Co nepatří do kanalizace, aneb co vše jsme už v odpadní vodě našli…
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Pane Soukupe, poslední dobou se klade důraz na třídění odpadů. Velkým nešvarem ale
často bývá to, že lidé splachují do toalety kdeco v domnění, že je uklizeno. Co tedy do
kanalizace rozhodně nepatří?
Ano, to je pravda. Bohužel, lidé jsou zvyklí splachovat hygienické potřeby, zbytky z kuchyně,
léky, apod. Všechny tyto věci patří výhradně do komunálního odpadu, kompostu, bioodpadu,
nebo do lékárny. Mohou totiž způsobit ucpání domovní kanalizace, kanalizačních řadů a
následně znemožnit provoz čerpacích stanic odpadních vod. Největší problém nám způsobují
netkané textilie, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby a papírové pleny.
Při čištění odpadních vod vám tedy tento nepořádek zůstává. Co s ním děláte?
Pokud se tento nepořádek nezachytí na oběžná kola čerpadel v čerpacích stanicích, zachytí
ho následně jemné česle na čistírně odpadních vod. Odpad je pak dopraven do kontejnerů a
likvidován na skládkách.
Co takové oleje a tuky z pánve nebo z fritovacího hrnce, přímo do dřezu?
Ano, tak to pravděpodobně činí naprostá většina obyvatel. Už málokdo si ale uvědomí, že
tuky v odpadních vodách na sebe postupně nabalují další nečistoty a opět ucpávají potrubí,
či způsobují poruchy čerpadel. Velmi těžko se pak odstraňují. Použité tuky a oleje patří do
plastové lahve a následně do sběrného dvora.
No a co třeba takové léky?
Veškerá prošlá léčiva rozhodně patří zpět do lékárny, ne do kanalizace! Zde je zásadní
problém v tom, že účinné látky v léčivech většinou nedokážeme při procesu čištění
odpadních vod odstranit. Může se stát, že některé pak končí ve volné přírodě, tedy v našich
řekách.
Jaký „poklad“ jste už v čistírnách našli?
Najít se dá opravdu kdeco. Ojedinělé nejsou nálezy mobilních telefonů, kreditních karet či
občanských a vězeňských průkazů. Našli jsme ale také třeba zubní protézy anebo k nám
celkem často připlouvají akvarijní rybičky.

