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Pracovní list k exkurzi do Muzea pražského vodárenství 
 

Podolská vodárna (sídlo Muzea pražského vodárenství) je velké vodárenské zařízení. 
Dnešní Podolská vodárna byla postavena ve 20. letech 20. stol. podle návrhu architekta 
Antonína Engela v neoklasicistním stylu. Jedná se o technicky zajímavou a historicky i 
architektonicky  cennou  stavbu,  která  je  památkově chráněna.  V nynějším  pražském 
vodovodním a vodárenském systému Podolská vodárna slouží od roku 2002 jako záložní 
vodní zdroj  a  pomocná úpravna vody. Současný výkon vodárny činí 500 litrů vody za 
sekundu, lze jej zvýšit až na 2 200 litrů za sekundu a zásobuje zejména Staré Město a 
Josefov. 

 
Proces úpravy vody probíhal v několika fázích. Vltavská voda byla nejprve filtrována na 
několika hrubých filtrech a zároveň byla provzdušňována. Na tento krok navazovala jemnější 
filtrace a dezinfekce, která byla prováděna chlorováním. Odtud byla upravená voda 
následně odváděna do vodojemu. 

 
Na poč. 20. stol. byl vybudován v Praze nový vodovod a od roku 1912 je zde kvalitní zdroj 
pitné vody. Každá obec nebo město má svůj zdroj vody. Voda se po přečištění dostává do 
domácností. Pitnou vodu do domácností dodávají provozovatelské společnosti, které ji 
pro města upravují v úpravnách vody. Praha má 3 zdroje pitné vody: 

1)   Zdroj zajišťující ¾ pitné vody pro Prahu: údolní přehrada Švihov na řece Želivce 
2)   Zdroj zajišťující ¼ vody pro Prahu je řeka Jizera, úpravna (vodárna) Káraný. 
3)   Rezervní zdroj vody pro Prahu je řeka Vltava, úpravna (vodárna) Podolí. 

 
Během prohlídky muzea se setkáte s chronologickým vývojem pražského vodárenství od 

prvních soukromých vodovodů z 12. století, dále se můžete setkat s originálním čerpacím 

strojem či s různými druhy vodovodního 

potrubí. 
 

 
Pokud se chcete dozvědět další zajímavé 

informace ze zázemí vodárny, můžete se 

podívat na odkaz 

www.novinky.cz/domaci/415458- 

podolska-vodarna-bude-nekolik-dni- 

dodavat-vodu-prazanum-misto- 

zelivky.html 
 

Na druhé straně tohoto pracovního 

listu nalezne několik jednoduchých testových otázek vztažených k této exkurzi.
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Testové otázky pro tuto exkurzi: 
 

1)  Který zdroj pitné vody zásobuje Prahu z přibližně 75%? 
a)     vodní nádrž Švihov 

b)     řeka Vltava 

c)     řeka Jizera 

2)  Pitná voda je do domů distribuována pomocí: 
a)   kanalizace 

b)   vodovodního potrubí 

c)    systémem jímek 

3)  Znečištěná odpadní voda putuje: 

a)   přímo do řeky 

b)   do rybníku, kde se nečistoty usadí 

c)    na čistírnu odpadních vod, kde se dále čistí 

4)  Jaká je přibližně spotřeba vody v litrech v České republice na osobu a den? 

a)   přibližně 25 

b)   přibližně 75 

c)    přibližně 150 

 
Milí žáci a studenti, účastníci exkurze do Muzea pražského vodárenství, 
děkujeme Vám i Vašim učitelům, že jste si tuto exkurzi vybrali. Exkurzi pro Vás připravilo občanské 
sdružení Ekodomov, za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. 

 
Pokud budete důkladně poslouchat Vašeho průvodce muzeem, dozvíte se všechny správné odpovědi, 
které k doplnění potřebujete. Na konci exkurze je také možné klást otázky. 

 
ZODPOVĚZTE SPRÁVNĚ NĚKOLIK OTÁZEK A ZÍSKEJTE DÁREK! 
Pro pozorného posluchače je správné zodpovězení otázek snadný úkol. Pak už stačí, když budete 
postupovat podle následujících kroků a dárek bude Váš: 

1) Navštivte stránky  www.ekodomov.cz 
2) Na úvodní stránce klikněte na banner „Ekovýchova“ 
3) Zde na levé straně klikněte na odkaz „Inspirace pro výuku“ 
4) Na levé straně bude odkaz na stránku, na kterou se potřebujete dostat a která se jmenuje 
„Recyklační otázky a odpovědi“ 

 
Na této stránce naleznete další informace a prostor pro zadání hesla (kombinace písmen správných 
odpovědí). K rozřešení tajenky přizvěte rovněž svoje rodiče, neboť dárek, který získáte, je pro celou 
rodinu.  Můžete  rovněž  rodiče  vyzkoušet,  zda  budou  znát  odpovědi  na  otázky  v pracovním  listu. 
Pracovní    list    s otázkami    si    můžete    stáhnout    do    svého    počítače    z internetové    stránky 
www.ekodomov.cz 

 
Věříme, že se Vám podaří všechny otázky správně zodpovědět a malý dáreček od nás (zaslaný na Vaši 

e-mailovou adresu) se Vám bude líbit. 
 

 
Pro každého, kdo si chce ověřit své schopnosti při třídění odpadů je připravena počítačová hra na 
rychlost a postřeh „Odpady útočí“, kterou rovněž naleznete pod odkazem „Inspirace pro výuku“ 
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