
Exkurzia v Prahe. 

V dňoch 8.-9. augusta zorganizovala AČE SR odbornú exkurziu do Prahy. Zúčastnilo sa na nej 30 našich 

odborníkov, ktorí mali možnosť porovnať rozvoj čistiarenstva v Prahe za posledných 100 rokov doslova 

na vlastné oči... 

Prvý deň, hneď po príchode na Starú čistiareň, ktorá je dnes už vlastne riadnym technickým múzeom, 

sme mali možnosť vidieť, ako sa čistila odpadová voda v Prahe na začiatku minulého storočia. Bola 

postavená v rokoch 1901 – 1906 ako posledný článok stokovej siete v Prahe. Projekt čistiarne vypracoval 

známy britský inžinier sir William Heerlein Lindley. Pri prehliadke starej čistiarne sme mali možnosť vidieť 

vskutku unikátne technické zariadenia, ktoré sa vďaka zopár nadšencom zachovali v pôvodnom (takmer 

funkčnom) stave. Nevšedná bola aj jazda na pramici po bývalých sedimentačných nádržiach. Fakt, tá 

návšteva stála zato... 

Táto čistiareň slúžila svojmu účelu až do roku 1967, kedy bola v jej bezprostrednej blízkosti postavená 

nová ÚČOV.  Aj tá postupne nevyhovovala prísnym odtokovým ukazovateľom, a tak už od roku 2008 sa 

začalo uvažovať o rozšírení a modernizácii tejto ČOV. A tak minulý rok bola uvedená do prevádzky nová 

linka ÚČOV Praha, ktorá v súčasnosti dopĺňa starú linku.  

Na úvod tejto časti exkurzie nám Ing. Jiří Rosický, riaditeľ divízie PVS a.s. Praha, predstavil históriu vzniku 

projektu čistiarne, peripetie, ktoré boli pri jej realizácii a nakoniec sme si aj osobne prešli túto 

impozantnú stavbu. Čistiareň je dosť netypická, lebo vlastne celá budova je podzemná, biologický stupeň 

je pre bežné návštevy nedostupný (nebezpečné prostredie s vysokým obsahom CO2), takže 

dominantným výzorom celej čistiarne boli rúry, čerpadlá, ale aj niektoré technologické objekty, ktoré boli 

dostupné. 

V mene výboru AČE SR, ale aj v mene všetkých účastníkov exkurzie by som sa chcel poďakovať 

predovšetkým Ing. Rosickému, za umožnenie návštevy novej ČOV, za jeho ochotu a zanietenosť pri 

prezentovaní problémov a ich riešení pri realizácii, ako aj za trpezlivosť pri odpovedaní na naše 

nekonečné otázky. 

Vďaka ešte raz a želáme tejto čistiarni dlhú a bezproblémovú prevádzku pod stanovenými limitmi !!! 

Igor Bodík, „vedouci zájezdu“ 

  


