, zajišťující přívod vody do vodojemu. V tomto případě však při výpočtu 
nebylo uvažováno s objemem vody pro hašení požáru, jelikož pro případ požáru je jako zdroj 
vody uvažován bezejmenný rybník ve středu obce. Využitelný objem zásobního vodojemu se 
obvykle navrhuje na 60% až 80% maximální denní potřeby vody zásobovaného pásma, do 
kterého je voda z vodojemu přiváděna. 
 
Celkový objem vodojemu:    V = Vprov. + Vpožár. + Vrezerv.  (Vpožár. uvažováno 0 m3) 
 
Objem Vprov. vychází z hodnot maximální a minimální akumulace vody ve vodojemu – viz. 
tabulka níže. 
 
Pro výpočet velikosti provozní zásoby vodojemu byla využita typizovaná průběhová křivka pro 
kh = 5,1. Kapacita VDJ Dražičky je posuzována na výhledovou maximální denní potřebu vody 
pro obec Dražičky, tedy Qd=38,02 m3/den . Plnění vodojemu se předpokládá kontinuální po 
dobu 24 hodin. 
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Qdmax = 38.02 m3.den-1= 1.58 m3.hod-1  přítok - odběr     

hodina Přítok Odběr Přebytky bilance objemů součtové čáry 

od  do [%] m3.hod-1 [%] m3.hod-1 [%] [ m3] [%] [ m3] přítok odběr 

0 -1 4.17 1.58 0.88 0.33 3.29 1.25 3.29 1.3 0.00 0.0 

1 -2 4.17 1.58 0.75 0.29 3.42 1.30 6.71 2.6 1.58 0.33 

2 -3 4.17 1.58 0.33 0.13 3.83 1.46 10.54 4.0 3.17 0.62 

3 -4 4.17 1.58 0.17 0.06 4.00 1.52 14.54 5.5 4.75 0.74 

4 -5 4.17 1.58 0.02 0.01 4.15 1.58 18.69 7.1 6.34 0.81 

5 -6 4.17 1.58 0.17 0.06 4.00 1.52 22.69 8.6 7.92 0.82 

6 -7 4.17 1.58 0.29 0.11 3.88 1.47 26.56 10.1 9.51 0.88 

7 -8 4.17 1.58 0.75 0.29 3.42 1.30 29.98 11.4 11.09 0.99 

8 -9 4.17 1.58 7.79 2.96 -3.63 -1.38 26.36 10.0 12.67 1.27 

9 -10 4.17 1.58 21.25 8.08 -17.08 -6.50 9.27 3.5 14.26 4.24 

10 -11 4.17 1.58 7.79 2.96 -3.63 -1.38 5.65 2.1 15.84 12.32 

11 -12 4.17 1.58 2.83 1.08 1.33 0.51 6.98 2.7 17.43 15.28 

12 -13 4.17 1.58 1.96 0.74 2.21 0.84 9.19 3.5 19.01 16.36 

13 -14 4.17 1.58 1.75 0.67 2.42 0.92 11.61 4.4 20.59 17.10 

14 -15 4.17 1.58 1.63 0.62 2.54 0.97 14.15 5.4 22.18 17.77 

15 -16 4.17 1.58 1.75 0.67 2.42 0.92 16.56 6.3 23.76 18.38 

16 -17 4.17 1.58 1.92 0.73 2.25 0.86 18.81 7.2 25.35 19.05 

17 -18 4.17 1.58 2.29 0.87 1.88 0.71 20.69 7.9 26.93 19.78 

18 -19 4.17 1.58 2.83 1.08 1.33 0.51 22.02 8.4 28.52 20.65 

19 -20 4.17 1.58 4.33 1.65 -0.17 -0.06 21.86 8.3 30.10 21.73 

20 -21 4.17 1.58 9.79 3.72 -5.63 -2.14 16.23 6.2 31.68 23.37 

21 -22 4.17 1.58 21.25 8.08 -17.08 -6.50 -0.85 -0.3 33.27 27.10 

22 -23 4.17 1.58 5.21 1.98 -1.04 -0.40 -1.90 -0.7 34.85 35.18 

23 -24 4.17 1.58 2.29 0.87 1.88 0.71 -0.02 0.0 36.44 37.16 

24   100.00 38.02 100.02 38.03 -0.02 -0.01     38.02 38.03 

 Výpočet objemu vodojemu – provozní zásoba vody
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Objem provozní: 

 bilancemax =  30.0 % 11.40 m3 

 bilancemin =  -1.9 % -0.72 m3 

 Suma abs =  31.9 % 12.12 m3 

 
 Vprov. = 12,1 m3 

 
Objem požární: 
 Jak již bylo uvedeno, v návrhu vodojemu se s objemem vody pro případ hašení 
požáru neuvažuje.  Pro požární účely slouží bezejmenný rybník situovaný ve středu obce. 
 
 Vpožár. = 0 m3 

 
Objem rezervní (v případě poruchy): 
 

Vrezervni = 
  

Qd*T/24 
  

….doba trvání poruchy v hod. 
uvažuje se v rozmezí 6-12h  

Vrezervni = 9.5 m3  pro 6 hodin 

Vrezervni = 19.0 m3  pro 12 hodin 
 

  

   

Celkový objem: 
   

V celkový = Vprov + Vpožár + Vrezerv   

 
Celkový akumulační objem vodojemu musí dosahovat minimálně 60% maximální denní 

potřeby vody Qd = 38,02 m3 x 0,6 = 22,81 m3 

 

Vcelkový (pro 6 hodin) = 21,6  m3 
  

= 57 % Qd       

Vcelkový (pro 12 hodin) = 31,1 m3 = 82 % Qd       
 

S ohledem na malý počet spotřebitelů a s tím spjaté riziko velké nerovnoměrnosti 

doporučujeme zvolit výstavbu dvoukomorového prefabrikovaného zemního vodojemu 

s velikostí akumulace 40 m3. S provozních důvodů doporučujeme výsledný objem rozdělit do 

dvou komor o objemu 2 x 20 m3 

 

Návrh umístění VDJ Dražičky: 

Z hlediska optimálního technického řešení, tedy výškového umístění, se jeví jako 

nejvhodnějším místo pro umístění zemního vodojemu pozemek v k.ú. Dražičky parc. č. 375/1. 

Stejně vhodnou alternativou je nedaleký pozemek v  k.ú. Dražičky parc. č. 419/10. Finální 

umístění vodojemu bude záležet na výsledku majetkoprávního projednání. Podrobnější 

informace k pozemkům jsou uvedeny v následující tabulce: 
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4.1.4. Vodovodní řady 
 
Navržené délky a dimenze přiváděcího a zásobního řadu jsou uvedeny v tabulce níže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh dimenze potrubí rozváděcích řadů 
Navrhovaný vodovod nebude sloužit pro požární účely, není proto nutné zajistit minimální 
požadované dimenze potrubí pro požární vodovod. Větší dimenze obecně způsobují delší 
dobu zdržení v systému a zhoršování její kvality. Potrubí rozváděcích řadů je navrženo 
z materiálu polyethylen (PE) a hodnota dimenze představuje vnější průměr potrubí 
v milimetrech. Hlavní větve sítě jsou navrženy v dimenzi De90. Dimenze De90 je navržena 
také pro větve, u kterých se dle územního plánu předpokládá napojení rozvojových ploch. Pro 
větev V.1. se uvažuje rovněž dimenze De90. Důvodem je zajištění dostatečného minimálního 
tlaku v tomto výše položeném území i v době odběrových špiček. Zbývající část vodovodní 
sítě, zejména koncové řady, jsou navrženy v dimenzi 63.  
 
 
 

Navrhovaný pozemek pro umístění VDJ Dražičky 

Obec 
Parcelní 

číslo 
LV Majitel 

nadmořská 
výška 

min. vodní 
sloupec 

max. vodní 
sloupec 

Dražičky 375/1 92 Iva Radilová 496 22 55 

Možná alternativa 

Obec 
Parcelní 

číslo 
LV Majitel 

nadmořská 
výška 

min. vodní 
sloupec 

max. vodní 
sloupec 

Dražičky 419/10 164 
Mgr. Martina 
Vodaňanská 

496 22 55 

 Seznam vytipovaných pozemků pro umístění zemního vodojemu 

Délky a dimenze přiváděcího a zásobního řadu 

Označení Délka (m) De (mm) 

Přiváděcí řad 736 90 

Zásobní řad 877 110 

 Seznam navržených přiváděcích a zásobních řadů 
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Obr. 7: Situace spotřebiště s navrženými rozváděcími řady včetně délky a dimenze 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled délek a dimenzí rozváděcích řadů 

Označení Název řadu Délka (m) De (mm) 

Rozváděcí řad V.1. V.1. 155 90 

Rozváděcí řad V.2. V.2. 220 90 

Rozváděcí řad V.3. 
V.3. 410 90 

V.3.1. 8 90 

Rozváděcí řad V.4. 

V.4. 955 90 

V.4.1. 42 90 

V.4.2. 31 63 

V.4.3. 41 63 

V.4.4. 53 90 

V.4.5. 189 63 

Rozváděcí řad V.5. V.5. 37 63 

 Seznam navržených rozváděcích řadů 
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4.1.5. Shrnutí navržených opatření ve variantě I.  
 
Níže je uveden souhrn navržených opatření pro zásobování obce Dražičky pitnou vodou ve 
variantě I.: 
 

• Vodoměrná šachta (předávací místo) 

• VDJ Dražičky – 2x20 m3 – 495,00 / 497,50 m n. m.  

