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Její venkovní část je nově 
zpřístupněná veřejnosti a proměnila 
se ve volnočasovou a odpočinkovou 
zónu, která plynule navazuje 
na nedalekou Stromovku. V reakci 
na pandemii COVID-19 byla nad rámec 
původní koncepce v době zkušebního 
provozu NVL doplněna zařízením 
pro desinfekci vyčištěných odpadních 
vod UV zářením, s cílem zásadně
snížit množství patogenních látek 
na odtoku čistírny včetně minimalizace 
koronaviru.

ÚČOV JE TAKÉ UNIKÁTNÍ ZDROJ 
OBNOVITELNÉ ENERGIE
„V současné době připravujeme hned 
několik zásadních projektů, které nám 
pomohou snížit množství emisí CO
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a zlepší tak kvalitu životního prostředí 
v Praze. První z nich je úprava bioplynu 
produkovaného ve vyhnívacích nádržích 
na biomethan (BioCNG), který bude 
následně vtlačován do středotlaké 
plynovodní sítě. Druhým projektem, 
ve stadiu studie proveditelnosti, je 

využití teploty vyčištěné vody 
na odtoku z čistírny, ze které je možné 
díky výměníku a tepelným čerpadlům 
vygenerovat v první etapě projektu 
zdroj tepla pro přibližně 30 tisíc
 domácností v lokalitách Julisky, Dejvic 
a Veleslavína. Dále je to projekt 
pro osazení fotovoltaických solárních 
panelů vyrábějících energii ze slunce,“ 
sdělil Petr Hlubuček (STAN), náměstek 
primátora pro oblast životního prostředí 
a infrastruktury.

Samotná modernizace Ústřední čistírny 
odpadních vod dál pokračuje. Další 
etapou je přestavba a rekonstrukce 
Staré vodní linky (SVL), která byla 
uvedena do provozu v šedesátých letech 
minulého století. Stavbu zajišťuje 
Pražská vodohospodářská společnost 
(PVS) s cílem zahájit její realizaci 
v druhé polovině roku 2023. Zkušební 
provoz linky po rekonstrukci se plánuje 
na počátek roku 2027. Investiční náklady 
na stavbu by neměly přesáhnout 6 mld. Kč.
Investiční akci schválilo zastupitelstvo 
hlavního města Prahy. 

Třetí zásadní etapou bude modernizace 
a přestavba kalového hospodářství, 
které je společné pro obě vodní 
linky. Pochází rovněž ze šedesátých 
let minulého století a zejména jeho 
stavební část vyžaduje obnovu 
do konce tohoto desetiletí. PVS v tomto 
roce zajistí pro hlavní město Prahu 
technickou studii, která stanoví 
fi nální koncepci technického řešení 
na Císařském ostrově včetně 
možného využití odpadních vod jako 
energetických zdrojů.

STRANA 2

NOVÁ VODNÍ LINKA 

V TRVALÉM PROVOZU

K 1. lednu 2022 převzaly Pražské vodovody a kanalizace 
do provozování zkolaudovanou stavbu Nové vodní linky (NVL) 
pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). NVL je jednou ze tří 
hlavních etap modernizace a přestavby ÚČOV na Císařském ostrově. 
Stavba s investičními náklady 7,3 mld. Kč se realizovala v letech 2015 
až 2018. Během zkušebního provozu prokázala NVL schopnost splnit 
přísné podmínky národní i evropské legislativy.

VODA PRO VÁS BŘEZEN 2022

PVK NABÍZÍ MODERNÍ 

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY
Potřebujete zjistit aktuální informace 
o nastavených zálohách, kvalitě vody 
ve vaší ulici či potřebujete zákresy 
sítí pro stavební řízení apod.? Díky 
bezkontaktním zákaznickým službám 
Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) 
najdete a vyřídíte vše snadno a rychle 
z bezpečí domova. 

