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TITULNÍ LIST 
 

 
Provozovatel                   : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

 
Identifikační číslo   : 46356975 

 

Sídlo      : Mostníkovská 255, Beroun, 266 41 

 

 

Zpracovatel provozního řádu  : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

 

 
 
Plán obnovujících oprav a investic vychází z provozování vodohospodářské 

infrastruktury provozovatelem v období 01/2014 - 09/2019. Jeho podrobnost a rozsah je 

dán znalostmi o infrastruktuře, které provozovatel mohl v uvedeném období nabít. 

 

            

                                                                                    

 

Dne 1.10.2019  

 

 

Za provozovatele  

 

 

                ………………………………… 

           Razítko a podpis  

                                                                                      provozovatele 

 

  

 

 

 

 

 

Za vlastníka  

 

 

                ………………………………… 

           Razítko a podpis  

                                                                                        vlastníka 
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1. Základní údaje 
   
Název:                 Velké Přílepy – vodohospodářská infrastruktura 

 
Identifikace vlastníka:  
  Velké Přílepy 
 Pražská 162 

 252 64 Velké Přílepy  
 IČ: 00 241 806  

 
Identifikace provozovatele: 

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

  Mostníkovská 255 

  266 41 Beroun 3 

  Tel.:      +420 311 747 111 

      +420 606 666 990 

      +420 800 100 663 

  Fax:      +420 311 621 372 

  E-mail: office@vakberoun.cz 

  IČ: 463 56 975 

 
Počet trvale bydlících obyvatel (k 1.1.2018):   3400 

  

2. Technický popis 
 
Vodovodní a kanalizační síť ve Velkých Přílepech se řadí k vodním dílům, tak jak stanoví 

zákon 254/2001Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

2.1 Vodovod 

Přivaděč 
Obec je zásobená vodou z pražské vodárenské soustavy a voda je již upravená. Na 

suchdolském přivaděči TL DN 400 je vybudována odbočka v armaturní šachtě. Dále je voda 

přiváděna přivaděčem částečně PE DN 250 a částečně PVC DN 150 do vodojemu Habří 2 x 

400 m3. Ve vodojemu je na zásobním řadu do Velkých Přílep vybudována AT stanice. 

Vzhledem k Dohodě provozně souvisejících vodovodů je za předávací místo označena 

armaturní šachta na pozemku parc.č. 262 v k.ú. Velké Přílepy. V případě naplnění této 

dohody je nutné vystrojení šachty pro osazení vodoměru.   

Vodojem 
Zemní vodojem 2 x 400 m3 slouží k akumulaci vody před dodávkou do sítě. VDJ je umístěn 

v oploceném areálu na kraji obce v lokalitě Na Habří. Je koncepčně řešen před 

spotřebištěm.  

 Max hladina je 315,85 m n. m. 

 Min hladina je 310,65 m n.m. 

Na zásobním řadu do obce Velké Přílepy je instalována AT stanice, která zvedá tlak na kótu 

340,85 m n. m. AT stanice umožňuje stálý přetlak u spotřebitelů minimálně 0,25 MPa a 

maximálně 0,6 MPa , tak jak stanovuje ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. Na 

začátku spotřebiště pro horní zástavbu nových rodinných domů (bývalá zástavba H-

systému) bylo nutné instalovat AT stanici na rozvodné síti. 

 

mailto:office@vakberoun.cz
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Návrhy opatření: 

Vodojem je v poměrně dobrém stavu jak po stavební, tak i technologické stránce. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti práce je nutné doplnit zábradlí na podestě se vstupem 

do komor. 

V rámci koncepčních investic do rozvoje infrastruktury doporučujeme pokračovat v záměru 

rozšíření kapacity VDJ.  

Rozvodné řady 
Vodovodní řady v obci jsou realizovány z materiálů tlakové PVC (PN10) profilu DN 150 a 

DN 100 o celkové délce cca 10,6 km.  

V obci je celkem 979 ks vodovodních přípojek. Přípojky jsou převážně z materiálu PE 32 

(1").  

