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Ahoj děti,
je podzim, počasí je pořád chladnější, ale my pro vás tentokrát 
máme nabídku, která není vůbec na počasí závislá. Do krytého 
bazénu se totiž může kdykoli. A tak věříme, že návštěva bazénu 
vás potěší. Na této stránce najdete volnou vstupenku do vodních 
parků. A protože v Klubu vodních strážců jsou děti z celé ČR, máte 
možnost navštívit aquapark v Praze na Barrandově, v Kladně ne-
bo ve Vyškově.

Ten, kdo nám pošle fotografii z návštěvy aquaparku, 
bude odměněn. Pro 10 členů klubu, kteří pošlou nej-
zajímavější elektronickou fotografii (svoji nebo ka-
marádů z aquaparku) na e-mail: jitka.fialova@pvk.cz 
máme připraveného plyšového panáčka – Zeměkouli.
K fotografii připojte:jméno, věk, bydliště, datum a místo poříze-
ní fotografie. 

redakce

Poučení

Tuto poukázku lze uplatnit pou-
ze v Aquaparku Kladno, Sportov-
ců 817 (tel. 312 291 426) nebo 
v aquacentru v Praze na Barran-
dově (tel. 251 550 259) nebo
v aquaparku ve Vyškově, Sportov-
ní 5 - na okraji sídliště Dukelská  
(tel. 517 348 745).

Poukázka platí pro člena Klubu 
vodních strážců, je neprodejná
a nelze ji směnit za peníze.

Aquapark 
Kladno – volná 
vstupenka
na 2 intervaly 
 

Aquadream 
Barrandov, 
Wassermannova 
ul., Praha 5 – volná 
vstupenka na 3 hod.

Aquacentrum 
Vyškov – volná 
vstupenka
na 3 hod.
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Pohladit si 2 metry dlouhého hroznýše královského – hada škrtiče 
– jistě není pro děti běžnou záležitostí. A právě taková možnost se 
naskytla členům Klubu vodních strážců a dětem zaměstnanců v so-
botu 9. června na setkání v zoologické zahradě v Praze. Na přednášce 
o hadovi jménem Kryšpín, která byla pro děti mimo jiné připravena, 
se o hroznýši královském dozvěděly mnoho zajímavého. Např. to, že 
had své okolí vnímá jazykem, dokáže rozeznat minimální teplotní 
rozdíly, a to 25 tisícin oC, ale má špatný zrak a neslyší, pochází z Již-
ní Ameriky a obvykle se dožívá 35 až 40 let. A protože hroznýš krá-
lovský je lovec, musí dostávat živou potravu (např. potkany). I když 
má poměrně malou hlavu, dokáže ulovit větší kořist než má tlamu, 
protože vysouvá čelist.

Kromě přednášky děti vyplňovaly kvízy, za které 
dostaly drobné dárky a také pro ně bylo připra-
veno malé občerstvení. Věříme, že přednáška o 
hadovi ještě vylepšila příjemnou a zajímavou 
návštěvu ZOO. 

Poděkování, které přišlo od ing. Šárky Židlické 
rádi zveřejňujeme:
„Musím napsat, jak bezvadná byla sobota v 
ZOO. Každý si mohl návštěvu naplánovat, jak 
potřeboval a k vidění je tam toho opravdu hod-
ně. A díky Kryšpínovi dokonce myslím, že jsem 
vzala na milost i hady. Ten ošetřovatel při před-
nášce opravdu neměl chybu - uvažuji napsat 
i do ZOO, protože chválit se má. Dcera má už 
napsaný dobrovolný referát do školy o hadech. 
Díky.“

Děti v ZOO obdivovaly hroznýše královského»

V minulém školním roce pořádal Nadační fond Veolia me-
zinárodní soutěž pro děti s názvem „Masky kolem světa“, o 
které jsme vás v minulém čísle magazínu informovali. Vítěz-

Výstava Masky kolem světa»
né masky z celého světa byly začátkem června u příležitosti 
Světového dne životního prostředí vystaveny v Muzeu Branly 
v Paříži. Obě autorky nejkrásnější české masky Viktorie Polá-

ková a Daniela Všetečková ze ZŠ Vodičkova 
v Praze 1 měly možnost vidět svou masku 
přetvořenou do trojrozměrného díla.
Vernisáž výstavy se uskutečnila 12. září 
2007 ve Francouzském institutu v Praze a 
výstava byla otevřena do 26. září. Poté se 
výstava představila ještě v Hradci Králové 
a pokračovala na Slovensko, do Maďarska, 
Rumunska, Německa, Rakouska a dalších 
zemí Evropy.



»BLUDIŠTĚ

»VYŠKRTÁVAČKA

»KŘÍŽOVKA

Pomůžeš kapce najít cestu do řeky?

