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• Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Světový den vody, 22. března 2021, je o tom, co voda znamená

pro lidi, její skutečné hod-
notě a jak můžeme lépe
chránit tento životně důle-
žitý zdroj. Protože VODA JE
ŽIVOT. 385 zaměstnanců
Ostravských vodáren a ka-
nalizací a. s. se každý den
stará o zabezpečení plynu-
lého chodu vodárenské spo-
lečnosti. 24 ho din denně.
365 dní v roce. Za všech
okolností. Společnost při-
pravila pro Světový den
vody kresbu vodního anděla
pro děti na vystřihnutí 
dostupného na facebooku

www.facebook.com/ovak.cz.

• ČEVAK a. s.
Voda a její hodnota. Takové bylo téma letošního Světového dne
vody 22. března. Jak moc cennou surovinou čistá pitná voda
je, si lidstvo v posledním roce uvědomuje více než kdykoliv
předtím. Voda je totiž důležitou podmínkou pro dodržování hy-
gienických opatření, která jsou zásadní v boji s pandemií ne-
moci covid-19. Společnost ČEVAK a. s. zásobuje každý den
pitnou vodou více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje
a také v částech krajů Plzeňský a Vysočina. „Naší prioritou jsou
v každé době spolehlivé dodávky pitné vody, ale také čištění
vody odpadní. Přestože naši zaměstnanci musí dodržovat
všechna epidemická opatření a jejich práce je v těchto měsících
o mnoho obtížnější, jsme rádi, že se nám tento úkol daří plnit,“
řekla mluvčí společnosti Jitka Kramářová. Dodala, že v souvi-
slosti s epidemií nemoci covid-19 společnost již vloni na jaře
přijala přísná bezpečnostní opatření. Jejich cílem je ochránit
zaměstnance, a tím také zachovat plynulý provoz všech vodá-
renských zařízení. Letošní motto Světového dne vody, který si
připomínáme od roku 1993, zdůrazňuje, že voda je základní
podmínkou lidského života a je přítomna ve všech jeho oblas-
tech. Počínaje hygienou a zdravím, produkcí potravin, průmys-
lem, ale její hodnota se odráží i v lidském zdraví, vzdělávání
nebo kultuře. Tento den má zvýšit povědomí o tom, že zatímco
pro většinu z nás je čistá toaleta, tekoucí voda z kohoutku
a pravidelná sprcha samozřejmou součástí dne, pro 2,5 miliar -
dy lidí na celém světě znamená luxus, který si nemohou dovo-
lit. Jedním z cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN přitom
je zajistit vodu a hygienu pro všechny do roku 2030. Šetrným
nakládáním s vodou se dlouhodobě zabývá také projekt DO -
ODPADU aneb Co do kanalizace nepatří. Toaleta není odpad-
kový koš! I to je jedno z klíčových témat, kterým se program
zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či

dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná.Více o programu na-
jdete na www.doodpadu.cz.

• Severočeská voda
Letošní Světový den vody slavíme v jiné atmosféře než v mi-
nulých letech. A nadčasové pojetí tématu, které je zdánlivě vše-
zahrnující, nás tak jako tak vede k jediné myšlence: jak je voda
nenahraditelná, jak se bez ní nedá žít. Zní to jako fráze, ale
v tomto případě je to fráze užitečná a rozhodně není na škodu
připomenout si ji často. Vždyť i to nejsnadnější epidemiolo-
gické opatření obsahuje odkaz na vodu: Myjte si ruce, pama-
tujte na hygienu! Severočeští vodohospodáři letos v rámci
propagace myšlenek Světového dne vody oslovili ty, kteří roz-
hodně nešetří upřímností – děti. Jejich úkolem bylo odpovědět
na otázku, jaký má pro ně voda význam, a namalovat obrázek
znázorňující vodu. Odpovědi odzbrojují svojí kouzelností, ve
které se skrývá čirá esence vody – její životadárnost. Jak od-
povědi naznačují, děti vidí vodu všude. Ať už jako součást jí-
delníčku, domácnosti, nebo rekreační kratochvíle, voda je
nedílnou součástí našeho života od začátku do konce. Bohužel
si její důležitost většinou uvědomíme až v momentě, kdy chybí.
I proto jsou iniciativy, jako je tato, edukačně velmi významné,
protože upozorňují od dětství na význam vody a důležitost
ochrany přírodních zdrojů. Lidé pak možná nemyslí na vodu
jako na něco samozřejmého, snadno dostupného, co by mělo
být vždy, pro všechny a zdarma. Vodu jako chemickou látku,
surovinu, životní nutnost, zdroj inspirace a zázrak představu-
jeme ve školách mimo jiné v rámci projektu Bádání o vodě.

