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Věc: Krásné Údolí, ochranná deratizace kanalizačního systému - odpověď 

 

Na základě vašeho požadavku ve věci provedení speciální ochranné deratizace na 

kanalizačním systému obce, vám sděluji následující. 

 Již mnohokrát naše společnost upozorňovala na tu skutečnost, že deratizační přípravky na 

hubení škodlivých hlodavců jsou jedy, které do kanalizačního zařízení nepatří. Kanalizační řád, 

vycházející z platného znění Vodního zákona, přímo stanovuje zákaz vypouštění a ukládání jedů 

do kanalizace. Kanalizační systémy jsou přímo spojené se životním prostředím, neboť odpadní 

voda vyčištěná na čistírnách odpadních vod, zbavená organického znečištění, písku a tuhých látek  

( nikoliv jedů ) je vypouštěna zpět do vodního recipientu. Kromě jiného jsou otrávenými 

návnadami v přímém ohrožení i naši pracovníci, kteří provádějí obslužnost kanalizačních zařízení. 

Jelikož jsou tyto návnady zavěšovány do revizních šachet tak, aby byly lehce dostupné pro 

hlodavce při normálním průtoku odpadních vod, dochází v období srážek k navýšení hladiny 

v průtočném profilu kanalizace a tím k rozpouštění návnad, případně k jejich odplavení. Odplavené 

návnady se při těchto zvýšených průtocích odpadních vod mohou zcela snadno dostat přes 

odlehčovací komory do vodoteče, mohou být vyplaveny na břeh a nalezeny dětmi. 

 Platné obecně závazné vyhlášky, které některé jednotlivé obce a města vydávají  v souladu 

se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění později vydaných předpisů 

souvisejících je dle § 57 odst. 2 uvedeno  ,, Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci 

je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, 

právnická osoba……,, Kanalizační potrubí a objekty související jako jsou revizní šachty, 

odlehčovací komory apod. nelze považovat za provozovnu. Provozovnami naší společnosti jsou 

objekty kanalizačních, vodárenských a jiných středisek, objekty úpraven vody a čistíren odpadních 

vod a jim podobná zařízení. Důslednou deratizaci by měli hlavně realizovat majitelé a 

provozovatelé všech objektů a provozoven, kde se vytváří a konzumuje jídlo, neboť hlodavci 

hnízdí v jejich blízkosti z důvodu lehce dostupné potravy. Toto uvedené platí také pro drobný chov 

domácího zvířectva a drůbeže. Proto by měli všichni dbát na čistou v okolí těchto provozoven, aby 

hlodavci neměli důvod opouštět svá přirozená hnízdiště, kterým určitě nejsou kanalizační systémy. 

Je také třeba důsledně dbát na to, aby vnitřní kanalizace v jednotlivých nemovitostech byly bez 

závad, zejména těsné, bez otevřených čisticích kusů či vyjmutých mřížek šachtic ve sklepních 

prostorách, jak se často s tím setkáváme. Taktéž je bezpodmínečně nutné mít utěsněné prostupy do 

objektů z různých kolektorů, teplárenských zařízení, drenáží a dešťových kanalizací, aby možnost 

hlodavců používající tato zařízení jako komunikace pro svůj přesun za potravou, byla co nejvíce 

minimalizována. 

 I přes výše uvedené, kdy deratizace kanalizační sítě odporuje Vodnímu zákonu, vycházíme 

v některých nejnutnějších případech vstříc požadavku provedení deratizace a to zejména v těch 

lokalitách města kde se nacházejí restaurační podniky, hotely, pensiony a školní jídelny 

produkující splaškové vody se zbytky jídel.  Je samozřejmostí, že deratizaci provádíme na našich 

provozovnách, v tomto případě na čistírně odpadních vod.  Jinak se návnady umísťují také 

v lokalitách, ve kterých je zvýšený výskyt škodlivých hlodavců, případně na pokyn KHS. 

               

S pozdravem     

 

                                                                                                        Radomil Dietl   

        vedoucí provozu 09 kanalizace sever 
 

 


