Kanalizace mďsta Hradec Králové
Královéhradecká provozní, a.s. (KHP) je vodárenskou spoleþností zajišĢující provoz vodovodní a kanalizaþní sítČ v Hradci Králové a okolí. Spoleþnost provozuje od
30. 9. 2005 vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoĜí majetek pronajatý spoleþností
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK). Ta je vlastníkem vodárenské
sítČ, zajištuje její obnovu a schvaluje výši vodného a stoþného.

Zajímavosti z historie
kanalizace na území mČsta

Poþátek kanalizace na území
mČsta Hradce Králové nesahá do
minulosti tak daleko, jako je tomu
u vodovodu. Systematická kanalizaþní síĢ se na území mČsta zaþala
budovat až po roce 1890, kdy došlo
ke zrušení pevnosti. Po jejím zbourání se hradební pĜíkopy zaþaly využívat k odvádČní splaškĤ a tyto jsou
souþástí veĜejné stokové sítČ až
dodnes. Do té doby se splašky vylévaly na dvorky nebo ulice a ty pak
nekontrolovanČ odtékaly otevĜenými
pĜíkopy do míst níže ležících.
Impulsem pro zámČr likvidace
odpadních vod hygienicky bezpeþnČjším zpĤsobem byla epidemie
cholery zpĤsobená invazí pruských
vojsk do ýech v roce 1866. Pruští
vojáci se þasto i s þleny své rodiny
zaþali zabydlovat v provizorních
prostorách, které zabrali. V tČchto
pĜelidnČných objektech zaþalo záhy
docházet k vytvoĜení závadného
prostĜedí, které dlouhodobČ pĜispívalo k šíĜení infekþních nemocí,
pĜedevším pak cholery. Zásadním
problémem byla absence sociálních zaĜízení a veĜejné kanalizace.
Splašky tak mohly snadno kontaminovat místní vodní zdroje, což bylo
nejþastČjší pĜíþinou nákazy.
Dalším mezníkem v rozvoji kanalizace na území mČsta byl jeho
urbanistický rozvoj na pravém bĜehu Labe poþátkem 20. století. V té
dobČ byla jeho souþástí i výstavba

kanalizaþní sítČ. HojnČ byly používány stoky vejþité a tlamové. Výstavba
veĜejné kanalizace pokraþovala pak
v 30. a dalších letech, a to vždy souþasnČ se zastavováním nových ploch.
Vždy však odpadní vody konþily bez
þištČní v Ĝekách Labe a Orlice, které si
s ní musely samy poradit.
Odpadní vody z mČsta byly vypouštČny do Labe a Orlice bez jakéhokoliv
þištČní až do roku 1995. V tomto roce
byla na levém bĜehu Labe v místní þásti TĜebeš uvedena do provozu
nová þistírna odpadních vod, která
zaþala splašky po jejich vyþištČní vracet zpČt do pĜírody. Do té doby byl
Hradec Králové poslední stotisícové
mČsto v ýeské republice bez þistírny
odpadních vod.

DĜíve krysaĜi, dnes deratizátoĜi

Potkani a krysy byli vždy zdrojem
nakažlivých nemocí a jejich pĜemnožení bylo zejména pro mČsta velkým
hygienickým rizikem. Od nepamČti se
o regulaci stavu tČchto hlodavcĤ starali krysaĜi, kteĜí je pomocí rĤzných
nástrah a návnad lovili a usmrcovali.
Dnes se touto þinností zabývají deratizátoĜi a jejich práce je naprosto odlišná od práce pĤvodních krysaĜĤ.
Plošná deratizace v kanalizaci
probíhá dvakrát roþnČ na jaĜe a na
podzim. DeratizátoĜi dennČ ošetĜí prĤmČrnČ až 80 vytypovaných kanálĤ pĜípravkem Hubex. „Deratizátor nechodí
do kanálu, pĜípravek se do mČlkých
kanálĤ hází na tzv. kantovky/pecinky,
což jsou plošiny v kanále, kde nete-

þe voda. DeratizátoĜi vlastnČ s tČmito
hlodavci témČĜ nepĜijdou do kontaktu,
protože potkan je plaché zvíĜe a uteþe. Když je v ohrožení, mĤže þlovČka
napadnout, ale našim zamČstnancĤm
se toto nestává, protože velice dobĜe
vČdí, jak mají postupovat“, vysvČtlil
vedoucí stĜediska kanalizace KHP
Radim Dus.
Velkým problémem jsou zbytky
jídla, které se dostanou do kanalizace hlavnČ prostĜednictvím drtiþĤ kuchyĖského odpadu. Nakrmení potkani
pak mají v kanálech dobré podmínky
k životu a jejich vyhubení je témČĜ nemožné, protože otrávenou návnadu
nepĜijímají.

