
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Jesení (karta obce: CZ032_0121_08)

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 obe ze sčítání lidu z r.1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- prohlášení obce ze dne 30.12.2003

Místní část Jesení je v současné době zásobena pitnou vodou.
z 80 % z místního vodovodu ve správě obce, vlastníkem je Pozemkový fond.
z 20 % z domovních studní, jejichž vydatnost je dostatečná, kvalita vody je dobrá.
Zdrojem vody místního vodovodu je studna o vydatnosti 1,5 l/s. Studna je umístěna na jihozápadním okraji osady. 
Kvalita vody nevyhovuje v ukazateli bakteriologického znečištění. Voda se čerpá řadem DN 2“ – PVC dl. 350 m přes 
spotřebiště do VDJ Jesení 1×50 m3 (-/- m n.m.). Výtlačný řad slouží zároveň jako zásobní, kterým je gravitačně pitná 
voda přivedena do spotřebiště.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Výskyt bakteriologického znečištění v dodávané 
vodě ukazuje na to, že není odpovídajícím způsobem zajištěno hygienické zabezpečení vody.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Čachrova, 5 km Užitkovou vodou – potok Ostružná

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

Místní část obce Čachrov - Jesení, která se nachází v CHKO a v CHOPAV Šumava, nemá v současnosti 
vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody (cca 49 %) jsou po předčištění v biologických septicích nebo 
domovních mikročistírnách svedeny do dešťové kanalizace a následně do místní bezejmenné vodoteče. Další část 
odpadních vod (cca 24 %) je po předčištění v biologických septicích likvidováno vsakem. Zbylé odpadní vody jsou 
zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
Dešťové vody jsou částečně (cca 80 %) odváděny dešťovou kanalizací, provozovanou obcí, a částečně systémem 

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Jesení (725 - 750 m n.m.) se nachází 16 km jižně od Klatov, na silnici Klatovy – Běšiny – Železná Ruda.
Zástavbu tvoří rodinné domy a rekreační objekty. V obci v součastné době trvale žije 37 obyvatel. Vzhledem 
k plánované výstavbě se tento stav do roku 2015 změní, a to na 40 trvale žijících obyvatel.
Nabídka pracovních příležitostí je především v zemědělství, jinak v Klatovech a okolních větších obcích a městech. 
Nejbližší vodotečí obce je bezejmenný přítok Ostružné.
Osada se nachází v ChKO Šumava.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3205.0121.08

Název obce: Čachrov

Kód obce (IČOB): 01822 (555941)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3205 (3205)

Název ORP3: Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ: 32051

Název OPOU2: Klatovy

JeseníNázev 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)

JeseníCZ032.3404.3205.0121.08 01824 555941
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příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče.

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v CHKO a CHOPAV Šumava a že k zásobování pitnou vodou jsou 
využívány místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné 
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových žump pro zachycování odpadních vod 
nebo vybudování domovních mikročistíren. 
V cílovém roce 2015 budou odpadní vody akumulované v žumpách likvidovány na ČOV místní části Javorná.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

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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