
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Kal (karta obce: CZ032_0136_08)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

C. PODKLADY
- údaje o počtu obyvatel obce ke dni 31. 12. 2009
- provozní údaje z Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.
 - Projekt Šumava - Záměr projektu dle směrnice MŽP č. 11/2003 ze dne 5. srpna 2003
- realizace stavby „Klatovy – Čisté město"

Místní část města Klatovy – Kal je v současné době zásobena společně s obcí Tajanov pitnou vodou z vodovodu pro 
veřejnou potřebu, který mají ve správě Šumavské vodovody a kanalizace a.s., vlastníkem je město Klatovy. Voda je 
dodávána ze skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko. Místní část Kal je 
společně s místní částí Tajanov napojena na vodovodní systém města Klatovy - tlakové pásmo I. (VDJ Hůrka II.). 
Napojení bylo provedeno na stávající rozvodnou síť města Klatovy (ul. Sedlákova) přes vodoměrnou šachtu a 
redukční ventil.

Stávající vrty HV1 a HV2 v Tajanově jsou uzavřeny, objekt VDJ a odkyselovací stanice je zrušen.
Profil materiál délka v km uvedeno do provozu
Rozvodné vodovodní sítě:
DN 80 PE 0,968 1978; 2007
DN 80 TL 0,008 2007

Přípojky:
Kusů délka uvedeny do provozu
29 0,348 průběžně

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní 
sítě se přepokládá postupná rekonstrukce stávajících vodovodních řadů (viz.investiční záměr „Projekt Šumava“).
Rozšíření vodovodní sítě se předpokládá na jihovýchodním okraji místní části Kal v zastavitelném území z materiálu 
PE DN 80mm v celkové délce 0,18km.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov, 3 km (Plán krizového zásobování pitnou vodou 06/2003)

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

Místní část města Klatovy – Kal (391 - 394m.n.m.) se nachází 3 km západně od Klatov.
Zástavbu tvoří rodinné domy, občanská vybavenost a rekreační objekty. V obci je v součastné době 63 trvale žijících 
obyvatel. Tento stav by měl být s vyváženým nárůstem mladší generace v roce 2015 zachován. Nabídka pracovních 
příležitostí je především v Klatovech a okolních větších obcích a městech.
Nejbližší vodotečí obce je řeka Úhlava.
Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec se nachází v ochranném pásmu III. stupně 
(vodárenský tok Úhlava).

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3404.3205.0136.08

Název obce: Klatovy

Kód obce (IČOB): 06579 (555771)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3205 (3205)

Název ORP3: Klatovy

Kód OPOU2 ČSÚ: 32051

Název OPOU2: Klatovy

KalNázev 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)

KalCZ032.3404.3205.0136.08 06598 555771
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
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E. KANALIZACE A ČOV

Užitkovou vodou – řeka Úhlava

Místní část města Klatovy - Kal, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má 
vybudovanou oddílnou kanalizační síť. Provozovatelem kanalizace jsou Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Dešťová kanalizace byla budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a 
momentálních požadavků. Dešťovou kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 300 a 600 mm v 
celkové délce 0,458 km, z  trub HD-PE DN 700 a 800 mm v celkové délce 0,179 km a z trub z PP-UR2 DN 300 a 
400 mm v celkové délce 0,124 km, odtékají dešťové vody do řeky Úhlavy. 
Splašková kanalizace byla vybudována v letech 2007-2008. Gravitační splaškovou kanalizací z PP UR2 DN 250 a 
300 mm v celkové délce 1,079 km jsou splaškové odpadní vody odváděny do kanalizačního systému místní části 
Tajanov a přečerpávány do kanalizačního systému Klatov k vyčištění na centrální ČOV Klatovy.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Rozšíření kanalizace se předpokládá na jihovýchodním okraji místní části Kal v zastavitelném území z materiálu PP 
UR2 DN 250 - 700mm v celkové délce 0,35km. Jedná se o oddílnou kanalizaci, kde splaškové vody budou odváděny 
do splaškové kanalizace k vyčištění na ČOV Klatovy a dešťové vody budou odvedeny do dešťové kanalizace a dále 
do Úhlavy.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

24.1.2011 Aktualizace 2010

30.6.2008 Aktualizace karet obcí za rok 2006

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