ZÁKAZNICKÝ PORTÁL ZRYCHLÍ 
VYŘÍZENÍ
Pokud chcete mít přehled o svém 
odběrném místě a chcete si zjednodušit 
podání svých žádostí a zrychlit jejich 
vyřízení, můžete využít Zákaznický 
portál na adrese https://portal.pvk.cz/.
Vše budete mít doslova při ruce. 
Naleznete zde také související informace 
o dosavadní fakturaci, platbách, 
nastavení záloh, odečtech a komunikaci 
s PVK. Díky zabezpečenému osobnímu 
účtu budete mít stálý přehled 
o spotřebě vody, vystavených fakturách, 
zálohách a platbách i provedených 
odečtech vodoměru. V zákaznickém 
portálu můžete také on-line zaplatit 
faktury a zálohy, nahlásit samoodečet, 
stačí vyfotit stav vodoměru a informace 
se hned propojí se zákaznickým 
informačním systémem. Přes e-podatelnu 
můžete podávat žádosti či dotazy, 
zasílat naskenované dokumenty, které 
se okamžitě dostanou do systému, 
a tím se velmi zrychlí komunikace s PVK, 
nebo se registrovat ke službě SMS info 
atd. 

V případě, že nemáte portál aktivovaný, 
lze jej jednoduše aktivovat na adrese 
https://portal.pvk.cz/registrace. 
Zákaznický portál je přístupný také 
z mobilu či tabletu přes aplikaci Moje 
voda.

JAK POSTUPOVAT U NOVÉ 
SMLOUVY? 
Pro zadávání žádostí například 
o vyjádření k projektové dokumentaci 
či zákresu sítí můžete využít vyjadřovací 
portál na adrese www.vyjadrovacipor-
tal.cz. Vyjádření k podané žádosti pak 
obdržíte elektronickou formou 
na zadaný e-mail a touto formou bude 
pak probíhat také další komunikace. Vy-
řízení či případné doplnění chybějících 
dokumentů se tak výrazně urychlí. 

CO TÍMTO ZPŮSOBEM VYŘÍDÍTE? 
Díky vyjadřovacímu portálu můžete 
podat žádost o poskytnutí informací 
k existenci sítí, zákresu sítí pro stavební 
řízení, vyjádření k umístění nemovitosti, 
povolení vodovodní či kanalizační 
přípojky a jiné.

JAK POSTUPOVAT PŘI UZAVŘENÍ 
NOVÉ SMLOUVY? 
Máte smlouvu na dodávku pitné vody 
a odvádění odpadních vod z roku 2013 
nebo starší? Pokud ano, je nutné uzavřít 
smlouvu novou, protože od 1. ledna 
2014 platí novela zákona o vodovodech 
a kanalizacích (č. 275/2013 Sb.). Novou 

smlouvu musíte mít podle zákona 
uzavřenou nejpozději do 31. prosince 
2023. Novou smlouvu s Pražskými 
vodovody a kanalizacemi (PVK) má díky 
rozsáhlé kampani podepsanou už přes 
88 % odběratelů. 

Žádosti můžete zaslat e-mailem 
na adresu info@pvk.cz nebo 
korespondenčně na adresu Ke Kablu 971,
109 00 Praha 10. Veškeré formuláře 
a informace najdete na www.pvk.cz/
zakaznici/ke-stazeni/ formulare/. 

POTŘEBUJETE ZKONTROLOVAT 
KVALITU VODY?
Problémy s kvalitou pitné vody 
dodávané společností PVK, tj. kvalitou 
studené vody, konzultujte na zákaznické 
lince 840 111 112 nebo 601 274 274, 
popř. zašlete zprávu na info@pvk.cz. 

Analýzy pitné vody včetně rozborů vody 
ze studní a vrtů provádí akreditovaná 
laboratoř Pražských vodovodů 
a kanalizací, a. s., Útvar kontroly kvality 
vody, ul. Dykova 3, Praha 10, 
tel.: 221 501 100. Informace týkající se 
služeb laboratoře naleznete 
na www.pvk.cz/sluzby-2/analyzy-vody/.
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HLEDÁNÍ ZDROJE ČISTÉ VODY
Vodovod Lánského zámku, resp. 
předchozí tvrze a stejně pojmenované 
vesnice, má za sebou dlouhou historii 
marného hledání dostatečně vydatného 
zdroje čisté vody. Vodovod byl pro místní 
tvrz vybudován již v 16. století, nicméně 
jak vypadal, není známo. Mnohem 
více informací máme k situaci až 
od 19. století. Tehdy se nutnost zásobení 
sídla a blízké obce projevila ve stavbě 
prvního zámeckého vodovodu 
a problematické koexistenci s blízkým 
aktivním dolem Laura.