Co do kanalizace nepatĜí

1. Biologický odpad (patĜí do kontejneru na smČsný odpad)
• odpady z kuchyĖských drtiþĤ
• zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin
• tuky a oleje
2. Veškeré hygienické potĜeby (patĜí
do kontejneru na smČsný odpad)
3. Chemikálie a další nebezpeþné látky
• staré barvy, Ĝedidla a lepidla
• kyseliny, hydroxidy, detergenty
• mazadla, oleje
• zbytky þisticích prostĜedkĤ
• domácí a zahradní chemie
• obsah baterií, ropné látky
4. Léky (patĜí zpČt do lékárny)
Kanalizace slouží výhradnČ pro
odvádČní odpadních vod a je nepĜípustné, aby do tohoto systému byly
odvádČny odpadky. Nejde jen o rozmČlnČný kuchyĖský odpad, ale také
napĜíklad o vlhþené dČtské ubrousky.
V posledních letech se pracovníci
KHP potýkají s problémem zanesení
þerpadel právČ tČmito ubrousky, které
mnohdy vede až k vyĜazení þerpadel
z provozu. Následky jsou pak velmi
nepĜíjemné pro všechny obyvatele, dochází totiž k havárii þerpacích
kanalizaþních stanic s následkem
vzdouvání splaškĤ nejen v kanalizaci,
ale také v domovních pĜípojkách s následným zatopením sklepních prostor.
Podrobný seznam látek, které se nesmí vypouštČt do kanalizace, pĜesnČ
urþuje Kanalizaþní Ĝád, který platí pro
kanalizaþní síĢ Hradec Králové (mČsto Hradec Králové s pĜipojenými obcemi), kterou provozuje Královéhradecká provozní, a.s. Více na www.khp.cz

OdvádČní a þištČní odpadních vod v roce 2020

Celková délka kanalizaþní sítČ
557 km
Poþet kanalizaþních pĜípojek
21 393
Poþet þerpacích stanic na kanalizaþní síti
106
Poþet komunálních ýOV
14
Množství vyþištČné odpadní vody
16 117 tis. m3
Poþet poruch na kanalizaci
42
Kanalizace þištČné speciální technikou
95 km
Kanalizace provČĜená inspekþní kamerou
21 km
ské PĜedmČstí, Kukleny a Svobodné
Retenþní stoka v ulici
Dvory.
Za Škodovkou
„ZámČr vybudovat retenþní stoku
Spoleþnost Vodovody a kanaliza- a tím
kmenovou stoku B
ce Hradec Králové, a. s. v letošním v této zkapacitnit
oblasti
vznikl
na základČ toho,
roce 2021 obnoví a zmodernizuje že pĜi extrémních deštích
zde dosvĤj majetek za celkem 256 milionĤ cházelo ke vzdouvání odpadní
korun. KromČ toho dalších 14,8 mili- v kanalizaci a zpĤsobovalo škodyvody
na
onĤ vČnuje na splátky státem dotova- nemovitostech.
Stávající
stoky
byly
ných úvČrĤ a ﬁnanþních zápĤjþek (tzv. vybudovány pĜed více jak 60 lety a jepĜedplaceného nájemného) poskyt- jich kapacita je v souvislosti s urbanutých Královéhradeckou provozní,
a.s., použitých v nedávné minulosti nistickým rozvojem mČsta a pĜipojona výstavbu nových vodovodních vání dalších území na kanalizaci nevyhovující,“ objasnil technicko-provozní
a kanalizaþních zaĜízení.
V souþasné dobČ je v realizaci nČ- námČstek VAK HK Pavel Loskot.
Do þervna 2022 bude postavena
kolik akcí, z nichž nejvýznamnČjší je
urþitČ výstavba retenþní stoky v Hrad- stoka od kĜižovatky ulic Pražská
ci Králové v ulici Za Škodovkou, kterou a Pálenecká po kĜižovatku ulic Za
spoleþnost VAK HK zahájila v bĜeznu Škodovkou a KĜížkovského v délce
letošního roku. Po dokonþení by se 530 metrĤ. PĜedpokládá se, že 2. komČla zvýšit kapacita stokového systé- neþná etapa, která bude pokraþovat
mu v povodí kmenové stoky B za úþe- do ulice ZahrádkáĜské, pak bude
lem bezpeþného odvádČní odpadních dokonþena v roce 2023 nebo 2024.
vod ze severozápadní þásti mČsta Celkové náklady na toto opatĜení
Hradec Králové, místních þástí Praž- þiní 50 milionĤ korun.

