TISKOVÁ ZPRÁVA

Mokrý rok i kvůli kovidu uzavřené školy a provozovny snižují spotřebu
vody. Její dodávky ale JVS zajišťuje i ve ztížených podmínkách
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 22. října 2020
V září klesla spotřeba pitné vody, kterou Jihočeský vodárenský svaz (JVS) dodává
městům a obcím v regionu, oproti stejnému měsíci vloni o 44 tisíc m3. Za celých
devět měsíců pak o 262 tisíc m3. Důvodem je nebývale mokrý rok, v němž se tolik
nezalévaly trávníky či zahrady, a kovidová epidemie, omezující či uzavírající provoz
mnoha zařízení. Škol, restaurací, hotelů, sportovišť, ale i úřadů, obchodů a továren.
„Letošní rok je pro výrobu a distribuci vody předané, tedy té, kterou JVS vyrobí a
předává městům a obcím, výjimečný. Aktuální výroba pitné vody za říjen potvrzuje,
že kolísavý trend pokračuje. I v tomto měsíci zaznamenáme meziročně pokles
prodeje vody,“ říká František Rytíř, provozní náměstek ředitele JVS.
Například během jarní vlny pandemie, která na čas zastavila ekonomiku, klesl
v dubnu a květnu meziročně prodej vody z jihočeské vodárenské soustavy o 77 500,
resp. o 32 100 m3. A jiné měsíce, kdy naopak spotřeba rostla, tyto ztráty nedohnaly.
Vodárenský svaz proto očekává, že jeho letošní produkce klesne na 15,9 milionů m3
vody, tedy asi o 340 tisíc m3 méně, než se očekávalo.
Podle Antonína Prince, ředitele JVS, je ale klíčové, že i v této komplikované době
není nepřetržitá výroba a distribuce pitné vody ohrožena, i když se sama firma musí
vyrovnat s karanténou či onemocněním svých zaměstnanců.
„ Změny v potřebě a spotřebě pitné vody jsou logickým dopadem situace, s níž nikdo
nepočítal. Nejedná se ale o dramatický pokles, spíše o výkyvy, na které musíme
provozně reagovat,“ uvedl ředitel.
Vodárenský svaz nNechce omezovat ani plánované opravy a investice, ale jsou
situace, kdy je kvůli zvýšenému riziku omezí či přeruší, aby neohrozil bezpečnost
dodávek pitné vody.
„Navázali jsme na zkušenosti z první vlny pandemie a aktivovali naše bezpečnostní
plány. Rozhodující je ale vždy přístup lidí a naši zaměstnanci odvádějí výbornou
práci, i když to při otočení vodovodního kohoutku nikdo nevidí,“ dodal ředitel.

JVS provozuje svou Vodárenskou soustavu jižní Čechy na rozloze 6300 km2, z níž
pitnou vodou zásobuje na 400 tisíc obyvatel Jihočeského kraje ve více než 150
městech a obcích, z nichž ale některé provozují i vlastní zdroje vody. Vlastníkem
svazu je 266 obcí a měst.

