
Kanalizace není černá díra!  Co nepatří do výlevky dřezu či toalety? 
  
Čistírna odpadních vod ve Vyskytné každoročně zpracuje cca 60.000 metrů krychlových 
splaškových vod, ale též několik desítek kg odpadů, které vůbec do odpadní vody a 
kanalizace nepatří. Tyto látky poškozují nejen kanalizační potrubí, kanalizační čerpací 
stanice, ale i další zařízení sloužící k čištění odpadní vody. 

V třídění plastů, skla nebo papíru patříme v Evropě ke špičce, ale lidé by se měli zamyslet také nad 
tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem. To, co je 
možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. 

To v žádném případě!  
Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, 
omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských 
drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, 
jednorázové pleny apod.). Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a 
čistíren odpadních vod. 

Odpad z kuchyňských drtičů 
Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší 
kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, což může mít za následek 
snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. 

Pozor na oleje a tuky! 
Velké problémy v kanalizační síti způsobují tuky a oleje. Tuk se totiž usazuje na stěnách 
kanalizace, kde tuhne a kde na sebe nabaluje další a další nečistoty. Lepí se na něj ubrousky, 
hygienické potřeby a další nečistoty. Důsledkem, který můžete pocítit na vlastní kůži, je ucpaný 
odpad nebo zatopení nemovitosti znečištěnou vodou. Setkat se můžeme i s nepříjemným 
zápachem rozkládajícího se tuku, který se může kanalizačními vstupy šířit ulicemi. Důsledky, které 
pak zaměstnávají odborníky, jsou ucpaná čerpadla či mamutky, nebo narušení biologického stupně 
čištění odpadních vod. Odpadní vodu čistí bakterie, na které mají tuky negativní vliv. Čistírna pak 
proto může pěnit, nebo v některých místech i zahnívat. To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody. 

Vlhčené ubrousky ucpávají čerpadla 
Vlhčené ubrousky jsou totiž obvykle vyrobeny z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů 
a mají tendenci ulpívat ve stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či překážkách a vytvářet 
vysoce odolnou kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu kanalizačních 
sítí, zanášení česlí, ucpávání čerpadel a mamutek a vyřazení nejrůznějších čidel měřicí techniky z 
činnosti. 

Čištění stojí tisíce korun 
Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky a kanalizace se pohybují v řádu tisíců korun podle 
náročnosti jednotlivých případů a hradí je vlastník kanalizační přípojky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


