
Poruchy na verejnom vodovode 
 
Príčinou zakalenej vody vo verejnom vodovode sú aj poruchy na potrubí. 
 

 
 

 
Naposledy sa stala porucha v Seredi na ul.Garbiarska. v nočných hodinách cca o 01:00 hod.  
Po nahlásení poruchy sa dostavila pohotovostná služba na miesto, ktoré bolo uvedené v hlásení 
o poruche, kde bolo zistené, že pred predajňou  Dáni sa vytvoril kráter. Okamžite po tomto zistení 
o 1.30.hod. sa začali práce na odstránení poruchy. 
 

 
 

 
 
 



           Bolo potrebné uzatvárať   prívody vody do lokality poruchy zo všetkých smerov. 
           Pri odstraňovaní poruchy je potrebné presne vytýčiť podzemné vedenia, aby           
           nedošlo pri výkopových prácach k ich porušeniu. Výkopové práce boli zahájené bez   
           vytýčenia ostatných podzemných vedení s rizikom, že môže dôjsť k ich poškodeniu bágrom.  
           Keby sme čakali na ich vytýčenie, poruchu by bolo možné odstrániť až v pondelok popoludní. 
 

 
         Počas bagrovania sa zistilo, že vodovod nebol zhotovený odborne (dodávateľom aj 
         investorom bola iná organizácia, nie ZSVS, a.s.).  V tesnej blízkosti potrubia sa 
         nachádzali kúsky betónov, tehál a kameniva. Po odokrytí potrubia sa zistilo, že vodovod 
         bol uložený na betónovej platne a  zasypaný nevhodným materiálom (stavebný odpad), ktorý  
         spôsobil prasknutie potrubia. 

 

 
                   Dodávateľ stavby „zabudol“  na vodovod pripevniť vyhľadávací vodič, ktorý slúži na                    
                   vyhľadávanie plastových rozvodov pod zemou. Napriek tomu sme začali 
                   s výkopovými  prácami aby bola čo najskôr obnovená dodávka vody. 



 
                    Pracovníci robili v sťažených podmienkach. 
 
 

 
                    Poškodené potrubie. 



 
Poškodený úsek potrubia v dlžke cca 2 m, bol odstránený a nahradený novým kusom. 
 
Po odstránení poruchy bolo zahájené preplachovanie potrubia v okolí poruchy za účelom prečistiť 
vodovodné potrubie od nečistôt, ktoré sa v dôsledku poruchy dostali do potrubia. 
Dodávka vody bola obnovená o 9.00. hod. 
Nakoľko po natlakovaní potrubia vodárenská spoločnosť nemá možnosť (technicky sa to nedá 
realizovať) do ukončenia preplachovania blokovať odber vody z vodovodu, automaticky sa stane, že 
u odberateľov odoberajucich vodu bezprostredne po odstránení  poruchy sa objaví zakalená voda. 
Zamestnanci ZSVS a.s. v priebehu dňa uskutočňovali preplachy aj na miestach, ktoré boli nahlásené 
obyvateľmi mesta Sereď, že tečie zakalená voda. 
  
Náklady na opravu poruchy vrátane spätných úprav povrchu chodníkov sú vyčíslené na 3000 EUR. 
Na krytie vynaložených nákladov treba predať 2380m

3 
 vody, pričom mesačná spotreba vody 

priemernej domácnosti je cca 8 m
3
.  

 
Stalo sa to v nedeľu 16.9.2012  v noci o 01:00 hod.  
 
 
 
                                                                                              Ľuboš Valentovič 
                                                                                            Vedúci VPS  SEREĎ 


