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Čistírny odpadních vod se opět otevřou 

veřejnosti 

Celkem tři čistírny odpadních vod, které provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost 

a.s., budou k příležitosti Světového dne vody otevřeny veřejnosti. Proběhnou také velmi 

žádané exkurze pro základní a střední školy. Občané, žáci základních a studenti středních škol 

se budou moct tedy opět po roce podívat do míst, která jsou jinak veřejnosti během roku 

nepřístupná. Zveme veřejnost ve čtvrtek 26. 3. 2015 od 13:00 – 17:00 na Den otevřených dveří 

ČOV v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace.  

Tak jako v minulém roce rozhodlo se i letos vedení VOS a.s. uspořádat k příležitosti oslav Světového 

dne vody Den otevřených dveří na svých třech největších čistírnách odpadních vod. Den vody 

každoročně připadá na 22. března. Veřejnosti se brány ČOV v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace 

otevřou ve čtvrtek 26. 3. 2015 od 13 -17 hodin. „Vloni měl tento nápad velkou odezvu, nejen z řad 

veřejnosti, ale hlavně ze strany škol, proto bychom rádi v této akci pokračovali a vytvořili z ní tradici. 

Chceme, aby se lidé přišli podívat, co se dále děje s vodou, kterou doma dennodenně využívají, jak 

probíhá její čištění a jak ji vyčištěnou navracíme zpátky přírodě,“ uvedl ředitel VOS a.s. Ing. Richard 

Smutný. Prohlídky pro veřejnost nebudou komentované, ale pro každého návštěvníka bude 

připraven informační leták, kde se dozví všechny potřebné informace o procesu čištění vody. Na 

dotazy odpoví samozřejmě i přítomní pracovníci. 

Pro základní a střední školy budou provozy otevřeny tentokrát po dva dny, ve čtvrtek 26. 3. 2015 a v 

pátek 27. 3. 2015. Otevřeny budou jak tři největší čistírny, tak i v případě zájmu dalších 6 čistíren 

v Kopidlně, Pecce, Libáni, Sobotce, Miletíně a Ostroměři. Tyto menší čistírny budou ale otevřeny 

pouze pro školy. Pro studenty budou připraveny exkurze, při kterých odborní pracovníci VOS a.s. 

dětem zhruba ve 30 minutách prohlídky vysvětlí proces čištění vody a odpoví na jejich dotazy. Žáci 

také obdrží letáček, kde je provoz čistíren názorně vysvětlen. „Kvůli velkému zájmu škol jsme se 

rozhodli zorganizovat prohlídky po dva dny. Celé třídy chodí na exkurzi v rámci výuky biologie a 

chemie a tématu Voda. Chceme dětem a mladým lidem v praxi ukázat, že voda je cenný přírodní 

zdroj a její ochrana má smysl,“ vysvětluje ředitel Ing. Richard Smutný. Na konci prohlídky bude pro 

studenty připraven vědomostní kvíz, kde si vyzkouší, jak pozorně poslouchali. Pokud správně 

odpoví, mohou soutěžit o drobné ceny a vstupenky do bazénu v Hořicích a v Jičíně.  

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. je jedinou regionální společností na Jičínsku 

dodávající kvalitní pitnou vodu a zajišťující čištění odpadních vod. Společnost vlastní ze 100 % 

města a obce v regionu, kteří jsou jejími akcionáři. Provozuje celkem jedenáct čistíren odpadních 

vod, z nichž většina prošla v poslední době modernizací, a to v rámci projektu Cidlina. Mimo tento 

projekt byla jako poslední zatím zrekonstruována čistírna ČOV Stará Paka, která byla uvedena do 

provozu v září 2013 a ČOV Kopidlno, která zahájila provoz v říjnu 2013.  

Tisková zpráva 

17. 3. 2015 