Nejprve vyškrtejte všechny obrázky, které obsahují písmeno 
Ž. Třetí písmena zbylých devíti obrázků tvoří tajenku:

Pane doktore, co mám dělat, abych spal? Ptá se pacient. No, 
nejlepší bude ….. TAJENKA

zvíře - přítel člověka

hodně stromů

opak starý

otec

nádoba na vodu v koupelně

okraj obrazu na stěně

je mezi očima

balón

jezdí po kolejích

dolní končetina

zmrzlá voda

zasklený otvor

svítí z oblohy

zvíře s bodlinami

král zvířat

hrad z pozdější doby

máma mámy

vodní živočich

100

psací potřeba
bílý pták, který má zobák
a dlouhé nohy

      ozdoba na ruku

obava před zkouškou

POZVÁNKA

Tajenka:
ZAVŘÍT OČI

Tajenka: Plýtvání vodou je zbytečné
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Největší úpravna vody v ČR má 35 let»

Máte zájem navštívit vodárnu nebo čistírnu odpadních vod 
nebo jiné vodárenské zařízení?

KONTAKT

Muzeum pražského vodárenství
Podolská 15, Praha 4

Tel.: 272 172 344
E-mail: jaroslav.jasek@pvk.cz

Ekotechnické muzeum
Papírenská 6, Praha 6 Bubeneč

Otevřeno každý víkend od dubna do 
října, vždy od 10 do 16.30 hod. – pro 
členy Klubu vodních strážců zdarma

Nová expozice v „noze“ věžového vodojemu z roku 1933 
v areálu Středočeských vodáren, a.s. v Kladně

Možno navštívit po tel. dohodě od 
dubna do září. Tel.: 312 812 140

Úpravny vody a čistírny odpadních vod, které provozují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

E-mail: rumjana.loosova@scvk.cz

ČOV v Českých Budějovicích E-mail: labsky@1jvs.cz

V letošním roce je to už 35 let od otevření největší 
úpravny vody v celé ČR a střední Evropě – vodárny 
Želivka. Vybudování další velké úpravny vody pro 
Prahu bylo v roce 1972 velkou událostí. Nebylo di-
vu, vždyť lidé spotřebovávali stále více vody, vodou 
nešetřili a dosavadní zdroje by nemusely stačit.
Proto se přistoupilo k velkolepému dílu.

Za třicet pět  let vodárna Želivka doda-
la přes 3 miliardy m3 vyrobené pitné 
vody. Do hlavního města Prahy dodá-
vá přes 75 % pitné vody. 
Umíš si to množství vůbec představit?
Pro představu: 
1 plná vana je asi 200 litrů vody, 5 plných van je 
1m3 (1 kubík vody).

Každý Pražan spotřebuje denně 
průměrně asi 130 litrů vody, takže 
denně se v Praze spotřebuje asi 
156 tis. m3 vody. 
Jak velké to je množství? 
Je to kostka nebo krychle o velikosti jedné hrany 54 metrů.  

Kde se tak velké množství vody skladuje?
Voda do Prahy ze Želivky přitéká tzv. štolovým přivaděčem, což 
je tunel kruhového profilu o průměru 2,64 metrů a tudy voda 
teče do vodojemu v Jesenici u Prahy, kde se voda soustřeďuje. 
Ve vodojemu je 200 tis m3  vody, což je zhruba 1 milion plných 
van vody. Z vodojemu je pitná voda potrubím, které se správ-
ně nazývá vodovodní řad, rozváděna do domácností.

Jak se vyrábí pitná voda?
Surová voda je odebírána z vodárenské nádrže Švihov ze dvou 
odběrných věží, kde je možnost odebírat vodu z pěti různých 
hloubek. Odtud je velkým potrubím o průměru 1,4 metru 

(přívodním řadem) vedena do čerpací stanice surové vody a 
odtud je voda přiváděna ke třem samostatným úpraváren-
ským linkám. 
Do surové vody se ve vodárně přidávají různé chemikálie, např. 
síran hlinitý a další, které na sebe váží nečistoty. 
Voda je poté odváděna na pískové filtry, kde prochází křemi-
čitým pískem, který zachycuje nečistoty. 
Po filtraci je voda z každé linky odváděna potrubím do nádrží, 
kde je do vody dávkován ozon, který  zlepšují chuťové vlast-
nosti pitné vody.
Po ozonizaci se upravuje pH vyrobené vody a přidává se malé 
množství chloru, aby byla pitná voda zdravotně nezávadná.