Chceme tak pomáhat rozvinout lepší povědomí o všech aspek-
tech, vlastnostech a hodnotě této chemicky jednoduché, ale 
nesmírně významné sloučeniny. Konkrétní zapojení vodoho-
spodářů do vzdělávání chápeme jako potřebnou součást své
práce. Voda je pro nás, severočeské vodohospodáře, nejen hod-
notou, ale i závazkem. Spravovat více než 13 000 kilometrů
potrubí, provozovat asi tisícovku objektů, ročně investovat více
než 1,5 miliardy do modernizace, rekonstrukcí a oprav, pečo-
vat o 1,1 milionu odběratelů, hlídat kvalitu vody… to je práce,
kterou všichni zaměstnanci skupiny Severočeská voda plní
s maximálním nasazením, profesionalitou a radostí. Skupina
připravila pro děti a veřejnost soutěž na facebooku Severoče-
ská voda www.facebook.com/severoceskavoda.

• Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.
Dne 22. března si připomínáme Světový den vody. Každý rok
se může veřejnost i děti z místních škol podívat, jak probíhá
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čištění odpadních vod v našich čistírnách. Bohužel, vzhledem
ke stále trvající pandemii společnost musela již druhým rokem
tuto hojně navštěvovanou akci zrušit. Tento den si mohla ve-
řejnost připomenout alespoň reportáží z roku 2016, virtuálně
zavítat na ČOV v Jičíně, a to přes odkaz umístěný v playlistu
Z našich aktivit na kanálu na YouTube SkVOStná voda z Čes -
kého ráje www.youtube.com/watch?v=0PxmF5vzemk&list=
PLbRAdjWrBgc0kdMjRrrLR5aYqg4K41fOB&index=2.

• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
Kvůli pandemické situaci nemohly Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s. uspořádat tradiční a každoročně ob-
líbené akce pro veřejnost ve vodárenských provozech. Ty ostat -
ně bylo nutné v plné fázi příprav rušit i před rokem během
první pandemické vlny v naší zemi. Covidová pandemie pou-
kázala na to, jak významnou roli voda v našem každodenním
životě hraje. „Co pro nás voda a bezproblémový přístup k ní
znamená, potvrdila také pandemická situace onemocnění
covid-19, která začala před více než rokem. Zpočátku panovaly
například nejasnosti ohledně toho, zda hrozí riziko šíření no-
vého typu koronaviru prostřednictvím pitné nebo odpadní
vody. Tyto obavy byly poměrně brzy vyvráceny. Jsem nesmírně
hrdý na to, že se nám podařilo v průběhu celého období, kdy
jsme museli přijmout celou řadu technických, provozních nebo
personálních opatření, zajistit stabilní dodávky kvalitní pitné
vody pro více než milion obyvatel Moravskoslezského a Olo-
mouckého kraje, stejně jako bezproblémové odvádění a čištění
vody odpadní. Často jsme procházeli dosud neprobádanými
cestami, hledali nové postupy a opatření, jak se s naprosto
novou výzvou vypořádat. Za to si zaslouží poděkovat přede-
vším všichni naši zaměstnanci. Ti nejsou vidi-
telnými hrdiny v první linii jako například
zaměstnanci zdravotnického sektoru nebo bez-
pečnostních složek, přesto je jejich role neméně
významná. A ne-li vodaři, pak #vodavprvnilinii
rozhodně pozici zaujímá, protože bez ní by-
chom neměli nejmenší šanci současnou situaci
zvládnout. A často si tuto skutečnost bohužel
neuvědomuje jak společnost jako celek, tak její
reprezentanti. Vodárenské společnosti se mu-
sely v covidové době spolehnout samy na sebe
a obstály v tom v naší zemi se ctí,“ říká gene-
rální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. 

