


Věděli jste to?
Splachujete kávovou sedlinu 
do dřezu, když jdete umýt 
hrnek od kávy? Věděli jste, že 

lógr do dřezu nepatří? 
Lógr totiž přispívá 

k  zanášení odpadů.

Čemu se vyvarovat!
1) Do odpadu nepatří předměty z  nerozložitelného 

materiálu. k nim patří dokonce i papírové 
kapesníky a kosmetické tampóny, které 
mají na první pohled strukturu podobnou 
toaletnímu papíru.

2) Rovněž není povoleno vylévat do odpadu 
ředidla, oleje, barvy, laky, rozpouštědla, 
protože jsou to látky toxické, které 
se mnohdy zcela neodstraní ani v čistírně 
odpadních vod a dostanou se dále 
do vodních toků a tak bychom na to 
doplatili my všichni.

3)  Odpady nejsou určeny ani pro vlévání léků 
a lékárnických přípravků, protože se léčiva ve vodě 
rozpustí a účinkují na místech, která k tomu nejsou 
určena. Dokonce i léčiva již použitá se do vody 
dostávají skrze moč pacientů a mají neblahé 
účinky na životní prostředí. Je nepochybné, 
že vyhazování koncentrovaných léčiv může 
způsobit ještě mnohem závažnější problémy. 



Umělá sladidla  
(aspartam a cyklamát)

Ve velké oblibě jsou v poslední době umělá sladidla, 
například aspartam a cyklamát. Jsou to synteticky 
připravené látky, které sice obsahují mnohem 
méně kalorií nebo dokonce žádné, ale protože 
jsou to látky nepřírodního charakteru, používané 
mikroorganismy v čistírenském procesu nejsou 
schopny tyto látky zcela odstranit. 

Mezi velmi závažné chyby 
patří lití potravinářského oleje 
(ze smažení nebo fritování) 
do kuchyňského dřezu.

1) Čistírny odpadních vod (ČOV) většinou nejsou na 
odstraňování mastnoty v takovém rozsahu z vody 
vybaveny. Doporučuje se proto zbylé oleje a tuky 
z vaření přelít do nádoby nebo nechat vsáknout 
do ubrousku a ten poté vyhodit do směsného 
odpadu. 

2)  Ve větším množství můžeme tuky odevzdávat 
i do sběrného dvora. Tuky se nejen obtížně 
dostávají z vody, ale v kanalizaci se chovají 
podobně jako v lidských cévách. Pomalu ji ucpávají 
a znehodnocují. Spolu s kávovou sedlinou neboli 
lógrem a tukem mohou postupem času ucpat 
i velmi silná potrubí.

A jídlo?
Častou chybou je splachování zbytků jídla do 
odpadu. Zbytky zeleniny, ovoce obilnin či masa 
obsahuji koncentrované organické látky, které 
jsou ve vodě velmi obtížně rozpustné, a některé



z nich neumíme z vody odbourat. Lze tomu lehce 
zabránit neplýtváním potravinami, důsledným 
používáním obyčejných sítek do dřezu a vyhýbání 
se splachování potravin do WC.

K vodě je třeba mít vztah.
 Voda je tekutina, která udržuje život na Zemi. 

Měli bychom se k ní chovat velmi šetrně. Musíme 
si uvědomit, že i po zředění s vodou, jsou některé 
látky těžko odstranitelné a mohly by se přes 
vodní toky dostat zpět do potravinového řetězce. 
Naše odpovědnost k životní rovnováze i k dalším 
generacím je znečištění vody omezit na přijatelnou 
míru – to je náš společný úkol.
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