• Přiváděcí řad PE, De90, délky 736 m  

• Zásobní řad PE, De110,délky 877 m 

• Rozvodné řady celkové PE, De90 a De63, celkové délky 2141 m 
 

 

4.2. Varianta II. – Vybudování vlastních lokálních zdrojů včetně úpravny vody  
 

Druhá varianta řeší zásobování obce Dražičky pitnou vodou z vlastního prameniště. Zdroj vody 
by zahrnoval 2 jímací vrty s předpokládanou hloubkou 60 m. V rámci návrhu byly na základě 
rekognoskace území vytipovány dvě oblasti vhodné pro umístění nových jímacích vrtů. 
Předpokládá se, že v rámci každé lokality by byl umístěn jeden vrt, tím by mělo být zajištěno 
jejich minimální vzájemné ovlivňování. 

 
Celková vydatnost obou vrtů je odhadována v nižších jednotkách dl/s. Místa vrtů byla pro 
potřeby studie vytipována pouze orientačně na základě dostupných podkladů a v současné 
době není možné zaručit jejich dostatečnou vydatnost.  Skutečnou vydatnost je možné ověřit 
až čerpací zkouškou v rámci průzkumného hydrogeologického vrtu, po získání potřebného 
povolení k odběru lze tento vrt využívat jako jímací. 

 
Z jímacích vrtů bude surová voda pomocí ponorných čerpadel dopravována dvěma 
samostatnými přiváděcími řady PE De90 do objektu VDJ Dražičky. V technologické části 
objektu bude umístěna úpravna vody, která zajistí výstupní kvalitu pitné vody odpovídající 
hygienickým požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. Upravená vody bude z technologické linky 
úpravny přečerpána do akumulačních komor vodojemu a odtud, stejně jako ve variantě I, 
gravitačně distribuována do spotřebiště. 
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Obr. 8 Situace: varianta II. s vyznačenými navrženými technickými opatřeními a vytipovanými 

zdrojovými oblastmi pro jímací vrty. 

 

4.2.1. Geologie a hydrogeologie řešené lokality 

4.2.1.1. Geomorfologie 
 
Řešené správní území obce Dražičky se nachází uvnitř Malšické pahorkatiny. Ta je postupně 
součástí vyšších geomorfologických celků Soběslavská pahorkatina, Táborská pahorkatina, 
Středočeská pahorkatina a Českomoravská soustava (subprovincie). Malšická pahorkatina je 
členitá pahorkatina v povodí Lužnice ležící na granitoidech středočeského plutonu táborského 
typu, moldanolubických pararulách senonských pískovcích a jílovcích (na J). Tato pahorkatina 
má rozčleněný erozně-denudační reliéf s rozsáhlými zbytky neogenních zarovnaných povrchů 
a strukturními hřebeny a suky s hluboce zaříznutými údolími Lužnice a jejích přítoků. 
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4.2.1.2. Geologie 
 
Řešené území je geologicky velmi členité a různorodé. Výskyt jednotlivých hornin v rámci 
řešené lokality je znázorněn v geologické mapě na obrázku č. 9. 
Hlavní geologické celky budující tuto oblast jsou: 
1. Magmatity v moldanolubiku, 
2. Metamorfity v moldanolubiku, 
3. Kvartérní sedimenty. 

 
Obr. 9 Geologická mapa řešeného území a okolí 1:50 000 

 

 

 

 

 
 



Zásobení obce Dražičky pitnou vodou 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR  

 

Zakázka 4682/002 leden 2021 27 

 

Magmatity v moldanolubiku 
Magmatity v moldanolubiku tvoří podloží celé řešené lokality. Jsou zde zastoupeny magmatity 
jak hlubinného, tak žilného původu. Z hlubinných magmatitů se v rámci řešené lokality 
vyskytují syenity (táborský typ, okrajová varieta), křemenné syenity – granity (táborský typ, 
varieta Dražice), syenity (táborský typ, varieta Náchod-Kokošín) a syenity (táborský typ, 
varieta Tremošná). Z žilných magmatitů se v rámci řešené lokality vyskytují aplity, pegmatity a 
aplopegmatity s turmalínem. 
 
Metamorfity v moldanolubiku 
Mezi metamorfity, které se vyskytují v rámci řešené lokality, patří pararuly, pararuly-migmatity, 
pararuly-kvarcity, amfibolity, perlové rula-migmatity flebit-stromatitového typu, erlany a 
krystalické vápence. 

 
Kvartérní sedimenty 
Kvartérní sedimenty v rámci řešené lokality tvoří nejsvrchnější horizont a výplň zahloubených 
tektonicky ovlivněných koryt povrchových vodotečí. Podle geologické mapy 1:50 000 (viz. 9) 
jsou v rámci řešené lokality tvořeny převážně fluviálními nezpevněnými nečleněnými 
sedimenty + sedimenty vodních nádrží, dále pak nezpevněnými deluviofluviálními 
písčitohlinitými až hlinitopísčitými sedimenty, antropogenní navážky nerozlišeného původu a 
svrchní vrstva organozemí. 
 
Tektonika 
Řešená lokalita katastru obce Dražičky je tektonicky významně ovlivněna v celém svém 
rozsahu. Převládající směr tektonických linií je SZ-JV – Z-V, přičemž na tektonických zlomech 
se nacházejí výchozy žilných hornin a značně zahloubená údolí levobřežních vodotečí 
Lužnice. 
 
 

4.2.1.3. Hydrogeologie 
 
Z hlediska hydrogeologické rajonizace se řešená lokalita nachází uvnitř rajonu č 6320 – 
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika. 
V rámci řešené lokality můžeme rozpoznávat 2 základní typy zvodnění: 

1. Mělká přípovrchová zvodeň vázaná na průlinové prostředí kvartérních sedimentů a na 

zvětralinový plášť podložních magmatitů a metamorfitů 

2. Zvodeň vázaná na puklinový systém podložních magmatitů a metamorfitů. 

Oba typy zvodnění spolu budou velmi pravděpodobně komunikovat, přičemž mělká 
přípovrchová zvodeň bude sloužit jako zdrojová oblast pro hlubší hlubinný systém. 
 
 

4.2.1.4. Rešerše profilů archivních sond 
 
V rámci vytipování potenciálních lokalit pro nové zdroje podzemních vod byly získány 
geologické a hydrogeologické informace o 2 historických vrtech. Jedná se o objekty HJ-4/2 a 
Dy-2. Výtah informací o zájmovém území byl proveden z webové aplikace ČGS – Geofond. 
Všechny níže uvedené vrty jsou vrtány do puklinového prostředí matečné horniny. Čerpací 
zkoušky odkazují na velmi nízkou vydatnost vrtů. Odhad užitné vydatnosti vrtů, která nebude 
mít negativní vliv na zrychlené stárnutí daného jímacího objektu, se pravděpodobně bude 
pohybovat v rozmezí 0,01-0,30 l/s. 
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VRT HJ-4/2 

X-SJTSK: -741303.00 Y-SJTSK: -1122116.40 Z-Bpv: 505.98 

Deprese 1 Vydatnost: 0,10 l/s Snížení: 4,91 m  

Deprese 2 Vydatnost: 0,14 l/s Snížení: 8,86 m  

Deprese 3 Vydatnost: 0,20 l/s Snížení: 14,86 m  

 
 

VRT HVDy-2 

X-SJTSK: -740197.00 Y-SJTSK: -1120495.00 Z-Bpv: 468,00 

Maximální Q 0,025 l/s     

 

 
Obr. 10 Potenciální zdrojové oblasti podzemních vod a lokalizace archivních vrtů 



Zásobení obce Dražičky pitnou vodou 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR  

 

Zakázka 4682/002 leden 2021 29 

 

4.2.1.5. Potenciální zdrojové oblasti podzemní vody 
 
Pro řešenou lokality byly vytipovány celkem 2 oblasti pro vyvrtání jímacích vrtů sloužících jako 
doplňkový zdroj podzemních vod. Vzhledem k riziku kontaminace podzemních vod v rámci 
kvartérního kolektoru jsou tyto lokality vytipovány v místech předpokládaných údolnicových 
tektonických linií, kde je předpokládán hlubší oběh podzemních vod s puklinovou propustností 
a samočistící schopnost nadložních vrstev. Samotná přítomnost puklin nezaručuje 
dostatečnou vydatnost podzemní vody. Tu je možné definitivně ověřit jedině v rámci 
průzkumného hydrogeologického vrtu, který lze následně využít jako vrt jímací. Pro potřeby 
vytipování zdrojových oblastí jsou tyto pukliny uvažovány jako vodonosné. Před započetím 
vrtných prací je nezbytné přesné vytyčení vrtu tak, aby se nacházel v rámci liniového 
puklinového pásma. 
 
Oblast č. 1 
Jedná se o oblast podél předpokládané údolnicové tektonické linie směru SZ-JV, která se 
nachází cca 500 m jižně od obce Dražičky. Z geologického hlediska prochází řešená 
tektonická linie moldanolubickými pararulami a migmatity moldanolubických metamorfitů. 
Údolí navazující na řešenou tektonickou linii navazuje pramenním vývěrem drobného 
pravobřežního bezejmenného přítoku Lužnice, do které ústí po cca 1 000 m. Odhadovaná 
vydatnost vrtu v rámci potenciálního zdroje je vzhledem k velikosti spádového povodí a 
vzhledem k podobně situovaným archivním vrtům v rámci řešené lokality odhadnuta na 
desetiny až nižší jednotky dl/s. 
 
