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• Více než dvě stovky návštěvníků si dne 24. 3. prohlédly areál
čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích. Vodohospo-
dářská společnost ČEVAK a. s. v čistírně u příležitosti Světo-
vého dne vody uspořádala den otevřených dveří. Zájemci se
při něm dozvěděli, co vše se s odpadní vodou děje, než se může
čistá vrátit zpět do přírody. Prošli si naučnou stezku charakte-
rizující nejdůležitější činnosti procesu čištění odpadní vody.
Odborný výklad prohlídky doplnili pracovníci ČEVAK a. s. 

• Pilotní projekt Systém Florian byl představen ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje u příleži-
tosti Světového dne vody v Českých Budějovicích. Aplikaci po-
skytla společnost ČEVAK a. s., která provozuje v jižních
Čechách přes 4 000 km vodovodů, na nichž jsou mimo jiné
osazeny i požární hydranty. Právě pro získání aktuálních infor-
mací o hasební vodě a pro rychlé vyhledání zdroje požární
vody slouží Systém Florian. Usnadňuje tak přístup k ověřeným
technickým údajům, což zvyšuje efektivitu zásahu a snižuje
škody na majetku. Systém poskytuje aktuální technické para-
metry požárních hydrantů, umožňuje jednoduchou orientaci
v aktuálních mapách, rychlé vyhledávání v terénu a jednodu-
ché ovládání. Aplikace v české verzi navazuje na praxí prově-
řený systém, jenž je již užívaný v sousedních zemích, jako je
Rakousko či Německo. Velitelé zásahu mají díky Systému Flo-
rian připojení online i offline na svých tabletech nebo chytrých
telefonech. Jednoduše a rychle tak získají aktuální technické
parametry o konkrétním hydrantu, včetně jeho zanesení v ma-
pových podkladech přímo v místě zásahu. Zatím tento systém
zkušebně využívají profesionální hasiči na českobudějovicku.
Záměrem ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o. je nabízet a podporo-
vat tento systém ve všech provozovaných lokalitách na území
České republiky. 

• Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., u příležitosti oslav
Světového dne vody a v rámci každoroční akce Den otevřených
dveří připravila novou, jedinečnou prohlídku zatrubněného
mlýnského náhonu v Prostějově, která se uskutečnila dne
19. března 2018 v dopoledních hodinách. Jedné prohlídky
v délce 750 m se mohlo zúčastnit maximálně 7 účastníků
a celá prohlídka trvala přibližně 90 minut. Také se předpoklá-
dala dobrá fyzická kondice, schopnost pohybovat se plynule
a bez psychických zábran v uzavřených a stísněných prosto-
rách. V rámci letošního Dne otevřených dveří si zájemci mohli
prohlédnout také prostory a technická zařízení některých dal-
ších provozovaných objektů společnosti. Stejně jako každý rok
se na některých objektech prováděly zdarma rychlé mini roz-
bory vzorků vody ze studní. Na místě tak bylo možné zjistit ori-

entační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů.
Příchozí pak obdrželi kontakty na zkušební laboratoř č. 1446
akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, kde si
mohou objednat podrobnější rozbor vody.

• Slovo „OVAK“ si bylo třeba poznačit do diáře u 24. 3. Právě
tehdy se totiž konal Den otevřených dveří ve společnosti Os-
travské vodárny a kanalizace a. s. Ostravané si mohli prohléd-
nout běžně nepřístupné prostory a poznat vodu skutečně
zblízka. OVAK nabídl komentovanou prohlídku Ústřední čis-
tírny odpadních vod v Přívoze, která výrazně pomáhá život-
nímu prostředí v Ostravě. Lidé mohli rovněž poznat moderní
technologický proces čištění odpadní vody, pomocí kamery na-
hlédli do kanalizačního potrubí v reálném provozu a také mohli
vidět sestup pracovníka OVAK do kanalizace. Areál Úpravny
vody Ostrava-Nová Ves letos nabídl, kromě standardního
okruhu prohlídky, návštěvu jedinečné expozice Historie ostrav-
ského vodárenství – Babylon. Občané nahlédli do počátků zá-
sobování města Ostravy pitnou vodou. 

