VODA DO BAZÉNU? ZKUSTE CISTERNU OD PVK
S teplým počasím přichází doba napouštění zahradních bazénů. Pražské vodovody a
kanalizace nabízejí zákazníkům napouštění bazénů vodou z cisteren, které zamíří přímo na
jimi určené místo.
„Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti
proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž
hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit i u jiných odběratelů,“ vysvětlil tiskový mluvčí
PVK Tomáš Mrázek. „Pokud již někdo bude napouštět bazén přes vodovodní přípojku, tak
mu doporučujeme, aby tak činil pomalu a mimo špičku nejlépe v nočních hodinách,“ dodal.
Další nebezpečí hrozí při napouštění bazénu z vlastní studny v podobě obsahu nežádoucích
látek či těžkých kovů ve vodě. „Proto doporučujeme napouštět bazény vodou z cisteren a
předejít tak různým problémům,“ zdůraznil mluvčí PVK.
Tuto službu zajišťuje dceřiná společnost PVK Česká voda – Czech Water. Kontaktní osobou
je pan Miroslav Červenka: miroslav.cervenka@cvcw.cz, dispecink.doprava@cvcw.cz,
telefon: 272 172 537, 602 213 154. Ceník služeb naleznete na www.pvk.cz v sekci služby –
ceníky – dodávky vody cisternou. Poplatek je za autocisternu o objemu 9 m3.

Jak postupovat při napouštění bazénů?
Ideální je objednat si cisternu od PVK… Pokud však budete bazén napouštět z veřejného
vodovodu, tak se držte těchto zásad:
-

zvolte správný čas
ideálně před příchodem teplého počasí, v první teplý den budou mít zřejmě stejný
nápad i další majitelé bazénů
nejlépe ve všední dny
nejvhodnější doba je mezi 21 a 5 hodin, tedy mimo odběrní špičku
vodu napouštějte pomalu tzv. na půl kohoutku, nedojde tak poklesu tlaku ve
vodovodní síti, k uvolnění sedimentů a tím k jejímu zakalení

Další informace:
Bc. Tomáš Mrázek

tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 194 273
Fax: +420 267 194 200
Mobil: +420 602 767 808
Email: tomas.mrazek@pvk.cz
www.pvk.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O společnosti
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., provozují vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města
Prahy. Zabývají se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Kromě své
hlavní činnosti společnost také zajišťuje havarijní opravy vodovodních a kanalizačních sítí,
zákazníkům nabízí průzkum a měření stokové sítě, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání
skrytých poruch, deratizaci a další činnosti. PVK je členem skupiny Veolia.
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