Oblast č. 2 
Jedná se o oblast podél předpokládané údolnicové tektonické linie směru JJZ-SSV, která se 
nachází cca 1 000 m jižně od obce Dražičky. Z geologického hlediska prochází řešená 
tektonická linie moldanolubickými syenity táborského typu. Údolí navazující na řešenou 
tektonickou linii navazuje pramenním vývěrem drobného pravobřežního bezejmenného 
přítoku Příběžnického potoka, který ústí cca 2 000 m SZ od oblasti č. 2 do Lužnice. 
Odhadovaná vydatnost vrtu v rámci potencionálního zdroje je vzhledem k velikosti spádového 
povodí a vzhledem k podobně situovaným archivním vrtům v rámci řešené lokality obdobně 
jako v případě oblasti č. 1 odhadnuta na desetiny až nižší jednotky dl/s. 
 
 

4.2.1.6. Parametry potenciálního zdroje podzemních vod 

Potenciální zdroj podzemní vody počítá se vyvrtáním dvou vrtaných studní s hloubkou okolo 
60 m. Takováto délka dobře vytyčené studny zvyšuje pravděpodobnost zachycení vodonosné 
puklinové zóny v horninách krystalinika. Dva vrty jsou voleny kvůli potřebě budoucí odstávky 
a regenerace vrtaných studní a navýšení maximální jímací kapacity vodního zdroje. Celková 
odhadovaná vydatnost vodního zdroje složeného ze dvou vrtaných studní o hloubce 60 m je 
odhadována na nižší jednotky dl/s, přičemž reálnou vydatnost je nezbytné ověřit průzkumným 
hydrogeologickým vrtem (který lze potencionálně do budoucna využít jako jeden ze dvou 
jímacích vrtů vodního zdroje). V rámci vodního zdroje s vrtanými studněmi je nezbytné počítat 
s vybudováním úpravny surové vody, čerpací stanice a přivaděče mezi vodním zdrojem a 
vodojemem. 
 

4.2.2. Návrh zdroje vody 

V současné době nejsou k dispozici žádné hydrogeologické průzkumy. Konkrétní místo 
umístění jímacích vrtů a jejich reálná vydatnost se ověří až pomocí podrobného 
hydrologického průzkumu, jehož součástí bude realizace průzkumných vrtů. Nyní ale můžeme 
říci jakou vydatnost je nutné pro bezproblémové zásobování obec Dražičky zajistit.   
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Požadavky na velikosti odběru pro obec Dražičky: 

• Průměrný odběr: 0,36 l/s = 31,10 m3/den = 11353 m3/rok 

• Maximální denní odběr: 0,44 l/s = 38,02 m3/den  
 

Pro vodní zdroje budou muset být vyhlášena ochranná pásma, která svým rozsahem 

zasáhnou do několika pozemků v soukromých vlastnictvích, která výrazně omezí možnosti 

jejich dalšího využití vlastníky. Ochranná pásma vodního zdroje stanoví vodoprávní úřad na 

návrh (nejčastěji investora) nebo z vlastního podnětu.  

PHO 1.stupně 
Zákon udává, že ochranné pásmo I. stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území u 
zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného 
zařízení. Běžně se PHO 1.stupně buduje ve formě oploceného čtverce 20x20m. 
 
PHO 2.stupně – vnější část 
Zákon říká, že ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně. Může 
být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického 
povodí nebo hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úřad může ochranné pásmo II. stupně, je-
li to účelné, stanovovat postupně po jednotlivých územích. 
 
Detailní návrh ochranných pásem vodního zdroje se stanovuje v dalších stupních projektové 
dokumentace (ve stupni územního rozhodnutí). 
 

 

4.2.3. Návrh technologie úpravy vody 

Konkrétní návrh technologie úpravny není možné v této fázi zpracování vzhledem 
k dostupným podkladům zhotovit. Je nutné provézt podrobné rozbory surové  vody a na jejich 
základě navrhnout optimální technologii úpravy. V ekonomické části studie bylo uvažováno se 
základním vystrojením úpravny vody, který odpovídá běžné kvalitě podzemní surové vody. Na 
základě výsledků podrobných rozborů vody však můžou vyvstat další požadavky na doplnění 
technologie. Investiční náklady se tak můžou ještě výrazně zvýšit. Jako rizikový se jeví 
zejména výskyt pesticidů vzhledem k tomu, že se vytipovaná poloha vrtů nachází na 
zemědělsky využívané půdě. Zároveň se vytipovaná poloha vrtů vyskytuje na území 
s vysokým rizikem výskytu radonu. 
 
Technologická linka úpravna vody bude umístěna v objektu VDJ Dražičky. 
 
 

4.2.4. Návrh čerpací stanice 

Čerpací stanici není nutné navrhovat. Dostatečný výtlak nutný k dopravě vody z jímacích vrtů  
do VDJ Dražičky zajistí ponorná čerpadla v daných vrtech. Z vodojemu bude spotřebiště 
zásobováno gravitačně.  
 
 

4.2.5. Návrh velikosti VDJ Dražičky 

Pro variantu II. je navržen vodojem totožných parametrů jako ve variantě I. Stejné je také 
doporučené umístění vodojemu. Jedná se o zemní prefabrikovaný vodojem s velikostí 
akumulace 40 m3 (2x20 m3). Kompletní výpočet včetně navrhovaného umístění je uveden 
v. kapitole 4.1.3. Návrh velikosti VDJ Dražičky ve variantě I.  
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4.2.6. Návrh vodovodních řadů 

Navržené délky a dimenze přiváděcích řadů a zásobního řadu jsou uvedeny v tabulce níže. 
 

Délky a dimenze přiváděcího a zásobního řadu 

Označení Délka (m) De (mm) 

Přiváděcí řady 1617 90 

Zásobní řad 877 110 

 Seznam navržených přiváděcích a zásobních řadů 

 
Návrh dimenze potrubí rozváděcích řadů 
Rozváděcí řady jsou navrženy totožně jako ve variantě I. 
 

4.2.7. Shrnutí navržených opatření ve variantě II. 
 
Níže je uveden souhrn navržených opatření pro zásobování obce Dražičky pitnou vodou ve 
variantě II.: 
 

• Dvě vrtané studny o hloubce 60 m 

• VDJ Dražičky – 2x20 m3 – 495,00 / 497,50 m n.m. 

• ÚV Dražičky 

• Dva přiváděcí řady PE, De90, celkové délky 1 617 m 

• Zásobní řad PE, De110, délky 877 m 

• Rozváděcí řady PE, De90 a De63, celkové délky 2 141 m 
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5. Hydraulické posouzení vodovodní sítě 

5.1. Matematický model – obecná teorie 
 
Schematizace objektů 
Pro schematizaci objektů bylo použito programové prostředí InfoWater. Tento program síť 
schematizuje jako soustavu úseků a uzlů. Uvažujeme uzly běžné, tedy sloužící k napojování 
potrubních úseků. Do těchto uzlů se vkládají odběry spotřebiště. Kromě běžných uzlů existují 
v prostředí InfoWater také uzly se speciální funkcí, konkrétně: 

• Čerpadlo = uzel s čerpadlem se vstupním a výstupním tlakem 

• Uzávěr = uzel s uzávěrem se vstupním a výstupním tlakem 

• Vodojemy a nádrže 
 
Potrubí 
Ve sklonu čáry tlaku protéká potrubím průtok mezi počátečním a koncovým uzlem. Vlivem 
tření vznikají během tohoto proudění ztráty. Ztrátovou výšku pak lze vyjádřit pomocí vztahu: 
 

𝑍 = 𝐾 ∙ 𝑄𝑚 
kde:  
Z  je ztrátová výška vyjádřena v metrech vodního sloupce 
K je odporový součinitel potrubí 
Q je průtok v m3/s 

 
Program InfoWater umožňuje výpočet třecích ztrát podle vztahů: 
 

rovnice odporový součinitel  K exponent  m 

Darcy - Weisbach 0,082626  L / D5 2 

Manning 10,245 n2 L / D5,33 2 

Hazen - Williams 10,694 L / (C1,85 D4,867) 1,85 

 Rovnice pro výpočet ztrát třením (jednotky SI) 

 
kde: 

 je součinitel tření, který je obecně funkcí Reynoldsova čísla a relativní drsnosti /D, 
L je délka potrubí (m), 
D je vnitřní průměr potrubí (m) - do programu se však zadává v milimetrech, 
n je Manningův drsnostní součinitel, 
C  je Hazen - Williamsův drsnostní součinitel. 
V rámci kontinentální Evropy je nejpoužívanější Darcy-Weisbachova rovnice, která byla 
použita také při tvorbě modelu k této studii. Manningova rovnice je platná pouze pro 
kvadratickou oblast proudění. Co se týče Hazen-Williamsovy rovnice, je používaná hlavně 
v anglosaských státech. 
 
Drsnostní součinitele pro jednotlivé trubní materiály lze vyčíst z tabulky č. 6. Je však nutné 
zmínit, že hodnoty se mohou měnit v závislosti na stáří materiálu potrubí. 
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Materiál potrubí 
Hydraulická drsnost  

 (mm) 

Manningův 
drsnostní součinitel  

n 

Hazen-Williamsův 
součinitel  C 

Ocel 0,03   -   3 0,011   -   0,016 140   -   150 

Pozinkovaná ocel 0,15   -   3 0,012   -   0,016 120 

Litina 0,2     -   2 0,012   -   0,015 130   -   140 

Plasty 0,003   -  0,015 0,011   -   0,015 140   -   150 

Beton 0,3     -    3 0,012   -   0,017 120   -   140 

Kamenina 0,1     -    3 0,013   -   0,015 110 

 Rozmezí drsnostních součinitelů trubních materiálů 
 

V praxi by měly použité drsnostní koeficienty vycházet z měření v terénu. Obvykle zahrnují i 
místní ztráty, a proto dosahují vyšších hodnot.  
 

