
NE rozšíření kaliště Drasty

    Skutečně bude
● Praha své kaly likvidovat v Drastech?
● kal a odpady dopravovat raženým tunelem důlním 

vláčkem pod Klecany a Zdiby?
● okolí Klecan zahlceno další kamionovou dopravou?

Nebo nám tu 
zůstane čistá, průmyslem

 nezasažená
 oblast?

    Bude v Drastech
● Bioplynová stanice?
● Kalová pole pro Prahu a okolí?
● Spalovna kalů?
● Všechno dohromady?

Besedu pořádá:

Zveme Vás na 

veřejnou besedu na toto téma

ve čvrtek 2. září 2010 od 19 hodin

v Klecanech, Na Skalkách 368

v restauraci Sportklub, sál disco El Paso, I. patro

OKVKV
Občanské sdružení
Klecansko,Větrušicko a okolí

Řekněte své NE rozšíření provozu

●  kaliště v Drastech
●  letiště ve Vodochodech

7. září 2010 na městském úřadě Klecany v místním referendu 

www.oskvo.cz



Informace o záměru rozšířit kaliště v Drastech

Pražský magistrát se dlouhodobě snaží o vymístění kalového hospodářství z pražského Císařského 
ostrova,  od  roku  2004 se  soustředí  na  již  jedinou  lokalitu  -  dnes  zřídkakdy využívané  kaliště 
v Drastech. V polovině dubna podal pražský magistrát oznámení o záměru vybudovat v Drastech 
buď  bioplynovou stanici (hlučné zařízení se značnými emisemi i těkavých a zapáchajících látek 
v nepřetržitém  provozu)  nebo  totální  modernizaci současného  stavu  (nepravděpodobné  řešení 
vzhledem k problematickému nakládání  se zbylým kalem).  Zastupitelstvo obce Větrušice i  rada 
města Klecany vydala k oznámení nesouhlasné stanovisko a požadovala další upřesnění parametrů 
záměru  a  uvedení  mnohdy  tendenčně  zkreslených  údajů  na  pravou  míru.  V  současné  době 
předkladatel záměru podle těchto připomínek studii přepracovává. Tato nesouhlasná stanoviska byla 
podpořena petiční akcí  „NE rozšíření provozu v kališti Drasty“,  kterou iniciovalo naše Občanské 
sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí.

Nový provoz v Drastech

Pražský  magistát  se  pod  tlakem  městské  části  Praha-Troja  v  tichosti  v  roce  2004 rozhodl 
o vymístění poslední části  Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), tzv.  kalového hospodářství 
z pražského  Císařského  ostrova  do  Drast.  Kaly  jsou  toxické  nebezpečné  odpady;  látky  včetně 
těžkých kovů či dioxinů, které zbydou po vyčištění odpadních vod. V dubnu předložil dvě výše 
uvedené  varianty  řešení  provozu  v  Drastech,  jedna  s  emisemi  oxidů  schodnými  s  Malešickou 
spalovnou a 30 m vysokými vyhnívacími nádržemi, druhou s značnými  emisemi pachových látek. 
Obě dvě varianty budou mít značné  hlukové emise, obě varianty přinášejí další významný nárust 
kamionové dopravy z dálničního sjezdu Zdiby směrem na Klecany. Ani jedna z variant však neřeší 
problematiku  likvidace  kalů  zcela;  z  tohoto  důvodu  pražský  magistrát  deklaruje  záměr  uvést 
nejpozději  do roku  2025 spalovnu kalů (s důvodnou obavou, že z logistických a ekonomických 
hledisek bude umístěna zde v Drastech). Další stavby mohou potencionálně následovat. 

Doprava kalů z Prahy do Drast

Záměr předpokládá dopravu 250 tun kalu denně a dalších 100 tun ostatních odpadů z ÚČOV. Tento 
objem bude  dopravován  cca  9  km dlouhým přivaděčem -  ve  skále  raženým tunelem velikosti 
pražského metra,  jehož  součástí  bude  i  důlní  železnice s  výhybnou uprostřed  (lokalita  cca  pod 
Zdiby-Brnky). V průběhu ražby tunelu pravděpodobně dojde k  ohrožení podzemních vod jakožto 
i ke  značné  devastaci  pozemních  komunikací těžkou  technikou.  Další  doprava  bude  v  provozu 
zajištěna kamiony, předpokládá se navýšení provozu o dalších  30, respektive  60 kamionů denně. 
Další dopravní zátež může následovat, naprojektovaná kapacita pohodlně obslouží nejen podružné 
čistírny z Prahy, ale dost možná i čistírny z části Středočeského kraje.

Řekněte své NE

Nepochybně  jakékoliv  zvýšení  provozu  v  Drastech  bude  ve  větší  či  menší  míře  negativně 
ovlivňovat život v našem, průmyslem nezasaženém, regionu. Pražský magistrát se rozhodl přemístit 
nemalou část (zde již fungující) technologie z Císařského ostrova k nám za humna a namísto ní na 
Císařském ostrově vybuduje rekreační zónu. Na úkor dnes již rekreačně využívaného okolí Drast.

Vedle petiční akce můžete své NE říci hlasováním v místním Klecanském referendu, které proběhne

na městském úřadě Klecany v úterý, 7. září 2010 od 14 do 22 hodin.

Výsledek referenda je závazný, pokud se k němu vyjádří  více než 50% oprávněných (tj.  trvale 
žijích) voličů. Každý hlas je důležitý. Před referendem, 

ve čtvrtek 2. září 2010 od 19 hodin 

pořádá naše občanské sdružení v rámci informační kampaně v klecanském SportKlubu v sále disco 
El Paso, I. patro veřejnou besedu, na kterou jste tímto srdečně zváni.

Více informací: Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí – http://www.os-kvo.cz


