
Kanalizace není odpadkový koš  

Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem na prostředí a život 

kolem nás. S její ochranou by měl každý z nás ale začít především sám u sebe.  

Všechno má sv ůj řád - tedy i kanalizace  

Do kanalizační  sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností a firem. Kanalizace je 

určena k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání 

toalety, úklidu, praní, mytí nádobí. 

Co do kanalizace patří a co ne, určuje Kanalizační řád. Podmínky pro vypouštění odpadních vod jsou 

stanoveny na základě možností dané čistírny tuto odpadní  vodu vyčistit a plnit předepsané limity při 

vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu – Milevského potoka. 

Co do kanalizace nepat ří a je zakázáno do ní vypoušt ět: 

• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů  

• tuky – fritovací oleje, motorové oleje 

• veškeré hygienické potřeby   

• chemikálie a další nebezpečné látky 

• léky 

Záchodová mísa není odpadkový koš 

Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do  záchodu  nebo dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale 

začíná. Do kanalizace nepatří zbytky potravin , kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů, a 

to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace 

usazenými pevnými látkami, na které se váži zejména tuky , což může mít za následek snížení 

průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně úplné neprůtočnosti. Skutečností je, že používáni 

drtičů domovního odpadu a vylévání tuků způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních 

vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků.  

Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické pot řeby , jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, 

dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě 

celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, 

polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají na rozdíl od 

toaletního papíru rozkladu. V případě, že přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně 

odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu a je třeba jej na náklady nás všech také jako 

odpad zlikvidovat.  

 
 