V červenci 1921 Lánský zámek a celý 
jeho areál odkoupil československý stát 
jako letní sídlo prezidenta. Vzhledem 
k nově nabyté důležitosti zámku bylo 
rozhodnuto, že je potřeba místní 
vodárenskou soustavu urychleně 
vyřešit. Jako zdroj vody byl zvolen důl 
Laura, kvalita jeho spodní vody byla 
se stávajícím stavem nesrovnatelná. 
Provizorně byl proto připojen 
na původní fürstenberský vodovod již 
roku 1921, aby bylo možné na zámku 
uskutečnit první návštěvu prezidenta 

v srpnu 1921. Po několika návrzích 
byl roku 1923 spuštěn nový zámecký 
vodovod, jehož zdrojem byla spodní 
voda z nepoužívaných částí dolu Laura. 

PLEČNIKOVA VÝZNAMNÁ STOPA
Josip Plečnik měl přímý vliv na stavbu 
Zámeckého vodovodu architektonickým 
návrhem fasád budov se strojním 
vybavením a zároveň jeho stavbou 
podmínil rozsáhlou přestavbu lánských 
zahrad. Zatímco vliv Plečnika na podobu 
strojovny, odželezovny či vodojemu je 
dnes zapomenut a všeobecně se o něm 
neví, jím navržené vodní prvky a kašny 
v Lánech jsou dobře známy. Plečnik 
zámecký park navrhl s osou v podobě 
místního potůčku, který je zakončen 
vodní plochou s původně dvěma, 
a dnes jen jedním vodotryskem. 

Součástí tohoto vodního prvku je kašna, 
kde tryská voda z pěti chrličů ve tvaru
lvích hlav, které reprezentovaly 
původních pět zemí nového státu ‒ 
Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko 
a Podkarpatskou Rus.  
Vedle tohoto asi nejznámějšího 
prvku dal Plečnik vzniknout i dalším 

� známý též jako Jože Plečnik

� slovinský architekt a urbanista

� původně se učil na truhláře, díky 
výtvarnému nadání se ale dostal 

na vídeňskou uměleckou akademii, kde 
vystudoval pod vedením Otto Wagnera

� působil jako profesor architektury 
na univerzitě v Lublani

� ve 20. letech byl T. G. Masarykem 
pozván do Prahy, kde dostal zakázku 

na obnovu tehdy zanedbaného 
Pražského hradu a později i na úpravy 

Lánského zámku

� nejznámější realizace na území ČR: 
sloupová síň ke Španělskému

sálu, úpravy hradních nádvoří a úpravy 
zahrad, pracovna prezidenta 

Masaryka, obelisk na III. nádvoří, 
Býčí schodiště (vše na Pražském 

hradě), dále úpravy interiérů 
a zahrad Lánského zámku, kostel 

Nejsvětějšího Srdce Páně 
na pražských Vinohradech 

Josip Plečnik 
(23. 1. 1872 – 7. 1. 1957)

JOSIP PLEČNIK 

A LÁNSKÝ VODOVOD

V letošním roce uplyne dvojité výročí narození a úmrtí světově proslulé osobnosti, pevně spjaté s Prahou. Před 

150 lety se narodil architekt Josip Plečnik a před 65 lety v lednu zemřel. Část své profesní kariéry strávil v Praze, 

kde po sobě zanechal nesmazatelnou stopu v podobě řady jedinečných architektonických děl. Vedle slavného 

kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech se jednalo především o modernizaci a přestavbu v té době 

zanedbaného Pražského hradu. Mnohem méně známá je ovšem skutečnost, že Plečnik se účastnil 

i obnovy a přestavby Lánského zámku, především jeho zahrad, a dal novou podobu místním vodním prvkům.

vodním dílům – nenápadná kašna 
u zámeckého skleníku, mohutně 
vypadající a zároveň spíše drobná 
kašna před vchodem do zámku, 
či v zásadě tradiční fontána 
na severním zámeckém nádvoří. 

V původním návrhu byla i malá 
soukromá plovárna, ale na přání 
prezidenta Masaryka se její projekt 
nakonec nerealizoval. Vnitřní výbava 

zámku patrně taktéž nesla stopy 
Plečnikova působení, ale její podobu 
neznáme, protože se kvůli pozdějším 
přestavbám nedochovala. 

