
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4 – Katalogové listy městských budov a rodinného domu 

 

 



název budovy:

číslo: 1

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 515

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 419/13

výměra [m
2
]: 979

způsob využití: stavba občanského vybavení

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 979 m
2

součinitel odtoku ψs: 0,9

ostatní plocha AP: 0 m
2

součinitel odtoku ψP: -

plocha celkem AC: 979 m
2

Ared: 881,1 m
2

objem dešťové vody: 600 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

délka potrubí 15 m

cena 73 200 Kč

cena + 20 % 87 840 Kč

stočné z dešťové vody 31 680 Kč/rok

NÁVRATNOST 3 roky

Mateřská škola

Před mateřskou školou je vedena dešťová kanalizace. Nejvhodnějším řešením by bylo odvést 

dešťové vody do dešťové kanalizace. Dle detailnějšího průzkumu v části Balastní vody v této DP 

je dešťová kanalizace cca 30 m od budovy svedena do jednotné kanalizace. Bylo by vhodné tuto 

dešťovou kanalizaci odpojit od jednotné a svést ji do odtoku z Farského rybníka, který se nachází 

v těsné blízkosti.



název budovy: Bytový dům 
číslo: 2

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 444

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 215

výměra [m
2
]: 160

způsob využití: bytový dům

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 160 m
2

součinitel odtoku ψs: 0,9

ostatní plocha AP: 393 m
2

součinitel odtoku ψP: 0,8

plocha celkem AC: 553 m
2

Ared: 458,4 m
2

objem dešťové vody: 312 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

délka potrubí 15 m

cena 96 150 Kč

cena + 20 % 115 380 Kč

stočné z dešťové vody 0 Kč/rok - budova k bydlení

Bytový dům č.p. 444 se nachází v těsné blízkosti řeky. Vsakování nepřichází v úvahu vzhledem k 

vysoké HPV. Možným řešením by bylo svést dešťové vody do dešťové kanalizace, která by se 

vybudovala přes pozemek p.č. 3247/11 ve vlastnictví České republiky. Bytový dům by také mohl 

dešťové vody akumulovat a dále využívat pro splachování WC.



název budovy: Základní škola
číslo: 3

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 65

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 4, 9/2, 9/4

výměra [m
2
]: 2870

způsob využití: objekt občanské vybavenosti

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 2870 m
2

součinitel odtoku ψs: 0,9

ostatní plocha AP: 0 m
2

součinitel odtoku ψP: -

plocha celkem AC: 2870 m
2

Ared: 2583 m
2

objem dešťové vody: 1759 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

délka potrubí 50 m

cena 320 500 Kč

cena + 20 % 384 600 Kč

stočné z dešťové vody 92 875 Kč/rok

NÁVRATNOST 4 roky

Základní škola se nachází v těsné blízkosti řeky. Vsakování nepřichází v úvahu vzhledem k 

vysoké HPV. Možným řešením by bylo svést dešťové vody do dešťové kanalizace, která by se 

vybudovala na začátku (p.č. 4) a na konci budovy (p.č. 9/3) po pozemku města a vedla by do 

řeky. Základní škola by také mohla dešťové vody akumulovat a dále využívat pro splachování 

WC.



název budovy: Městský úřad
číslo: 4

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 720

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 17/1, 17/2

výměra [m
2
]: 646

způsob využití: objekt občanského vybavení

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 646 m
2

součinitel odtoku ψs: 0,9

ostatní plocha AP: 0 m
2

součinitel odtoku ψP: -

plocha celkem AC: 646 m
2

Ared: 581,4 m
2

objem dešťové vody: 396 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

délka potrubí 20 m

cena 128 200 Kč

cena + 20 % 153 840 Kč

stočné z dešťové vody 20 909 Kč/rok

NÁVRATNOST 7 let

Městský úřad se nacházív těsné blízkosti řeky Lužnice. Vsakování nepřichází v úvahu vzhledem k 

vysoké HPV. Dešťová kanalizace je vedena z Farského rybníka podél městského úřadu. Vhodným 

