Sezóna napouštění bazénů začíná. Na co si

Tisková zpráva
30. 5. 2017

dát pozor?
Horké léto se pomalu blíží a s ním i koupací sezóna. Mnoho obyvatel i chalupářů má svůj
vlastní bazén a připravuje jej k provozu. Pokud nemá nemovitost vlastní zdroj vody, budou
majitelé bazén napouštět nejspíše pitnou vodu z vodovodního řadu, který provozuje VOS, a.s.
Napouštění tímto způsobem má ale svá pravidla. Jaká? Lze si případně nechat vodu dovést
odjinud? Na otázky odpovídá ředitel Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Ing.
Richard Smutný.

Mnoho lidí se chystá zprovoznit svůj bazén a řeší, jak jej napustit. Je možné použít vodu
přímo z vodovodu? Za jakých pravidel?
Ano, možné to samozřejmě je a hojně toho naši zákazníci využívají. Musí si ale uvědomit hned na
začátku několik věcí a dodržovat určitá pravidla. Klasická vodovodní přípojka totiž není
dimenzována na velký odběr vody najednou, tedy třeba napouštění bazénu. Pokud vezmeme
v úvahu, že průměrná denní spotřeba vody na osobu je cca 130 litrů a bazén má třeba 13 m³, tedy
13 000 litrů vody, jde najednou o okamžitou spotřebu, jako kdyby v domácnosti žilo 100 osob. Dále
může mít stejný úmysl v jedné obci např. dvacet lidí. Ti si usmyslí, že o nadcházejícím víkendu svoje
bazény napustí. Pak se jedná o zvýšení spotřeby jedné obce o 2000 obyvatel. Během jednoho dne
to je 260 m³ vody z naší sítě navíc. A některé naše rezervoáry mají kapacitu třeba jen 150 m³.
Jak tedy ideálně bazén napouštět?
Na výše uvedeném příkladu je vidět, že je třeba dodržovat určitý postup, aby zákazník nezpůsobil
komplikace nejen nám, ale třeba i svým sousedům či okolním obcím. Zcela jistě je nejlepší pomalý
odběr a mimo tzv. špičku, tedy nejlépe přes noc, mezi 21 – 5 hodinou ranní. Lepší to je také ve
všední dny než o víkendu. Nejlépe pak postupně během několika dní. Pokud by kohoutek naplno
pustilo větší množství lidí po delší dobu, mohl by v našem vodovodním řadu klesnout přechodně tlak,
což by se právě projevilo i u jiných odběratelů.
Hrozí, že bychom mohli vodovod, respektive rezervoár zcela vypustit?
Zpravidla jsou obce a města zásobeny několika zdroji a na cestě vody od zdroje až k zákazníkovi domů
je vždy jeden či více rezervoárů. Na všech zdrojích máme dostatečné kapacity, takže rezervoáry jsou
vždy průběžně zásobovány. K tomu, aby jeden zákazník napouštěním bazénu vodu zcela vypustil a
nedostalo se na ostatní zákazníky, dojít nemůže. Teoreticky to je ale možné v případě, který jsem uvedl
výše. A jsou samozřejmě lokality, zpravidla menší obce, kde problémy s nedostatkem vody přes léto
jsou. Pokud tedy zákazník má pochybnost, je lepší se obrátit na konkrétní provozní středisko a situaci
konzultovat.
Někdy se stává, že se v bazénu objeví lehce zakalená voda? Co to způsobilo?
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Za to může právě rychlé proudění vody při větší okamžité spotřebě, které uvolní sedimenty na
vnitřní straně potrubí. V ten moment je nejlepší přestat s napouštěním a vytrvat, než se sedimenty
usadí. Opět zde platí pravidlo pomalého napouštění.
Pokud nechceme napouštět z vodovodu, nebo jsme v obci, kde je vody méně, je možné si
vodu nechat dovézt?
Ano, naše společnost nabízí službu dovozu vody cisternou. Vloni jsme koupili nový vůz, takže již
nejsme limitováni pouze jednou cisternou, která byla určená především pro nouzové zásobování.
Využití cisteren tak vychází z aktuální situace - tedy zda není zrovna období sucha a vůz vodu
nezaváží do některých lokalit, nebo zda se nestala havárie a je nutné zajistit vodu přistavením
cisterny. Kontakty pro objednání dovozu jsou k dohledání na webu naší společnosti www.vosjicin.cz.
Zde najdete také kontakty na jednotlivá střediska, kde můžete konzultovat i napouštění bazénů
vodovodní přípojkou.

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811
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