
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Těškov (karta obce: CZ032_0388_01)

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
- informace od provozovate

Obec Těškov je vlastníkem a provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobuje 86 % obyvatel pitnou vodou, 
vodovod je funkční v celé obci. Zdrojem jsou vrt a zářez, odkud je voda čerpána do zemního vodojemu 1 x 150 m3, 
557,96 / 554,66 m n.m.. Obec je z vodojemu zásobena gravitačně.

14 % obyvatel využívají domovní studny a nemají zájem o napojení na vodovod pro veřejnou potřebu.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Návrh PRVKPK – vzhledem k nižší spotřebě vody nežli je výpočtová, uvažuje se s posílením zdroje, který „tabulkově“ 
nevyhovuje, až po roce 2015.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – cisterny, Mýto 3 km
Užitkovou vodou – potok Lhotský

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

   Obec Těškov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích a domovních 
mikročistírnách napojeno 80 % obyvatel. Kanalizace pro veřejnou potřebu je zhotovena z betonových trub DN 300 – 
500, v celkové délce 3970 m. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny 1 volnou výustí DN 800 (beton) do potoka 
Chejlava. Vlastníkem i provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec.

   Od 20 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole.

Profil materiál délka v km
DN 500 beton 0,980
DN 400 beton 0,500

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Těškov se nachází 3 km severozápadně od Mýta, v nadmořské výšce 510 m n.m., v oblasti zemědělského a 
lesního průmyslu. V obci je 298 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 298 trvale 
bydlících obyvatel. V obci je 24 % domů využíváno k rekreaci. Recipientem je potok Chejlava. Obec se nenalézá v  
žádné chráněné krajinné oblasti.

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

Kód části obce PRVK: CZ032.3408.3211.0388.01

Název obce: Těškov

Kód obce (IČOB): 04132 (546526)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3211 (3211)

Název ORP3: Rokycany

Kód OPOU2 ČSÚ: 32112

Název OPOU2: Rokycany

TěškovNázev 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)

TěškovCZ032.3408.3211.0388.01 04132 546526
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Navržené stavby
   Na stávající stoce, přivádějící veškeré odpadní vody do volné výusti recipientu Chejlovského potoka, navržena OK 
(odlehčovací komora) před ní bude stávající přivaděč DN 800 rekonstruován v délce cca 201 m, z OK bude vedena 
nově stoka DN 300 na ČOV v délce cca 198m. Zbylá část stoky DN 800 bude využívána pouze při velkých deštích 
jako odlehčovací trať s vyústěním do potoka Chejlava. Předpoklad připojení obce na nově zbudovanou ČOV v 
případě získání dotací, je nejdříve na přelomu let 2011/12. 
   Do doby výstavby ČOV se předpokládá individuální čištění vod napojovaných do kanalizace. Obec nemá dostatek 
financí na pokrytí nákladů stavby ČOV ani stoky kanalizačního přivaděče, proto bude usilovat o získání dotací.
   PRVKPK předpokládá realizaci rozšíření a rekonstrukci stávající kanalizační sítě včetně výstavby ČOV po roce 
2015.

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:
Datum 

aktualizace: Popis:

24.1.2011 Aktualizace 2010

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