Na vodovodní řady v obci je napojeno cca 3000 obyvatel. 

Výstavba a provoz vodovodní sítě byla povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu, 

Vodoprávní povolení a kolaudační rozhodnutí jsou uloženy na Obecním úřadě ve Velkých 

Přílepech a na příslušném vodoprávním úřadě (MěÚ Černošice, odbor životního prostředí). 

 

Návrhy opatření: 

 

V rámci investic obce došlo k posílení páteřního řadu v ul. Pod Hajnicí.  

Na vodovodu byla provedena měrná kampaň pro ověření kapacity a tlakových poměrů, 

z které plynou některá investiční opatření. 

Vzhledem ke kapacitním možnostem stávajících vodovodních řadů nelze v současné době 

vydávat souhlasy s dalšími připojeními na vodovodní síť  obce. Je nutné posílit přiváděcí 

řad z VDJ Habří do navazující rozvodné vodovodní sítě, zkapacitnit propoj ul Nová 

a Pod Hajnicí. Doporučuje se provést kontrolní měrnou kampaň pro ověření tlakových 

poměrů  vč. aktualizace matematického modelu vodovodní sítě obce Velké Přílepy po 

realizovaných opatřeních. Zároveň doporučujeme v budoucnu posuzovat každou novou 

žádost o připojení jednotlivě s využitím matematického modelu. 

V obci chybí systém informačních tabulek všech uzavíracích armatur, který by měl být 

standardně u všech vodovodů. 

 

2.2 Kanalizace 
 

Kanalizace v obci Velké Přílepy je navržena jako oddílná, splašková. Odvádí splaškové vody 

od jednotlivých objektů (převážně rodinných domků a bytových domů) do čistírny 

odpadních vod ve Velkých Přílepech. 

Kanalizační řady a čerpací stanice 
Páteřní síť kanalizace tvoří hlavní stoka v délce 2,6 km vedená podél potoka a zaústěná na 

ČOV. Na ni jsou navázány uliční větve dle rozdělení ulic v délce 4,6 km. Profily splaškové 

kanalizace jsou v dimenzích DN 300. K těmto stokám jsou utvořeny další samostatné 

odkanalizované soubory: areál vojenských bytovek s vojenským objektem, který má 

kanalizace DN 300 v délce 0,35 km, areál H-Systému gravitačně svedený z kanalizace DN 

300 v délce 2,8 km do čerpací stanice „Za Zahradami“, kde se čerpá na ČOV tlakově v délce 

0,15 km profilem DN 100, lokalita Kamýk v délce 1,32 km z DN 300.  

Materiál kanalizačních řadů je různorodý. Nejstarší oblasti jsou vybudovány 

z kameninového potrubí s ucpávkou hrdel provazy o profilech DN 250 a DN 300. V letech 

1992 až 2002 se budovala v ulicích bez kanalizace nová kanalizace a to z PVC DN 300. 

Jedná se o oblasti H-Systému, Kamýku a ulic bez kanalizace ve staré zástavbě obce.  

Na kanalizaci obce Velké Přílepy je napojeno cca 2758 obyvatel 961 ks přípojek. V obci 

není žádný významný průmyslový podnik jako výrazný producent odpadních vod. 

 

 

 



 Plán obnovujících oprav a investic 

Velké Přílepy 

 

     

 5 

 

Návrhy opatření: 

Kanalizační čerpací stanice v lokalitě H-Systému jsou řešeny jako plastové jímky. Vlivem 

podzemní vody došlo po uvedení do provozu k jejich částečné deformaci. Sledováním 

v období 2014-2017 bylo zjištěno, že deformace jímek je stabilizována a nezvětšuje se. 

Vzhledem k zatížení čerpací stanice v ul. D.Medřické doporučujeme realizaci nové el. 

přípojky (nyní napojeno z ČOV přípojkou neznáme trasy, při intenzifikaci ČOV 2x 

narušeno). V roce 2018 došlo k realizaci nové elektroinstalace ČSOV (rozvaděč, veškeré 

rozvody)a v roce 2019 k přestrojení potrubí a vodících tyčí čerpadel. V obci je na splaškové 

kanalizaci umístěno cca 500ks revizních šachet. Doporučujeme do plánu oprav a investic 

zařadit ročně rekonstrukci cca 10 ks těchto šachet vč. osazení nového rámu s poklopem. 