Test – historie vodárenství a kanalizace� ace

Správné odpovědi:
1c, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9c, 10c, 11a

1. Jakým způsobem získávali lidé pitnou vodu před tím, 
než byl vybudován vodovod?
a) z řeky nebo jezera
b) z nádrží na vodu
c) ze studní

2. Jak se dříve nazývaly nádoby na nošení vody?
a) vaky
b) džbery
c) troky

3. Jestliže v některých místech nebyla voda, bylo nutné ji 
přivést a k tomu již ve 12. století sloužily:
a) nosiči vody
b) gravitační přivaděče
c) vodovodní řady

4. Mosty a zařízení, pomocí kterých lidé dostali vodu přes 
údolí, se nazývají:
a) akvadukt
b) vodomost
c) akvamost

5. K čemu sloužily vodárenské věže?
a) k vyhlídce do okolí
b) byly to zásobárny vody – dnešní vodojemy
c) k úschově vodárenských zařízení

6. Co byly lazebny?
a) hospody
b) lázně
c) divadla

Najdi 10 rozdílů�

7. Proč v minulosti lidé umírali na mor a choleru? Protože
a) pili závadnou vodu ze studní
b) pili vodu z řek
c) pili pivo a víno

8. Jakým způsobem se lidé v minulosti zbavovaly splašků z 
domácností?
a) vynášeli je za město
b) vylévali je na ulici
c) sbíral je obecní zřízenec

9. Jakým způsobem se uklízely odpadky z ulic?
a) uklízel je obecní zřízenec
b) lidé si ulice uklízeli každý týden
c) spláchl je prudký déšť

10. Zkratka pro záchod – WC – pochází z anglického slova:
a) white closet
b) water CD
c) water closet

11. Co bylo jedním z nejdůležitějších důvodů, že se před
100 lety začala stavět kanalizace a odvádět odpadní vody?
a) zlepšení hygienických podmínek a snížení nemocnosti 
     (mor, cholera)
b) omezení výskytu hlodavců v ulicích
c) snížení zápachu v ulicích

Obrázek je od 
Veroniky Svobodové 
z Tuchlovic.
Jde o nejhezčí obrázek 
z minulé soutěže 
Člověk při práci
s vodou.

Správné odpovědi: chybí strom u vrat, barva 
skla v okně, u kamení miska s vodou,  slepice, provaz,
kratší tyč na vědro, rozlitá voda pod valchou,
 puntíky na šátku, zelenina v zahrádce, lavička
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Jak šetřit vodou�

Jak šetřit vodou už víte, ale víte také, proč je nutné vodou šetřit?

Proč musíme šetřit vodou?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pokud napíšete alespoň 2 důvody, proč musíme šetřit vodou, obdrží 5 nejrychlejších dětí dárek.

Jméno a příjmení…………………………............................................……..        Adresa……………………………………………………………………………………………

Důvody, proč šetřit vodou můžete poslat na e-mail: jitka.fialova@pvk.cz nebo na adresu:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Útvar komunikace a marketingu
Ke Kablu 971, 102 00  Praha 10

 Průměrné denní hodnoty
(v litrech)

WC 33 

Os.hygiena, sprchování 48 

Praní, úklid 17 

Příprava jídla, mytí nádobí 10 

Mytí rukou 5 

zalévání 6 

pití 2

ostatní 8 

CELKEM 129 litrů 

Jak šetrněji hospodařit v domácnosti a jak přispět vlastnímu 
zdraví i zdraví přírody

» Nejvíce vody se spotřebuje na sprchování a koupání. Lépe než 
si napustit plnou vanu vody je krátce se osprchovat. Při čištění 
zubů nemusí téci voda nepřetržitě. 

» Pitnou tekoucí vodu nepoužívejte na 
chlazení nápojů, k tomuto účelu poslouží 
lépe několik kostek ledu z ledničky. 

» Splachovací nádržky vybavujte úspor-
ným splachovacím systémem.

» Při mytí nádobí pod tekoucí vodou se 
její spotřeba mnohokrát zvyšuje. 

» Do kanalizace nesplachujte 
zbytky jídla, ani léky. V žádném 
případě nevylévejte barvy, ředi-
dla či odpadové tekutiny z auta 
do kanalizace či do výlevky.

Voda z vodovodu

» Zaručeně dobrá zdravotně nezávadná pitná voda Vám teče 
doma přímo z kohoutku. 

» Voda z vodovodu je mnohem přátelštější k životnímu pro-
středí než balená voda, nepotřebuje žádné obaly, dopravu, ani 
skladovací prostory! 

» Budete-li pít vodu z vodovodu, ušetříte peníze, ale i čas a ná-
mahu a odpadá vám starost s likvidací použitých PET lahví.

V minulém čísle časopisu jste měli za úkol zjistit průměrnou spotřebu vody na osobu a den. 

