
VÁŠ ODPAD ZAPÁCHÁ A UCPÁVÁ SE?  
Určitě to všichni znáte. Umýváte nádobí pod tekoucí vodou, a dřez se pomalu začíná plnit špinavou vodou. Voda 
odtéká velmi pomalu, a ze sifonu se line zápach. Ze začátku to neřešíte, ale když se situace opakuje každý den, tak 
je to nepříjemné a obtěžuje nás to. 

A proto jsme pro vás připravili tento návod, jak se do toho pustit s předstihem, než budete potřebovat odbornou 
firmu na čištění odpadu. 

Poradíme vám, jak si udržet odpad funkční, při dodržení pěti pravidel. 5 pravidel pro funkční odpad: 

 
1. Sítko neboli zachytávač. 
 

Sifony od umyvadla a vany nejvíce trpí kvůli vlasům. Kupte si sítko na 
umyvadlo i vanu. Dejte ho tam, kde se všechny vlasy zachytí včetně dalších 
hrubých nečistot. A už je jen na vás pravidelně je kontrolovat a čistit. 
Pořizovací náklady na sítko jsou minimální.

A na sítko nezapomeňte ani v kuchyni. Je vhodné ho použít i u dřezu, tam 
vás mohou potrápit ztuhlé tuky.  Když k tomu přidáme ještě zbytky jídla, 
bude to nářez pro váš nos.

 
2. Krtek.  
Známý pomocník při boji s ucpaným odpadem. Na trhu najdeme více těchto přípravků. Jsou vyráběny na bázi louhu 
a jsou opravdu šílené. Než se pustíte do čištění odpadu krtkem, pozorně si přečtěte přiložený návod. Vždy použijte 
rukavice i brýle na oči, prudká reakce při aplikaci vás může nepříjemně zaskočit. Určitě zde neplatí heslo: Čím více 
tím lépe.

Nedoporučujeme používat tyto přípravky v případě, kdy odpadní potrubí v domech i bytech už neodtéká vůbec, nebo 
je jeho vedení k použití přípravku nevhodné. Potom tento pomocník dokáže naopak potrubí doslova „zabetonovat“.

Raději dejte přednost Biologickým enzymatickým přípravků, kde nehrozí 
poleptání oděvu ani kůže. Obsahují bakterie, které rozkládají organické látky 
usazené v potrubí a nenarušují povrch. Tyto přípravky je dobré používat tam, 
kde se odpadní vody jímají do jímky, domovní přečerpávací stanice nebo 
ČOV. Pořizovací cena přípravku pro domovní odpady a sifony je 200Kč.  
    
Všechny tyto přípravky můžete zakoupit u nás.  Jsou šetrné k životnímu 
prostředí. A jak fungují?
Doporučené množství přípravku vlijete do sifonu a pustíte vlažnou vodu, aby 
se přípravek dostal i do potrubí.  Přípravek dávkujte přes noc, působí až 8 
hodin. Při silném znečištění opakujte dávkování obden.

3. Hygienické potřeby a vlhčené ubrousky.  
Stále větší oblibě se těší vlhčené ubrousky. Dávno není pravda, že je používáte při přebalování dětí. Ubrousky i hy-
gienické potřeby se můžou v potrubí zachytit o nerovnost a udělat tak překážku pro plynulé odtékání odpadní vody.  
Z tohoto důvodu nepatří do toalety.  

Máte dům, chatu napojenou na přečerpávací stanici? V tomto případě, umí vlhčené ubrousky udělat pěknou paseku. 



Dostanou se do čerpadla, nože v čerpadle neumí ubrousky rozsekat. Ubrousky se na čerpadlo namotají a to přestane 
čerpat odpadní vodu do kanalizace. Všechno se vám vrátí do domu a to není vůbec příjemné ani voňavé. 

A jak tomu předejít? Periodicky si můžete nechat přečerpávací stanici odčerpat i se spodním kalem a vyčistit pomocí 
tlakové vody stěny, plováky a čerpadla. 

4. Proplachování sifonu a potrubí.  
Pravidelně, jednou týdně odpad prolijte alespoň třemi litry horké vody. A hlavně nezapomínejte na sítko. 

5. Mechanické čištění odpadu.  
Starý dobrý gumový zvon. Nesmí chybět v žádné domácnosti. Stačí s ním 
několikrát zapumpovat a voda bude plynule odtékat. Když to nepomůže, 
můžete zkusit rozdělat sifon. Nachystejte si hadr, kbelík, protože vám ze si-
fonu vyteče zbylá voda, tak ať ji nemáte po celé kuchyni.

A když už jste se do toho pustili bez nás, podívejte se i na těsnění. V případě, 
že už bude ztvrdlé nebo poškozené, raději ho vyměňte.

A když ani to nepomůže, je čas zavolat odborníka. Nečistoty a usazeniny mo-
hou být hluboko v odpadních trubkách a s tím si poradí většinou jen on.

A když ani to nepomůže, je čas zavolat odborníka. Nečistoty a usazeniny  
mohou být hluboko v odpadních trubkách a s tím si poradí většinou jen on.

Sídlo společnosti:   
TRADAP, s.r.o., Stará pošta 143,  
664 61 Rajhrad  

Kontakt:  
Ing. Hana Sklenářová  
602 786 750, tradap@tradap.cz

Adresa vozového parku a prodej  
biologických přípravků:
24. dubna 78, 664 43 Želešice 
 
Kontakt:  
Radovan Tichý  
605 578 901, r.tichy@tradap.cz

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-16:00 

Havarijní služba:
Po-Pá 16:00 - 20:00
So-Ne 8:00 - 17:00

Kalové čerpadlo po odstranění hygienických potřeb a 
vlasů z řezáku.

DČS před čištěním DČS po čištěním


