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Věc: Stížnost na zápach z kalových polí na Drastech (k.ú. Klecany) 

 

Vážený pane řediteli, 

již druhým rokem musí obyvatelé obce Větrušice snášet nesnesitelný zápach, který pochází 

z kalových polí umístěných v 60. letech minulého století v Klecanech – část Drasty. 

 

Zápach začal během horkého léta roku 2015, kdy lidé v celé obci nemohli otevírat okna či 

pobývat na zahradách. V loňském roce se situace opakovala, byť v menší míře, zatímco 

v roce letošním se zápach, věřte, že naprosto odpuzující, objevuje téměř denně, a to i v době, 

kdy nefouká východní vítr.  

 

Občany neuspokojuje vysvětlení, že vyvážení kalů umožňuje zákon, protože nikoliv vy či 

obyvatelé Prahy, ale oni zde musí žít a dýchat a jejich děti často nemohou ani ven, protože 

některým se dělá špatně. Názor, který byl uveden ve vysvětlení z roku 2015, že odkaliště bylo 

dříve než nová výstavba v obci, neobstojí, protože zápach se line obcí starou i novou a navíc, 

každá obec se snaží rozvíjet a neustrnout v polovině minulého století.  K tomu je třeba uvést, 

že v dnešní době by se již podobné zařízení nepovolilo. Stavět používání kalových polí na 

skutečnosti, že zápach není definován zákonem, je z morálního hlediska, dle mého a nejen 

mého názoru, neospravedlnitelné.   

 

Všichni jsme se po dlouhé dva roky snažili chápat havarijní situaci ČOV na Císařském 

ostrově, ale určitě není naší vinou, že se výběrové řízení na novou ČOV táhlo nepřiměřeně 

dlouhou dobu či že jste nesehnali finanční prostředky na řádnou opravu. Domnívám se, že dva 

roky jsou dostatečně dlouhou dobou k vyřešení závad na zastaralém zařízení.  

 

Oprávněně se tedy ptám za občany naší malé obce i obcí okolních, zda je veřejný zájem Prahy 

nad veřejným zájmem obyvatel Větrušic, Klecan či Vodochod? Neustále se hovoří o 

environmentálním přístupu k vodě, odpadům či energiím, řeší se řada problémů souvisejících 

s ochranou fauny a flory, ale nějak opadá zájem o konkrétní řešení problémů lidí, zejména 

dětí, které tady dýchají nepříjemně zapáchající výpary z kalů z Prahy.  

 

Jménem obyvatel Větrušic Vás žádám o urychlené řešení situace, abychom se i my mohli 

v nastávajícím jarním a letním období těšit z pobytu na čerstvém vzduch bez zápachu. 

 

S pozdravem  

 

Jana Dyčková  

místostarostka obce Větrušice 
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