Vnější podoba úpravny vody v Rynholci 
je širší veřejnosti spíše neznámá, ale 
při prvním pohledu je patrná jasná 
podoba s vinohradským kostelem 
Nejsvětějšího Srdce Páně, podobně 
působí i zámecký vodojem na Šubrtě. 
Budovy strojní obsluhy vodovodu jsou 
dnes zrekonstruované a nevyužívané.
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Kašna lviZahrady pražského hraduVodojem Lány

„Josip Plečnik svým 

projektem přestavby zahrad 

dodal lánskému zámku 

klidný kout určený 

k odpočinku. ”

„Jeho stopa v českých 

architektonických dějinách 

je díky tomu o mnoho 

bohatší, než jen jeho tvorbou 

v hlavním městě. ”
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NOVODOBÝ KRYSAŘ BOJUJE 

S POTKANY JIŽ ČTVRT STOLETÍ Věřte, že výběr vod je obrovský. 
A to jak v obchodech, tak i v různých 
restauracích. Vydejme se po stopách 
těch nejzajímavějších vod na světě.

Baví mě degustovat různé typy vody. 
Jejich výběr je skutečně veliký.  
V jedné restauraci například píšou: „Tato 
voda je harmonizována bez jakýchkoli 
chemikálií. Nebyla nikdy lahvována, 
skladována a je přátelská k životnímu 
prostředí. Teče rovnou z kohoutku, 
ovšem přes speciálně upravené fi ltrační 
zařízení.“ Je to prostě živá voda!

Jiná, trochu luxusnější voda se jmenuje 
22 a je známa spíše v zahraničí. Honosí 
se nápisem artéská voda z oblasti Rioja. 
Milovníci vína vědí, že jde o nejslavnější 
španělskou vinařskou oblast. 
Na skleněné láhvi čtete, že je 
nepřetržitě tekoucí z hloubky 
550 metrů v ustálené teplotě 22 stupňů. 
Samofi ltruje se po staletí. Stejná 
teplota. Stejný rytmus. Je zdravá, čistá, 
průzračná. A chutná!

U nás je pak pro vodní fajnšmekry 
k mání takzvaná voda drahokamová. 
Tu si můžete doma sami připravit 
tak, že do karafy s vodou umístíte 
několik polodrahokamů nebo dokonce 
drahokamů. Mohou být volně ložené, 
nebo uzavřené do skleněné baňky 
zvané fi ola. Nejrůznější barevné směsky 

těchto ušlechtilých minerálů pak 
necháte na vodu působit. Ametyst, 
růženín, jaspis, smaragd, granátový 
křišťál… Tyhle všechny kameny dokáží 
obyčejnou vodu přeměnit na vodu ryzí, 
podobnou té přírodní.

Pak je tu tajemný uhlík jménem Šungit. 
Je starý přes dvě miliardy let. Vypadá 
jako kousek černého uhlí, těží se 
v daleké ruské Karélii a dokáže s vodou 
dělat divy. Čistí a pozitivně ovlivňuje její 
vnitřní molekulární strukturu!

KOŠER VODA DOBŘE CHUTNÁ
Můžete ochutnat také třeba Vodu 
Andělů, která deklaruje vysoké pH 
8,8. Takže je dosti zásaditá. Pochází 
z islandského ledovce a má málo 
minerálů. Nedávno jsem dokonce pil 
košer vodu čerpanou v Plzeňském kraji 
speciálně pro jednu pražskou židovskou 
kavárnu. Z každé lahvičky posílají 
2 koruny na pomoc potřebným. A mě 
chutná 2krát víc!

To vše, co vám tu vyprávím, je velmi 
důležitá, krásná a omamující vysoká 
universita vodní. Vše je, namouduši, 
pravda. Když se ovšem vzbudím 
ve tři ráno a mám žízeň, došourám 
se do koupelny k umyvadlu a piju ten 
tekoucí zázrak – bez reptání – rovnou 
z kohoutku. A chutná skvěle!

Pavel Maurer 

Publicista, který patří k výrazným 
osobnostem české gastronomie.
Je zakladatelem a vydavatelem 
nezávislého průvodce po restauracích 
v Česku. Tvrdí o sobě, že je ze staré 
školy, a zároveň se trochu omlouvá 
vegetariánům. Na talíři má totiž 
nejradši poctivý kus masa.