• Pražské vodovody a kanalizace, a. s., připravily ke Světovému
dnu vody Dny otevřených dveří Muzea pražského vodárenství.
Letos dorazilo o víkendu 17. a 18. března přes tři a půl tisíce
návštěvníků. Největším tahákem byla novinka v expozici – vy-
bavení koupelny z poloviny třicátých let minulého století.   Zá-
jemce zaujala také přednáška egyptologa a archeologa prof.
Miroslava Bárty na téma Voda – zlato současnosti, která se ko-
nala v hale strojovny Podolské vodárny. 

• Vodohospodáři Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.,
(SčVK) v letošním roce připravili akce ke Světovému dni vody
na mnoha místech provozovaného území. Exkurzí se zúčastnilo
195 zájemců. Proběhly také dvě besedy a uskutečnily se i před-
nášky na téma voda ve školách. V letošním roce byl svátek
vody symbolicky připomenut i těm nejmenším. SčVK připravily
pro děti z kojeneckých ústavů Ústeckého i Libereckého kraje
zubní kartáčky. Důležitost pitné vody byla propagována na
stáncích v obchodním centru Fórum v Ústí nad Labem (22. 3.)
a v OC Nisa v Liberci (23. 3.). Proběhl také již devatenáctý roč-
ník fotografické soutěže s námětem Když voda promluví, kte-
rou uspořádalo Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole
Humanitas v Litvínově ve spolupráci s vodárenskými společ-
nostmi Severočeská vodárenská společnost a. s., Severočeské
vodovody a kanalizace, a. s. a Povodí Ohře s. p. Výsledky byly
vyhlášeny dne 21. března. Všechny zaslané fotografie je možné
si prohlédnout na výstavě v aule Scholy Humanitas do
27. dubna.

Světový den vody 2018 v regionech
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Zdroje: internet a tiskové zprávy vodárenských společností.

Fotografie ke Světovému dnu vody v regionech najdete na třetí straně obálky tohoto čísla časopisu Sovak.

• Dne 24. března zpřístupnily Severomoravské vodovody a ka-
nalizace Ostrava a. s. veřejnosti areály ČOV v Opavě, Kopřiv-
nici, Karviné a Frýdku-Místku (Sviadnově), zmodernizovaný
centrální dispečink v Ostravě a největší úpravnu vody v Pod-
hradí u Vítkova. Provozy navštívilo zhruba 300 návštěvníků.
Kromě exkurze s odborným výkladem byl přistaven v každé lo-
kalitě čistíren odpadních vod kanalizační vůz. 

• Během letošního Dne otevřených dveří Středočeských vodá-
ren, a. s., v rámci Světového dne vody, byly pro zájemce z řad
veřejnosti zpřístupněny vodárenské objekty na Kladně, Měl-
níce a na Klíčavě. Návštěva Úpravny vody Klíčava byla dne
17. března  zájemcům umožněna naposled před plánovanou
rekonstrukcí. Nejvíce dotazů se týkalo úpravy povrchové vody
a nadcházející rekonstrukce. I přes nepřízeň počasí úpravnu
vody navštívilo na 100 zájemců. Na všetečné otázky školní
mládeže odpovídali zaměstnanci střediska kanalizace na čis-
tírně odpadních vod v Mělníce. Pro zájemce na čistírně odpad-
ních vod v Kladně-Vrapicích byla připravena nejen prohlídka
po zrekonstruovaném areálu, ale i ukázka práce kamerového
vozu. Velký úspěch slavil digitální záznam z prohlídky kanali-
zace ve Slaném, který zaznamenal potkany při jejich cestě za
potravou. Dospělé upoutalo také to, že kamera odhalí všechny
viditelné závady na kanalizaci a díky ní lze označit místo zá-
vady. 

