Provozní řád septiku
1) Co jsou odpadní vody – veškeré znečištěné vody z provozu domácností nebo provozoven,
tzn. z koupelny, WC, kuchyně, prádelny a dalších prostor, kde může taková voda vznikat.
Všechny tyto odpadní vody musí být předčištěny před jejich vypuštěním do kanalizace.
2) Do septiku nesmí být zaústěny žádné dešťové vody nebo např. přepady ze studní.
3) Biologický septik je obvykle tvořen dvěma nebo třemi komorami. Jednotlivé komory jsou
navzájem odděleny příčkami opatřenými otvory. Horní hrana otvorů musí být alespoň 0,3
m nad hladinou a dolní hrana nejméně 0,4 m nade dnem. V první největší komoře dochází
k intenzivnímu usazování kalu na dně a plovoucího kalu na hladině. V druhé a třetí komoře
probíhá další sedimentace a biologický proces.
4) Na odtoku odpadních vod ze septiku musí být před odtokovým potrubím osazena přes
hladinu vody norná stěna nebo musí být na odtokové potrubí osazeno kanalizační potrubí
v úhlu 90° (koleno), zapuštěné pod hladinu vody, aby bylo zabráněno odtoku plovoucích
nečistot do kanalizace. Toto opatření má zabránit odtoku plovoucího kalu do septiku. To
samé musí být na přítoku odpadních vod do septiku, aby byl nucen kal sedimentovat.
5) Do každé komory septiku musí být zajištěn přístup otvory ve stropě septiku. Světlost
otvorů musí být nejméně 600x600 mm. Vstupní otvory musí být zakryty odnímatelnými a
zabezpečenými poklopy nebo stropními deskami. Tyto poklopy (stropní desky) musí zůstat
trvale přístupné, tzn. nezakryté zeminou!
6) Septik má být vyvezen, jakmile výška kalu v první komoře septiku dosáhne jedné třetiny
užitné výšky (tj. od dna k přítokovému potrubí septiku), minimálně však jednou ročně.
Vyvezení odpadních vod a kalu ze septiku musí provést výhradně firma k tomu
oprávněná, která zajistí odvoz na některou velkou čistírnu odpadních vod. Jiný způsob
likvidace obsahu septiku není přípustný. Doklad o vyvezení je nutné uchovat po dobu min.
5 let. V případě výzvy provozovatele kanalizace (obce) je nutné kopii dokladu o vyvezení
předložit na obecní úřad.
7) Při vyvezení obsahu septiku se musí na dně ponechat cca 15 cm vrstva vyhnilého kalu jako
očkovací kal pro další proces čištění nově přitékajících odpadních vod.
8) Po vyvezení septiku je nutno jej naplnit čistou vodou a teprve pak začít z domu vypouštět
odpadní vody.
9) Přítokové potrubí do septiku i celá trasa splaškové kanalizace musí být udržována volná,
bez nánosu a ulpělých částic.
10) Do septiku nesmí přitékat vody znečištěné toxickými látkami, olejem, naftou, močůvka,
bahno, písek a vody nadměrně znečištěné tuky. Dále nesmí do septiku přitékat voda
s obsahem dezinfekčních přípravků na bázi chloru např. Savo, Domestos apod. - tyto zničí
biologický proces čištění odpadních vod.
11) Kontrola kvality a množství vypouštěných odpadních vod se řídí aktuálním schváleným
kanalizačním řádem obce, do kterého je možné nahlédnout na obecním úřadě.