Převzato z webu www.kohoutkova.cz
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S nadsázkou lze říci, že zná každého 
pražského potkana a oni znají jeho. Již 
čtvrt století bojuje v dresu Pražských 
vodovodů a kanalizací proti přemnožení 
potkanů v metropoli deratizátor Zbyněk 
Kohoutek. „První, co slyšíme, když někam 
přijedeme, je otázka: jdete nám zavřít 
vodu? Žádné speciální označení, že jsme 
parta deratizátorů, na autě samozřejmě 
nemáme, kromě pár talismanů 
za předním sklem,“ říká Zbyněk Kohoutek. 

Pokládat denně nástrahy do kanálů 
se může někomu zdát jako rutinní 
záležitost. Zbyněk Kohoutek však tvrdí, 

že se při práci podívá do různých koutů 
Prahy, kam by se jinak zřejmě nedostal. 
A také s kolegy zažije mnoho zajímavých 
situací. „Jednou jsme takhle prováděli 
deratizaci na Staroměstském náměstí 
pod orlojem. Za minutu měla odbít celá 
a my jsme akorát otevřeli kanál. Rázem 
všichni Asiaté začali koukat na nás, 
co děláme, nahrnuli se k nám a místo 
na orloj koukali do kanálu. A samozřejmě 
vše pečlivě fotili,“ směje se Zbyněk 
Kohoutek. 

Praha zaměstnávala krysaře od středověku. 
Od konce 19. století pak bylo toto 

řemeslo organizačně začleněno 
pod Kanalisační úřad královského 
hlavního města Prahy. A krysaři se 
pohybovali přímo ve stokách. 
To už dnes nehrozí. „Nástrahy 
pokládáme z povrchu. Do každého 
kanálu zamíří zhruba jeden kilogram 
jedu. A moderně řečeno, vše děláme 
za přísných hygienických opatření,“ 
popisuje Kohoutek. Celá populace 
potkanů se nedá nikdy vyhubit, lze ji 
pouze udržovat v nějakém rozumném 
množství. „A o to se s kolegy každý den 
snažíme,“ uzavírá Zbyněk Kohoutek.

DERATIZACE ZAČNE 
V DUBNU 2022

Celoplošná deratizace pražské 
stokové sítě startuje jako každý rok 
v dubnu a její konec je naplánován 
na závěr října. Deratizátoři PVK 
letos ošetří 13,5 tisíce kanalizačních 
vstupů. 

Na každý z nich připadne zhruba 
jeden kilogram návnady. Naprosto 
bez obav o své mazlíčky mohou být 
pejskaři. Deratizátoři totiž ukládají 
návnady přímo do kanalizační stoky, 
nikoli na povrch.

„Tradičně začínáme na území 
Městské části Praha 1. Deratizátoři se 
nejdříve objeví v okolí Václavského 
a Staroměstského náměstí.
Následně se přesunou do dalších 
lokalit vytipovaných jako rizikové,“ 
informoval tiskový mluvčí PVK Tomáš 
Mrázek s tím, že celý červenec 
a druhá polovina října jsou věnované 
kontrolám lokalit se zvýšeným 
výskytem a ošetření míst podle 
dodatečných požadavků Hygienické 
stanice a Odboru životního prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy.

K hubení potkanů PVK používají 
přípravek Hubex – požerové nástrahy 
vhodné do vlhkého prostředí. Ty 
obsahují například pekařské drobky, 
šrot, kukuřici, čokoládu, tuk 
a účinnou látku antikoagulant.

BAVÍ VÁS OCHUTNÁVAT?



Jak jste se dočetli v tomto čísle, Josip Plečnik byl architekt slovinské národnosti. Vrcholné období jeho tvorby je svázáno s dostavbou a úpravami 
Pražského hradu. Brzy však opustil secesní tvarosloví a začal využívat jednoduché …TAJENKA… ovlivněné antikou a ranou italskou renesancí.
Tajenku zašlete do 15. dubna 2022 e-mailem na krizovka@pvk.cz nebo na adresu Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10, útvar komunikace a marketingu, obálku označte heslem VODA PRO VÁS.  
Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží přístroj na výrobu domácí sodovky SodaStream.

KŘÍŽOVKA
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