• Královéhradecká provozní, a. s.
U příležitosti Světového dne vody každoročně otevírá Králové-
hradecká provozní, a. s., (KHP) brány běžně nepřístupných vo-
dárenských objektů. V předchozích letech tradičně pořádala
pro veřejnost Dny otevřených dveří na vodárenských objek-
tech, které spravuje. V minulosti se tyto akce uskutečnily na
věžovém vodojemu, v podzemním vodojemu na Novém Hradci
Králové nebo na čistírně odpadních vod v Hradci Králové
v Třebši. „V letošním roce nám situace nepřeje a z důvodu vlád-
ních hygienických opatření týkajících se onemocnění covid-19
jsme bohužel nemohli Den otevřených dveří uspořádat. Naším
původním záměrem bylo představit veřejnosti nově vybudova-

nou interaktivní expozici o vodárenství VODOVODOV“, prozra-
dil provozní ředitel KHP Tomáš Hosa. Expozice o vodárenství
byla dokončena v září loňského roku. Jakmile to hygienická
opatření dovolí, bude otevřena veřejnosti zdarma. Celá expo-
zice je hravým prostorem, který přibližuje a představuje dětem
i veřejnosti vodu v mnoha jejich formách a podobách, vodu
v přírodě, vodu v průmyslu i historii hradeckého vodárenství.
Snoubí se zde moderní technologie s přírodou a sloužit bude
nejen veřejnosti, ale i jako vzdělávací prostor pro zaměstnance
společnosti. Na malou ochutnávku toho, co návštěvníky čeká,
je možné se podívat na videu na webových stránkách společ-
nosti www.khp.cz/voda-hrou/vodovodov/.

• Středočeské vodárny, a. s.
Již podruhé je Světový den vody poznamenán pandemickou 
situací a pro širokou veřejnost jsou tak brány vybraných vo-
dohospodářských zařízení uzavřeny. A protože voda je nena-
hraditelná, zaslouží si oslavit svůj svátek alespoň ve svém
přirozeném prostředí, a to formou naučné stezky. „Když nemů-
žeme s ohledem na současnou situaci pozvat svoje zákazníky
do vodárny, alespoň je můžeme nalákat do přírody na naučnou
stezku do Mšena na Kokořínsku, kde se zájemci mohou sezná-
mit s celým vodárenským systémem a dalšími zajímavostmi
vztahujícími se k vodě,“ řekl Pavel Pobříslo, provozní ředitel
společnosti Středočeské vodárny, a. s. Trasa 10 km naučné
stezky Voda – zlato zdejšího kraje vede po místních turistic-
kých trasách. Součástí stezky je i devět infotabulí. „Naučnou
stezkou chceme ukázat, jaké úsilí naši předci museli vynaložit,
aby se vybudoval vodárenský systém, který ve 30. letech
20. století byl největší v Evropě a slouží do současnosti,“ vy-

světlil Pavel Pobříslo. Význam stezky spočívá v tom, že ukazuje
důležitost vodárenství, které je jinak vnímáno jako okrajové
a v některých případech opomíjené odvětví. Mšensko má pout-
avou historii týkající se vzniku Mšenského skupinového vodo-
vodu. Kromě vodovodního systému, který se začal budovat
v roce 1922, naučná stezka vede nejen k městským lázním, mí-
stním rybníkům a studánkám, ale i k mokřadům v okolí toku
Pšovka, jímacímu území Stříbrník a k bývalému Boudeckému
mlýnu. Posledními zastávkami je čistírna odpadních vod a Hlo-
vecká studánka. Naučná stezky vznikla v roce 2014 ve spo -
lupráci města Mšeno a společností Vodárny Kladno –
Mělník, a. s., a Středočeské vodárny, a. s.

Zdroje rubriky Z regionů: internet a tiskové zprávy uvedených vodárenských společností.
Rádi uveřejníme informace i o vašich akcích či projektech. Napište nám o nich do redakce.
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