Severomoravských vodovodů
a kanalizací Ostrava a.s.

Zásobování pitnou vodou
 Společnost SmVaK Ostrava v roce 2016 provozovala 5 054 kilometrů
vodovodní sítě včetně 131 819 vodovodních přípojek, 370 vodojemů
s celkovým objemem 388 671 m3 pitné vody a 217 čerpacích stanic.
 Vysoká kvalita pitné vody, která patří mezi nejlepší v České republice,
je dána kvalitou zdrojů, sofistikovaným procesem úpravy a distribuce.
Kvalitě pitné vody je věnována zásadní pozornost.
 Počet obyvatel napojených na dodávky pitné vody činil v roce 2016 více
než 727 500.
 V roce 1995 činila délka vodovodní sítě 3839 kilometrů a napojeno bylo
na vodovod pro veřejnou potřebu 700 tisíc obyvatel z celkem 859 tisíc
žijících v zásobovaných oblastech. V roce 2016 bylo z 834 tisíc bydlících
v zásobovaných oblastech napojeno na vodovod provozovaný společností
SmVaK Ostrava 728 tisíc lidí.
 Ztráty ve vodovodní síti v roce 2016 činily 12,8 % oproti více než 23 %
v roce 1995.

Úpravny a zásobování lokalit
 Úpravna vody Vyšní Lhoty zásobuje především lokality v okrese
Frýdek-Místek, především Těšínsko. V systému je více než 40 odběrných
míst, největšími odběrateli jsou města Třinec, Český Těšín a pivovar
v Nošovicích.
 Úpravna vody Nová Ves zásobuje lokality v části okresu Frýdek-Místek,
části okresů Karviná, Nový Jičín, Ostrava a město Jastrzębie-Zdrój
v Polsku. V systému je 125 odběrných míst.
 Úpravna vody Podhradí zásobuje dvěma směry (severní a jižní) lokality
v okresech Opava, Ostrava, Karviná, Nový Jičín a Přerov. Třetí přivaděč
dodává vodu do části Ostravy a severní části okresu Nový Jičín. Návazný
přívodní řad Fulnek-Hranice dodává vodu do okresu Přerov a části Fulneku
a Nového Jičína. Z úpravny směřuje výtlačný přívodní řad do Vítkova. Dále
zásobuje například Budišov nad Budišovkou a Melč v okrese Opava.
 V systému je 127 odběrných míst.
 Další lokality v regionu působnosti jsou zásobovány z lokálních zdrojů
(5 % objemu vyrobené a dodané pitné vody).
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