
1. SčV, a.s.
Váš dodavatel vodohospodářských služeb

Kontakt:

1. SčV, a.s.

Provozní oblasti:

Příbram • tel.: 318 622 631

Sedlčany • tel.: 318 821 996

Říčany • tel.: 323 603 731-3

Český Brod • tel.: 321 322 227

Zákaznická  linka: 800 454 545

e-mail: info@1scv.cz • internet: www.1scv.cz
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Využijte služeb akreditované laboratoře pitných 
a odpadních vod

 fyzikální, chemické, mikrobiologické a  hydrobiologické  
 rozbory

 kontrola pitné vody z veřejných vodovodů dle platné 
 legislativy

 kontrola kvality pitné vody ze studní a vrtů

 rozbory odpadních vod

 čištění vodárenských systémů
Specializované 

dopravní 
služby

Laboratorní 
služby

Realizace 
vodohospo- 

dářských 
staveb

Prodej 
materiálu

Provozování 
vodovodů 

a kanalizací pro 
veřejnou 
potřebu



1. SčV, a.s. je  provozova-
telem vodovodů a ka-
nalizací v majetku obcí 
a měst na Příbramsku, 
Sedlčansku, Mníšku pod 
Brdy, Praze-západ a Pra-
ze-východ. 1. SčV, a.s. je 
členem skupiny Veolia Voda, 
která  je největší světovou spo-
lečností v oblasti vodohospodářství.

Budujete nebo rekonstruujete nový vodovodní nebo 
kanalizační systém, plánujete zhotovení nebo vý-
měnu vodovodní či kanalizační přípojky? Zajistíme 
Vám odborné provedení:

 stavomontážní práce vodohospodářské výstavby, 
 rekonstrukce vodohospodářských zařízení

 zřizování vodovodních a kanalizačních přípojek

 provádění navrtávek pro přípojky na vodovodních 
 a kanalizačních řadech za provozu 

 rekonstrukce, vytěsňování šachet a šachtic sanačními 
 hmotami 

 bezvýkopové opravy kanalizačních potrubí

 provádění veškerých tlakových zkoušek a zkoušek 
 nepropustnosti

 geodetické zaměřování vodohospodářských staveb

Potřebujete vyvézt odpadní vody, řešíte problema-
tiku nouzového zásobení pitnou vodu, požadujete 
vodu do bazénu či další dopravní služby? 

 vyvážení jímek s následnou likvidací odpadních vod a kalů 

 dovoz pitné vody cisternou 8m3 s možností čerpání 
 (bazény, studny aj.)

 pronájem cisternových přívěsů 1m3 až 4m3 

 strojní čištění kanalizací speciálním tlakovým vozem

 provádění zemních prací 

 provádění jeřábnických prací 

 nákladní a kontejnerová autodoprava 2t; 3,5t; 5t; 8,5t; 10t

Využijte našich trvalých a množstevních skladových 
zásob a širokého sortimentu přímo od provozovate-
le vodovodu a kanalizací

 prodej vodárenského a kanalizačního materiálu, 
 techniky a zařízení

 prodej a servis čerpací techniky

 prodej vodoměrů a jejich opravy, kalibrace a cejchování

Hledáte provozovatele nebo servisního správce stá-
vajícího či nově budovaného hospodářského majet-
ku? Zajistíme pro Vás:

 provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

 montáž vodoměrů včetně plombování

 montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

 kamerování potrubí DN 50 – 500 nástrčnou kamerou 
 včetně vytrasování s možností záznamu

 vyhledávání a odstraňování poruch vodovodních 
 a kanalizačních řadů 

 vytyčování trasy trubních vedení  

 měření tlaku a průtoku vody včetně grafů a záznamu

 zákaznické služby

 poradenství, projekce a konzultační činnost ve vodárenství

 zpracování odborných vodohospodářských 
 a technických dokumentů

 zajištění legislativních povinností a hlášení v oblasti 
 vodního hospodářství, odpadů, energetiky a chemických  
 látek

 personální služby (školení BOZP, chemické látky, zaškolení  
 obsluhy vodárenského zařízení, hygienická minima)

 sekání trávy včetně odvozu a likvidace

 velkoplošné mulčování trávy traktorem 

 kalibrace měrných žlabů