Nelze přesně říct, jaké je rozložení vody při spotřebě v domácnosti, protože v každé domácnosti je to jiné. Průměr-

ná denní spotřeba vody na osobu v roce 2006 v Praze byla 129 litrů, v celé ČR je to asi 100 litrů.
Čísla v tabulce berte pouze jako odhad a příklad. 
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»TIP NA VÝLET

Vltava
Řeka Vltava je naše nejdelší a nejznámější řeka, je dlouhá
433 km. Nejvýznamnějšími přítoky Vltavy jsou Lužnice, Otava, 
Sázava a Berounka. U Mělníka se vlévá do Labe. Pramen Vltavy 
je na Šumavě, nedaleko hranice s Německem. 
Na Vltavě je postavena soustava vodních přehrad, která se 
nazývá Vltavská kaskáda. Do Vltavské kaskády patří např. pře-
hradní nádrž Lipno, Orlík, Slapy, menší a méně známé jsou 
např. Hněvkovice, Kořensko, Kamýk, Štěchovice či Vrané nad 
Vltavou.
Účelem výstavby vltavské kaskády byla výroba elektrické ener-
gie. Vedlejšími přínosy byla ochrana před povodněmi, usplav-
nění některých částí Vltavy, vytvoření dostatečného množství 
vody pro odběr k průmyslovým účelům i pro výrobu pitné vody, 
vytvoření nových rekreačních míst. 

Vltava v Praze
V minulosti měla Vltava v létě teplotu příjemnou ke koupání, v 
zimě zamrzala a mohlo se na ní bruslit. V současné době Vltava 
v zimě nezamrzá a v létě je mnohem chladnější než dříve.
Víš, co způsobilo tyto změny?
Velké nádrže nad Prahou, především Slapy a Orlík. Tyto ná-
drže slouží především k využití vodní energie a odběry vody 
pro turbíny jsou při dně nádrže. Z nádrží proto odtéká voda 
ze spodních vrstev, kde je v letních měsících studená a v zimě 
relativně teplá.
V zimě se vypouští voda o teplotě 3,5 – 4 oC, v létě kolem
14 oC, což ovlivňuje vodu ve Vltavě. Po výstavbě nádrží zamrzá 
voda ve Vltavě jen výjimečně.

Mosty přes Vltavu
Mosty a lávky přes Vltavu dnes bereme jako samozřejmost, 
nebylo tomu ale tak vždycky.
Podle Wikipedie, otevřené encyklopedie, je přes Vltavu posta-
veno 107 mostů, mostků, lávek a přehradních hrází.
První most přes Vltavu je mostek přes Teplou Vltavu, leží asi
3 km od pramene. 
Vltava je tady asi metr ši-
roká a její tmavě hnědá 
voda připomíná díky výlu-
hům z rašeliny čaj. Tady je 
ještě absolutně čistá, ale 
už za několik kilometrů v 
obci Kvilda spolkne první 
příděl splašků... 

Vltava u prvního
mostu přes Vltavu

Žďákovský most
Žďákovský most u 
Orlíka nad Vltavou 
byl po dostavění na-
zýván technickým 
divem světa. 
Ve své době největ-
ší jednoobloukový 
ocelový most pře-
klenul na konci 60. 
let hladinu Orlické přehradní nádrže nedaleko Orlíka nad Vl-
tavou a stal se jednou ze stavebních dominant celého střed-
ního Povltaví. Jeho délka je 540 m, hlavní oblouk má rozpětí 
330 m a podpírá konstrukci vedoucí ve výšce 50 m nad hladi-
nou jezera.
Bez zajímavosti není ani to, že most nese jméno po osadě Žďá-
kov u Chrástu, která byla přehradou zatopena a zmizela z po-
vrchu zemského.  

18 pražských mostů 
Každý z 18 pražských mostů a lávek je něčím zvláštní a unikát-
ní. Ať už je to moderní Barrandovský most - největší, nejširší, 
nejšikmější a také nejrozsáhlejší mostní stavba v Praze; nej-
kratší Čechův most od architekta Kouly, patřící k nejkrásnějším 
secesním mostům v Evropě, nebo Negrelliho viadukt – druhý 
nejstarší pražský most a zároveň nejdelší most, který byl svou 
délkou 1110 metrů do roku 1910 i nejdelším mostem Evropy.
Nejznámějším mostem v Praze je Karlův most. Není sice na-
ším nejstarším mostem (tímto primátem se pyšní most přes 
Otavu v Písku), ale rozhodně patří k nejnavštěvovanějším pa-
mátkám u nás. Karlův most je 9,40 m široký, 515,7 m dlouhý, 
spočívá na šestnácti polokruhových obloucích a z obou stran 
jej ohraničují mohutné věže. Až do roku 1841 byl Karlův most 
jediným přechodem přes Vltavu. Desítky novějších mostů nám 
usnadňují cestování, ale jsou i ozdobou krajiny. 

Vydal: Nadační fond VEOLIA
redakce: Paří�ská 11, 110 00  Praha 1, e-mail: jitka.Þ alova@pvk.cz
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www.klub.pvk.cz          www.nfveolia.cz


