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Jezera splašků zaplavují les
Přírodní rezervaci v Klánovicích při deštích zatápí ústí kanalizace vodou s toaleťáky a výkaly
Martin Bajtler
redaktor MF DNES
ÚJEZD NAD LESY Nevábné a zapáchající jezero se zbytky toaletních
papírů v korytě mezi stromy.
Takový pohled se naskytne návštěvníkům části Klánovického lesa
ve chvíli, kdy do něj zavítají těsně
po velkém přívalovém dešti. Z kanalizace, která spadá pod městskou
část Praha 21, totiž do lesa ústí takzvané odlehčovací komory. Ty od
opravy v roce 2009 pomocí přepadů upouštějí přímo do přírodní rezervace při velkých deštích vodu
v případě, že ji kanalizační potrubí
nestíhá svojí kapacitou pojmout.
Problémem však je, že se s dešťovou vodou mísí také voda splašková.
„Splašky tečou přímo do lesa, kde
už je nic neředí, a vsakují se do
půdy. Po větších deštích se tam tvoří úplné jezero,“ popisuje situaci
Radomír Kůla z Klánovického zpravodaje. Podle něj se nejedná o žádné zapadlé nepřístupné místo. „Čas
od času tam chodí lidé na procházky,“ říká.
Na problém upozorňuje také spolek Újezdský STROM, podle kterého současný stav škodí přírodní rezervaci, ale přitom ho nikdo neřeší.
„Chyba se stala už před několika
lety, kdy došlo k rekonstrukci kanalizace, která už nedostačovala potřebám městské části. Místo toho,
aby se vybudovala nová kanalizace

odpovídající rostoucímu počtu obyvatel, zvětšily se při rekonstrukci
jen odlehčovací komory,“ popisuje
předseda spolku Michael Hartman
s tím, že odlehčovací komory do
lesa vypustí asi čtyři tisíce metrů
krychlových vody se splašky ročně.
„Během roku je takových přepadů
asi sedmnáct,“ dodává.
Řešením by podle Hartmana mohlo být například vybudování retenčních nádrží, které by při velkých
deštích pomohly vodu zadržet a ta
by nemusela vytékat do lesa. „Městská část by ale především měla rozhodnout, že už není možné žádnou
další dešťovou vodu do této kanalizace odvádět. Problém by se tím totiž jen zvětšoval,“ říká Hartman
a dodává, že sebranou dešťovou
vodu by les v současných klimatických podmínkách a obdobích sucha využil, nesmí být ovšem smíchána se splašky a chemikáliemi.
Pozůstatek socialismu
Podle radní Prahy 21 pro životní
prostředí Jitky Jenšovské (Pro Prahu) stojí za současnou situací v Klánovickém lese několik historických
faktorů. „V osmdesátých letech došlo k rychlé výstavbě sídliště Rohožník, kde přibylo několik tisíc obyvatel, pro které bylo potřeba řešit kanalizaci. Bohužel nedošlo v některých místech k oddělení dešťové
a splaškové vody,“ vysvětluje Jenšovská.
Rekonstrukcí ulice Hodkovská vedoucí podél lesa, do jejíhož nezpevněného povrchu se část dešťové

Nevábná potopa Po velkých deštích nateče v Klánovickém lese dešťová voda se splašky nejen do koryta, ale rozlévá se i do okolí. Na stromech jsou patrné zbytky toaletního papíru. Foto: Radomír Kůla

rezervace. „Z toho důvodu tam
není možné dělat žádné velké stavební práce. Varianta zmiňovaných retenčních nádrží je proto složitá,“ dodává Jenšovská s tím, že by
šlo navíc o velmi nákladnou investici. V současné době je podle radní
prioritou městské části dobudování kanalizace v obci.
Odlehčovací komory v Klánovickém lese spravují Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Podle mluvčího PVK Tomáše Mrázka splňují
obě komory ředící poměr, který je
určen vodoprávním úřadem. Ten
stanovuje, že poměr splaškové
a dešťové vody musí být minimálně
jedna ku čtyřem. „Oddělení části
naředěné vody je normální funkce
odlehčovací komory a děje se to
z důvodu ochrany čistírny odpadních vod před hydraulickým přetížením,“ uvádí Mrázek s tím, že se
tak děje i jinde v Praze.
Předseda
spolku
Újezdský
STROM Hartman ale oponuje tím,
že v jiných částech města vytéká odpad například do potoka, který ho
dále ředí, a ne přímo do lesa, navíc
v přírodní rezervaci.

vody vsakovala, navíc ještě přibylo
množství vody, která do kanalizace
stéká. „Největší problém s odlehčovacími komorami nastává, když přijde neočekávaný přívalový déšť na
vysušenou zem a kanalizace jej nezvládne pojmout,“ říká Jenšovská.
Další komplikací je podle ní samotný statut území Klánovického
lesa, které je vedeno jako přírodní

Oheň zachvátil auta na komořanském parkovišti
Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Obsluha odvíjecí stanice tiskového stroje/ rolař
Vaším hlavním úkolem bude: obsluha zařízení na odvíjení rolí papíru,
příprava rolí papíru k následnému zpracování a jejich evidence.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení (upřednostňujeme obor strojní), ochotu
pracovat ve vícesměnném provozu (hlavní část výroby se odehrává
ve večerních a nočních hodinách). Pozice je vhodná i pro absolventy.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální společnosti,
5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na závodní stravování,
příspěvek na penzijní připojištění a další zaměstnanecké benefity.
Nástup co nejdříve.
Kontaktní osoba: Martina Sklenářová
martina.sklenarova@mafra.cz, tel.č. 734 517 179
Dále hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Expedient

Ničivý živel Ke čtyřem autům hořícím na veřejném parkovišti vyrazili včera po půlnoci do komořanské ulice K Nouzovu hasiči z Modřan a Radotína. „Pod kontrolu plameny dostali za sedm minut po příjezdu. Požárem byl zcela zničen jeden automobil, další tři vozidla byla plamenným hořením a sálavým teplem značně poškozena,“ uvedl mluvčí
pražských hasičů Martin Kavka. Podle vyšetřovatele je škoda 900 tisíc korun, příčina požáru je zatím v šetření. (et)
Foto: Yan Renelt, MAFRA

Vaším hlavním úkolem bude: obsluha expedičního zařízení
v moderním polygrafickém provozu, manipulace a kompletace
tiskárenských výrobků a jejich příprava k expedici, údržba
expedičního zařízení.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru strojním či elektrotechnickém,
mírně pokročilou znalost práce na PC, ochotu pracovat ve
vícesměnném provozu. Pozice vhodná i pro absolventy.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální společnosti,
5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na závodní stravování, příspěvek
na penzijní připojištění, a další zaměstnanecké benefity.
Nástup co nejdříve.
Kontaktní osoba: Martina Sklenářová
martina.sklenarova@mafra.cz, tel.č. 734 517 179

Pokud Vás naše nabídka
oslovila, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis
s průvodním dopisem
buď na email uvedený
v inzerátu nebo na adresu:
MAFRA, a. s.,
personální útvar,
Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5 - Smíchov.
Název pozice, o kterou se
ucházíte, uveďte prosím
do předmětu e-mailu,
popř. na obálku dopisu.