Součinitel tření  se v Darcy-Weisbachově rovnici v programu InfoWater počítá z explicitního 
vztahu, Swamee-Jain (1976): 
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V prostředí programu InfoWater lze pomocí trubních úseků simulovat funkce některých 
uzávěrů. Konkrétně zpětné uzávěry, nebo uzávěry, které jsou v závislosti na poloze hladiny 
či hodnotě tlakové výšky v uzlu v určitý čas buď otevřené, nebo zavřené. 
 
Uzly 
Každému ze zadaných uzlů náleží polohová výška nad srovnávací rovinou (lze udávat např. 
v nadmořských výškách). K polohovým výškám se pak přičítají výšky tlakové. Veškeré uzlové 
odběry (přítoky) v uzlech bez akumulace vody musí být pro požadovaný čas simulace zadány. 
Uzly s akumulací vody, tedy nádrže a vodojemy, jsou speciální uzly, ve kterých je volná hladina 
zadána kótou nadmořské výšky. Nádrže jsou od vodojemů rozdílné tím, že bez ohledu na 
přítok či odtok mají v průběhu výpočtu konstantní hladinu. Nádrže slouží k popisu hladiny např. 
v jezerech, řekách nebo studních, ze kterých se jímá voda. Uzly s akumulací vody nesmějí mít 
externí přítok, nebo odběr. 
 
Vodojemy 
Je třeba zajistit, aby v modelu vodojemy byly schematizovány jako nádrž s proměnnou 
výškou hladiny (typ Tank). V programu InfoWater je pro výpočet změny výšky hladiny použita 
rovnice kontinuity ve tvaru: 

𝑑𝑦 = (
𝑄

𝑆𝑣
)𝑑𝑡 

kde: 
dy je změna hladiny (m), 
Q přítok do vodojemu (+) nebo výtok (-) z vodojemu (m3s-1), 
Sv průřezová plocha hladiny ve vodojemu (m2), 
dt časový interval (s). 
 
Pro výpočet je nutné programu zadat plochu příčného řezu vodojemem a 
minimální/maximální polohu hladiny. V případě, že poloha hladiny představuje okrajovou 
podmínku, použije se schematizace typu Reservoir. 
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Uzávěry 
Mimo uzavíracích armatur, které mají dvě polohy (buď plně otevřeno, nebo zavřeno), 
Umožňuje software Infowater modelovat i regulační armatury či redukční armatury. 
Regulační mají za cíl regulovat průtok a redukční pak slouží k redukci tlaku. Lze simulovat 
tyto typy uzávěrů (uvedeno včetně české i anglické zkratky): 

• Tlakový regulační uzávěr pro maximální  (TRUMA) (PRV), 

• Tlaková regulační uzávěr pro minimální tlak (TRUMI) (PSV), 

• Uzávěr s předepsanou ztrátou (UPZ) (PBV), 

• Regulační průtokový uzávěr (RPU) (FCV), 

• Škrtící průtokový uzávěr (ŠPU) (TCV), 

• Obecný uzávěr (OUZ) (OUZ). 
 
Místní ztráty 
V tvarovkách, armaturách a měřících zařízeních, kde dochází k náhlé změně směru proudění 
či průtočné plochy, lze pozorovat ztrátu energie proudění. Tento jev je označován jako místní 
ztráta. Důležitost místních ztrát je závislá na požadované přesnosti výpočtu. Program 
InfoWater umožňuje každé armatuře nebo tvarovce přiřadit úsek se ztrátovou výškou 
počítanou z rovnice, 

)2/()( 22 SgQKZ mm =  

kde: 
Km je součinitel místní ztráty 
Q je průtok (m3s-1) 
S je plocha potrubí (m2), která se spočítá ze zadaného průměru. 
 
Hodnoty ztrátových součinitelů některých armatur a tvarovek jsou uvedeny v Tab. 7. Ve 
vodovodní síti jsou tlakové ztráty armatur a tvarovek zpravidla zahrnovány do ztrát třením v 
trubních úsecích. 
 
 
 

  
  

armatura, tvarovka ztrátový součinitel (Km) 

Uzavírací ventil, plné otevření 10 

Nárožní armatura, plné otevření 5 

Zpětná klapka, plné otevření 2,5 

Šoupátko, plné otevření 0,2 

Kolenový průtokoměr o malém poloměru 0,9 

Kolenový průtokoměr o středním poloměru 0,8 

Kolenový průtokoměr o velkém poloměru 0,6 

Kolenový průtokoměr s úhlem 45o 0,4 

Armatura tvaru T, průtok hlavní větví 0,6 

Armatura tvaru T, průtok z vedlejší větve 1,8 

Vtok s ostrou vstupní hranou 0,5 

Výtok z potrubí do nádrže 1,0 

 Hodnoty ztrátových součinitelů některých armatur a tvarovek 
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5.2. Stavba modelu 

Matematický model vodovodu v obci Dražičky je koncipován tak, že slouží primárně pro účely 
hydraulické analýzy vodárenských poměrů. Model obsahuje síť rozvodných řadů a řad 
zásobní. Topologie sítě je popsána na základě vektorových dat ve formátu SHP. Distribuce 
odběrů v síti je definována na základě rozdělení maximálního denního průtoku do koncových 
uzlů. Časový průběh odběrů pak vychází z modelové křivky hodinové nerovnoměrnosti. Pro 
tvorbu modelu byl použit software InfoWater, který pracuje na platformě GIS programu 
ArcMap. Umožňuje řešení jak proudění ustáleného, tak také kvaziustáleného proudění. 
Časový krok změny odběrů v prováděné simulaci byl zvolen 1 hodina. 
 
Data o vodovodní síti a jejich import do modelu 
Základní podklad pro určení topologie modelu byla vektorová data navrhované rozvodné sítě 
a zásobního řadu, která byla vytvořena v programu QGIS a exportována ve formátu SHP. 
Následně byla data načtena v prostředí programu ArcMap, jehož součástí byla i softwarová 
nadstavba InfoWater. Zde pak byla jednotlivým řadům přiřazena dimenze a byly doplněny 
uzlové body. V modelu bylo počítáno s plastovým potrubí. Vnitřní průměr potrubí byl zjištěn na 
základě katalogových údajů za předpokladu použití třídy SDR11. Plastovému potrubí byla 
přiřazena hydraulická drsnost hodnoty 0,5 mm. 
 
Nadmořské výšky uzlů 
Navržené rozvodné řady a zásobní řad ve formátu SHP neobsahují výškopisný údaj. K získání 
informace o nadmořské výšce jednotlivých uzlů byl použit digitální model terénu, který byl 
vygenerován z bodových polí digitálního reliéfu České republiky 5. generace. Následně 
proběhlo vygenerování modelu terénu ve formátu TIN, ze kterého je možno nadmořské výšky 
extrahovat programem InfoWater. Výhodou této metody je, že při případné změně topologie 
modelu či jeho rozšíření lze výšky nových či modifikovaných uzlů snadno aktualizovat. 
 
Objekty 
Vodojem je modelován prvkem Tank se dnem na kótě 495 m n. m. a maximální výškou hladiny 
2,5 m nade dnem. Odběr ze stávajícího řadu v obci Slapy je pak modelován pomocí prvku 
Reservoir s konstantní úrovní hladiny na kótě 516 m n. m. 
 
Modelování odběrů 
Distribuce odběrů do uzlů matematického modelu byla provedena na základě rovnoměrného 
rozdělení maximálního denního průtoku Qd mezi koncové uzly v rozváděcí síti. 
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5.3. Výstupy modelu 
 
Na Obr. 11 jsou graficky znázorněny maximální hydrostatické tlaky v jednotlivých uzlech na 
navrhované síti. Modelovány byly za předpokladu kombinace nulových odběrů, a tedy 
nulového průtoku ve vodovodní sítí a maximální hladiny ve vodojemu. Celá vodovodní síť je 
zásobena v rámci jednoho tlakového pásma z VDJ Dražičky. Z grafického výstupu je patrné, 
že všechny uzly vyhoví požadavku vyhlášky č. 428/2001 Sb, tedy že tlak ve spotřebišti 
v žádném místě nepřesáhne hodnotu 60 m v. sl. 

 

 
Obr. 11 Situace s vyznačením maximálních hydrostatických tlaků v uzlech na vodovodní síti. 

 
 
Na Obr. 12 jsou graficky znázorněny minimální hydrodynamické tlaky v jednotlivých uzlech na 

navrhované síti. Modelovány byly za předpokladu kombinace maximálního hodinového 

průtoku ve vodovodní síti a minimální hladiny ve vodojemu. Z grafického výstupu je patrné, že 

všechny uzly vyhoví požadavku vyhlášky č. 428/2001 Sb, tedy že tlak ve spotřebišti v žádném 

místě neklesne pod hodnotu 25 m v. sl., resp. 15 m v. sl. v případě dvoupodlažní zástavby. 

Zásobní řad. 
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Obr. 12 Situace s vyznačením minimálních hydrodynamických tlaků v uzlech na vodovodní síti. 

 
Graf na Obr. 13 znázorňuje plnění a prázdnění vodojemu v závislosti na čase. Model uvažuje 

s gravitačním plněním vodojemu, přítok do vodojemu se předpokládá konstantní během 

celého dne.  

