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Dobrý den všem,

dočetl jsem se v dopise od občanky našeho regionu, adresovaném Zastupitelstvu Zlínského kraje, že je 
informována o rostoucím počtu závad, a tudíž zhoršujícím se stavu infrastruktury ve správě Vaku. 

Tak jsem se rozhodl vybrat několik zajímavostí z této oblasti.

1) Poruchovost infrastruktury

 V roce 2014 bylo odstraněno celkem 488 poruch na vodovodních sítích a vodovodních přípojkách. 
V roce 2013 to bylo 493 poruch. To je naprosto běžný počet poruch v ČR.

 Jen tak mimochodem, ročně proteče vodovodním potrubím v našem regionu, které měří 
s přípojkami 1435 kilometrů, skoro 10 milionů m3 vody!

 Na stokové síti bylo v roce 2014 celkem 109 poruch, v předchozím roce 2013 to bylo 111 poruch. 
Za minulý rok bylo zkontrolováno kamerovým systémem přes 20 kilometrů kanalizační sítě a přes 
90 kilometrů bylo vyčištěno.

 Celková délka kanalizační sítě a přípojek je téměř 966 kilometrů, a touto sítí bylo v roce 2014 odvedeno 
a následně v čističkách vyčištěno 13 milionů m3 vody

 V roce 2012 byl počet havárií přes 572 – to byl důsledek třítýdenních silných mrazů v celé ČR.
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2) Ztráty vody

 Ztráty vody v přenosové soustavě Vaku činí zhruba 20%, což je lehce nad republikovým průměrem. 

 Jak je vidět z grafu, daleko důležitější je informace o vývoji ztrátovosti vody, resp. v jaké stavu byla  
 infrastruktura v roce 2004,  a v jakém je dnes.

3) Kvalita pitné vody

 za poslední bod jsem vybral asi nejdůležitější věc pro nás, spotřebitele. Kvalita vody.  Pitná voda 
podléhá velmi přísným kontrolám, ročně je odebráno ve zlínském regionu zhruba 2300 vzorků pitné 
vody ke stanovení více než 32 tisíc různých chemických a mikrobiologických ukazatelů.  Kohoutková 
voda v regionu odpovídá evropským standardům a od roku 2009 se kvalita vody podle výsledků 
analýz stále zlepšuje.

 V roce 2014 byla spotřeba vody na 1 obyvatele zlínského regionu 82,5 litrů, což je cena přes 7 korun 
na osobu a den. Podle statistického úřadu činí náklady domácnosti na spotřebu vody 1,4% (elektřina 
5 %, alkoholické nápoje a cigarety 2,8%).

 Celková spotřeba vody má klesající tendenci, kdežto trend pití velmi kvalitní, levné a pohodlně 
dostupné vody z kohoutku nadprůměrně roste. Litrový džbán kohoutkové vody Vás vyjde na 
4 haléře!
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