řešením by bylo napojit dešťové vody na tuto kanalizaci. Možná je i akumulace dešťové vody a její 

následné využití pro splachování WC.



název budovy: Dům s pečovatelskou službou
číslo: 5

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 661

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 18/1

výměra [m
2
]: 1365

způsob využití: stavba občanského vybavení

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 1365 m
2

součinitel odtoku ψs: 1

ostatní plocha AP: 0 m
2

součinitel odtoku ψP: -

plocha celkem AC: 1365 m
2

Ared: 1365 m
2

objem dešťové vody: 930 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

délka potrubí 24 m

cena 117 120 Kč

cena + 20 % 140 544 Kč

stočné z dešťové vody 0 Kč/rok - budova k bydlení

V těsné blízkosti domu s pečovatelskou službou se nachází dostatečně veliký zatravněný 

pozemek 37/1 (2711 m
2
) patřící městu. Pokud by nebyla HPV vysoko, v úvaze by bylo plošné 

vsakování. Vhodným řešením by bylo dešťové vody svést přes pozemek 37/1 do řeky dešťovou 

kanalizací. Dům s pečovatelskou by mohl dešťovou vodu akumulovat a využívat pro splachování 

WC nebo zalévání. 



název budovy: Zdravotní středisko
číslo: 6

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 250

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 452

výměra [m
2
]: 310

způsob využití: stavba občanského vybavení

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 310 m
2

součinitel odtoku ψs: 0,9

ostatní plocha AP: 702 m
2

součinitel odtoku ψP: 0,8

plocha celkem AC: 1012 m
2

Ared: 840,6 m
2

objem dešťové vody: 573 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

HDV prvek 13,5 m
3

cena 143 883 Kč

cena + 20 % 172 660 Kč

stočné z dešťové vody 30 240 Kč/rok

NÁVRATNOST 6 let

Sousedící pozemek p.č. 454 patřící městu je vhodný pro vsakování. Vhodná by byla výstavba 

vsakovacího průlehu o objemu V=13,5 m
2
, délce 25 m, šířkou ve dně 1 m, hloubkou 0,3 m a 

sklony svahů 1:3 s bezpečnostním přelivem zaústěným do jednotné kanalizace. Doba prázdnění 

vychází 13 min.



název budovy: Tenisová hala
číslo: 7

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 750

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 1014/11, 1014/10

výměra [m
2
]: 896

způsob využití: objekt občanského vybavení

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 896 m
2

součinitel odtoku ψs: 0,9

ostatní plocha AP: 300 m
2

součinitel odtoku ψP: 0,8

plocha celkem AC: 1196 m
2

Ared: 1046 m
2

objem dešťové vody: 712 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

HDV prvek 16,5 m
3

cena 175 857 Kč

cena + 20 % 211 028 Kč

stočné z dešťové vody 37 611 Kč/rok

NÁVRATNOST 6 let

Sousedící pozemek p.č. 1014/10 patřící městu je vhodný pro vsakování. Část pozemku je použita 

pro parkování a dešťový odtok z této plochy je zahrnut do výpočtu a odveden do stejného 

vsakovacího zařízení jako odtok ze střechy tenisové haly. Vhodná by byla výstavba vsakovacího 

průlehu podél tenisové haly o objemu V=16,5 m
2
, délce 30 m, šířkou ve dně 1 m, hloubkou 0,3 m a 

sklony svahů 1:3 s bezpečnostním přelivem zaústěným do jednotné kanalizace, která vede 

souběžně s tenisovou halou. Doba prázdnění vychází 18 min.



název budovy: Panelový dům
číslo: 8

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 560, 561, 562

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 419/15, /16, /17

výměra [m
2
]: 614

způsob využití: objekt k bydlení

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 614 m
2

součinitel odtoku ψs: 0,9

ostatní plocha AP: 0 m
2

součinitel odtoku ψP: -

plocha celkem AC: 614 m
2

Ared: 552,6 m
2

objem dešťové vody: 377 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

HDV prvek 9 m
3

cena 95 922 Kč

cena + 20 % 115 106 Kč

stočné z dešťové vody 0 Kč/rok - budova k bydlení

Naproti Panelovému domu se nachází pozemek p.č. 419/1 patřící městu. Výhodným řešením by 

byla výstavba vsakovacího průlehu na tomto pozemku o objemu V=9 m
2
, délce 15 m, šířkou ve 

dně 1 m, hloubkou 0,3 m a sklony svahů 1:3 s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace. 