• Vodohospodáři z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina letos
oslavili Světový den vody v úterý 20. března na celodenním
odborném semináři organizovaném Povodím Moravy, s. p., VO-
DÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., a Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi, a. s. Akce se konala v Brně-Líšni
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila
Šimka, primátora města Brna Ing. Petra Vokřála a starosty
městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislava Štefana. Pro účast-
níky byly připraveny na dopoledne odborné exkurze, například
na vodní dílo Boskovice, kde v současné době probíhá rekon-
strukce. Závěr dne pak patřil netradičnímu vystoupení věno-
vanému pokusům s vodou a párou, které připravilo Divadlo
fyziky. Vedení  boskovické divize VAS připravilo oslavu Světo-
vého dne vody na 23. března, kdy hostům představila úpravnu
vody v Černé Hoře, ale i místní pivovar, který je největším od-
běratelem vody v celém regionu. Loucký klášter ve Znojmě se
pak stal 27. března hostitelem Světového dne vody. Tradiční
setkání se neslo v duchu odborného semináře pro starosty
obcí, zástupce veřejné správy a samosprávy.

• V sobotu 24. března 2018 proběhl Den otevřených dveří spo-
lečnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. Kromě exkurzí na úpravně
vody a čistírně odpadních vod čekal na účastníky bohatý do-
provodný program. Plzeňská vodárna připravila pro Plzeňany
při této příležitosti Den otevřených dveří. Ve Škoda Sport
Parku, který se nachází nedaleko sídla společnosti, bylo mnoho
zábavných atrakcí od těch nafukovacích pro ty nejmenší až po
naučnou vodní stezku pro starší a zvídavější. Především fotba-
lové fanoušky pak potěšila autogramiáda zástupců z řad FC
Viktoria Plzeň Tomáše Hořavy a Milana Havla. Atrakce pro děti
byly připraveny také v areálu ČOV. Velký zájem byl o exkurze,
které byly bez výjimky plné. 

• Na Světový den vody připravila Vodohospodářská společnost
Dobříš spol. s r. o. pro děti v Muzeu Dobříš vodohospodářský
program O vodě. Hlavní náplní tohoto programu bylo vysvět-
lení významu vody jako nepostradatelné složky životního pro-
středí a jako strategické suroviny, která ovlivňuje náš
každodenní život a dění kolem nás. Dětem ze základní školy
Dobříš zástupci společnosti vysvětlili koloběh vody v přírodě
a způsob čištění vody. A protože děti mají rády i zábavu, do
programu byl zařazen i chemický pokus. 

• Jak se upravuje pitná voda pro okres Klatovy a Domažlice, co
je potřeba k tomu, aby stačilo jen otočit kohoutkem? To vše
a ještě mnohé další informace se při příležitosti Světového dne
vody dozvědělo 250 návštěvníků všech věkových kategorií,
z nichž nejstarší návštěvnici bylo 88 let. Zaměstnanci společ-
nosti VODOSPOL s. r. o. pro ně v sobotu 24. března 2018 při-
pravili Den otevřených dveří s exkurzí na úpravně vody
Milence. „Den otev řených dveří jsme uspořádali poprvé. A to
zejména jako oslavu třiceti let od spuštění úpravny vody Mi-
lence. Na základě velmi kladných ohlasů od návštěvníků by-
chom v tomto velice rádi pokračovali každý rok,“ doplnil
jednatel společnosti Jan Tureček.

• Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., si každo-
ročně s příchodem jara připomíná Světový den vody.  V sobotu
24. března od 9.00 do 12.00 hodin byla pro veřejnost zpřís-
tupněna Úpravna vody v Kroměříži, čistírna odpadních vod
v Kroměříži a čistírna odpadních vod v Holešově. Exkurzí se
zúčastnilo kolem 120 lidí a nejvíce se zajímali, jak se vyrábí
voda. Pro děti společnost nechala natočit film o kapičce vody
(koloběh vody v přírodě). Za odměnu děti během Dne otevře-
ných dveří kreslily obrázek s tematikou vody.

Sovak 0418  09.04.18  17:21  Stránka 29




