
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka1211 

 

tel.: +420584411545 e-mail: info@vakjes.cz  bankovní spojení:  KB Jeseník IČ:    65138066 ID DS: kncgujn 
  www:   www.vakjes.cz číslo účtu:  5939330267/0100 DIČ:  CZ65138066 
  
     Stránka 1 z 1                         

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

VAK JESENICKA SE SNAŽÍ MÍT VODU POD KONTROLOU 
JESENÍK (22. 3. 2021) – Dnešním dnem si připomínáme Světový den vody a jak jinak si tento pro nás vodaře 
významný den připomenout, než pozitivní bilancí vody. Šetřit vodou je úkol i pro VAK Jesenicka, dokonce 
aspirujeme na lídrovství změn náhledu společnosti na vodu jako surovinu. Proto máme web Jesenickavoda.cz, 
proto se každý rok snažíme i u sebe hledat prostor ke zlepšení. 

Když se vodohospodáři pokouší snížit spotřebu vody, úplně nejvíc to v jejich podání znamená rychlé řešení zejména 
havárií vodovodního řadu, to za prvé, ale taky dlouhodobé snižování ztrát vody je velmi důležité, to za druhé. 

„Jsme opravdu hrdí na to, že naše společnost je v tomto úsilí úspěšná a číslo vyjadřující ztrátu vody každoročně klesá, 
vloni jsme se dostali na hodnotu 9,2 %.“, řekl technický ředitel společnosti Robert Černý. Připomeneme, že před 
deseti lety jsme se pohybovali nad 20 procenty. Bez zajímavosti není, že průměrné ztráty v české republice byly 
v roce 2018 necelých 15,8 %.  

Pro snižování úniku vody z různých mikroprasklin a obtížně identifikovatelných miniporuch je klíčové neustále 
investování do obnovy a modernizace vodohospodářské infrastruktury, VAK Jesenicka to má za jednu z priorit. Hned 
vedle dodávky kvalitní pitné vody. 

 

Vývoj ztráty vody VAK Jesenicka v letech 2016-2020 

ROK ZTRÁTA V % 

2020 9,2 % 

2019 9,7 % 

2018 11,2 % 

2017 17,4 % 

2016 17,9 % 

Zdroj: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 

 
FOTO:  
Graf ZTRÁTA VODY Vak Jesenicka, r. 2007-2020 (viz přílohu) 

  
KONTAKTNÍ OSOBY: 
Ing. Lenka Podhorná, ředitelka společnosti, +420 737 436 330, podhorna@vakjes.cz  
Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616, cerny@vakjes.cz  
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