POZVÁNKA NA EXKURZI

Česká betonářská
společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

13. Betonářská exkurze

VD ŽELIVKA A ZATOPENÉ MOSTY

13
0
20. září 2021

Odjezd v 8:00

Praha 4, Chilská ul.
(u stanice metra
Opatov)

Předpokládaný návrat
tamtéž
v 17:30 – 18:00 hodin

Vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce, která má objem 266,5 mil. m3 vody, je zdrojem pro největší
úpravnu vody pro hl. m. Prahu a významnou část Středočeského kraje. Úpravna vody byla uvedena
do provozu již v roce 1972. V letošním roce byla dokončena její modernizace. Tato investiční akce za
téměř 1,2 miliardy korun v sobě zahrnovala výstavbu nové haly filtrace s granulovaným aktivním uhlí
(GAU) a úpravy ve stávajících objektech pro napojení haly GAU do systému úpravny vody (hala filtrace
F2, obtokový kanál ozonizace, provozní čerpací stanice). Součástí modernizace je i výstavba
propojovacích objektů, čili kolektoru mezi halou GAU a F2 a dalšími.
V březnu 2016 byl otevřen v sousedství hráze Vodní nádrže Švihov Vodní dům. Moderní expozice
Vodního domu Vám představí všechny tváře vody, od života ve vodě přes vodu v oblacích až po mokré
osvěžení.
Další atrakcí této lokality jsou dnes veřejnosti nepřístupné z větší části zatopené mosty, které dříve
překlenovaly údolí Sedlického potoka (most u Borovska) a most přes Sedmpanský potok u Hulic. Oba
mosty měly být původně součástí autostrády Plzeň – Košice; jejich stavba započala za doby protektorátu,
proto jsou mnohdy označovány jako „Hitlerovy“, nebo „protektorátní“ mosty. Jsou zajímavou a v České
republice ojedinělou industriální stavbou.
Exkurze je celodenní. Doprava k VD Želivka je zajištěna autobusem. Odjezd z Prahy bude v 8 hodin
a návrat zpět okolo 18. hodiny.
Program: 1. Přednáška a exkurze do ÚV Želivka – Ing. Petr Brož, Ph.D., Metrostav, a.s.
2. Přednáška a prohlídka expozice Vodního domu – Mgr. Kateřina Zemanová, DiS., Vodní dům
3. Informace o VD Švihov a občerstvení
4. Přednáška: o zatopených mostech – Ing. Vladimír Veselý, ČBS
5. Exkurze hráze VD Švihov a zatopených protektorátních mostů
Vložné:

Pro členy ČBS 1 490 Kč, ostatní 1 790 Kč (cena zahrnuje dopravu, technické
zajištění, vstupné do objektů, povolení vstupu k zatopeným mostům a občerstvení,
nezahrnuje DPH)
Odborný garant
exkurze:
Ing.4,Jiří
Šrůtka, metra
hlavní Opatov,
technolog
– SKANSKA,
a. s., divize
Sraz účastníků:
Chilská
ul., Praha
u stanice
odjezd
v 8:00 hodin.
přednášky:
V případě zájmu vyplňte on-line přihlášku na www.cbsbeton.eu.
Přihláška: Silniční stavitelství.
Počet účastníků je omezen na 45 osob!
Upozornění:
Exkurze bude probíhat v souladu s aktuálními pravidly proti onemocnění
COVID-19.
Případná
vyhrazena
Odborný garant
exkurze:
Ing. Jiřízměna
Šrůtka,programu
hlavní technolog
– SKANSKA, a. s., divize
Silniční stavitelství.

