POHROMA V KANALIZACI - OLEJ A VLHČENÝ UBROUSEK

Co do kanalizace v žádném případě nepatří:
- Biologický odpad: zbytky jídel včetně těch z kuchyňských drtičů
- Tuky: včetně fritovacího oleje
- Hygienické potřeby: vlhčené ubrousky, dámské vložky, dětské pleny, vatové tyčinky apod.
- Chemikálie a léky
- Pevné předměty: PET lahve, dřevěné předměty apod.

Ucpaná kanalizace či poškozená čerpadla v čistírnách. To jsou jen některé následky toho, když v kanalizaci
skončí věci, které tam nepatří. Odborníci ze Šumperské vodohospodářské provozní společnosti (ŠPVS)
potvrzují, že stále přibývá poruch způsobených nesprávným využíváním kanalizace. Nepříznivým trendem
poslední doby jsou vlhčené ubrousky, které lidé stále častěji splachují. Ty se nerozloží a dokážou způsobit
nemalé komplikace. Nesprávným používáním kanalizace často způsobují lidé problémy sami sobě nebo
sousedům. Nepříjemné následky může mít například olej včetně fritovacího. „Použitý olej z fritovacího
hrnce ztuhne a v kombinaci s vlasy či textilem vytvoří pevnou zátku,“ popisuje jednu z nebezpečných
kombinací obchodně správní ředitel ŠPVS Jan Havlíček a dodává, že do kanalizace v žádném případě nepatří
ani pleny či zbytky jídla, včetně těch, které prošly domácím drtičem odpadů. Jsou totiž žádaným pokrmem
pro potkany. Následky ucpané kanalizace mohou být velmi nepříjemné, i když i v této oblasti se mnohé
změnilo. „Díky členství ve skupině SUEZ můžeme využívat zkušenosti a postupy, které se osvědčily v jiných
evropských zemích. Máme moderní techniku. Ta nám například pomáhá vyřešit řadu problémů bez
nutnosti výkopu. Vlastníme vozík s kamerou, která dokáže najít přesně to místo, kde vznikl problém. Lidé se
mohou kdykoliv obrátit na náš dispečink, tel. 583 317 202, který funguje 24 hodin denně. Vše podstatné je i
na našich stránkách www.spvs.cz,“ přibližuje možnosti řešení Jan Havlíček. Nepříjemné následky může mít
ucpaná kanalizace pro viníka, tedy toho, kdo nesprávnou věc či látku do kanalizace vypustil. Pokuta může
být v případě fyzických osob až 100 tis. Kč, v případě právnických osob dokonce až 200 tis. Kč. Další
povinnosti mají podle zákona ti, kdo nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci. Žumpu je nutné vyvážet.
Zároveň musí mít majitel doklady, že ten, kdo žumpu vyvezl, s odpadními vodami podle zákona i naložil. To
znamená, že je odvezl na čistírnu odpadních vod. „Pokud svěří tuto povinnost majitel naší společnosti, bude
mít doklad, že odpadní voda byla zlikvidována správně,“ dodává Jan Havlíček. Pokud majitel ale takový
doklad nemá, porušuje zákon a vystavuje se riziku pokuty. A to platí i v případě, kdy žumpu nevyváží vůbec
a má nezákonně řešený odtok třeba do dešťové kanalizace.

Likvidace použitého rostlinného oleje z domácností tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení
odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení
odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde
dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků. Tuky se v kanalizaci
také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí.
Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel,
tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše
uvedený problém. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC,
výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav
na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. S tuky a oleji po smažení se již dnes nakládá jako s
obnovitelným zdrojem.

