
 

Adresa divize tel.: +420 516 427 211 Bankovní spojení: 19-4870110287/0100 IČ:    49455842 Sídlo společnosti 
17. listopadu 14 fax: +420 516 427 250 Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně DIČ: CZ49455842 Soběšická 820/156 
680 19 Boskovice e-mail: sekretariat@vasbo.cz www.vodarenska.cz 638 01 Brno 
 
 

S P O L E Č N O S T  C E R T I F I K O V A N Á  P O D L E  N O R M Y  Č S N  E N  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 9  

Kanalizace není popelnice 

 

      Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se řídí zákonem č. 274/2001 sb., o 
vodovodech a kanalizacích, v platném znění a dále je upřesněno Kanalizačním řádem. Ten stanovuje podmínky, 
za kterých je povoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody. Podmínky pro vypouštění byly stanoveny proto, 
aby čistírny odpadních vod (ČOV), do nichž ústí kanalizace, byly schopny odpadní vodu vyčistit. 

 

     Hlavní zásadou je, že kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv 

odpady. Systém odvádění odpadních vod kanalizační sítí funguje bez problémů, jenom pokud všichni 

připojení vypouští pouze  odpadní vody – tj. vody znečištěné během běžného splachování, koupání, 

uklízení, praní nebo umývání nádobí a potravin v kuchyni apod. Kdo používá záchod nebo kanál jako 

popelnici, může svým chováním zkomplikovat odtok i následné čištění odpadních vod a navíc významně 

přispívá k množení hlodavců ve stokách. Ucpaná kanalizace může způsobit vytopení přilehlých nemovitostí 

splaškovými vodami a na odstraňování takovýchto havárií jsou vynaloženy nezanedbatelné náklady.  

 

Co nepatří do kanalizace 

Velkým problémem v kanalizaci je tuk, po jeho ochlazení v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně 
nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, 
obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají 
mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra a dojde k 
úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění 
kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků rozplaví a zachytí a ten je pak odvezen 
na skládku. Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod a to tím , 
že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry. 
     Kanalizační řád nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace tuků ve 
vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá. V případě 
ideálního nakládání s kuchyňskými odpady, je rozumné tuky přendat například do krabice od mléka či starého 
sáčku a olej přelít do PET lahve či láhve od oleje a odevzdat jako tříděný odpad, nebo prostě vyhodit do 
směsného odpadu.  

Drtiče kuchyňského odpadu nesmí být na kanalizaci napojeny. Ti co používají drtiče kuchyňských odpadů a 
rozmělněné odpady splachují do kanalizační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie 
komunálního odpadu. Kuchyňský odpad způsobuje v kanalizaci ucpávání a podporuje množení hlodavců, kteří 
dobře živení přežívají v kanalizaci. Nekrmte hlodavce, a pokud nekompostujete, vyhoďte zbytky z kuchyně do 
směsného odpadu.  

 

Velkou komplikací v provozu kanalizace a ČOV jsou i hygienické pomůcky, nejen plíny, vložky, ale 

v současnosti i hojně používané vlhčené ubrousky. Materiál na těchto výrobcích je velmi odolný, pružný a 

biologicky nerozložitelný. Po kontaktu se strojním vybavením čerpacích stanic nebo nátoku na čistírnu 

odpadních vod se namotává na oběžná kola čerpadel až do jejich úplného ucpání. Následně pak musí být 

zařízení zastaveno, a pokud nedošlo k jeho poškození tak alespoň rozebráno a vyčištěno. 

Nezanedbatelným problémem dále je, že tyto lehké plasty plavou v kanalizaci na hladině a během deště se 

mohou dostat s odlehčenou dešťovou vodou až do řek, kde pro svou trvanlivost vydrží velmi dlouho. Proto 

po použití nesplachujte hygienické pomůcky do záchodu, ale vyhoďte je do směsného odpadu. 

 

 

http://voda.tzb-info.cz/precerpavani-splasku
http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod
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Koncentrované kapalné, tuhé nebo nebezpečné odpady do kanalizace v žádném případě nepatří.  

 

Biologický odpad  

 odpady z kuchyňských drtičů - patří do sběrného dvora příp. kontejnerů na směsný odpad 
 zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin - patří do sběrného dvora příp. 

kontejnerů na směsný odpad 
 tuky, fritovací a ostatní oleje z domácností - patří do sběrného dvora příp. kontejnerů na směsný 

odpad 

Komunální a stavební odpad 

 provazy, hadry a kovové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty) - patří do sběrného dvora příp. 
kontejnerů na směsný odpad 

 velké problémy mohou v kanalizaci způsobovat i odpady ze staveb a stavební materiál- patří do 

sběrného dvora příp. kontejnerů na směsný odpad 

Veškeré hygienické potřeby   

 /kondomy, vložky, pleny a separační vložky, čistící ubrousky apod./ - patří do kontejnerů na 
směsný odpad 

Chemikálie a další nebezpečné látky  - vše patří do sběrného dvora 

 staré barvy, ředidla, lepidla 
 kyseliny, hydroxidy, detergenty 
 mazadla, oleje 
  zbytky čisticích prostředků 
 domácí a zahradní chemie 
  obsah baterií, ropné látky 
 radioaktivní látky, infekční a karcinogenní 
 a další chemické látky 

Léky - patří zpět do lékárny nebo do sběrného dvora 

Provoz a podrobnosti o umístění sběrných dvorů najdete na http://www.sberne-dvory.cz 

 
Legislativa: 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy  
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb, změna nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění vod.   
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  
Prováděcí vyhláška 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech  
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č.515/2006 Sb.  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění  
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady), dále jen vyhláška č. 341/2008 Sb., v zákoně č. 156/1998, v platném znění   
  
 

Pokud už dojde k závažnému ohrožení kvality odpadních vod, je původce havárie povinen učinit veškerá 
opatření k odstranění závady, a to na vlastní náklady. Původce havárie je právně odpovědný za znečištění 
kanalizace, za ohrožení chodu ČOV, příp. i znečištění recipientu, za což mu hrozí sankce. 

http://www.sberne-dvory.cz/