Jedná se především o poklopy v ul. Kladenská a Pražská. 

Čistírna odpadních vod 
Čistírna odpadních vod pro obec Velké Přílepy byla celkově rekonstruována v rámci akce 

„Velké Přílepy – rekonstrukce a intenzifikace ČOV a zkapacitnění kanalizačního 

přivaděče“. Situačně byla celá rekonstrukce realizována v areálu původních provozů ČOV. 

 

Zrekonstruovaná ČOV je řešena jako mechanicko-biologická s biologickým odstraňováním 

dusíku a fosforu. Kalové hospodářství je řešeno anaerobní stabilizací kalu. Vyhnilý kal je 

strojně odvodňován a odvážen ke konečnému využití. 

 

Recipientem pro vypouštění vyčištěné odpadní vody je Podmoráňský potok, do nějž je 

zaústěna odpadní stoka přes břehový výustní objekt. 

ČOV byla v 07/2016 uvedena do trvalého provozu. 

 

Návrhy opatření: 

V rámci zkušebního provozu byly odstraněny vady a nedodělky z rekonstrukce ČOV. Tyto 

vady a nedodělky jsou řešeny v rámci kontrolních dnů stavby a evidovány v zápisech. 

Zbývá dokončit úpravu dna nátoku úvodního rozdělovacího objektu. 

Rekonstrukce ČOV však neřešila: 

- Elektro přípojku pro ČS OV v ul. D.Medřické. ČS stanice je připojena z areálu ČOV 

el.přípojkou neznámé trasy. V rámci rekonstrukce ČOV došlo k jejímu porušení a 

opravě. Vzhledem k významu ČS a velikosti jejího povodí doporučujeme 

rekonstrukci elektro přípojky, nebo realizaci nové přípojky z nového přípojného 

místa v ul. D.Medřické. 

- Rekonstrukce zázemí ČOV. V rámci rekonstrukce došlo v v budově technického 

zázemí k rekonstrukci pouze místnosti obsluhy a elektrorozvodny. Doporučujeme 

dokončit rekonstrukci i ostatních prostorách objektu, především sociálního zařízení. 

- Samostatné výtlaky vratných kalů 

- Nové umístění čerpadel interního recyklu a úpravu rozdělovacích žlabů na nátoku 

do dosazovacích nádrží 
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3. Návrh obnovujících oprav a úprav na VH 

majetku 

3.1 Realizováno v roce 2019 
 

E.č. objekt Popis závady Návrh opatření Odhad nákladů 

1 Vodovod Malá kapacita a nevyhovující 
technický stav vodovodního 
řadu v ul. Nová 

Rekonstrukce vodovodu 
s posílením na min DN 200 

HOTOVO 

2 Vodovod Malá kapacita a nevyhovující 
technický stav armaturní 

šachty u ATS (Roztocká)   

Přestrojení armaturní šachty 
u ATS (Roztocká) na DN 

200-250 mm 

HOTOVO 

3 Kanalizace Destrukce zhlaví revizních 
šachet 

Rekonstrukce vč. výměny 
poklopu s rámem ul. 

Kladenská a Pražská 

HOTOVO 

4  VDJ Omezená kapacita pro 
pokrytí špičkových spotřeb 
DSO VPSÚ 

Rozšíření kapacity VDJ dle 
studie VRV a.s. (projektová 
dokumentace 

Stávající VDJ bude 
sloužit jen pro 
Velké Přílepy. 