Zásobní řad. 
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Obr. 13 Grafické znázornění plnění/prázdnění vodojemu v závislosti na čase 

 
Obr. 14 znázorňuje podélný profil terénu v souvislosti s hydrodynamickými a hydrostatickými 
čárami energie pro variantu I. - připojení na nadřazený systém v obci Slapy. Hlavním smyslem 
tohoto grafického výstupu je ověření, zda ve všech částech podélného profilu vodovodu 
vycházejí optimální tlakové poměry nutné pro správnou funkci systému. V případě přiváděcích 
řadů nesmí tlaky klesnou do záporných hodnot. Doporučuje se, aby tlak v lokálních terénních 
maximech dosahoval alespoň 5 m. v. sl. Maximální hydrostatické tlaky naopak nesmí 
přesahovat navrženou tlakovou třídu potrubí. Ve spotřebišti platí požadavky dané vyhláškou 
č. 428/2001 Sb, tlak by se měl pohybovat rozsahu 25 (15) – 60 (70) m v. sl,, viz výše. 

 
V případě posouzení minimálních tlaků se vychází z průběhu tzv. hydrodynamické čáry 
energie reflektující kombinaci nejméně přízních podmínek, které mohou v navrhovaném 
systému nastat  
Uvažována tak byla kombinace maximálních průtoků v potrubí (rychlostí proudění), a tedy 
max. tlakových ztrát a minimální hladiny ve vodojemu (495,00 m n. m.), popř. minimální polohy 
tlaku v místě předávacího místa. V případě přiváděcího řadu dopravujícího pitnou vodu do 
VDJ Dražičky bylo uvažováno s průtokem odpovídající stanovené max. denní potřebě vody 
spotřebiště Dražičky, a to za předpokladu nutnosti zajištění naplnění vodojemu po dobu 
17 hodin během jednoho dne. Návrhový průtok byl stanoven na 0,7 l/s. V posuzovaném úseku 
mezi VDJ Dražičky a spotřebištěm bylo uvažováno se stanoveným maximálním hodinovým 
průtokem Qh=2,46 l/s. 
 
V případě hydrostatické čáry energie se naopak počítalo s podmínkami, za kterých může dojít 
k maximálním tlakům ve vodovodu. Tyto podmínky nastanou za předpokladu kombinace 
nulových odběrů, a tedy nulového průtoku ve vodovodní sítí a maximální hladiny ve vodojemu 
(497,50 m n m.). Celá vodovodní síť bude zásobena v rámci jednoho tlakového pásma 
z VDJ Dražičky. Z průběhu čar energií na Obr. 14 je vidět, že ve všech částech trasy potrubí 
jsou zajištěny podmínky pro optimální funkci navrženého systému zásobování.  
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Obr. 14 Podélný profil vodovodní sítě varianty I. s vyznačenými hydrodynamickými a hydrostatickými čárami energie
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6. Majetkoprávní elaborát 

U obou navržených variant, bylo snahou vést potrubí především po obecních či státních 
pozemcích. Přesto jsou v obou případech dotčeny i některé pozemky v soukromém vlastnictví. 
 
 

6.1. Pozemky dotčené navrženými opatřeními v rámci varianty I. 
 
Na Obr. 15 jsou graficky zvýrazněny dotčené pozemky v místě spotřebiště, pozemky jsou 
zároveň barevně kategorizovány dle vlastníků. 
 

 
Obr. 15 Situace s vyznačenými dotčenými pozemky v místě spotřebiště 
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V Tab. 12 je uveden seznam dotčených pozemků v místě spotřebiště. 

 Seznam dotčených pozemků v oblasti rozváděcích řadů 

 

V Tab. 13 a Tab. 14 jsou uvedeny seznamy vlastníků dotčených pozemků v oblasti zásobního 

a přiváděcího řadu ve variantě I. 

    

 Seznam dotčených pozemků v oblasti zásobního řadu 

    

 Seznam dotčených pozemků v oblasti přiváděcího řadu 

    

Parcelní číslo Vlastník LV Katastr

547 Jihočeský kraj (provozovatel: SÚSJK) 111 Dražičky

375/1 Radilová Iva 92 Dražičky

Zásobní řad

Parcelní číslo Vlastník LV Katastr

547 Jihočeský kraj (provozovatel: SÚSJK) 111 Dražičky

628 Jihočeský kraj (provozovatel: SÚSJK) 291 Slapy u Tábora

588/1 Jihočeský kraj (provozovatel: SÚSJK) 291 Slapy u Tábora

375/1 Radilová Iva 92 Dražičky

Přiváděcí řad, varianta I.

  

Parcelní číslo Vlastník LV Katastr

112/2 Ebertová Marie 18 Dražičky

547 Jihočeský kraj (provozovatel: SÚSJK) 111 Dražičky

112/16 Kratochvílová Marie 97 Dražičky

526/1 Lomský Tomáš 37 Dražičky

525 Obec Dražičky 10001 Dražičky

534/3 Obec Dražičky 10001 Dražičky

533/2 Obec Dražičky 10001 Dražičky

524/5 Obec Dražičky 10001 Dražičky

542/1 Obec Dražičky 10001 Dražičky

6/2 Obec Dražičky 10001 Dražičky

531/2 Obec Dražičky 10001 Dražičky

536/3 Obec Dražičky 10001 Dražičky

528 Obec Dražičky 10001 Dražičky

526/15 Obec Dražičky 10001 Dražičky

524/1 Obec Dražičky 10001 Dražičky

5/1 Obec Dražičky 10001 Dražičky

6/4 Obec Dražičky 10001 Dražičky

527/1 Obec Dražičky 10001 Dražičky

532/1 Obec Dražičky 10001 Dražičky

354/2 Obec Dražičky 10001 Dražičky

112/14 Radilová Iva 92 Dražičky

533/13 Radilová Iva 92 Dražičky

8/8 Šonka Martin 146 Dražičky

6/12 Šonka Martin 146 Dražičky

11/6 Šonka Martin, Kos Milan 148 Dražičky

112/15 Švehlík Josef, Švehlíková Hana 14 Dražičky

Rozváděcí řady
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Na Obr. 16 jsou graficky zvýrazněny dotčené pozemky v oblasti přiváděcího a  zásobního řadu 

ve variantě I. a zároveň jsou barevně kategorizovány dle vlastníků. 

 

Majetkoprávní vyhodnocení varianty I. 

Ve variantě I. je dotčeno celkem 29 pozemků. Z nich 16 je v majetku obce Dražičky, 3 jsou ve 

vlastnictví Jihočeského kraje (SÚSJK) a celkem 10 je ve vlastnictví ostatních (soukromých) 

vlastníků. Na Obr. 17 je koláčový graf znázorňující poměr počtu pozemků dle vlastnictví.  

Obr. 16 Situace – varianta I. s vyznačenými dotčenými pozemky v oblasti přiváděcích řadů  
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Obr. 17 Přehled vlastníků dotčených pozemků 

 

    

 Přehled vlastníků dotčených pozemků 

 

6.2. Pozemky dotčené navrženými opatřeními v rámci varianty II. 
 
Rozsah a trasování (umístění) rozvodných řadů ve spotřebišti, zásobního řadu a objektu 
vodojemu je totožné s variantou I., dotčeny tak budou stejné pozemky. Rozdíl oproti 
variantně I. je ve vedení přiváděcích řadů od nových vrtů, včetně umístění dvou nových 
jímacích vrtů. Jelikož jsou vrty navrženy na polních pozemcích a výtlačné řady k vodojemy 
také, počet dotčených pozemků se významně zvýší. Většina dotčených polních pozemků se 
nachází ve vlastnictví soukromých osob. Podrobně je tato část znázorněna na Obr. 18.  
Naopak ve variantě II. nebudou zasaženy pozemky před vodojemem směrem k obci Slapy 
v místech, kde je navržen přiváděcí řad.  
 
 
 
 

Vlastník Počet pozemků Počet pozemků v %

Ostatní vlastníci 10 34

Obec Dražičky 16 55

Jihočeský kraj (provozovatel: SÚSJK) 3 10
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Na Obr. 18 jsou graficky zvýrazněny dotčené pozemky v oblasti přiváděcích řadů od vrtů a 

zásobního řadu, pozemky jsou barevně kategorizovány dle vlastníků. 

 

Obr. 18 Situace – varianta II.: s vyznačenými dotčenými pozemky v oblasti přiváděcích řadů 

 

V Tab. 16 je uveden seznam vlastníků dotčených pozemků v oblasti přiváděcích řadů ve 

variantě II. 

    

    

 Seznam dotčených pozemků v oblasti přiváděcích řadů 
 

Parcelní číslo Vlastník LV Katastr

411/2 Hála Josef; SJM Hála Josef a Hálová Jana 25 Dražičky

542/14 Hron Zdeněk; Voborský Jan Ing. 120 Dražičky

419/19 Hron Zdeněk; Voborský Jan Ing. 120 Dražičky

547 Jihočeský kraj (provozovatel: SÚSJK) 111 Dražičky

448/22 Koller Immobillen s.r.o. 176 Dražičky

448/14 Obec Dražičky 10001 Dražičky

542/8 Obec Dražičky 10001 Dražičky

375/1 Radilová Iva 92 Dražičky

546 Vodňanská Martina Mgr 164 Dražičky

419/11 Vodňanská Martina Mgr. 164 Dražičky

419/10 Vodňanská Martina Mgr. 164 Dražičky

419/2 Vodňanská Martina Mgr. 164 Dražičky

Přiváděcí řady, varianta II.
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Celkový přehled varianty II: 
Ve variantě II. je dotčeno celkem 36 pozemků. Z nich 17 je v majetku obce Dražičky, ve 
vlastnictví Jihočeského kraje (SÚSJK) a celkem 18 je ve vlastnictví ostatních (soukromých) 
vlastníků. Na obrázku č. 19 je koláčový graf znázorňující poměr počtu pozemků ve vlastnictví 
jednotlivých vlastníků. 
 

