TISKOVÁ ZPRÁVA

Jak správně napouštět bazén? Zdlouhavě z vodovodu nebo
pohodlně z cisterny SmVaK Ostrava?
Co je nutné dodržovat, aby byl zaručen odpovídající výsledek při napouštění
domácího bazénu a neomezili jste sousedy při odběru pitné vody
Ostrava, 24. 5. 2017 – Místo napouštění domácího bazénu z vodovodní sítě si můžou lidé
nechat dovézt vodu autocisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava až domů.
Proces bude výrazně rychlejší a nijak se nedotkne okolních odběratelů. Opatrnost je na místě
také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést rozbor v laboratoři,
zda je voda ke koupání vhodná.
Léto je za dveřmi a nejen děti se těší na koupání v domácích bazénech. V jejich množství na počet
obyvatel je Česká republika evropským lídrem a bazénů u domů v našich městech a vesnicích
s rozšiřující se zástavbou do krajiny přibývá. Jak správně postupovat a které zásady dodržovat, aby se
lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti?
„Rizika vznikají především tehdy, když se rozhodne větší množství odběratelů v dané lokalitě
napouštět prostřednictvím své přípojky bazén ve stejný čas a lidé chtějí mít svůj bazén napuštěný co
nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může totiž dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů
vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal
vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Tyto nárazové odběry mohou také způsobit
pokles tlaku vody. To se negativně projeví na přípojkách ostatních odběratelů, kteří můžou být
omezeni v jejich požadovaném odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné
napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mezi odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední
den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení, než bazén napouštět z vodovodní sítě. Tím
je objednávka dovozu vody naší autocisternou. Lidé se vyhnou všem nepříjemnostem, které by mohly
nastat a budou mít jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy. V loňském roce jsme ke
spokojenosti našich odběratelů napustili desítky bazénů v regionu. Zajímavé je, že nejaktivnější byli
v tomto ohledu lidé na Opavsku, naopak nejmenší zájem o službu byl na Novojičínsku,“ vysvětluje
Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku
800 292 400 SmVaK Ostrava, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně
dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi
hodin večer.
Cena za napuštění je dána kromě ceny vody především vzdáleností od nejbližšího střediska SmVaK
Ostrava, které službu poskytuje.

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je vhodné si nejdříve
nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná.
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme
sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou kožních či zažívacích problémů. V
případě vyšší tvrdosti vody dochází k reakci s chemickými prostředky k dezinfekci vody a mohou se
vysrážet některé kovy, které jsou ve vodě přítomné. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene
a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti
Aqualia infraestacturas inženýring zabývající se rozbory kvality vody Lucie Chlebková.
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Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím
dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na
vodárenském trhu v ČR.
Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod.
V roce 2016 společnost vyrobila 62 036 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotřebě na
obyvatele a den u vody fakturované celkem 128 litrů, u vody fakturované domácnostem 88
litrů.
Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť s délkou 1837 kilometrů v 80 městech a
obcích. Na ni je připojeno více než 522 000 obyvatel. V provozu je 67 čistíren odpadních vod
s celkovou kapacitou 271 169 m3 za den. V roce 2016 odváděla společnost odpadní vodu z
54 105 kanalizačních přípojek a bylo odkanalizováno více než 28 milionů m 3 odpadních vod.
Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem
zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500
kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za
sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě
státního podniku Povodí Odry. Objem 112 vodojemů systému je 300 668 m 3 vody.
Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.

