
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Horní Folmava (karta obce: CZ032_0023_03)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

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
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- hromadný protokol o zkouškách pitné vody, protokol č. 2002/0063 ze dne 28.1.2002, protokol č. 2002/0481 ze dne 
20.5.2002, protokol č. 2002/0962 ze dne 23.9.2002
- dokumentace pro umístění stavby Česká Kubice, Folmava – vodovod, kanalizace a ČOV (zpracovatel Chodské 
vodárny a kanalizace a.s. v měs. IX/2013)

Místní část Horní Folmava je v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu z r. 1933. Vlastníkem 
vodovodu je obec Česká Kubice a provozovatelem je CHVaK a.s. Zdrojem jsou tři jímací zářezy (vydatnost 2 l/s) se 
dvěmi sběrnými jímkami. Voda je přes odkyselovací nádrž gravitačně přiváděna do spotřebiště. Za hlavním 
spotřebištěm je umístěn nový vodojem Horní Folmava 2x100 m3 (533,50/530,50 m n.m.) sloužící k akumulaci 
nespotřebované vody. Pod vodojemem je osazena šachta s redukčním ventilem, přes kterou je zásobena část Horní 
Folmavy a hraniční přechod. Rozvodná vodovodní síť je z litiny DN 80 a 100 délky 1,026 km resp. 0,455 km  z PVC 
DN 90 – 160 celkové délky 2,682  km.  Dle majetkové evidence 2007 je celková délka vod.sítě 4,163 km. Přípojek je 
99 kusů, celkové délky 7,22 km (Dolní + Horní Folmava).

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Po posouzení hydrogeologických limitů zájmového území se navrhuje zvýšení zásobní kapacity ve vodojemu H. 
Folmava vzhledem ke zvyšující se potřebě pitné vody v obou částech Folmavy. Vybudováním vodovodního řadu PE 
100 DN 63 o dl. 1206 m, který bude napojen na stávající vodovod PVC DN 110 v místní komunikaci Nová Kubice, 
bude pokračovat v nezpevněném terénu a dále v lesní cestě směrem ke stávajícímu VDJ Horní Folmava, čímž bude 
umožněno převádění pitné vody ve VDJ Č. Kubice do VDJ H. Folmava. Tímto opatřením dojde k využití přebytku 
zásobního množství pitné vody v systému vodovodu Č. Kubice za účelem posílení kapacity ve spotřebišti D. a H. 
Folmavy.
Dále v rámci dokumentace se řeší vybudování vodovodního řadu „část 2“ PE 100 DN 90 o dl. 971 m, který bude 
propojovat vodovodní řady Dolní a Horní Folmavy z důvodu zjednodušení zásobování lokality Folmava – celnice. 
Stávající systém je řešen v různých tlakových pásmech, oddělených novými nebo stávajícími sekčními šoupaty.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Místní část Horní Folmava (455 - 493 m n.m.) je administrativní částí obce Česká Kubice. Nachází se 2 km jižně od 
České Kubice a 13 jihozápadně od Domažlic. V místní části je 60 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se 
předpokládá 58 obyvatel. Za prací se převážně dojíždí.

Recipientem je potok Teplá Bystřice. Místní část Horní Folmava se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3401.3202.0023.03

Název obce: Česká Kubice

Kód obce (IČOB): 02136 (553549)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3202 (3202)

Název ORP3: Domažlice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32021

Název OPOU2: Domažlice

Horní FolmavaNázev 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)

Horní FolmavaCZ032.3401.3202.0023.03 03456 553549
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Horní Folmava (karta obce: CZ032_0023_03)

E. KANALIZACE A ČOV

Pitnou vodou – cisterny CHVaK a.s., Domažlice, 12 km
Užitkovou vodou – potok Teplá Bystřice, domovní studny

Místní část Horní Folmava má vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. V místní části byla vybudována 
nová splašková kanalizace, která je ve vlastnictví obce Česká Kubice a provozovatelem je CHVaK a.s., Domažlice. 
Kanalizace je z kameniny DN 250 a celkové délky 2,54 km. Napojeno je 55 % obyvatel obce.

Odpadní vody jsou svedeny na novou čistírnu odpadních vod Dolní Folmava. 

Od 24 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v septicích vypouštěny do recipientu.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací provozovanou obcí Česká Kubice do Teplé Bystřice.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Systém odkanalizování místní části Horní Folmava zůstane zachován i do budoucnosti. Dešťová kanalizace bude i 
nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

03.03.2017 Aktualizace 2016

08.09.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008

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