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1. OBEC BŘEHY 

V současné době (k 1.1.2022) je ve Břehách hlášeno k trvalému pobytu 1078 osob, z toho 60% je v 

produktivním věku. 

Obec má velmi dobrou infrastrukturu - je kompletně plynofikována, má vybudovanou 

kanalizaci, vodovod, veřejný rozhlas a osvětlení, kabelové telefonní rozvody, v novější zástavbě jsou 

položeny i zemní elektrorozvody. Všechny místní komunikace jsou zpevněny, většina živičným 

povrchem. Celkový ráz obce je převážně vilový. Většina původních vilových domků z let 1934 –

 1938, je soustředěných na tzv. Festovně (po staviteli Festovi), ve starší části obce se nachází několik 

hospodářských stavení, většinou zrekonstruovaných. V posledních letech vyrostlo v okrajových částech 

obce několik desítek nových moderních rodinných domů. Rozsáhlý areál zaniklé pily byl také využit k 

výstavbě rodinných domů a v bývalé administrativní budově vzniklo sedm nových bytových 

jednotek. Ve vlastnictví obce je prodejna (v pronájmu soukromé osobě), kde je mimo potravin k dostání 

i základní sortiment smíšeného zboží. Obec je dále zřizovatelem mateřské školy s kapacitou dvou tříd 

pro téměř 50 dětí a základní školy pro 1. -5. ročník, kterou navštěvuje zhruba 60 žáků Základní škola je 

situována v okrajové části obce zvané Výrov a od okraje lesů ji dělí pouze školní hřiště. Můžeme tedy s 

nadsázkou tvrdit, že se jedná o celoroční školu v přírodě. Prostor v okolí školy bývá v letních měsících 

využíván i pro dětské letní tábory. Majetkem obce je i Autokemp Buňkov, s.r.o., který byl uveden do 

provozu v roce 1978 (viz AC). Leží na západním okraji stejnojmenného rybníka o rozloze 56 ha, který 

má rašelinové podloží. Od ledna 2022 je zájemcům k dispozici nová obecní knihovna, která slouží jako 

multifunkční komunitní centrum. Činnou složkou v obci je, mimo jiných, Sbor dobrovolných hasičů, 

který je zařazen jako JPO III. Dobrovolní hasiči mají k dispozici T 815, T 138 CAS 32, Ford Transit a 

další potřebné vybavení. Technika je umístěna ve třech vytápěných garážích se sociálním 

zázemím, včetně sprch. Velmi záslužná a důležitá je i práce hasičů s dětmi a mládeží. Dalšími činnými 

spolky s dlouholetou historií jsou Moped klub Břehy, Sokol, Myslivecké sdružení, nověji i Tenisový 

klub, hokejbalový tým BSB a další. Naši občané, ale i návštěvníci, mohou využívat služeb místních 

drobných podnikatelů, ať už se jedná o saunu, servis výpočetní techniky, autodopravu, pneuservis, 

autoopravny, autokarosářství, klempířství, montáž pohonu na LPG do vozidel, montáž plynových 

rozvodů, strojní broušení pil, stavební práce, malířství, výrobu a montáž žaluzií, opravy a distribuci 

kotlů na dřevní odpad, opravy starého nábytku, prodej květin a zeleniny, či umělecké kovářství. 

Nesmíme zapomenout ani na firmy, které se zabývají např. výrobou zdravotní techniky nebo 

zemědělských zařízení. V obci je možné využít i pohostinské služby. První možnost 

stravování je v Restauraci na Cikánce a občerstvit se můžete také v sauně Pohoda. Další restaurace je 

přímo v areálu AC s celoročním provozem a nabídkou teplých jídel v sezóně. Právě v této restauraci je 

umístěno velké akvárium se sladkovodními rybami, které určitě 

zaujme dětské i dospělé návštěvníky. Doporučit můžeme i naučné stezky, které začínají právě 

u kempu. Můžeme se vydat „ Kolem rybníka Buňkov“ nebo stezkou „Za záchranu lesa“. 
 

2. KANALIZACE 

V obci je provedena jednotná kanalizace DN 300 až DN 1 000, která je  výtlakem připojena na ČOV v 

Přelouči. Kanalizace byla budována v etapách od roku 1974 až do 2018. Použito bylo převážně 

vibrolisovaných troub Vihy Supermatic. Životnost těchto troub dle výrobce je minimálně  50 let, dle 

odborných a praktických  zkušeností dosahuje 80- 100 let
1,2

 . Nejstarší úseky kanalizace z počátku 70-

tých let ( cca 1974) bude potřeba v úsecích, kde revize  a kamerová zkouška  zjistila nedostatky,  

postupně rekonstruovat.  

Kanalizace obsluhuje obec i autokemp. Obec má projekt, podle kterého se realizuje dostavba jednotné 

kanalizace. Kanalizace má povolení i na splaškové vody, protože k 13.2.2004 byla provedena 

 
1
 https://adoc.pub/beton-v-kanalizacich.html 

 
2
 https://www.mabacz.cz/maba/sluzby/material 
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rekolaudace části sítě. Správcem této části kanalizace je VAK Pardubice, a.s. a VAK-em nepřevzatých  

úseků obec Břehy. 