 
Obr. 19 Přehled vlastníků dotčených pozemků 

 

  
 

 

6.3.  Porovnání variant z pohledu majetkoprávního projednání  
 
Z pohledu množství dotčených soukromých pozemků je výhodnější varianta I., která počítá 
s napojením na vodovodní síť v obci Slapy. U varianty II., jež uvažuje s lokálními zdroji vody, 
je podíl dotčených pozemků v soukromém vlastnictví výrazný. Hlavním důvodem je vedení 
přiváděcích řadů od vrtů k vodojemu přes soukromé polní pozemky (viz. obr. č. 18). 
 
Ve variantě I. se jeví jako problematické zajištění trasy z navrhovaného VDJ Dražičky směrem 
k intravilánu obce podél komunikace ve správě SÚS Jihočeského Kraje. V zaslaném vyjádření 
se SÚS Jihočeského Kraje k záměru umístění vodovodu na pozemku parc. 547 v k.ú. Dražičky 
vyjádřila negativně, viz příloha – vyjádření SÚS Jihočeského Kraje. V tomto případě je proto 
nutné navrhnout náhradní trasu podél silničního pozemku po polních pozemcích, které jsou 
v soukromém vlastnictví.  
V případě nemožnosti zajištění souhlasů majitelů soukromých pozemků v okolí komunikace, 
lze jednat se správcem komunikace, po doložení nesouhlasů, o podmínečném umístění 
stavby na silniční pozemek za podmínek, které určí správce komunikace.  
 
V této fázi (technickoekonomické studie) nelze jednoznačně stanovit, které pozemky 
budou stavbou dotčeny, neboť tento stav vyplyne až ze samotného projednání navržené 
stavby s dotčenými vlastníky pozemků a dotčenými orgány. Toto bude předmětem 
inženýrské činnosti, která bude řešit získání územního rozhodnutí.  

Vlastník 
Počet 

pozemků 
Počet pozemků v % 

Ostatní vlastníci 18 50 

Obec Dražičky 17 47 

Jihočeský kraj (provozovatel: SÚSJK) 1 3 

 Seznam vlastníků dotčených pozemků 
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7. Ekonomické hodnocení navržených opatření  

Jednou z částí studie je odhad investičních nákladů na realizaci jednotlivých navrhovaných 
variant technického řešení. 

 

7.1. Podklady pro ekonomické hodnocení 
 
Ekonomické hodnocení vychází z těchto podkladů: 

• orientační ceny Ministerstva pro místní rozvoje dle rozpočtových ukazatelů 
(www.uur.cz) - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizace 2019 

• Sazebník UNIKA 2020 – sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností 

• ceny dodavatelských firem 

• URS 2020 rozpočtový program 

• zkušenosti projektanta 
 

Skladba ceny a využití podkladů pro její odhad je uvedena v tabulce níže: 

Složky nákladů na realizaci navrhovaných opatření 
Podklad pro ekonomické 

vyhodnocení 

C
e
lk

o
v
é
 n

á
k
la

d
y
 n

a
 v

ý
s
ta

v
b
u

 

Přípravné 
práce 

Projekční práce a inženýrská činnost 
• UNIKA 2019 

• zkušeností projektanta 

Realizační 
náklady 

Základní rozpočtové 
náklady (ZRN) 

Zemní, přípravné a 
dokončovací práce 

• URS 2020 rozpočtový 
program 

• www.uur.cz 
• zkušeností projektanta 

Trubní vedení 

• ceny dodavatelských 
firem 

• URS 2020 rozpočtový 
program 

• www.uur.cz 
• zkušeností projektanta 

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VRN) 

• URS 2020 rozpočtový 
program 

• www.uur.cz 
• zkušeností projektanta 

 Složky nákladů na realizaci navrhovaných opatření 

 
Pro vyčíslení předpokládaných investičních nákladů byla použita ceníková publikace: 
„Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizace 2019“, zpracovaná Ústavem 
územního rozvoje spadajícího pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (UUR) 
 
Uváděné ceny prací jsou bez DPH! Investiční náklady jsou pouze orientační a jejich 
zpřesnění lze provést až v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. 
 
Cena za výstavbu potrubí (ceny za materiál a provádění včetně zemních prací a uvedení 
povrchů do původního stavu, ceny neobsahují náklady na přípravné práce a vedlejší 
rozpočtové náklady): 
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materiál 
Dimenze De 

Povrch 
Jednotková cena 

(mm)  (bm) 

HDPE 100 RC SDR 11 63 
zpevněný 7 010 Kč 

nezpevněný 3 380 Kč 

HDPE 100 RC SDR 11 90 
zpevněný 7 010 Kč 

nezpevněný 3 380 Kč 

HDPE 100 RC SDR 11 110 
zpevněný 7 230 Kč 

nezpevněný 3 600 Kč 

 Orientační stanovení jednotkových cen výstavby vodovodních řadů 

 
V rámci studie není zpracováno detailní výškové řešení. Uložení vodovodního potrubí je proto 
uvažováno v nezámrzné hloubce 1,5 m. V součtu s podsypem se pak jedná o hloubku 1,7m, 
což je uvažovaná průměrná hloubka výkopu. 
 

Investiční náklady zahrnují (zdroj: uur.cz): 

• Zemní práce: 
o Výkop 
o těžitelnost hornin: 40 % tř. 3, 50 % tř. 4 a 10 % tř. 5 
o hloubka krytí nad potrubím 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu 
o šířka rýhy je stanovena podle ČSN EN 1610 
o zřízení a odstranění pažení příložného hl. do 2 m 
o zpětný zásyp zeminou 
o lože pod potrubí z písku v tl. 10 cm 
o obsyp potrubí pískem 30 cm nad potrubí 
o odvoz přebytku výkopu do vzdálenosti 10 km, uložení na skládku 
o poplatek za uložení na skládku. 

• Potrubí: 
o dodávka a montáž potrubí s podílem tvarovek a armatur, vč. spojů a těsnění  
o tlakové zkoušky vč. zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách, 

dezinfekce potrubí  
o identifikační vodič + PE páska s nápisem vodovod. 

 
Součást odhadu netvoří domovní přípojky. Dle současné legislativy se jedná o záležitost 
vlastníka připojované nemovitosti. 

 

7.2. Odhad investičních nákladů jednotlivých variant 
 
Odhad investičních nákladů je rozdělen dle navrhovaných variant, tedy: 

• Varianta I. - připojení na nadřazený systém v obci Slapy 

• Varianta II. – vybudování vlastních místních zdrojů včetně úpravny vody 
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7.2.1. Varianta I. - připojení na nadřazený systém v obci Slapy 
 

 
   

 Odhad investičních nákladů pro variantu I. 

Varianta I. - Připojení na nadřazený systém v obci Slapy 

Stavební  
objekt 

Materiál DN Povrch MJ 
Jednotková  

cena 
Množství 

Cena  
 (bez DPH) 

[-] [mm] [-] [-] [Kč] [-] [Kč] 

Rozváděcí řady HD PE 100 RC, SDR 11 90 a menší 
nezpevněný 

m 

3 380 330.0 1 115 400 

zpevněný  7 010 1 811.0 12 695 110 

Zásobní řad HD PE 100 RC, SDR 11 110 
nezpevněný 3 600 438.0 1 576 800 

zpevněný  7 230 439.0 3 173 970 

Přiváděcí řad HD PE 100 RC, SDR 11 90 
nezpevněný 3 380 368.0 1 243 840 

zpevněný  7 010 368.0 2 579 680 

celkem vodovodní řady celkem  m   3 018.0 22 385 000 

VŠ Slapy předávací vodoměrná šachta  ks 800 000 1.0 800 000 

VDJ Dražičky 

zemní vodojem Dražičky objem 40 m3 tj. 2 * 20 m3 
hmin 295,0 m n. m., hmax 297,5 m n. m. 

náklady na zemní práce, základ pro vodojem,  
vlastní vodojem včetně vystrojení, 

 odpad z VDJ + ostatní terénní úpravy a oplocení 

ks 2 800 000 1.0 2 800 000 

ZRN CELKEM VARIANTA I. -  stavební a provozní objekty 25 985 000 
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7.2.2. Varianta II. - vybudování vlastních místních zdrojů včetně úpravny vody  

Varianta II. – Vybudování vlastních lokálních zdrojů včetně úpravny vody 

Stavební  
objekt 

Materiál DN Povrch MJ 
Jednotková  

cena 
Množství 

Cena  
 (bez DPH) 

[-] [mm] [-] [-] [Kč] [-] [Kč] 

Rozváděcí 
řady 

HD PE 100 RC, SDR 11 90 a menší 
nezpevněný 

m 

3 380 330.0 1 115 400 

zpevněný  7 010 1 811.0 12 695 110 

Zásobní řad HD PE 100 RC, SDR 11 110 
nezpevněný 3 600 438.0 1 576 800 

zpevněný  7 230 439.0 3 173 970 

Přiváděcí řady HD PE 100 RC, SDR 11 90 
nezpevněný 3 380 1 617.0 5 465 460 

zpevněný  7 010 0.0 0 

celkem vodovodní řady celkem  m   3 018.0 24 027 000 

Vrty 
Podzemní jímací vrt s výpažnicí PVC odhadované hloubky 60 m včetně betonového zhlaví 

vrtu, terénních úprav, oplocení OPVZ 1. stupně, ponorného čerpadla a technologického 
vystrojení. 

kpl 900 000 2.0 1 800 000 

VDJ Dražičky 

zemní vodojem Dražičky objem 40 m3 tj. 2 * 20 m3 
hmin 295,0 m n. m., hmax 297,5 m n. m. 

