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Můžete ve stručnosti představit vaši spo-
lečnost a region působnosti? 

Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., existuje od 1. ledna 1994. Jedná se o spo-
lečnost smíšeného typu. Zásobování pitnou
 vodou a odvádění a čištění odpadních vod za-
jišťujeme na katastru šesti měst a obcí – měst
Trutnov, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně
a Pec pod Sněžkou, městyse Mladé Buky a ob-
ce Horní Maršov. Pitnou vodou zásobujeme tři-
cet šest tisíc obyvatel, na kanalizaci je napoje-
ných třicet pět tisíc obyvatel. 

Letošním tématem Světového dne vody
byla Voda a práce. Jak vnímáte potřebu kva-
lifikovaných pracovníků ve vodohospodář-
ství? Je nedostatek mladých adeptů na tuto
profesi?

Také v naší společnosti pracuje převaha
starších zaměstnanců, kteří disponují mnohale-
tými zkušenostmi. I na volná místa přijímáme
spíše pracovníky s praxí v příbuzném oboru.

Jakou strategii uplatňuje společnost při
komunikaci s veřejností? Věnujete se i ne-
tradičním osvětovým aktivitám? Spolupra-
cujete se školami?

Společnost provozuje vlastní webové strán-
ky, prostřednictvím kterých informuje o všech
důležitých záležitostech týkajících se chodu Vo-

dovodů a kanalizací Trutnov. Dále spolupracuje-
me s internetovým portálem Trutnovinky.cz, je-
hož prostřednictvím seznamujeme veřejnost se
zajímavostmi z naší činnosti, organizujeme
soutěže ve znalostech o činnosti naší společ-
nosti. Ve spolupráci se školami organizujeme
exkurze do našich zařízení, kde se účastníci
seznamují s provozními podmínkami.

Jakým způsobem se zapojujete do dění
ve městě? Jaké vaše aktivity obyvatelé Trut-
nova nejvíce oceňují?

Naše společnost podporuje v zájmové ob-
lasti různé aktivity na poli kultury, sportu, vzdě-
lávání a handicapovaných. Konkrétně podporu-
jeme pořádání koncertů, plesů, sportovní, či
školní akce, činnost dětských domovů a akcí
pro handicapované. Zmínit mohu například cy-
klus vážné hudby Trutnovský podzim, festival
Jazzinec s mezinárodní účastí, ale i podporu
mládežnického sportu, podíl na nákupu vozidel
pro přepravu handicapovaných osob. Zda obča-
né naše aktivity přímo oceňují, to netuším, ale
snad vnímají, že některé akce by se bez pod -
pory naší společnosti a dalších sponzorů vůbec
nemohly uskutečnit.

Jak hodnotíte současnou legislativu ve
vodním hospodářství? Je některá oblast,
která je z Vašeho pohledu dlouhodobě opo-
míjena? 

Domníváme se, že dlouhodobě je legisla -
tiva ve vodním hospodářství opožděna za vý -
vojem společnosti. Problémy vidíme v přesné
definici vlastnictví a statutu vodohospodářské
infrastruktury a přípojek, a určení odpovědnosti
za opravy přípojek. Dalším závažným problé-
mem je složité získávání souhlasů vlastníků
dot čených pozemků při budování nové vodo -
hospodářské infrastruktury. Dlouhodobě nejsou
řešeny otázky správy a údržby přípojek, zveřej-
něné výklady Ministerstva zemědělství jsou
v rozporu s názory Veřejného ochránce práv.
S novým občanským zákoníkem je spojena do-
sud ne zcela vyjasněná otázka, zda jsou inže-
nýrské sítě nemovitostmi. 

V čem by mohl napomoci SOVAK ČR?
SOVAK ČR by se měl zaměřit na odstraně-

ní paragrafů v novelách zákonů, které nařizují
vodohospodářským společnostem měřit vy-
pouštěné vody z odlehčovacích komor a platit
za jejich vypouštění do recipientu. Z valné vět-
šiny se jedná o vody balastní, jejichž produkci
nemůžeme ovlivnit a produkují je subjekty, kte-
ré mají ze zákona výjimku z platby za odvádění
odpadních vod. Ekonomický dopad do ceny
stočného bude značný a nic netušící občané
budou platit za likvidaci vod, které nevyprodu-
kovali.

Bezvýkopové technologie
jsou vhodné na delší úseky
bez přípojek
Ivana Jungová

Rozhovor s ředitelem společnosti Vodovody a kana-
lizace Trutnov, a. s., Ing. Josefem Moravcem.

ROZHOVOR

Josef Moravec
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Jakým způsobem se na Trutnovsku vyvíjí ceny vodného a stoč-
ného?

V naší zájmové oblasti je uplatňována solidární cena vodného
a stočného pro všechny připojené domácnosti i ostatní odběratele. Vždy
na konci kalendářního roku se vede diskuze se zástupci municipality
o sociálně únosném na výšení vodného a stočného. Výsledná cena je
vždy kompromisem mezi potřebami získání finančních prostředků na ob-
novu vodohospodářské infrastruktury a momentálním stavem ekonomiky
celé společnosti a sociální únosností zvýšení ceny.

VAK Trutnov financoval v poslední době za podpory dotací Ev-
ropské unie a Státního fondu životního prostředí významné inves-
tiční akce. Jak hodnotíte jejich realizaci? Chystáte do budoucna
další projekty modernizace a rekonstrukce?

V minulosti jsme s pomocí dotací Evropské unie provedli rekonstruk-
ci ČOV v Trutnově-Bohuslavicích a v Peci pod Sněžkou, dále re -
konstrukci a intenzifikaci úpravny pitné vody v Temném Dole. Rovněž
opravy a rozšíření kanalizační sítě. I do budoucna připravujeme další tři
projekty spolufinancované z dotací Evropské unie, zaměřené na rozšíře-

ní kanalizační sítě, a to do obce Babí, ve městě Svoboda nad Úpou
a v obci Horní Maršov. Tyto lokality byly vybrány, protože dojde k napo-
jení nových občanů na naši kanalizační síť, a tím ke zvýšenému výběru
stočného. Dojde tak i ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě
a v přilehlých vodotečích, protože centrální likvidace odpadních vod je
kvalitnější a efektivnější, než individuální řešení stávajícími septiky a do-
movními čistírnami. Naše společnost se v souladu se zájmy dotčených
obcí dlouhodobě zaměřuje na řešení problémových lokalit jak v oblasti
zásobování pitnou vodou, tak v oblasti likvidace odpadních vod.

Současným trendem jsou bezvýkopové technologie při sanaci
potrubí. Jak jsou využívány na Trutnovsku? 

Z bezvýkopových technologií naše společnost využívá sanaci kana-
lizačních potrubí laminátovým rukávcem a dále vložkování starších pře-
dimenzovaných vodovodních řadů PE potrubím. Bezvýkopové technolo-
gie jsou vhodné na delší úseky bez přípojek, ideální do centra měst, kde
by klasický způsob způsobil komplikace v dopravě. Máme praxi již deset
let a dosud je vše bez komplikací i reklamací. Výhodou je rychlost, ab-
sence stavebního řízení a dopravních komplikací. Cena je již srovnatelná
s klasickou metodou při započtení nákladů na opravu komunikací. Za ne-
výhodu lze považovat, že není vhodná pro kanalizace, které jsou již sta-
ticky narušené a ve vysokém stavu opotřebení.

(V rozhovoru byly použity fotografie úpravny vody v Temném Dole. 
Foto: Milan Lhoták.)

Ing. Ivana Jungová
redaktorka 
e-mail: jungova@sovak.cz
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