Chystáte se napoušt t bazén? Pozor na
pravidla, která je nutné dodržet
Sezóna koupání se nezadržiteln blíží. Spousta domácností i chalupá

Tisková zpráva
25. 5. 2021

si letos po ídila sv j

vlastní bazén a p ipravuje jej k brzkému provozu. Když nemá nemovitost vlastní zdroj vody,
eší zákazníci VOS, a. s. napoušt ní bazén z vodovodního adu. Protože ale není b žná
ípojka dimenzována na odb r tak velkého množství vody, navíc zdroje jsou v n kterých
lokalitách slabší, m že ukvapené napoušt ní zp sobovat potíže. D ležité je tedy napoušt t
bazén postupn , anebo si rovnou nechat vodu dovézt cisternou.
i napoušt ní bazénu vodovodním adem je t eba dodržovat ur itá pravidla. Klasická vodovodní p ípojka
totiž není dimenzována na velký odb r vody v krátkém ase, jako je pot eba nap íklad pro napoušt ní
bazénu. Pokud se tedy s p ibližujícím se létem rozhodnete sv j bazén uvést do provozu, odborníci z VOS a.
s. doporu ují napoušt ní rozd lit do více dní. „Pr

rná denní spot eba vody je pro ty lennou rodinu cca 400

litr . Když má váš bazén t eba 15 m³, tedy 15 000 litr vody, jde najednou o okamžitou spot ebu, jako kdyby
v domácnosti žilo 150 osob. Pokud tak v jedné obci napouští o víkendu své bazény více domácností, enormn naroste
spot eba celé obce. Tato zm na v tšinou zp sobí i zm nu tlaku a proud ní v potrubí. Voda pak m že téct v celé
obci pomalu nebo je zakalená, protože se uvol ují usazené sedimenty uvnit potrubí,“ uvádí p íklad z praxe editel
spole nosti Ing. Richard Smutný.
Na cest vody od zdroje až do nemovitosti stojí zpravidla jeden až dva rezervoáry. V tšina malých vodojem
v obcích má ale kapacitu jen 100 – 200 m³, což pro b žný odb r pln sta í. Voda je ze zdroj dopl ována
pr

žn , v n kterých lokalitách jsou ale zdroje slabší a nesta í vodojem tak rychle dopl ovat. Ideální je tedy

ed napoušt ním bazénu informovat své nejbližší provozní st edisko. Zvlášt , pokud se jedná o v tší bazén.
„Nedávno jsme v jedné obci ešili nenadálý velký odb r vody - p es 50 m³ za víkend. Vedoucí st ediska zmobilizoval
pracovníky, protože se zdálo, že je na trase havárie a bylo t eba ji urychlen najít. Nakonec se po vytrasování odb ru
zjistilo, že si jedna rodina napoušt la 60kubíkový bazén,“

ibližuje nestandardní situaci z provozu editel

spole nosti Ing. Richard Smutný.
Vodohospodá ská
a obchodní spole nost a.s.
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Jak tedy ideáln bazén napoušt t?
Aby napoušt ní bazénu nezp sobovalo komplikace vodárnám ani okolním soused m, je t eba dodržovat
ur itý postup. Nejlepší je pomalý odb r mimo tzv. špi ku, tedy nejlépe p es noc, mezi 21. – 5. hodinou ranní.
Pokud je to možné, tak spíše ve všední dny, než o víkendu. Napoušt ní je pak nejlépe rozd lit do n kolika
dní. Druhou variantou je dovoz vody cisternou. VOS a. s. tuto službu nabízí, avšak je t eba po ítat s cenou
nejenom za vodu samotnou, ale i za dopravu. Dostupnost cisteren lze zjistit na www.vosjicin.cz. Zde jsou
také kontakty na jednotlivá st ediska. Na úvodní stránce sta í zadat lokalitu, kde se nemovitost nachází a
stránky ukáží kontakty i t eba aktuální kvalitu vody.
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