AD12

SPOTŘEBA PITNÉ VODY VE MĚSTĚ/MĚSTSKÉ ČÁSTI/OBCI Z
VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

Číslo

AD12

Název indikátoru

Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných
zdrojů

Oblast

A

Definice indikátoru

Celková spotřeba pitné vody z veřejných vodohospodářských
zdrojů přepočtena v litrech na jednoho obyvatele a jeden den v
daném referenčním roce.

Jednotka indikátoru

l/obyv/den

Klíčová slova

Pitná voda, spotřeba, veřejné zdroje

Důvod sledování a
využitelnost

Město/městská část/obec musí kromě běžných podmínek dokázat
zajistit dostatečnou kapacitu zdrojů pitné vody pro obyvatele a
jiné subjekty ve městě/městské části/obci (ať už ze zdrojů na
území města/městské části/obce, nebo napojením na zdroje
mimo něj) i v době zvýšené frekvence a intenzity suchých
období a poklesu hladin rezervoárů (u povrchových zdrojů) a
hladin spodní vody (v případě podzemních zdrojů). Jedním z
adaptačních opatření na změnu klimatu, je i snižování spotřeby
stále více nedostatkové pitné vody. Spotřeba se dá snižovat tak
sníženou spotřebou v domácnostech a dalších subjektech, které
spotřebovávají pitnou vodu, ale také novými technologiemi,
snižováním úniků z vodohospodářské soustavy, zda motivačními
nástroji na snižování spotřeby (např. cenovou politikou
vodárenských společností). Snižování spotřeby kompenzuje
nutnost hledání údržby nových zdrojů.

Úplnost, reprezentativnost,
validita

Indikátor je dostatečně reprezentativní i když je široce definován
a různorodý ve svých detailech.
Limit indikátoru je v tom, že spotřeba vody se měří jako
průměrná, i když je známo, že nízkopříjmové (zranitelné) skupiny
mají nižší spotřebu (až na hranici hygienického minima) a
naopak vysokopříjmové skupiny velmi vysokou spotřebu.
Současně v tomto indikátory jsou zahrnuty domácnosti, ale také
další veřejné a podnikatelské subjekty, což může způsobovat
nejednoznačnost v interpretaci.

Popis zpracování dat
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Údaje o celkové spotřebě pitné vody v daném referenčním roce
se přepočítají na počet obyvatel města/městské části/obce a na
jeden den.
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Zdroj dat

Místní vodárenské a kanalizační instituce, statistické údaje (např.
Výzkumný ústav vodního hospodářství)

Frekvence sledování

Jednou ročně

Ovlivnitelnost městem

Město/městská část/obec ovlivňuje tento indikátor jednak
cílenou informační kampaní, doporučeními a regulací a také
cenovou politikou, jako člen vodárenské společnosti

Způsob prezentace

Výsledky budou prezentovány v jednotném rámci Klimasken
prostřednictvím pětistupňové škály

Zodpovědnost

Zpracovatel Klimasken, město/městská část/obec, vodárenská
společnost
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