VŠECHNO MÁ SVŮJ ŘÁD, I KANALIZACE
Vypouštění odpadních vod do kanalizace
na území hl. m. Prahy řeší Kanalizační řád, který
najdete na www.pvk.cz/zakaznici/ke-stazeni/.

Co do kanalizace
nepatří?

Co s odpadem, který nepatří
do kanalizace?
SBĚRNÝ
DVŮR

Tuky a oleje shromažďujte v uzavíratelných nádobách
a odevzdejte do popelnic na sběr použitých tuků (černá
s hnědým víkem) nebo ve sběrném dvoře. Menší množství tuků,
například z pánve, je možné nechat vsáknout do ubrousku nebo
papírové kuchyňské utěrky a pak vyhodit do směsného odpadu.

Rady pro nakládání s odpady, které
nepatří do kanalizace
Odpad není totéž co odpadní voda

Chemikálie a další nebezpečné látky, staré barvy, ředidla,
motorové oleje, agrochemické přípravky, zbytky dezinfekčních
prostředků atd. patří do sběrny nebezpečného odpadu.

Pro papír, sklo, plasty, popř. i bioodpad, tuky aj.
využijte kontejnery na tříděný odpad
Zjistěte si, kde se nachází nejblíže vašemu
bydlišti sběrný dvůr
Informujte se na vašem úřadě městské části, kdy
a kde lze odložit nebezpečný nebo
velkoobjemový odpad/

Kontakt:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Zákaznické centrum

Veškeré prošlé a nepotřebné léky, rtuťové teploměry,
použité injekční stříkačky vracejte do lékárny nebo sběrny
nebezpečného odpadu.

Dykova 3, Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112
info@pvk.cz
www.pvk.cz

Baterie, zářivky a úsporné žárovky se mohou odevzdávat
na mnoha místech, ve sběrném dvoře, ale například i v obchodech s elektronikou.
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Zbytky jídla, odpady z kuchyňských drtičů, veškeré hygienické potřeby nebo předměty, které by mohly ucpat kanalizační stoku, patří do kontejnerů na odpad – popelnic. Pokud je to
možné, třiďte i biologický odpad jako jsou zbytky jídel
a kompostujte ho nebo odevzdávejte do speciálních nádob.

Toaleta není popelnice
Kanalizace slouží k tomu, aby dopravila odpadní vody z našich domácností do čistírny odpadních vod. Je určena pro vody
vzniklé při denní hygieně, užívání toalety, praní, mytí nádobí.
Často však v kanalizaci končí věci, které do ní nepatří. Ty pak
způsobují v kanalizaci i v čistírně problémy. I když to tak může
vypadat, to co vyhodíme nebo vylijeme do toalety, nezmizí, ale
posouvá se kanalizací do čistírny odpadních vod.
Vodu máme na planetě jen jednu a každou kapku spláchnutou
do kanalizace musíme vyčistit tak, aby se dala vypustit
do přírody a poté znovu upravit na zalévání, použití v továrnách nebo třeba i na pití. Ani dnes neumíme odstranit z vody
100 % všech chemikálií a jiného znečištění a tento proces
navíc stojí nemalé náklady. Nezatěžujte proto odpadní vody
více, než je nutné.

SEM NEPATŘÍM

Tuky a oleje v kanalizaci vytváří tuhé nánosy, které kanalizaci ucpávají a také ohrožují čistírny odpadních vod. Odstranění tuků v kanalizaci a v čistírně je velmi nákladné.

Hygienické potřeby, jako např. vlhčené ubrousky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky apod.
Všechny tyto potřeby nejen zanášejí kanalizaci, ale mohou
také ničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.
Rozbitá čerpací stanice pak může způsobit zatopení kanalizace
včetně suterénních místností nemovitostí.

více než 4 600 km
vč. kanalizačních přípojek

LÉKY

KYSELINY, HYDROXIDY,
ROPNÉ LÁTKY

VLHČENÉ UBROUSKY
A VLHČ. TOAL. PAPÍRY

BARVY, ŘEDIDLA,
LEPIDLA

HYGIENICKÉ
POTŘEBY

ZAHRADNÍ A DOMÁCÍ
CHEMIE, ZBYTKY ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

ZBYTKY POTRAVIN

Co a proč do kanalizace nepatří

Zbytky potravin kanalizaci zanášejí a podporují život
různých živočichů včetně potkanů. Zbytky z drtičů kuchyňských odpadů v domácnostech jsou odpad, který způsobuje
problémy nejen v kanalizaci, ale i v čistírně. Proto je odvádění
odpadů z drtičů do kanalizace zakázáno.

Délka kanalizační sítě v Praze:

JEDLÉ TUKY A OLEJE

Chemikálie a další nebezpečné látky (léky, omamné látky,
ale také barvy, rozpouštědla, ropné látky, agrochemické
přípravky, odpady ze zubních laboratoří, látky radioaktivní
atd.). Tyto látky na čistírnách škodí mikroorganismům, které
jsou potřebné pro čištění odpadní vody. Stejně tak je pro tyto
mikroorganismy škodlivé používání nadměrného množství
dezinfekčních prostředků v domácnostech.

