
 

 

Údržba a montáž toalet 
 
Jak často mám čistit toaletu? 

Čištění toalety pro nás může představovat nepříjemný úkol, kterého se bojíme nebo kvůli kterému se s ostatními 
dohadujeme. S jednoduchými, pravidelnými postupy a správnými pomůckami je ale čištění toalety hračka. 
Obecné pravidlo zní, že základní čištění by mělo probíhat minimálně jednou týdně. Nad čištěním toalety je 
nejlepší příliš nepřemýšlet a jednoduše je začlenit do vašeho týdenního úklidového plánu. 

Čistěte ji jednou týdně a vaše toaleta už nikdy nebude tak špinavá a zapáchající, že se k čištění nedokážete 
přinutit! Když necháte skvrny na toaletě déle, pravděpodobně zaschnou a začnou zapáchat. Každé dva měsíce 
byste navíc měli provést důkladné čištění. To by mělo zahrnovat vydrhnutí celé mísy zvenčí a také nádržky. 

Proč udržovat toaletu čistou? 

Hygiena a vzhled jsou sice podstatné důvody, ale největší motivací je asi zápach. Když se toalety pravidelně 
nečistí, začnou zapáchat. To platí obzvláště o WC sedátku. Sedátka jsou často nejšpinavější částí našich toalet. 
Jsou vyrobena z materiálů, ve kterých se snáze zabydlí bakterie, a v pantech a pohyblivých částech se snadno 
schovají usazeniny, které při nepravidelném čištění začnou zapáchat. Proto dbejte na pravidelné čištění všech 
částí WC sedátka: utřete skvrny a vydrhněte panty malým kartáčkem, aby se nezanesly. 

Téměř všechny záchodové mísy jsou vyrobeny z porcelánu, což je pro hygienu skvělý materiál. Jeho neporézní, 
nepřilnavý glazovaný povrch vydrží i hrubší zacházení (odolává všemu kromě hlubokých škrábanců do glazury). 
Takže, i když se to nezdá, tato část nepotřebuje tolik péče. Stačí prostě pomocí závěsných WC čističů zamezit 
tvorbě skvrn a pravidelně mísu podrobovat zběžnému čištění. 

 
Jaké pomůcky potřebuji k čištění toalety? 

Kartáč: Nutností je samozřejmě WC kartáč. Pokud máte možnost koupit kartáč s nástavcem pro čištění pod 
okrajem toalety, vyplatí se to. Bez tohoto vylepšení se některé usazeniny s bakteriemi pravděpodobně nikdy 
nevyčistí. 

Hadřík nebo houbička: Nutný je také hadřík nebo houbička, abyste mohli vyčistit i horní stranu mísy a sedátka. 
Tyto části je třeba čistit naprosto odděleně od vnitřní strany mísy a jinými pomůckami a čističem na sedátko 
(většinou čisticí krém). 

Malý kartáč: Kromě velké WC štětky se doporučuje i menší kartáč k čištění horní strany toalety a obzvláště 
pantů a částí, které nejsou snadno dostupné. Pokud neseženete speciální kartáč, velmi dobře poslouží i zubní 
kartáček. Pokud máte dva staré zubní kartáčky, můžete použít jeden k čištění okraje mísy a jeden k čištění 
sedátka. 

 



 

Škrabka nebo pemza: Něco navíc pro opravdové profesionály. Lze využít k oškrábání velmi tvrdých skvrn, 
obzvláště pod okrajem záchodové mísy. Nepoužívejte nic příliš drsného. 

Jak mám čistit toaletu? 

Stejně jako u jiných domácích prací se doporučuje systém odshora dolů: začněte čištěním sedátka a pokračujte 
směrem dolů. Nejenže tím odstraníte uvolněnou špínu, ale zároveň jde o postup od nejpotřebnějších částí 
toalety k méně potřebným.  

Sedátko je místem, kde se často hromadí bakterie a pachy. Zejména to platí o páchnoucích skvrnách od moči, 
které se v nižších částech mísy nezachycují. Dalším důležitým úkolem je čištění pod okrajem mísy, tedy v místě, 
kde se často zachycuje špína a nečistoty, protože se k němu při splachování nedostane většina vody, která 
udržuje v čistotě zbytek mísy. Nastříkejte kolem okraje tekutý čistič a důkladně jej vydrhněte WC kartáčem. Při 
čištění přicházejí poslední na řadu dno mísy a sifon. Jednoduše do mísy nastříkejte tekutý čistič a vydrhněte 
všechny části, kam štětka dosáhne. 

Nakonec nezapomeňte na skrytá místa toalety, včetně okolí zadní části a pod nádržkou. Dbejte na to, abyste 
jednou za čas vyčistili veškeré trubky a úchyty. Nejvíce nečistot se někdy usazuje právě na částech, které nejdou 
vidět, a proto se na ně zapomíná. 

1. Demontáž staré WC mísy 

 Nejprve uzavřete rohový ventil na splachovací nádržce a nádržku vypusťte (zmáčkněte ovládací 
tlačítko). Nyní povolte šroubení WC u podlahy. Pokud je na okraji ještě silikonová spára, rozřízněte 
ji pomocí univerzálního nože. 

