Pravidla pro napouštění bazénu
Níže najdete pokyny, jak napustit bazén tak, abyste sobě, nebo sousedům v obci nezpůsobili
komplikace. Stačí dodržovat určitá pravidla. Anebo si můžete jednoduše nechat dovézt vodu
cisternou.
Pravidlo č. 1 – Napouštějte pomalu.
Při napouštění bazénu je nutné si uvědomit, že klasická vodovodní přípojka není dimenzována na
tak velký odběr vody najednou. Pokud vezmeme v úvahu, že průměrná denní spotřeba vody na
osobu je cca 120 litrů a bazén má třeba 15 m³, tedy 15 000 litrů vody, jde o okamžitou spotřebu,
jako kdyby v domácnosti žilo 125 osob. Podobný nápad může mít ve stejný den několik dalších lidí
žijících v jedné obci a okamžitý odběr se tak zvýší o několik desítek až stovek kubíků. Je to tedy
velké zatížení sítě, což může mít za následek okamžitý nedostatek vody tam, kde jsou rezervoáry
malé, anebo zdroje slabší. Nejlepší proto je napouštět bazén jen lehkým pootočením kohoutku a
po etapách, několik dní po sobě.
Pravidlo č. 2 – Napouštějte spíše v týdnu a večer.
Nejideálnější je napouštět bazén mimo tzv. odběrovou špičku, tedy nejlépe přes noc. Zhruba mezi
21. hodinou večerní a 5. hodinou ranní. Nejlépe ve všední dny spíše než o víkendu, kdy je v obcích
spoustu víkendových obyvatel. Pokud totiž dojde ke spuštění většího množství kohoutů, může dojít
také k poklesu tlaku ve vodovodním řadu, což by se projevilo i u jiných odběratelů, kterým by voda
doma tekla pomaleji.
Pravidlo č. 3 – Zakalila se vám voda? Ihned s napouštěním přestaňte.
Pokud se vám stalo, že se v bazénu objevila lehce zakalená voda, ihned s napouštěním přestaňte.
Může za to rychlé proudění vody, které uvolnilo sedimenty na vnitřní straně potrubí, tzv. inkrusty.
Jde o drobný nezávadný zákal, který ale může být nepříjemný jak pro vás, tak pro ostatní
odběratele. V ten moment je nejlepší přestat s napouštěním a vytrvat, než se sedimenty usadí.
Pravidlo č. 4 – Nevíte si rady? Zavolejte a nechte si vodu dovézt.
Pokud si nejste jisti, zda můžete bazén ve vaší obci napouštět, aniž byste zkomplikovali život sobě,
nebo sousedům, zavolejte na příslušné provozní středisko a zeptejte se nás. V případě zájmu je
také možné si vodu nechat dovézt cisternou. Bližší informace Vám sdělí na příslušném provozním
středisku.

