
 

Průběžně opravujeme vodovody a 

kanalizace na Jičínsku, výpadky vody 

řešíme s předstihem  

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. už od jara průběžně opravuje a renovuje svou 

kanalizační i vodovodní síť. Během léta občany Jičínska čeká ještě několik stavebních akcí, při 

kterých by mohlo krátkodobě dojít k omezením dodávky vody. Co tedy dělat, když voda 

neteče? Mohou se zákazníci nějak dozvědět, proč jim voda neteče a kdy bude dodávka 

obnovena? Jaké opravy obyvatele regionu čekají? 

Všechna tři střediska (Jičín, Hořice, Nová Paka) průběžně provádí od jarních měsíců nutné opravy 

kanalizační i vodovodní sítě. Zpravidla se jedná o krátké úseky do 300 m, kde se provádí výměna 

starého a problémového potrubí za nové. Tyto opravy s sebou nesou ale také možné omezení pro 

obyvatele, ať už v dodávce pitné vody nebo v lokálním dopravním omezení. „V průběhu staveb 

může dojít k uzavírkám ulic či k dopravním omezením, může ale docházet i ke krátkodobým 

výpadkům dodávky pitné vody, což naši pracovníci řeší pokud možno vždy v předstihu. Pokud se 

jedná o plánovanou odstávku, informují obyvatele letáčky, které umisťují v průchodech domů či do 

schránek. Informace o plánovaných odstávkách lze také najít na našem webu. Pokud si zákazník 

zadá svou lokalitu, ihned uvidí plánované opravy nebo havárie,“ vysvětluje postup informování 

obyvatel ředitel VOS a.s. Ing. Richard Smutný. „Pokud dojde k nějaké neočekávané havárii, mohou 

se obyvatelé dozvědět bližší informace také na našich pohotovostních telefonech na jednotlivých 

střediskách nebo v sídle firmy. Snažíme se také komunikovat moderními způsoby, třeba přes 

Facebook,“ dodává ředitel. Pokud nastane nějaká větší havárie, je VOS a.s. schopna v případě 

potřeby také krátkodobě přepojit potrubí tak, aby dodávka vody zůstala zachována. V případě 

opravdu rozsáhlých havárií, kde je předpoklad dlouhodobého výpadku dodávky vody, je možné pro 

obyvatele přistavit i cisterny s pitnou vodou.  

Co tedy dělat, když Vám voda neteče? Podívejte se na naše webové stránky www.vosjicin.cz, 

kde můžete najít informace o plánovaných opravách nebo aktuální informace o havárii. 

Zavolat také můžete na pohotovostní mobilní číslo na příslušné středisko nebo na sídlo 

společnosti, kde Vám podají bližší informace.   

Jaké opravy a případná omezení ale obyvatele Jičínska ještě čekají? Během léta bude probíhat 

rekonstrukce vodovodu ve Valdicích, a to v ul. Zahradní, v Libáni v ul. Tyršova proběhne během 

července a srpna oprava kanalizace. V Hořicích se bude opravovat v červenci kanalizace v ulici 

Šalounova a v ul. Otakarova zase vodovod. V Libonicích se bude upravovat v červenci vrt a v Horní 

Nové Vsi bude během prázdninových měsíců probíhat výměna výtlačného potrubí. „Několik oprav 

už máme také za sebou. Plánované opravy proběhly například v ul. Kosmonautů v Jičíně, kde bylo 

vyměněno asi 60 let staré potrubí, které nás trápilo častými haváriemi, vyměnili jsme také potrubí 
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v ul. Fibichova, kde jsme pracovali v souběhu s výměnou povrchu ulice, kterou provádělo město. 

Dále jsme měnili vodovody na Pecce, Bukovině u Pecky a v Lázních Bělohrad. Kanalizace byla 

opravena ve Vysokém Veselí, Hořicích v ul. Vrchlického a v Kopidlně v ul. Lipová a Švermova. 

V Libáni jsme zase v souběhu s rekonstrukce vozovky vyměnili ventily. V současné době 

dokončujeme také velkou výměnu vodovodního potrubí ve Střehomi,“ přibližuje opravy pan Michal 

Bartoš, investiční technik VOS a.s. Letos se VOS a.s. chystá také projektově připravit několik větších 

akcí, které by měly proběhnout v příštím roce ve spolupráci s městy. V Hořicích to je např. 

rekonstrukce kanalizace v ul. Šalounova a kanalizace a vodovodu v ul. Maixnerova, dále v Miletíně 

má proběhnout rekonstrukce kanalizace i vodovodu spolu s rekonstrukcí silnice a v ul. Lomnická 

v Nové Pace bude VOS a.s. investovat do rekonstrukce vodovodu a splaškové kanalizace, opět ve 

spolupráci s městem, které opraví silnici. „Musím říci, že máme velmi dobrou spolupráci s městy, kdy 

společně plánujeme rozsáhlejší i malé rekonstrukce, které jsou většinou ruku v ruce právě 

s opravami vozovek,“ uvádí ředitel Richard Smutný. Na opravy a investice do infrastruktury má 

společnost letos připravenu v rozpočtu částku více než 40 milionů Kč. 

VOS a.s. spravuje zhruba 615 km vodovodní sítě a vodou zásobí na 60 000 obyvatel. Vloni 

investovala do údržby a oprav vodovodů zhruba 25,5 milionu korun. Kanalizačního potrubí spravuje 

VOS a.s. zhruba 250 km a je na něj napojeno asi 45 000 obyvatel. Sem šly vloni opravy za zhruba 1,5 

milionu.  