 

2.1. Vlastník kanalizace 

Obec Břehy 

Sídlo: Bahníkova 8, 535 01 

IČO: 00283392 

starosta: In g . Pavel Jirava 

 

2.2. Provozovatel kanalizace 

Obchodní firma: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.  

Sídlo: Teplého 2014, 53002 Pardubice 

Identifikační číslo: 60108631  

Předseda představenstva: Ing. Martin Charvát 

  
 

2.3. Bilance odpadních vod – výhled: 
 

- celkem Qd = 200-250 m³/den včetně balastních vod 

- Látkové zatížení 72 kg BSK5/den 

- Odpovídá ekvivalentu 1 200 EO 

 

 

3. VODOVOD 

Provozovatelem vodovodu je : 

Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.  

Sídlo: Teplého 2014, 53002 Pardubice 

Identifikační číslo: 60108631  

Předseda představenstva: Ing. Martin Charvát 

 

3.1. Stávající stav 

Zásobení obce pitnou vodou a požární zabezpečení je zajištěno přívodním řadem DN 

200 z vodovodu Přelouč. Voda je akumulována ve vodojemu Mokošín 2 x 1 000 m³ , 

kóty 259,5 – 255,0 m n. m. 

Bilanční potřeba vody včetně orientačního výhledu: 
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1078 obyvatel x 150 l/ob./den = 161,7 m³/den 

107 žáků MŠ + škola x 20 l/ob./den = 2,14 m³/den 

3.2. Výhled: 

nárůst 50 obyvatel x 150 l/ob./den = 7,5 m³/den 

Autokemp: 3250 m³/rok 

  

4. Účel a cíl plánu 

4.1. Všeobecné požadavky 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „PFO“) slouží vlastníkovi při 

plánování obnovy jeho stávajícího vodohospodářského majetku a koordinaci stavební činnosti 

v oblasti vodního hospodářství. Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení 

vodohospodářského majetku je jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení. 

Ekonomická část PFO obsahuje bilanci potřeb a zdrojů na jeho finanční krytí. 

Hlavním cílem PFO je: 

• zajistit nutnou obnovu pro stabilní a efektivní provozování vodohospodářského majetku 

vlastníka, 

• zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku vlastníka a • 

zajistit nezbytnou udržitelnost vodohospodářského majetku vlastníka. 

Na PFO je nutné pohlížet jako na analýzu potřeb vlastníka s cílem zajistit nezbytnou 

technickou i technologickou úroveň zařízení, která jsou předpokladem stabilního a efektivního 

provozování vodohospodářského majetku. 

PFO je zaměřen na udržitelnost provozuschopného stavu stávajících zařízení, neřeší jeho 

rozvoj ani výstavbu. 

4.2. Legislativní požadavky 
Základním právním předpisem pro vypracování PFO je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVaK“). 

V ustanovení § 8 odst. 11 ZVaK se uvádí, že: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen 

zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 

kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro 

jeho zpracování stanoví prováděcí předpis.“ 

Výše zmíněným prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující: 

„Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního 

majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, 

vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace 
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finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání 

vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí 

podle přílohy 18 vyhlášky. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu 

financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.“ 

Pořizovací cenou vodohospodářského majetku se pro potřeby PFO v souladu s Metodickým 

pokynem Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) 

ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací,
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pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a 

kanalizací rozumí hodnota příslušného majetku vodovodů a kanalizací v aktuální ceně, 

vypočítaná podle cenových ukazatelů uvedených v metodickém pokynu. Do výpočtu 

pořizovací ceny se promítá vliv velikosti obce, která ovlivňuje náklady na jeho pořízení, tzv. 

koeficient velikosti obce, respektive koeficient polohový. 

Výsledná cena majetku je stanovena podle vzorce: 

CTO = k * tp * Cmu 

kde: 

CTO - cena objektu v Kč 

k - koeficient velikosti obce 

tp - technické parametry objektu (u potrubí v bm) 

Cmu - měrný cenový ukazatel.
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4. Stručný přehled vodohospodářského majetku ( v majetku obce Břehy) 
 

Identifikační 

číslo majetkové 

evidence 

Název 

stoky 

Bližší 

popis 
Typ Materiál 

Délka 

úseku 

(m) 

DN (m) 
Rok 

výstavby 

1 Kanalizace Břehy sever jednotná gravitační Ultra Rib 521 

do 300 mm, do 500  

2008 

2 Kanalizace Břehy sever jednotná tlaková PEHD 65,5 

- 

2008 

3 Kanalizace  Břehy Výrov jednotná gravitační Ultra Rib 810 do 300 mm 2005 

4 Kanalizace  Břehy Výrov jednotná tlaková Rpe 63 mm 318 - 2005 

5 Kanalizace  Břehy- Pila splašková gravitační Ultra Rib 227 do 300 mm 2019 

6 Kanalizace  Břehy- Pila dešťová gravitační Ultra Rib 228 do 300 mm 2019 

7 Kanalizace  Břehy jednotná gravitační Beton vichi 

supermatic 

345 1000 mm 1974-2002 

8 Kanalizace  Břehy jednotná gravitační Beton vichi 

supermatic 

3649,6 Do 500 mm 1974-2002 

9 Kanalizace  Břehy jednotná gravitační Beton vichi 

supermatic 

3180,5 Do 300 mm 1974-2002 

 Celkem      9344,6   
 

        

