Oslavte s námi Světový den vody 2019

Jednotlivé společnosti skupiny Veolia pro vás i letos přichystaly řadu zajímavých
aktivit a doprovodných akcí. Chceme vám nabídnout některé z nich.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK)
PVK pořádají tradiční dny otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství v Podolské vodárně, a
to 23. a 24. března 2019 vždy od 9.30 do 16.30 hod. V sobotu 23. března 2019 od 16.00 hod. je
navíc přichystána přednáška hydrogeologa a cestovatele Zbyňka Hrkala na téma „Nedostatek
vody a jeho řešení“. Počet míst je omezen, nutná rezervace vstupenek na www.pvk.cz. Vstup zdarma.
V dubnu PVK pořádají další akce pro veřejnost:
6. dubna – Otevření laboratoří a analýza vzorků studniční vody v Dykova 3, Praha 10 – laboratoř bude
otevřena od 10 do 16 hod., je nutná rezervace přes www.pvk.cz
13. dubna od 10 do 15 hod. se uskuteční Den otevřených dveří v ČOV Horní Počernice – Čertousy
(ul. U úlů), je nutná rezervace přes www.pvk.cz

Královéhradecká provozní, a.s.
Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Hradci Králové - Třebši se uskuteční v sobotu
13. 4. 2019 od 9.00 do 14.00 hod.
Čistírna odpadních vod Hradec Králové čistí odpadní vody z města Hradec Králové a několika
přilehlých měst a obcí, z nichž nejvýznamnější jsou Třebechovice pod Orebem. Ročně se zde vyčistí
3
více než 12 milionů m odpadní vody. Čistírna byla vystavěna v první polovině 90. let 20. století pro
141.000 ekvivalentních obyvatel a zkušební provoz byl zahájen v roce 1995. Čistírna byla vybudována
jako mechanicko-biologická, která odstraňuje z odpadní vody organické látky, dusík a fosfor.
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Labe.

1.SčV, a.s.
Stejně jako v minulých letech pořádá společnost 1. SčV, a.s., Dny otevřených dveří na ÚV a ČOV v
těchto termínech:
ČOV Říčany
ČOV Sedlčany
ČOV Český Brod
ČOV Příbram
ÚV Hvězdička (Příbram)

19. 3. 2019
19. 3. 2019
20. 3. 2019
20. 3. 2019
22. 3. 2019

Prohlídky začínají od 9.00, 10.00, 11.00 a 13.00 hod. V případě zájmu větší skupiny je potřeba čas
předem rezervovat u Kristiny Blaszczykové, tel. kontakt 602 479 451.
Exkurze jsou vhodné zejména pro žáky a studenty základních a středních škol. Dle telefonické dohody
je možné pro skupiny zajistit náhradní termín.
Středočeské vodárny, a.s.
Středočeské vodárny otevřou pro veřejnost ČOV Kladno - Vrapice a ČOV Mělník v pátek 22. 3. 2019
od 8.00 do 15.00 hodin.
Moravská vodárenská, a.s. (MOVO) – den otevřených dveří se uskuteční v pondělí 25. 3. 2019
Letos se poprvé veřejnosti otevře i nově zrekonstruovaná úpravna vody v Tlumačově na Zlínsku.

Doby prohlídek na objektech
* ČOV Nové Sady Olomouc (minirozbory)

12:15

13:15

14:15

15:15

16:15

* ÚV Černovír Olomouc (minirozbory)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ČS Chválkovice, Olomouc (pouze prohlídka)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ČOV Uničov (pouze prohlídka)

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

* ČOV Prostějov - Kralický Háj (minirozbory)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

* ČOV Zlín – Malenovice (minirozbory)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

* ÚV Tlumačov (minirozbory)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

* Zde si návštěvníci, za pomoci laborantek MOVO, mohou nechat provést rychlý mini rozbor vody ze
své studny, kterou si přinesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové láhvi od neslazené minerálky,
požadovaný objem vody je minimálně 0,5 l. Na místě tak lze zjistit pouze orientační hodnoty
dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů. Příchozí si také mohou objednat na pracovištích zkušební
laboratoře č. 1446, akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, rozbor vody ze studny za
zvýhodněnou cenu.
Příjezd autem a parkování:
V Olomouci: Objekty ÚV Černovír a Parní čerpací stanice Chválkovice se nacházejí v ochranném
pásmu vodních zdrojů, příjezd k nim je proto zakázán. V případě zájmu o prohlídku je nejlepší využít
městskou hromadnou dopravu. Oproti tomu na ČOV Olomouc - Nové Sady je možné parkovat přímo
před areálem čistírny, ale opět doporučujeme přijet raději městskou hromadnou dopravou.
Ve Zlíně: Zaparkovat je možné na parkovišti vedle vrátnice do areálu ČOV (za mostem přes Dřevnici
odbočit doprava).