náklady na zemní práce, základ pro vodojem,  
vlastní vodojem včetně vystrojení, 

 odpad z VDJ + ostatní terénní úpravy a oplocení 

kpl 2 800 000 1.0 2 800 000 

ÚV Dražičky 

Úpravna vody bude umístěna v objektu VDJ Dražičky. Cena je tedy uvažována pouze za 
technologickou část. (Pozn.: Pro konkrétní návrh technologie nejsou v současné době 

dostupné podklady. Podrobný návrh lze provést až na základě výsledků rozboru surové 
vody. V případě nepříznivých výsledků rozborů (pesticidy, radioaktivita, atd) mohou 

investiční náklady narůst v řádu statisíců až milionů Kč.) 

kpl 1 500 000 1.0 1 500 000 

ZRN CELKEM VARIANTA I. - stavební a provozní objekty 30 127 000 

 Odhad investičních nákladů pro variantu II. 
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7.3. Celkové investiční náklady 
 
V této kapitole jsou uvedeny celkové investiční náklady na realizaci navržených opatření 
v jednotlivých variantách: 
 

Varianta I. Připojení na nadřazený systém v obci Slapy 

Náklady na přípravu stavby: tis. Kč 1 701 

 DUR + DSP + DPS + IČ tis. Kč   

Náklady stavby celkem: tis. Kč 27 284 

 ZRN Stavební a provozní objekty: Varianta I. tis. Kč 25 985 

VRN 5% Zařízení staveniště, průzkumné práce, zkoušky atd. tis. Kč 1 299 

VARIANTA I. STAVBA + PŘÍPRAVA: tis. Kč 28 986 

 Přehled celkových investičních nákladů – varianta I. 

 
 

Varianta II. – Vybudování vlastních lokálních zdrojů včetně úpravny vody 

Náklady na přípravu stavby: tis. Kč 2 534 

 DUR + DSP + DPS + IČ tis. Kč   

Náklady stavby celkem: tis. Kč 31 633 

 ZRN Stavební a provozní objekty: Varianta I. tis. Kč 30 127 

VRN 5% Zařízení staveniště, průzkumné práce, zkoušky atd. tis. Kč 1 506 

VARIANTA I. STAVBA + PŘÍPRAVA: tis. Kč 34 168 

 Přehled celkových investičních nákladů – varianta II. 

 

 

7.4.  Rekapitulace odhadů investičních nákladů dle variant 
 
V Tab. 24 je uvedena rekapitulace a porovnání investičních nákladů na realizaci navržených 
variant opatření. 
 

Varianta 

Náklady 
stavby 

Náklady na  
přípravu stavby 

Náklady  
celkem 

[tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] 

Varianta I. 27 284 1 701 28 986 

Varianta II.  31 633 2 534 34 168 

 Rekapitulace odhadu investičních nákladů dle navržených variant 
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7.5. Časový harmonogram realizace navrhovaných opatření 

Z hlediska nároků na časovou realizaci navržených opatření je nutné výstavbu rozdělit na dvě 
části. V první fázi probíhají přípravné projektové a inženýrské práce, ve fázi druhé se provádějí 
samotné stavební práce. 
 
Přípravu na realizaci navrhovaných opatření pro navržené varianty lze rozdělit orientačně do 
kroků uvedených v následujících tabulkách. 

 
 

Činnost trvání (měsíc) 

Vstupní podklady (geodetické zaměření, IGP) 2 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 3 

Inženýrská činnost pro získání ÚR 3-6 

Dokumentace pro stavební povolení 3 

Inženýrská činnost pro získání SP 4 

Dokumentace pro výběr zhotovitele 2 

Výběr zhotovitele stavby 5 

Realizace stavby 12 

 Časová náročnost postupu realizace varianta I. 

 
 

  Činnost 
trvání 

(měsíc) 

1 Hydrologický průzkum 4 

2 Vstupní podklady (geodetické zaměření, IGP) 2 

3 Dokumentace pro územní rozhodnutí 3 

4 Inženýrská činnost pro získání ÚR 3-6 

5 Dokumentace pro stavební povolení 3 

6 Inženýrská činnost pro získání SP 4 

7 Dokumentace pro výběr zhotovitele 2 

8 Výběr zhotovitele stavby 5 

9 Realizace stavby 12 

 Časová náročnost postupu realizace varianta II. 
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Časové harmonogramy pro obě varianty: 

    

 Harmonogram varianty I. 

     

 Harmonogram varianty II. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 Hydrologický průzkum

2 Vstupní podklady (geodetické zaměření, IGP)

3 Dokumentace pro územní rozhodnutí

4 Inženýrská činnost pro získání ÚR

5 Dokumentace pro stavební povolení

6 Inženýrská činnost pro získání SP

7 Dokumentace pro výběr zhotovitele

8 Výběr zhotovitele stavby

9 Realizace stavby

Harmonogram - varianta II. – Vybudování vlastních lokálních zdrojů včetně úpravny vody

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 Vstupní podklady (geodetické zaměření, IGP, atd.)

2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

3 Inženýrská činnost pro získání ÚR

4 Dokumentace pro stavební povolení

5 Inženýrská činnost pro získání SP

6 Dokumentace pro výběr zhotovitele

7 Výběr zhotovitele

8 Realizace stavby

Harmonogram - varianta I. - Připojení na nadřazený systém v obci Slapy
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8. Možnosti a doporučení vhodného financování 

8.1. Dotace na výstavbu vodovodu 

 
8.1.1. Hlediska posuzování žádostí o dotaci 

 
Zásadními hledisky při posuzování žádosti o dotaci je zejména kvalita technického řešení 
projektu, připravenost výstavby, komplexnost řešení a efektivita vynaložených prostředků s 
ohledem na délku vybudovaných řadů a počet připojených obyvatel. Důležitým hlediskem 
posuzování je také kvalita stávajících zdrojů pitné vody. Projekty, řešící výjimku z limitů pro 
kvalitu pitné vody, platnou pro současné zásobování pitnou vodou, jsou při posuzování 
výrazně zvýhodněny. Dalším aspektem je také připravenost projektu – lze předpokládat, že 
projekty s vydaným stavebním povolením budou oproti projektům s vydaným pouze územním 
rozhodnutím mírně zvýhodněny. 
 
Zásadní roli z hlediska úspěšnosti získání a výše dotace hraje zvolení vhodného 
funkčního celku, vybilancování počtu připojených obyvatel, kapacita a vytíženost 
budované infrastruktury. Tento aspekt je třeba zvažovat během celé přípravy projektu. 
 

8.1.2. Potřebná projekční připravenost pro podání žádosti o dotaci 
 
Určující pro přesný výběr rozsahu žádosti o dotaci je obsah vypsané výzvy k předkládání 
žádosti o dotaci, jejíž konkrétní obsah bývá znám teprve bezprostředně před či s jejím 
zveřejněním. Do té doby je tedy nutné mít pro maximální část vodovodu zpracovanou 
projektovou dokumentaci s vydaným alespoň územním rozhodnutí s nabytím právní 
moci tak, aby v době vypsání výzvy bylo možné vybrat vhodný celek pro podání žádosti o 
dotaci. Důležitým podkladem je také kvalitní rozpočet projektu, který bude sloužit pro stanovení 
nákladové efektivity logicky resp. technicky sestavených celků. 
 
  

8.1.3. Stav dotačního financování v ČR 

V současnosti existují dotační tituly podporující výstavbu vodohospodářské infrastruktury jak 
z evropských fondů, tak systémově určených výdajů státního rozpočtu, nebo rozpočtů krajů. 
 
 
Reálnými zdroji dotačního financování jsou: 
 
- Operační program životního prostředí (dotace v úrovni cca 70%) 
- Program Ministerstva zemědělství 
 

 

8.2. Operační program Životního prostředí 

OPŽP je nejrozšířenějším dotačním programem z hlediska šance získání dotace. 
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí ČR, prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí ČR (SFŽP). 

 
Základní podmínkou pro akceptovatelnost žádosti o dotaci OPŽP je nutnost vydaného 

pravomocného územního rozhodnutí a předložení položkového rozpočtu stavby resp. 
projektové dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení. 
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V aktuálním OPŽP 2014–2020 výzva na podání žádosti již nebude vypsána.  
 
https://www.opzp.cz/o-programu/aktuality/ 
 

 
Připravují se podobné podmínky pro nové dotační období OPŽP 2021+. Operační 

program Životní prostředí nabídne finanční prostředky i v následujícím programovém 
období v letech 2021–2027. Investice budou mimo jiné zaměřeny i na boj s klimatickou 
změnou a zlepšení udržitelného vodního hospodářství. 

 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83 

 
 

8.3. Ministerstvo zemědělství 
 
129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II" 
Dotace sloužící k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem 
dosažení potřebného vybavení menších obcí České republiky upravují Pravidla České 
republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci 
programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 
obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Dále bude 
podporovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy se jedná 
se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, 
včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 
Termíny a způsob předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Programu vyhlašuje 
Ministerstvo zemědělství formou výzev. 
 
K podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
je určen podprogram 129 302. K podpoře výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod za 
účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod je určen 
podprogram 129 303. 
O podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v rámci 
podprogramu 129 302 mohou žádat i vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% 
většinou kapitálové účasti měst a obcí. (zdroj: webové stránky programu) 
 
Nové žádosti jsou v tuto chvíli zastaveny, aktuální informace naleznete na této adrese: 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/ 
 
 
 
 
 

  

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/


Zásobení obce Dražičky pitnou vodou 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR  

 

Zakázka 4682/002 leden 2021 55 

 

9. Závěry a doporučení 

Závěry a doporučení ze studie poslouží místní samosprávě při rozhodování o způsobu 
zásobování obce Dražičky pitnou vodou. Zvolená a následně přijatá koncepce má význam pro 
plánování účelného nakládání s investičními prostředky do zmíněné problematiky. 
 