10 vodovod Břehy  sever    1256,5  2008 

11 vodovod Břehy- Pila    232,5  2018 

12 vodovod Břehy- Výrov    121  2008 

 Celkem     1609,5   
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5. Zhodnocení stavu vodohospodářského majetku 

5.1. Kritéria hodnocení stavu 
Pro kanalizační síť byla jako rozhodující kritérium pro hodnocení jejich stavu zvolena tzv. 

meziroční změna opotřebení, která byla stanovena dle následujícího vzorce: 

Meziroční změna opotřebení = 100 / životnost (%) 

Toto zjednodušení výpočtu vychází z předpokladu, že každý rok se řad opotřebí nepřímo 

úměrně ke své životnosti. Čím větší je životnost sítě, tím menší je její roční opotřebení. 
 

životnost 

vodovodní přivaděče a řady 80 let 

úpravny vody, zdroje - stavební část 55 let 

úpravny vody, zdroje-technologická část 15 let 

kanalizační síť 90 let 

čistírny odpadních vod - stavební část 15 let  

5.2. Opotřebení a životnost kanalizačního potrubí 
Opotřebení je vypočteno jako podíl skutečné doby používání kanalizačního potrubí a 

předpokládané (teoretické) doby životnosti kanalizačního potrubí. Čím je novější stoka a 

kvalitnější materiál, tím je opotřebení kanalizace menší. 

Váženým průměrem bylo vypočteno celkové opotřebení kanalizačních řadů ve vlastnictví obce 

Břehy na 45,33%. Znamená to, že kanalizační síť je jako celek zhruba ve druhé třetině své 

průměrné životnosti. Průměrná životnost stanovená váženým průměrem pro celou kanalizační 

síť ve vlastnictví obce Břehy dle teoretické životnosti jednotlivých materiálů je (z opatrnosti 

připouštíme pesimističtější hodnotu) 80 let. 

 

VH majetek 
Průměrná životnost 

(roky - odhad) 
Průměrné opotřebení 

Meziroční 

změna 
opotřebení 

  - - 

kanalizace 80 45,33% 1,11% 

vodovod 80 15% 1.11% 
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6. Plán financování obnovy 
Potřeba finančních prostředků vychází ze skutečného stáří vodohospodářské infrastruktury ve 

vlastnictví obce Břehy a jejího opotřebení. Dalším předpokladem je to, že vodohospodářská 

infrastruktura musí být obnovena tak, aby nedocházelo ke zhoršování jejího současného stavu. 

Pro výpočet roční potřeby finančních prostředků je třeba vypočítat teoretickou dobu 

akumulace prostředků dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění: 

Teoretická doba akumulace prostředků = životnost/100 * (100 - opotřebení v %) 

Známe - li teoretickou dobu akumulace prostředků, pak lze jednoduchým vynásobením 

vypočítat roční potřebu finančních prostředků: 

Roční potřeba prostředků = celková hodnota majetku / teoretická doba akumulace 

prostředků 

VH majetek 
Hodnota majetku 

dle VÚME (tis. 
Kč) 

Teoretická doba 

akumulace prostředků 

(roky) 

Roční potřeba 

finančních prostředků 

(tis. Kč) 

vodovod 3188  68 47 

kanalizace vše. 14223  44 323  

Celková potřeba finančních prostředků na desetileté období je pak 10ti-násobkem roční 

potřeby. Výsledky obsahuje závěrečná tabulka vypracovaná dle přílohy 18 k vyhlášce 

č.428/2001 Sb., která je přílohou tohoto dokumentu.
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Razítko a podpis statutárního zástupce: 

7. Závěr 
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací: 

Č.j.:                       Datum schválení:  

Poř. 

č. 

Majetek podle skupin pro 

vybrané údaje majetkové 

evidence 

Hodnota jako součet 

hodnot položek 

uvedených ve 

vybraných výdajích 

majetkové evidence 

v mil. Kč na 2 

desetinná 

místa 

Vyhodnocení stavu 

majetku vyjádřené v 

% opotřebení 

Teoretická 

doba 

akumulace 

prostředků v 

počtu let 

Délka 

potrubí v 

roce 

schválení 

plánu v km 

 

Finanční prostředky na obnovu kanalizace v mil. 

Kč  

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 Celk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
Kanalizace Břehy vše 14,223 45,33% 44 9,344 

0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 1,292 2,907 

3 
       

4 

Vodovod Břehy vše 

3,188 15% 68 1609,5 
0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,188 0,423 

5 
       

 
Celkem     0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 1,48 3,33 

 