 Nyní vytáhněte splachovací trubku z WC a položte ji stranou. Teď odstraňte WC a vytáhněte přitom 
z WC připojovací hrdlo. Zbytkovou vodu z WC nechejte vytéct do vědra.  

 Zbytky silikonu by se měly odstranit co možná nejdůkladněji. Pokud je nainstalována protihluková 
izolace, můžete ji také odstranit. 

2. Montáž WC 

 WC otočte a položte ho na podložku z kartonu. Plochu opatřete protihlukovou izolací. Pokud je 
Vaše nové WC větší než dostupná protihluková deska, nalepte namísto toho zoubkovanou 
rychlomontážní pásku na spodní okraj WC. Tato páska má stejný účel. 

 Jako další krok WC mísu postavte. Podle WC a splachovací trubky budete potřebovat ještě jednu 
vhodnou spojku čili spojovací díl mezi WC a splachovací trubku. Tu nasaďte na přípojku splachovací 
trubky na zadní straně WC. Splachovací trubku natřete na konci mazadlem a zastrčte ji až na doraz 
do spojky. 

 A nyní si změřte výšku a délku splachovací trubky. Výšku změříte od podlahy až do místa zastrčení 
na splachovací nádržce. Poté výšku jednoduše přeneste na svislou splachovací trubku. U délky u 
WC hraje roli také WC sedátko. Trubku zkraťte pouze do té míry, aby se dalo ještě dobře otevírat 
WC sedátko a nepadalo. Za tímto účelem se podívejte do návodu k montáži od části WC sedátko. 

 Splachovací trubku uřízněte na označených místech pilkou na kov. Řeznou hranu obruste pilníkem 
nebo brusným papírem.  

 Poté splachovací trubku přišroubujte ke splachovací nádržce, nasuňte WC do správné polohy a 
spojte se splachovací trubkou. V místě spoje splachovací trubku namažte mazadlem. Poté ji bude 
možné lépe nasunout do těsnění hrdla u WC mísy. 

 Ještě jednou WC přesně vycentrujte, tak aby bylo souběžně se stěnou. Poté si vyznačte vnější 
obrys WC tužkou po straně na šroubení WC na podlaze. Rovněž si vyznačte místa otvorů pro 
vyvrtání na obou stranách podlahy. 

 Spolu s WC mísou by se mělo vyměnit také připojovací hrdlo odpadní trubky. Za tímto účelem si 
změřte mezeru mezi WC a stěnou. 

 Poté si změřte zástrčnou hloubku u stěnového přípoje. 

 Nyní nasaďte připojovací hrdlo u WC a udělejte si značku pomocí vodováhy, kterou přiložíte na 
zadní okraj WC na trubku. Od této značky přičtěte již změřenou zástrčnou hloubku a odstup WC od 
stěny. Tím získáte celkovou požadovanou délku připojovacího hrdla. 

 Přiříznutí proveďte opět pilkou na kov. Řeznou hranu obruste pilníkem nebo brusným papírem. 



 

 Poté WC mísu otočte a změřte tloušťku stěny WC v místě šroubení. Tento rozměr poté vyznačte 
směrem dovnitř a vyvrtejte otvory na hmoždinky. Nyní zasaďte hmoždinky a našroubujte 
upevňovací úhelník.  

 Nyní připojovací hrdlo nasaďte na přípoj WC. Poté nasaďte WC na upevňovací úhelník. Dále 
zastrčte do WC splachovací trubku a spojte připojovací hrdlo se stěnovým přípojem. WC za tímto 
účelem ještě trochu posuňte dopředu, tak aby bylo možné trubky lépe spojit. Poté WC vyrovnejte 
tak, aby lícovaly postranní otvory na šrouby s upevňovacími úhelníky. 

 Po straně nyní můžete přišroubovat WC k upevňovacím úhelníkům a nasadit zakrývací krytky na 
hlavičky šroubků. 

 Otevři opět rohový ventil na splachovací nádržce a nechejte nádržku naplnit vodou. A nyní jednou 
spláchněte a zkontroluj utěsnění trubkového spoje. 

3. Montáž WC sedátka 

 WC sedátko se může výrobek od výrobku mírně lišit. Obě upevňovací hmoždinky zastrčte do 
předurčených otvorů na WC míse. Poté zastrčte do hmoždinek držáky. 

 A nyní upevněte WC sedátko na oba držáky. Ty jsou otočné díky čemuž je lze upravit přesně na 
šírku podle WC sedátka. Až bude WC sedátko přesně sedět, zmáčkněte aretaci a sedátko opět 
odejměte. Držáky poté finálně dotáhněte šroubovákem a nasaďte zakrývací rozety. Nyní nasaďte 
WC sedátko a nechejte zapadnout na držáky.  

 Na závěr vyspárujte WC u podlahy sanitárním silikonem a stáhněte silikon dohladka pomocí 
hladítka na spáry. 
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