Důvodem vzniku této studie je návrh nového systému zásobování obce Dražičky pitnou vodou. 
Za tímto účelem byly navrženy dvě možné varianty řešení: 

 

• Varianta I. - připojení na nadřazený systém v obci Slapy 

• Varianta II. – vybudování vlastních místních zdrojů včetně úpravny vody 
 
Součástí studie bylo provedení bilance potřeby vody. Zásadním podkladem pro bilanční 
posouzení je stanovení výhledového počtu obyvatel, a z něho vyplývající výhledová potřeba 
vody. Ve výhledu bylo uvažováno se zásobením až 200 obyvatel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotřebiště - 
stav 

PZO SPO QpVF %VNF QVNF Qp Kh Qd Kh Qh 

[ob] [l/ob/den] [l/s] [%] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [-] [l/s] 

Dražičky  
- současný stav 

164 120 0,23 10,0 0,02 0,25 1,5 0,36 5,4 1,87 

Dražičky  
- výhledový stav 

200 120 0,28 10,0 0,03 0,31 1,5 0,44 5,1 2,15 

 Výpočet současné a výhledové potřeby vody pro obec Dražičky 

 

9.1. Popis navržených variant zásobování 
 

9.1.1. Varianta I. Připojení na nadřazený systém v obci Slapy 

První varianta řešení předpokládá připojení obce Dražičky na stávající vodovod sousední obce 
Slapy. Obec Slapy je připojena a využívá pitnou vodu z Jihočeské vodárenské soustavy. 
V západní části obce Slapy je navrženo napojení navrhovaného přiváděcího řadu na stávající 
vodovod obce Slapy. V místě napojení bude umístěna vodoměrná šachta, která bude sloužit 
jako předávací místo. Přiváděcí řad PE De90 dl. 736 m bude dále veden podél komunikace ve 
správě SÚS Jihočeského kraje severním směrem až do navrhovaného objektu VDJ Dražičky, 
který bude umístěn na pozemku v k.ú. Dražičky parc. č. 375/1, nebo alternativně na parc. 
419/10. VDJ Dražičky bude navržen jako zemní prefabrikovaný dvoukomorový vodojem 
o objemu 2 x 20 m3, maximální hladina vodojemu bude na kótě 497,50 m n. m., a minimální 
na kótě 495,00 m n. m. Z vodojemu bude veden podél komunikace ve správě SÚS 
severozápadním směrem zásobní řad PE De110 dl. 877 m až do obce Dražičky, kde bude 
napojen na navržený systém rozvodných řadů PE De90 a De63 celkové délky 2 138 m. 
Spotřebiště bude v celém rozsahu zásobeno z VDJ Dražičky gravitačně v rámci jednoho 
tlakového pásma. 

 
Počet obyvatel 

Současný stav Výhledový stav 

DRAŽIČKY 164 200 

 Výhledový a současný počet obyvatel v obci Dražičky 
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 Přehled navržených opatření ve variantě I.: 

• Vodoměrná šachta (předávací místo) 

• Přiváděcí řad – PE – De 90 – délky 736 m 

• VDJ Dražičky – 2x20 m3 – 495,00 / 497,50 m n. m. 

• Zásobní řad – PE – De 110 – délky 877 m 

• Rozváděcí řady – PE – De 63 – délky 298 m 

• Rozváděcí řady – PE – De 90 – 1 840 m 
 
 
Možnost napojení na stávající systém zásobování obce Slapy byla konzultována 
s provozovatelem vodovodu společností Čevak, a.s., provozovatel se záměrem vyjádřil 
předběžný souhlas podmíněný ověřením kapacitních možností stávajícího vodovodu obce 
Slapy. Dále byla poslána žádost o možnost připojení vlastníkovi vodovodu obci Slapy, oficiální 
vyjádření nebylo zpracovateli studie do současnosti doručeno. VRV, a.s. bude o získání 
potřebného stanoviska vlastníka nadále usilovat, a po zjištění dalších informací bude zástupce 
obce Dražičky informovat. 
 
 
Souhrn investiční nákladů varianty I.: 
 

Varianta I. Připojení na nadřazený systém v obci Slapy 

Náklady na přípravu stavby: tis. Kč 1 701 

 DUR + DSP + DPS + IČ tis. Kč   

Náklady stavby celkem: tis. Kč 27 284 

 ZRN Stavební a provozní objekty: Varianta I. tis. Kč 25 985 

VRN 5% Zařízení staveniště, průzkumné práce, zkoušky atd. tis. Kč 1 299 

VARIANTA I. STAVBA + PŘÍPRAVA: tis. Kč 28 986 

 Přehled celkových investičních nákladů – varianta I. 

 
 
 

9.1.2. Varianta II. – Vybudování vlastních lokálních zdrojů včetně úpravny vody 

Druhá varianta navrhuje zásobování obce Dražičky pitnou vodou z vlastního prameniště. Zdroj 
vody bude zahrnovat min. 2 jímací vrty s předpokládanou hloubkou 60 m. V rámci návrhu byly 
na základě rekognoskace území vytipovány dvě oblasti vhodné pro umístění nových jímacích 
vrtů. Z těchto vrtů bude surová voda čerpána pomocí navržených přiváděcích řadů PE De90 
celkové délky 1 617 m až do objektu VDJ Dražičky. V technologické části objektu vodojemu 
bude umístěna úpravna vody, která zajistí výstupní kvalitu pitné vody odpovídající hygienickým 
požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. Upravená vody bude z technologické linky úpravny 
přečerpána do akumulačních komor vodojemu a odtud, stejným způsobem jako ve variantě I, 
gravitačně distribuována do spotřebiště. 
 
Přehled navržených technických opatření ve variantě: 

• Dvě vrtané studny o hloubce 60 m 

• Přiváděcí řady – PE – De 90 – délky 1617 m 

• Technologie pro úpravu vody 

• VDJ Dražičky – 2x20 m3 – 495/497,5 m n.m. 

• Zásobní řad – PE – De 110 – délky 877 m 

• Rozváděcí řady – PE – De 63 – délky 298 m 

• Rozváděcí řady – PE – De 90 – 1840 m 
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Souhrn investiční nákladů varianty II.: 
 

Varianta II. – Vybudování vlastních lokálních zdrojů včetně úpravny vody 

Náklady na přípravu stavby: tis. Kč 2 534 

 DUR + DSP + DPS + IČ tis. Kč   

Náklady stavby celkem: tis. Kč 31 633 

 ZRN Stavební a provozní objekty: Varianta I. tis. Kč 30 127 

VRN 5% Zařízení staveniště, průzkumné práce, zkoušky atd. tis. Kč 1 506 

VARIANTA I. STAVBA + PŘÍPRAVA: tis. Kč 34 168 

 Přehled celkových investičních nákladů – varianta II. 

 
 

9.2.  Doporučení projektanta 
 
Na základě skutečností uvedených v předchozí kapitole jednoznačně doporučujeme 
realizovat zásobování obce Dražičky pitnou vodou opatřeními navrženými v rámci 
varianty I. Zdrojem vody pro navrhovaný systém by tak byl regionální vodárenský systém se 
stabilním zdrojem vody. Naopak varianta s vlastními zdroji je vzhledem ke geologii území 
značně riziková, výsledná kapacita vrtů nemusí dostačovat potřebám obce Dražičky. Pro 
variantu I. také jednoznačně hovoří vstupní investičních náklady, které jsou oproti variantě II. 
nižší o cca 5,2 mil. Kč bez DPH. Navíc pokud by při rozborech surové vody byla zjištěna 
přítomnost pesticidů, či radioaktivity, tak se mohou investiční náklady varianty II. významně 
zvýšit o rozšíření technologie úpravy. 
 
Možnosti a podmínky odběru pitné vody ze stávajícího systému zásobování obce Slapy pitnou 
vodou byly konzultovány s vlastníkem (obec Slapy) a provozovatelem (ČEVAK) stávajícího 
vodovodu za přítomnosti odpovědného zástupce objednatele studie (starosta obce Dražičky) 
na společném jednání dne 19.05.2021 v 10:00 na OÚ obce Slapy, viz příloha – záznam 
z jednání č.1. 
Na základě tohoto jednání došlo ke schválení možnosti odběrů pitné vody pro obec Dražičky 
ze strany zastupitelstva obce Slapy, viz příloha – email ze dne 21.06.2021. 
 
 

9.3.  Navrhovaný postup 

 
Níže je uveden doporučený postup projektanta s cílem zajistit výstavbu vybrané varianty 
zásobování pitnou vodou: 
 

➢ Vybrat a schválit finální variantu zásobování 
 

➢ Budoucí možnost odběru pitné vody z vodovodu obce Slapy pro navrhovaný vodovod 
obce Dražičky ošetřit smluvně.  

➢ Zahájit projektovou přípravu (geodetické zaměření, IGP, Dokumentace DUR, DSP 
(DUSP) a DVZ, inženýrská činnost za účelem získání ÚR s SP) 

➢ Zajistit spolufinancování projektu vhodným dotačním titulem 

➢ Vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby 
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Při všech nejasnostech či problémech týkajících se navržených postupů jsou zpracovatelé 
materiálu připraveni kdykoli hledat s objednatelem řešení, popř. poskytnout konzultace, které 
povedou k očekávaným výsledkům. 
 

 

10. Přílohy 

10.1. Přehledná situace – Varianta I.     M 1:7000 

10.2. Přehledná situace – Varianta II.     M 1:7000 
 


