
 

  

 

 

Zoznam látok, ktoré nesmú byť vypúšťané do ČOV 
 

A) Silné kyseliny a hydroxidy 
Malé množstvá napr. kyseliny chlorovodíkovej v prípravkoch na odstraňovanie vodného kameňa 
(Fixinela, Cillit), prípadne hydroxidu sodného, resp. chlórnanu sodného (Savo, Asanox) 
v prostriedkoch na čistenie kanalizácie chod čistiarne neohrozia. Zákaz sa týka likvidácie väčších 
množstiev koncentrovaných roztokov, ktoré môžu spôsobiť zmenu pH v ČOV mimo technologicky 
prijateľný interval 6,50 – 8,50. Kondenzát z kondenzačného kotla nesmie byť privádzaný do ČOV, 
resp. musí byť vykonaná jeho korektná neutralizácia do technologicky prijateľného intervalu. 
 

B) Veľké množstvá tukov a olejov 
Zákaz sa týka likvidácie väčších množstiev tukov a olejov (olej po vyprážaní z panvice, výmena 
fritovacích olejov, riedidlá, farby, benzín). Pokiaľ je v objekte zdroj tukov a olejov (napr. prípravňa 
jedál nad 20 denne), je nutné konzultovať s odborníkom umiestnenie špeciálneho lapača tukov pred 
čistiareň. 
 

C) Dezinfekčné prostriedky a pracie prášky 
Zákaz sa týka likvidácie väčšieho množstva dezinfekčných prostriedkov (Domestos, Bref, Clorox, 
Dr. Devil, Tiret). Dávka 0,1 – 0,3 l dezinfekčného prostriedku na 1 m3 aktivačného objemu,                           
ktorá sa dostane do domovej ČOV môže spôsobiť inhibíciu (spomalenie) základných biologických 
procesov v rozsahu 30 – 90 %. Dávka väčšia  ako 0,3 l na 1 m3 aktivačného objemu spôsobuje 
takmer úplné zastavenie biologických aktivít kalu a deštrukciu buniek kalu, čím sa do priestoru 
rozptýli vnútrobunkové prostredie s vysokým obsahom organických látok. Dávka menšia ako 0,1 l 
dezinfekčného prostriedku na 1 m3 aktivačného objemu chod čistiarne nenarušia. Pri použití pracích 
práškov sa všeobecne odporúča upustiť od tzv. pracích dní v sobotu. Jedno až dve prania denne 
rovnováhu v aktivácii nenaruší.  
 

D) Biologicky nerozložiteľné látky 
Biologicky nerozložiteľnými látkami sú napr. textil, guma, plasty, sanitárny materiál a podobne. 
V prípade, že sú tieto látky prítomné v odpadovej vode, sú zachytené v nátokovej sekcii ČOV               
a pri pravidelných kontrolách musia byť tieto materiály vyberané. 
Produkcia kyselín, hydroxidov, tukov, pracích a dezinfekčných prostriedkov pri bežnom chode 
domácnosti nemá vplyv na prevádzku ČOV . 
 

E) Zvlášť nebezpečné látky 
Zvlášť nebezpečné látky sú látky patriace do nižšie uvedených skupín látok s výnimkou tých,                  
ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchle menia na látky biologicky neškodné: 
1, organohalogénové zlúčeniny a látky, ktoré môžu tvoriť tieto zlúčeniny vo vodnom prostredí 
2, organofosforové zlúčeniny 
3, organocínové zlúčeniny 
4, látky vykazujúce karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne vlastnosti vo vodnom prostredí 
5, ortuť a jej zlúčeniny 
6, kadmium a jeho zlúčeniny 
7, perzistentné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu 
8, prezistentné syntetické látky, ktoré sa môžu vznášať, zostávať v suspenzii alebo klesnúť ku dnu 
a ktoré môžu zasahovať do akéhokoľvek užívania vôd 
9, kyanidy  
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

F) Nebezpečné látky 
Nebezpečné látky sú látky patriace do nižšie uvedených skupín: 
1, metaloidy, kovy a ich zlúčeniny 
 

a) zinok f) selén k) cín p) vanád 

b) meď g) arzén l) bárium r) kobalt 

c) nikel h) antimón m) berýlium s) tálium 

d) chróm i) molybdén n) bór t) telúr 

e) olovo j) titán o) urán u) striebro 

 
2, biocídy a ich deriváty neuvedené v zozname zvlášť nebezpečných látok 
3, látky, ktoré majú škodlivý účinok na chuť a vôňu produktov pre ľudskú spotrebu pochádzajúcich 
z vodného prostredia a zlúčeniny majúce schopnosť zvýšiť obsah týchto látok 
4, toxické a perzistentné organické zlúčeniny kremíka a látky, ktoré môžu zvýšiť obsah týchto 
zlúčenín vo vodách, okrem tých, ktoré sú biologicky neškodné 
5, anorganické zlúčeniny fosforu alebo elementárny fosfor 
6, neperzistentné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu 
7, fluoridy 
8, látky, ktoré majú nepriaznivý účinok na kyslíkovú rovnováhu, amónne soli a dusitany 
9, silážne šťavy, priemyselné a statkové hnojivá a ich tekuté zložky, aeróbne stabilizované 
komposty 
 


