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Obnova vodárenského řadu z Římova do Plava patří mezi dvě 

desítky českých priorit 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 14. února 2020  
 
Obnova řadu surové vody z přehrady Římov do úpravny vody Plav je mezi dvěma 
desítkami prioritních vodohospodářských projektů v České republice, které získaly 
podporu ministerstva zemědělství na návrh Asociace vlastníků páteřní vodárenské 
infrastruktury. Téměř sedmikilometrová stavba je rozdělená do tří etap a vyjde na 294 
milionů korun. Až 70 procent z nich by měl uhradit stát. S její realizací se počítá 
v letech 2021 až 2024.  
 
„Náš projekt se tak zařadil mezi opatření, která s podporou vlády mají zmírnit 
negativní dopady sucha a hrozící nedostatek pitné vody. Pro jižní Čechy, kde 
zásobujeme na 400 tisíc obyvatel to je významná investice, neboť se nahradí desítky 
let staré potrubí, které se už ocitá na hranici technické životnosti,“ říká Antonín Princ, 
předseda představenstva Jihočeského vodárenského svazu (JVS). Právě toto 
sdružení měst a obcí jihočeskou vodárenskou soustavu vlastní, provozuje a stará se 
o její údržbu a rozvoj.  
 
Obnova vodovodního řadu surové vody o průměru 1200 mm se připravuje od roku 
2014. Potrubí zpravidla povede podél dosluhujícího řadu DN 1400, jen v Doudlebech 
bude v nové trase, aby se vyhlo zastavěnému území. Tento úsek, dlouhý 1,6 km, 
také tvoří první etapu. Druhou je 1,3 km obnova řadu portál Plav - úpravna a třetí 3,7 
km z Římova do Doudleb.  
 
Stavba má na všechny etapy platné územní rozhodnutí, dokončují se do\kumentace 
pro stavební povolení. Zatímco na II. etapu portál Plav – úpravna má již JVS souhlas 
vlastníků pozemků, u zbylých dvou etap se to ještě zcela nepodařilo. Novela zákona 
o výstavbě veřejně prospěšných liniových staveb by taková jednání mohla urychlit.   
 
„Je to prioritní projekt, řešící přívod říční vody z přehrady Římov na úpravnu Plav. 
Nelze pochybovat o tom, že je ve veřejném zájmu. Jednání s vlastníky pozemků u 
Malše jsou komplikovaná, přestože je trasa vedena v zátopovém území řeky. Ale  
věříme, že záměr zrealizujeme podle plánu,“ dodal Antonín Princ. 
 
Stavba má podporu Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, která 
vznikla před více než rokem, aby přispěla odborným názorem do politické debaty o 



ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn. Vypsaný dotační titul, v němž 
je pro roky 2020 a 2021 připraveno 490 milionů korun, je jedním z prvních výstupů 
této diskuse. Té se účastní i JVS, patřící mezi zakládající členy spolku. 
 
Podle Antonína Prince bez státní finanční pomoci by vlastníci páteřní infrastruktury 
nebyli schopní nákladnou obnovu dožívajících dálkových vodárenských řadů 
zvládnout, aniž by se to nepromítlo do cen vody. Cílem je rekonstruovat všechny 
významné přivaděče vody a případně je navzájem propojit, což by umožnilo v 
suchých dobách dopravit pitnou vodu do míst, kde jí bude nedostatek. To je 
v souladu s vládní Koncepcí ochrany před následky sucha pro území ČR. Podle 
analýzy asociace si to vyžádá na 20 miliard korun. První dvacítka vybraných staveb, 
mezi nimiž je i řad Římov – Plav, má rozpočet 2,9 miliardy Kč. 
 
Stát se tak přihlásil k odpovědnosti za zajišťování pitné vody v kritických obdobích. 
Jeho úřady začaly vnímat nejen důležitost klíčové infrastruktury, ale i význam 
regionálních vodárenských společností.  
 


