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Mladá Boleslav – Červnové
setkání MBcafé bylo věnová-
no Centru průmyslového
zpracování komunálního od-
paduMladáBoleslav,kterémá
být prvním realizovaným pro-
jektem technologie tzv.
mechanicko-biologické úpra-
vy (MBÚ) odpadů v České re-
publice.

Na akci přijal pozvání Jan
Habart, předseda českého
sdružení pro biomasu CZ Bi-
om, bývalý poradce ministra
životního prostředí a pedagog
České zemědělské univerzity
v Praze, který se problematice
odpadů, jejich úpravě a vyu-
žití věnuje dlouhodobě.

Jednatel firmy Compag Ra-
dek Lizec popsal přítomným
provozní a ekonomické
aspekty různých technologií
zpracování odpadu. Ve své
prezentaci představil umístě-
ní, podobu a způsob fungová-
ní budoucího centra, jež má
být uvedeno do zkušebního
provozu v roce 2014.

Hlavním cílem akce bylo
podle jejího organizátora Da-
vida Hradiského seznámit
laickou i odbornou veřejnost s

projektem, který je klíčový
pro další rozvoj našeho města
a regionu.

„Vloni na podzim jsem za-
čal sérií tematických pří-
spěvků na portálu mb-eko.cz
přibližovat plánovaný způ-
sob, jak se vypořádat s omeze-
ním životnosti skládky v Mi-
chalovicích. Zakončením
těchto snah je dnešní akce,“
uvedl Hradiský.

A co na setkání zaznělo? Asi
60 procent objemu vstupující-
ho komunálního odpadu bude
použito na výrobu tuhého al-
ternativního paliva. Tuhé,
energeticky dále využitelné a
nadrcené zbytky původního
odpadu, které budou na zá-
kladě požadavků společnosti
Ško-Energo peletizovány.

Po splnění limitů stanove-
ných pro obsah chloru, těž-
kých kovů i jiných sledova-
ných látek mohou být spáleny
v teplárně Ško-Energo obdob-
ně, jako se tam již nyní spolu s
hnědým uhlím spaluje peleti-
zovaná biomasa.

Tento způsob zpracování
nepovede ke zvýšení emisí z
teplárny Ško-Energo a tedy
ani ke zhoršení kvality
ovzduší v Mladé Boleslavi.

„Kromě toho, že příspěvek
Ško-Energo k imisní zátěži
území města je minimální je
zajímavé i stanovisko doktora
Habarta, který tvrdí, že sami
producenti biomasy by raději
viděli pelety v moderních
kotlích k vytápění domácnos-
tí, než v obřích zařízeních,
které spálí odpady o řády čist-
ším způsobem,“ doplňuje
Hradiský.

Vytříděné a dále využitelné
suroviny budou určeny k
recyklaci.

Vylisovaná a mokrá orga-
nická složka bude zpracována
v bioplynové stanici. Vyrobe-
ná elektrická energie bude
primárně pohánět samotné
zařízení.

Bioplynka bude zároveň
produkovat také teplo. Jeho
využití by mělo podle být vše-
ho předmětem dalších disku-
sí, neboť není doposud jasné,
budou-li energetické výstupy
bioplynové stanice podporo-
vané jako obnovitelné zdroje.

Nevyužitelné zbytky odpa-
dů budou skládkovány. To by
se však mělo týkat pouze ne-
celých 10 procent původního
množství odpadu.

Ukládán bude na skládku,
kterou provozuje Compag.

Výstavba zařízení kombi-
nujícího mechanicko-
biologickou úpravu odpadů a
bioplynovou stanici je podpo-
řena dotací Operačního pro-
gramu životní prostředí ve
výši téměř 180 milionů Kč.

Celkové náklady projektu
by se měly pohybovat kolem
490 milionů korun.

Podrobnější text o tomto velmi
sledovaném tématu přinese Bo-
leslavský deník příští týden.

DAVID HRADISKÝ Foto:J. Maršíček


