
Ražený technologický kanál
ÚČOV – Drasty (9km)

odstředivka

Přítok 6% roztoku kalu
41000m3/den vody
250 tun/den sušiny

Odpadní voda
(fulgát)

Organický odpad
Biomasa

500 tun/den

Schrabky a písek
Důlní železnice
53 + 82 tun/den

Nákladní automobilová doprava
120 kamionů denně

(spojení s železnicí – Měšice, Praha Čakovice, Kralupy n/ Vlt.)

Doprava materiálu „sklápěčkami“ po areálu

Kalová pole (vyhnívání) - 80C

Plasty, guma, tkaniny

610 tun „produktu“ denně
Použití jako palivo nebo v zemědělství

Biofiltr vzduch
(85% učinnost)
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Vzduchotechnika
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sklad

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V DRASTECH: JEN KALY, BIOMASA, ODPAD
Víte,  že

● magistrát Hl.m. Prahy plánuje v Drastech vybudovat nové kalové 
hospodářtsví pro celou Prahu a část Středočeského kraje?

● technologie umístěná na Drastech bude z kalů, organických odpadů a 
pevných odpadů vyrábět směs, která se bude spalovat v externích 
zdrojích nebo aplikovat v zemědělství. K oběma využitím se staví 
legislativa velmi rezervovaně, přesto Praha na této technologii trvá.

● provoz denně spolyká 
● 250 tun čistírenského kalu do Drast dopraveného potrubím
● 135 tun pevného odpadu do Drast dopraveného důlní železnicí
● 500 tun organického odpadu do Drast dopraveného kamiony

● provoz denně vyprodukuje
●  610 tun směsi odvážené z Drast kamiony 
●  86 tun vodní páry

● v současné době není známo, zda bude vůbec moci být pevný odpad 
využit do směsi, přesto se bude dovážet do Drast a bude kvůli němu 
vybudován přivaděč s důlní železnicí Troja-Drasty.

● záměr bude své bližší okolí zatěžovat hlukem  a především 
nekontrolovatelným zápachem, zbytek mikroregionu Klecanska pak 
dopravou (minimální nárůst o dalších 120 těžkých kamionů denně)

● jediným uváděným důvodem pro megalomanské umístění nového 
kalového hospodářství v Drastech je nesouhlas MČ Praha Troja se 
současným umístěním hospodářství na Císařském ostrově.

● K záměru podávájí okolní obce i O.s. Klecansko, Větrušicko a okolí 
negativní vyjádření. Informujte se na webových stránkách.

● Dne 8.12. od 18:00 probíhá veřejné projednání záměru na MÚ Klecany.

EIA záměru je  právě teď posuzována

Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí
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