
 

 
 

Vodárenské společnosti ze skupiny Veolia Česká republika připravily u příležitosti Světového 
dne vody 2015 pro veřejnost řadu akcí a exkurzí. Najděte si čas na návštěvu, budete vítáni! 
 
1.SčV   
Exkurze na čistírny odpadních vod (ČOV) a úpravnu vody Kozičín. Časy jsou vždy stejné a prohlídky 
začínají od 9, 10, 11 a 13 hodin.  

- ČOV Milín  20.3. 
- ČOV Český Brod  23.3. 
- ČOV Říčany  24.3. 
- ČOV Sedlčany 24.3. 
- ČOV Příbram 27.3. 
- ÚV Kozičín  26.3. 

 
Středočeské vodárny  
V pondělí 23. března otevřou areál vodárny na Kladně (ulice U Vodojemu 3085), veřejnosti zpřístupní 
dispečink a věžový vodojem, dále ČOV Kralupy nad Vltavou a ČOV Mělník, vždy od 8 do 17 hodin. V 
sobotu 21. března bude od 9 do 16 hodin otevřena úpravna vody na Klíčavě  
 
Vodárna Plzeň  
Pro veřejnost otevře 22. března čistírnu odpadních vod v Plzni (ulice Jateční). Z organizačních 
důvodů je nutné se dopředu nahlásit, a to emailem: milan.rataj@vodarna.cz, příp. v pracovní době 
(PO-PÁ 7-15h) i telefonicky: 377 413 623. Zkušení průvodci Vám budou k dispozici na prohlídky od 9 
a od 13 hodin. Nově bude otevřena i čistírna odpadních vod ve Starém Plzenci (ulice Luční). Exkurze 
zde budou organizovány po skupinách, a to od 9 do 13 hodin. 
 
Pražské vodovody a kanalizace (PVK)  
Pořádají tradiční dny otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství ve vodárně v Podolí. Otevřeno 
bude 21. a 22. března, vždy od 9,30 do 16,30 hodin. Pro děti je připravené divadelní představení O 
zlaté rybce, které se bude konat v čerpací stanici vodárny Podolí v sobotu 21. března od 11 a od 14 
hodin. Kapacita je omezená, proto pokud chcete vidět premiéru představení divadelního souboru 
Pruhované panenky, přijďte včas! 
 
Moravská vodárenská (MOVO)  
Pořádá dny otevřených dveří v pondělí 23. března v odpoledních hodinách. Navíc nabízí na některých 
objektech i menší rozbory vody, z vlastních studní návštěvníků. Zjistí orientační hodnoty dusičnanů, 
tvrdosti vody a amonných iontů. Doby prohlídek na jednotlivých objektech: 

- ČOV Nové Sady Olomouc (minirozbory) 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15  
- Úpravna vody 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  
- Úpravna vody Klečůvka u Zlína (minirozbory) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00  

 
Královéhradecká provozní 
Organizuje dny otevřených dveří v měsíci dubnu, 18. dubna od 9 do 14 hodin bude veřejnosti 
zpřístupněna čistírna odpadních vod v Hradci Králové. 
 
Severočeské vodovody a kanalizace  
Spustí u příležitosti Světového dne vody ve spolupráci s rybáři výtvarnou soutěž pro žáky základních 
škol, zakončenou výsadbou lipana podhorního. Pro žáky ZŠ chystají ve spolupráci s rádiem Hit 
vědomostní soutěž. Sledujte webové stránky www.scvk.cz  
Dny otevřených dveří na provozech budou organizovat v letošním květnu a červnu.  
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