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Při podzimním úklidu se lidé
zbavovali nebezpečného odpadu

    Při podzimním úklidu města, který se
ve Ž�áře a jeho místních částech konal
začátkem října, se uskutečnil jako první
svoz nebezpečného odpadu.
    Jak informuje Miluše Kozáková z od-
boru komunálních služeb MěÚ, bylo při
něm sebráno celkem 49 ks televizí, 39
ks rádií, 9 monitorů, 12 tiskáren k PC,
17 ks videorekordérů, 41 ks lednic, 66
ks zářivek, 20 ks monočlánků, 59 ks
pneumatik, 22 kg léků, 3,16 t barev.

    Následně byly dva týdny po městě roz-
místěny velkoobjemové kontejnery, kte-
ré sloužily k ukládání zeleně a objem-
ného odpadu. "Kontejnery byly průběžně
vyváženy a doplňovány na 28 stanoviš-
tích města a ve čtyřech integrovaných
obcích. Pro zajímavost uvádíme, že na
kompostárnu města bylo uloženo za uve-
dené období 78 tun odpadu zeleně," říká
M. Kozáková. −lko−

Popelnice o Vánocích
    O vánočních svátcích bude vývoz ko-
munálního odpadu z popelnic prove-
den ve stanovených dnech, tedy v úterý
a ve středu.
    Ve čtvrtek 25. 12. 2008 a 1. 1. 2009
nebude firma Odas vyvážet, náhradní
vývoz kontejnerů bude proveden v so-
botu 27. 12. 2008 a 3. 1. 2009.
    "Od ledna mohou občané odkládat

vánoční stromky vedle odpadových ná-
dob na běžných stanovištích. Odtud bu-
dou stromky odváženy na městskou
kompostárnu, zde štěpkovány a dále
použity do kompostu. Svoz stromků bu-
de ukončen v měsíci únoru," informuje
Miluše Kozáková z odboru komunál-
ních služeb MěÚ. −lko−

Ž�árská bioplynová stanice
přinese zvrat v zacházení s odpady 

    V areálu kompostárny města za Ka-
menným rybníkem začínají přípravy na
stavbu zcela první bioplynové stanice
(BPS) v ČR, která začne koncem příštího
roku ekologicky zpracovávat tuhý bio-
logický odpad ze Ž�áru a širokého oko-
lí.
    Přitom by neměla zápachem obtěžo-
vat obyvatele. Nejde totiž o klasické
kompostování, ale řízené tlení v her-
meticky uzavřeném prostoru se zachy-
táváním metanu, který jinak škodí ovz-
duší ve směsi skleníkových plynů. Zde
bude využit k výrobě elektřiny a tepla.
    Souhlas k výstavbě BPS dali letos na
jaře zastupitelé města a projekt má veš-
kerá povolení příslušných úřadů včetně
územního rozhodnutí a přísnou studii
vlivu na životní prostředí EIA.
    Investorem je odpadářská firma
ODAS, která zabezpečuje komplexní
odpadové služby pro město. Stanici pos-
taví dle ověřených zkušeností z Ně-
mecka, kde bioplynky řadu let již bez-
problémově fungují. Na stavbu v ná-
kladu až 100 miliónů Kč žádá ODAS
nemalou dotaci Evropské unie.

Zákon brzy
nařídí biokontejnery

    "Současně probíhá příprava území a
stavět začneme hned na jaře, abychom
BPS uvedli koncem roku 2009 do zku-
šebního provozu. Od 1. 1. 2010 tak bu-
deme moci naplnit připravovaný zákon
o nakládání s odpady," říká zástupce
investora Miloslav Odvárka. Dle nového
zákona již nebude možné na skládku
vozit biologicky rozložitelný odpad.
    To bude dle Odvárky v důsledku zna-
menat velkou změnu v systému naklá-
dání s odpady města. Vedle běžných
popelnic a kontejnerů na komunální
odpad přibudou ještě speciální kontej-
nery na biologický odpad. Zatímco nyní
ž�árské domácnosti separují sklo, pa-
pír, plasty, od ledna 2010 si začnou
zvykat i na třídění biologicky rozloži-
telného dopadu. V klasické popelnici
nebo kontejneru se tak sníží množství
komunálního odpadu k vyvezení na
skládku. Zaváděný systém se dle záko-
na stane povinností, pro rodinnou zá-
stavbu od roku 2010, pro sídlištní zá-
stavbu od roku 2013.
    "Pak začne lidi a obce ke třídění bio-
logického odpadu motivovat hlavně ce-
na za uložení zbytkového komunálního
odpadu. Při správném způsobu třídění
by pak neměli mít běžnou popelnici
plnou každý týden. Komunální popel-
nice bude stát možná třikrát tolik, než
v dnešní době a bionádoba maximálně
jednu polovinu. Cílem této státní odpa-
dové politiky je především ochrana ži-
votního prostředí," vysvětluje Odvárka.
    Na otázku, zda nebude zahnívající
bioodpad v nádobách zejména v létě
obtěžovat, vysvětluje, že Ž�ár zvolí bio-
nádoby se speciální větratelnou vlož-
kou, ve kterých se odpad nekazí a ne-
zapáchá. "V Německu se vývoz bioná-

dob provádí běžně i v nevětraných nádo-
bách po 14 dnech a tento problém ne-
mají," dodává šéf svozové firmy. Navíc
bude mít na jedno svozové auto mycí
zařízení na očistu bionádob.