Doba vypouštění vychází 18 min.



název budovy: Sběrný dvůr
číslo: 9

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 557

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 473, 474/1, /2, /3, /4, /5

výměra [m
2
]: 565

způsob využití: zemědělská stavba

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 565 m
2

součinitel odtoku ψs: 0,9

ostatní plocha AP: 1490 m
2

součinitel odtoku ψP: 0,8

plocha celkem AC: 2055 m
2

Ared: 1700,5 m
2

objem dešťové vody: 1158 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

HDV prvek 13 m
3

cena 138 554 Kč

cena + 20 % 166 265 Kč

stočné z dešťové vody 61 163 Kč/rok

NÁVRATNOST 3 roky

Celá plocha sběrného dvora je zpevněná. Výměna betonového povrchu za polopropustnou dlažbu 

není nejlepším řešením z důvodu pojíždění aut s težkým nákladem. Vhodným řešením je výstavba 

podzemního vsakovacího objektu s plastovými bloky s předčištěním a bezpečnostním přepadem. 

Aby nebyla zmenšena užitková plocha sběrného dvora, v úvahu přichází podzemní vsakovací 

zařízení vyplněné plastovými bloky (13 m
3
). Je pravděpodobné, že znečištění dešťových vod 

vyskytujících se na sběrném dvoře vyžaduje předčištění před samotným vsakováním. Doba 

prázdnění vychází 9 minut.



název budovy: Restaurace MAXIM
číslo: 10

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 661

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 18/2

výměra [m
2
]: 529

způsob využití: objekt občanského vybavení

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 529 m
2

součinitel odtoku ψs: 1

ostatní plocha AP: 0 m
2

součinitel odtoku ψP: -

plocha celkem AC: 529 m
2

Ared: 529 m
2

objem dešťové vody: 360 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

délka potrubí 40 m

cena 256 400 Kč

cena + 20 % 307 680 Kč

stočné z dešťové vody 19 021 Kč/rok

NÁVRATNOST 16 let

V blízkosti restaurace MAXIM se nachází řeka Lužnice. Vsakování nepřichází v úvahu vzhledem 

k vysoké HPV. Vhodným řešením pro likvidaci dešťových vod je jejich svedení do dešťové 

kanalizace vedoucí od Farského rybníka. Restaurace by také mohla dešťovou vodu akumulovat a 

využívat pro splachování WC. 



název budovy: Rodinný dům
vzorový rodinný dům v Plané nad Lužnicí

INFORMACE O BUDOVĚ

č. p.: 768

obec: Planá nad Lužnicí

katastrální území: Planá nad Lužnicí

p. č.: 2607/55, /4

výměra [m
2
]: 125

způsob využití: rodinný dům

INFORMACE O ODTOKOVÉ PLOŠE

plocha střechy As: 125 m
2

součinitel odtoku ψs: 0,9

plocha pro zalévání AP: 500 m
2

součinitel odtoku ψP:

plocha celkem AC: 625 m
2

Ared: 112,5 m
2

objem dešťové vody: 56 m
3
/rok

množství pro zálivku: 140 m
3
/rok

ŘEŠENÍ

NÁKLADY

HDV prvek 6 m
3

cena celkem 55 000 Kč

roční  úspora 2 670 Kč/rok

NÁVRATNOST 10 - 11 let

Vhodným řešením pro hospodaření s dešťovou vodou na soukromém pozemku je výstavba 

podzemní dešťové nádrže V = 6 m
3
, kde se bude akumulovat dešťová voda pro zavlažování. 


