
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Korýtko (karta obce: CZ032_0457_02)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY
- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

Místní část Korýtko je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních 
je dostatečné, kvalita vody je dobrá. Pouze jeden penzion v místní části Korýtko je v současné době zásoben pitnou 
vodou z místního vodovodu, který je ve vlastnictví obce Modrava a jehož provozovatelem je AQUAŠUMAVA s.r.o.
Zdrojem vody vodovodu jsou 3 jímací studny situované na severním okraji obce o dostatečné kapacitě. Vydatnost 
tohoto prameniště je dostatečná, i když není přesně známa. Kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se 
stanoví požadavky na pitnou vodu, pro své nižší pH. Pitná voda je gravitačně přivedena z jímacích studní přes 
sběrnou studnu do VDJ Filipova Huť 1×20 m3. Z tohoto vodojemu je penzion v místní části zásoben pitnou vodou 
přívodním řadem PE – DN 90, délky cca 0,2 km.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Dle provozovatele vodovodu se v současné době zpracovává projektová dokumentace na posílení vodovodu Filipova 
Huť a prodloužení vodovodu do části Korýtko.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – balená voda 
Užitkovou vodou – studny, řeka Vydra

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Místní část Horská Kvilda - Korýtko nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. 
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Filipohuťského potoka.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V roce 2004 byla zahájena výstavba kanalizačního systému odvádějící odpadní vody ze všech objektů na centrální 

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Korýtko je administrativní částí obce Horská Kvilda. Nachází se 4 km jižně od Horské Kvildy a navazuje na Filipovu 
Huť. V místní části žije 6 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 8 obyvatel.
Recipientem je Filipohuťský potok. Místní část se nachází na území Národního parku Šumava, Chráněné krajinné 
oblasti Šumava a chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

B.1          ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3214.0457.02

Název obce: Horská Kvilda

Kód obce (IČOB): 09786 (542091)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3214 (3214)

Název ORP3: Sušice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32141

Název OPOU2: Kašperské Hory

KorýtkoNázev části obce (ZSJ):

Název části obce:Kód části obce PRVK:
Kód části 

obce PRVK:
IČOB obce 
obce ÚIR:

A.1          Značení dotčených částí obce (ZSJ)

KorýtkoCZ032.3404.3214.0457.02 32084 542091
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ČOV Modrava.

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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