Rozšíření zajistí 
DSO VPSÚ pro 

potřeby Úholiček a 
Statenic 

5 Kanalizace Nevyhovující technický stav 

kanalizace v ul. Nová 

Rekonstrukce kanalizace 

v ul. Nová 

HOTOVO 

6 ČSOV 

D.Medřické 

Nevyhovující technický stav 

trubního vystrojení a 

vodících tyčí u starých 
čerpadel 

Přestrojení trubního 

vystrojení a vodících tyčí 

HOTOVO 

     

 

3.2 Plán pro rok 2020 
 

E.č. objekt Popis závady Návrh opatření Odhad nákladů 

2  VDJ Chybí zábradlí na vstupní 
galerii do akumulačních 

komor  

Doplnění zábradlí 25 000 Kč 

3  VDJ Nedostatečná kapacit 
odběrového potrubí z VDJ 
v návaznosti na plánované 
posílení přivaděče z VDJ do 
obce   

Rekonstrukce vodovodu 
s posílením na min DN 200 

1 000 000 Kč 

4 Vodovod Obnova uzavíracích armatur Obnova nefunkčních 
uzavíracích armatur na síti 

150 000 Kč 

5 Vodovod 
Obnova nefunkčních 

hydrantů 
Obnova hydrantů      100 000 Kč 

6 Vodovod Doplnění poklopů uzavíracích 
armatur 

Doplnění/výměna poklopů 50 000 Kč 

 Vodovod Problémy se zásobováním 
obce (lokality Kamýk) - 

nedostatečná kapacita 

vodovodní sítě 

Optimalizace tlakových 
poměrů a zajištění 

požadované kapacity sítě 

 

7  Nedostatečná kapacita a 
vodovodního přivaděče 
mezi AŠ2 a VDJ Velké Přílepy 

Rekonstrukce vodovodu 
s posílením na min DN 200 

3 000 000 Kč 
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8  Nedostatečná kapacita 

vodovodního přivaděče z VDJ 
Velké Přílepy k AŠ u ATS 

Rekonstrukce vodovodu 

s posílením na DN 250 

4 000 000 Kč 

9  Nedostatečná kapacita 
vodovodního řadu mezi ul. 
Nová a Pod Hajnicí z VDJ 

Rekonstrukce vodovodu 
s posílením na DN 250 

2 500 000 Kč 

10  Vysoké tlaky 
v severovýchodní části obce 

Vytvořit redukované tlakové 
pásmo RV Roztocká 

500 000 Kč 

11  Nedostatečná kapacita 
koncových řadů u výše 

položených částí obce 

Zokruhování slepých 
vodovodních řadů 

2 000 000 Kč 

12  Vodovod Chybí informační tabulky 
uzavíracích armatur 

Osazení tabulek 400 000 Kč 

13 ČOV Problémy s distribucí OV do 

dosazovacích nádrží a 
dopravou vratného kalu 

Úpravy tras vratného kalu a 

realizace 2ks rozdělovacích 
objektů do DN 

1 000 000 Kč 

14 ČOV Původní sociální zařízení 
v objetu technického zázemí 

Rekonstrukce sociálního 
zařízení 

100 000 Kč 

15 Ostatní 
ČSOV 

Nejsou přenosy provozních a 
havarijních stavů u ČSOV 
Dvořákova, Škroupova a 
Halasova 

Instalace přenosů 
provozních a havarijních 
stavů 

220 000 Kč 

16 ČSOV 
D.Medřické 

Neověřený průběh přípojky 
NN, opravovaná  

Realizace nové přípojky NN 200 000 Kč 

17 ČSOV 
D.Medřické 

Zkorodované ocelové 
poklopy na šachtách čerpací 

stanice  

Obnova zákrytových 
poklopů v provedení 

pozink/nerez 

100 000 Kč 

18 Kanalizace Destrukce zhlaví revizních 

šachet 

Rekonstrukce vč. výměny 

poklopu s rámem 

100 000 Kč 

19 ČSOV Deformace jímek čerpacích 
stanic vlivem podzemních 
vod, poruchová čerpadla 

Zabránit další deformaci, 
Postupná obměna čerpadel 

100 000 Kč 

     
Náklady celkem 15 545 000 Kč 

 

 V Berouně dne 1.10.2019 

 

Zpracoval:        

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Badin 

         technický ředitel 


