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• 1. SčV, a. s.
Stejně jako v minulých letech 1. SčV, a. s., pořádá Dny otevře-
ných dveří na ÚV a ČOV v těchto termínech ČOV Sedlčany
18. 3., ČOV Český Brod 18. 3., ÚV Hvězdička (Příbram) 20. 3.,
ČOV Příbram 24. 3., ČOV Čelákovice 25. 3.. Prohlídky začínají
od 9.00, 10.00, 11.00 a 13.00 hodin. V případě zájmu větší
skupiny je potřeba čas předem rezervovat u Kristiny Blaszczy-
kové, tel. kontakt: 602 479 451. 

• Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
K datu Světového dne vody bude v Brně směřovat vyhlášení
výsledků soutěže pro žáky 4. a 5. tříd základních škol Celá třída
odpovídá, kterou vyhlásily Brněnské vodárny a kanalizace a je
tematicky zaměřena na ochranu životního prostředí, koloběh
vody v přírodě, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních
vod. Vztahuje se k učivu, s nímž jsou žáci seznamováni v pří-
rodovědě. Pro děti jsou připraveny pracovní materiály se sou-
těžními otázkami, na které odpovídá třída jako celek. Deset tříd,
jejichž odpovědi budou nejlepší, bude pozváno na představení
Pověsti české Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila, které se
bude konat v Divadle Bolka Polívky. Po jeho ukončení budou
vylosovány tři třídy, které budou odměněny třídenním, dvou-
denním a jednodenním výletem. 

• Královéhradecká provozní, a. s.
Dne 18. 4. bude veřejnosti zpřístupněn věžový vodojem na
Novém Hradci Králové. Veřejnost tak bude mít možnost od 10
do 15 hodin vystoupat na ochoz věžového vodojemu.

• MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., u příležitosti oslav
Světového dne vody a v rámci chystaného Dne otevřených
dveří organizuje prohlídku zatrubněného mlýnského náhonu
v Prostějově, která se uskuteční pouze za bezdeštného počasí
v pondělí 23. března 2020 v 8.00, 10.00 a 12.00 hodin. Jedné
prohlídky v délce 750 m se může zúčastnit maximálně sedm
účastníků. Celá prohlídka trvá přibližně 90 minut. Závazné při-
hlášky k prohlídkám s údaji (jméno a příjmení, e-mail, zvolený
čas prohlídky) zasílejte mailem do 11. března na adresu
smv@smv.cz. Informace o potvrzení účasti budou přihlášeným
poté zaslány do 16. března. Den otevřených dveří proběhne
23. března 2020 v odpoledních hodinách. Na vybraných mís-

tech si zájemci, za pomoci laborantek MOVO, budou moct ne-
chat provést i rychlý minirozbor vody ze své studny. Zájemci
budou moct navštívit ČOV Nové Sady  Olomouc (minirozbory),
ÚV Černovír Olomouc (minirozbory), ČS Chválkovice, Olomouc
(pouze prohlídka), ČOV Uničov (pouze prohlídka), ČOV Prostě-
jov – Kralický Háj (minirozbory), ČOV Zlín – Malenovice (mini-
rozbory), ÚV Tlumačov (minirozbory). 

• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Motto pro letošní Světový den vody zní: Voda a změna klimatu.
Vodohospodáři, starostové a další odborníci z jižní Moravy
a Kraje Vysočina se budou tímto tématem zabývat na slavnost -
ním setkání, které se uskuteční v úterý 17. března v Polné, a to
pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaň-
kové, hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a starosty
města Polná Jindřicha Skočdopole. Akce je organizovaná vo-
dohospodáři sdruženými do Rady povodí Svratky a organizují
ji společně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., (VAS)
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Povodí Moravy, s. p., a Vír-
ský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí. Oslava
Dne vody bude probíhat v celodenním programu složeném
z exkurzí a následně odborného semináře. Hosté se tak budou
moci podívat například na čistírnu odpadních vod v Jihlavě,
vodní nádrž Hubenov nebo poznávat historické a židovské pa-
mátky města Polná. Odpolední seminář bude věnován dopadu
klimatických změn do vodního hospodářství. Přednášet bude
Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny
AV ČR, v. v. i., Lubomír Gloc, generální ředitel VAS, Jakub Ko-
žnárek, generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.,
Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, s. p., a Jin-
dřich Duška, výkonný ředitel Vírského oblastního
vodovodu, s. m. o. K oslavám Světového dne se v následujících
dnech tradičně připojí také divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a. s., Boskovice a Znojmo, jež připravují regi-
onální setkání s představiteli obcí.

• Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Ke Světovému dni vody, který vyhlašuje OSN, se připojují i Os-
travské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK), a to několika aktivi-
tami. Byl zahájen již 19. ročník ekologického hravého projektu
pro základní školy Hledej pramen vody 2020. Jeho součástí je
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i vodárenský geocaching. Partnerem vzdělávací soutěže je sta-
tutární město Ostrava. V sobotu 28. 3. se koná Den otevřených
dveří, a to v Ústřední čistírně odpadních vod v Přívoze, kde se
zájemci mohou seznámit s moderním technologickým proce-
sem čištění odpadní vody, pomocí kamery nahlédnout do ka-
nalizačního potrubí v reálném provozu a také zhlédnout sestup
pracovníka OVAK a. s. do kanalizace. Chemici mohou vkročit
do certifikovaných laboratoří. Areál Úpravny vody  Ostrava-
Nová Ves letos nabízí, kromě standardního okruhu prohlídky,
i návštěvu mini expozice Historie ostravského vodárenství –
Babylon. Prohlídky je třeba rezervovat předem na webu
www.ovak.cz nebo osobně v zákaznickém centru OVAK a. s. Re-
zervační formulář bude spuštěn od března. Od dubna zahaju-
jeme pravidelné exkurze muzea HISTORIE OSTRAVSKÉHO
VODÁRENSTVÍ – BABYLON, čtyřikrát měsíčně ve čtvrtky 15.30
a 17.45. Je nutná rezervace na webu prostřednictvím regis-
tračního formuláře.

• Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., budou pořádat Den otev -
řených dveří v Muzeu pražské vodárenství v Podolské vodárně,
a to v termínu 21. a 22. března 2020, po oba dny v časech 9.30
až 17 hodin.

• Severočeská voda 
V rámci oslav Světového Dne vody skupina Severočeská voda
(SVS – SčVK – SčS) již v předstihu vyhlašuje soutěž pro školní
družiny k biodiverzitě. V letošním roce s tématem pítka pro
ptáky. V den oslav svátku bude umístěn stánek do obchodních
center v Liberci a v Mostě, aby si veřejnost připomněla význam
vody. Pro dospělé bude u stánku připraven kvíz a děti budou
mít možnost se zúčastnit připravených soutěží. Počínaje Svě-
tovým dnem vody bude umožněna školním kolektivům, ale
i kolektivům z řad veřejnosti exkurze na úpravnách vod a čis-
tírnách odpadních vod. Pro zaměstnance společností na severu
Čech, které spojuje „vodařina“ – Povodí Ohře, SVS, SčVK a SčS
bude zorganizováno společenské setkání.

• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
V sobotu 21. března zpřístupní Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod
v Opavě, Karviné, Novém Jičíně a Frýdku-Místku (Sviadnově).
Své brány otevře také největší úpravna pitné vody v regionu
v Podhradí u Vítkova, která bude kvůli velkému zájmu návštěv-

níků zpřístupněna také 28. března. V Úpravně vody Podhradí
lidé navštíví místa, odkud přitekla před šedesáti lety v prosinci
roku 1958 první voda původem z Kružberka do Krásného Pole
u Ostravy, aby zajistila zásobování pitnou vodou pro dyna-
micky se rozvíjející Ostravsko. Prohlédnou si například půso-
bivou halu pískových filtrů, které dokážou upravit až 2 700
litrů pitné vody za sekundu. Kromě exkurze s odborným výkla-
dem bude přistaven v každé lokalitě čistíren odpadních vod ka-
nalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky
a odpady z dešťových vpustí. Provozy budou otev řeny od osmé
hodiny ráno do dvou hodin odpoledne, prohlídky budou pro-
bíhat v hodinových intervalech (tedy 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00 a 13.00). Kapacita bude omezená a jedna skupina může
mít maximálně dvacet pět návštěvníků. Zájemci o návštěvu se
proto musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697
233, případně na emailu hana.chmielova@smvak.cz do
17. března.

• VODÁRNA PLZEŇ a. s.
V souvislosti se Světovým dnem vody připravuje VODÁRNA
PLZEŇ a. s. program pro celé rodiny. Opět proběhne Den ote-
vřených dveří, a to v sobotu 28. 3. 2020. Část programu bude
edukativní, kde zejména dětem připomeneme zábavnou for-
mou význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. Budou
promítány krátké filmy o vodě. Jeden je o cestě vody v řece
Úhlavě, která pramení na Šumavě, a do Plzně, kterou zásobuje
vodou, musí urazit více než 100 kilometrů. Film s populárním
hercem Antonínem Procházkou zkráceně provází diváky ces-
tou procesu výroby pitné vody v úpravně na Homolce. Druhý
film je z čistírny odpadních vod a lidé se z něj dozvědí, co nesmí
házet do kanalizace a splachovat do toalet a podívají se do pro-
vozu, kde se odpadní voda čistí, než se dostane v perfektním
stavu zpět do řeky. Pro veřejnost budou otevřeny 21. března
oba areály – úpravna vody i čistírna odpadních vod, kde se
uskuteční komentované prohlídky. Pro děti je připravena řada
soutěží s vodou i oblíbený maskot Bonifáce, se kterým se
budou moct vyfotit. 

• ČEVAK a. s.
ČEVAK a. s. připravuje na sobotu 21. 3. exkurzi na Úpravně
vody Milence u vodní nádrže Nýrsko. Při exkurzi pracovníci
společnosti ČEVAK a. s. představí, jak se voda upravuje pro
okres Klatovy a Domažlice a návštěvníci se tak dostanou do
prostor, kam každý nemá přístup.
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