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Teze místního šetření k věci
Emise pachových látek z kalového hospodářství Drasty

Dne: 16.07.2015

Na  urgentní  žádost  zástupců  Obecního  úřadu  Větrušice proběhla  dnešního  dne  v areálu
kalového  hospodářství  Drasty  za  přítomnosti  zástupce  Městského  úřadu  Klecany  schůzka
se zástupci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK, a.s.) provozující zde kalovou koncovku.

Ze strany PVK, a.s. bylo sděleno, že 
• technologie na Drastech byla v minulých dnech uvedena do provozu (a to ani ne ve

své původní, povolené a zkolaudované kapacitě z 60 let) z důvodu  totální havárie
kalového hospodářství na Císařském ostrově, od konce června bylo nově a najednou
zaplněno  5 celých  kalových  polí,  což  ve  svém  důsledku  mohlo  způsobit  emise
pachových  látek.  Zástupci  místních  samospráv  byli  ujištěni,  že  i  takto  intenzivní
provoz je v souladu s předepsanými provozními plány.

• přestože byla zvolena  kalová pole v nejodlehlejší části areálu, vzhledem k množství
likvidovaného  kalu  v  takto  krátkém  časovém  období  a  velmi  nepříznivým
povětrnostním podmínkám došlo k emisi pachových látek do širšího okolí areálu.

• situace technologie  na Císařském ostrově se již stabilizovala, dnešním dnem se vše
vrací do "normálního režimu", kdy kaly jsou likvidovány anaerobně přímo na ÚČOV
Praha, a aerobní1 provoz na Drastech je opět veden jako záloha pro případ havárie.
Emise  pachových  látek  by  měly  aktuálně  postupně  klesat,  žádné  další  nárazové
špičky, jak tomu bylo v minulých dnech, nejsou předpokládány; do 14 dnů (nejpozději
do měsíce) by měly zcela odeznít.

Zástupci PVK, a.s. zdůraznili, že se jedná o havarijní, nikoliv běžný provozní stav.

Ze strany místních samospráv byl 
• senzoricky potvrzen zdroj zápachu u právě dočerpaného kalového pole
• vznesen  požadavek  na  včasné  informování o  haváriích  ze  strany  PVK,  a.s.,  které

mohou mít vliv na obyvatele okolních obcí.
• konstatován  neuspokojivý  přetrvávající  stav,  kdy  občané  jsou  v  období  prázdnin

obtěžováni emisemi pachových látek.

Při dnešním místním šetření bylo zjištěno, že kalové hospodářství na Drastech bylo hlavním a
největším, nikoliv však jediným původcem zápachu v nejbližším okolí.

Teze zapsal:

Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.

komise pro územní řízení a životní prostředí
zastupitel obce Větrušice

1Aerobní,  tj.  za  přístupu vzduchu;  odvodněný kal  je  postupně vysoušen  za  přístupu vzduchu v  otevřených
kalových polích a v případě Drast po stabilizaci následně odvezen ke skládkování do Benátek na Jizerou.
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