Z odpadu budou
vyrábět energie

    Ž�árská BPS bude umět zpracovat
až 13 tisíc tun bioodpadu ročně. Jejím
uvedením do provozu město zruší svoji
kompostárnu. A jak má biostanice fun-
govat?
    V hale bude sedm fermentorů, asi 30
m dlouhých komor, které se po na-
plnění biohmotou hermeticky uzavřou.
Pravidelným zkrápěním speciálním roz-
tokem se hmota uvnitř naočkuje bakte-
riemi, které podpoří vyhnívací proces.
Za stálé teploty 38˚C se bude objem
biodpadu zmenšovat a vznikající metan
jímat. Jeden proces trvá asi 28 dní.
    "Vzniklý bioplyn půjde potrubím do
kogenerační jednotky, která vyrobí asi
40 % tepla a 40 % elektřiny. Konkrétně
asi 520 kV elektřiny za hodinu, což je
asi 4000 MW za rok a cca 12 tis. GJ
tepla, což odpovídá celoročním nákla-
dům na vytápění 12 velkých činžáků.
Elektřina i teplo budou předávány spo-
lečnosti Ž�as," plánuje Miloslav Od-
várka.

Lidé neucítí
žádný zápach

    Obyvatele z okolí BPS bude jistě za-
jímat, zda soustře�ovaný bioodpad ne-
bude před "založením" do fermentorů
obtěžovat zápachem.
    Na to Miloslav Odvárka vysvětluje:
"Vše bude probíhat v uzavřeném pro-
storu. Pouze v okamžik, kdy hmota "vy-
hasne" trochu páří, ale nepáchne ani
jako siláž. Přesto stavíme zařízení necelý
kilometr od obytné zástavby," říká.
    Podmínkou stavby je studie EIA
(zkoumání vlivu na životní prostředí
dle přísných pravidel EU), kterou po
investorovi požadoval stavební úřad k
vydání územního rozhodnutí. "K bu-
doucímu provozu BPS se vyjadřovala i
Krajská hygienická stanice, CHKO, Kraj-
ský úřad, dále jsme museli mít rozpty-
lovou a hlukovou studii. Vše se k nám
vrátilo s kladným vyjádřením," uvádí

odborník. Splnění těchto přísných no-
rem je i podmínkou získání 50% ev-
ropské dotace na stomiliónovou inves-
tici. Návratnost nákladné stavby má být
do šesti let.

Palivem bude zeleň
i zbytky potravin

    Protože biostanice dokáže v krátké
době ve svém nepřetržitém procesu li-
kvidovat velké množství bioodpadu, bu-
de muset provozovatel shánět "palivo".
Proto osloví supermarkety, vývařovny
a zemědělce. Do ž�árské biostanice bu-
de navážen bioodpad a zelená hmota
nejen ze sečí a úklidu měst ze svozové
oblasti ODASU, ale i z aglomerací By-
střice, Nového Města či Chotěboře.
    "Toto všechno budeme umět v BPS
zpracovat tak, abychom vyrobili ener-
gii," informuje Miloslav Odvárka. Již
nyní má podepsané smlouvy s několika
zemědělskými družstvy, jež budou do-
dávat trávu z tzv. čtvrtých sečí, které
zemědělci provádějí kvůli údržbě po-
rostů.
    "Lidé ve Ž�áře nebudou cítit nic, na-
víc směr větru tu bývá severozápadní,
proudí spíš na lesy ven ze Ž�áru," ujiš-
�uje. Svozová oblast firmy ODAS je 120
tis. obyvatel s roční produkcí odpadů
okolo 25 tis. Tun. Celých 40 % z toho
je biologiky rozložitelný odpad. Proto
je reálný předpoklad pro naplnění ka-
pacity bioplynové stanice.

Suchá fermentace
je šetrnější k ŽP

    Na otázku, zda přivážený odpad z
jiných lokalit nezhorší naše životní pro-
středí (s ohledem na to, že se nejedná
jen o trávu, ale také i rozkládající se
materiál), Miloslav Odvárka vysvětluje:
    "Při sedmi fermentorech dojde každý
týden k obměně náplně. Spíš budeme
na odpad čekat, rozhodně nikde nebude
meziskládka něčeho, co by zapáchalo.
Auta odpad zavezou přímo do haly, kde
bude ihned "založen"," vysvětluje Od-
várka.
    Přestože Ž�ár díky odpovědnosti

svých občanů patří k nejlepším českým
městům v třídění odpadu, systém BPS
si bude umět poradit i s případným
plastem, sklem či kameny, které "omy-
lem zabloudí" do kontejnerů na biood-
pad.
    "Právě proto raději zavádíme biosta-
nici na suchý způsob (tzv. suchá fer-
mentace). Případné ojedinělé jiné složky
odpadu nebudou v suchém vytlévacím
(fermentačním)procesu až tak vadit. Až
proces proběhne, výsledný zbytek se i s
nežádoucím materiálem zkompostuje a
v závěrečné fázi proseje. Tak zachytíme
veškeré balastní látky, které pak odve-
zeme na skládku TKO v Ronově," vy-
světluje M. Odvárka.
    Právě v tom je výhoda suché biosta-
nice oproti té na mokrý způsob, jakou
např. plánuje Svaz obcí na Třebíčsku.
"Oni veškerý bioodpad rozdrtí a pak se
bude rozkládat ve vodním roztoku. Sice
mohou biodpad zpracovávat přímo na
skládce, ale mohou mít problém s kon-
taminovanou vodou, jejíž vyčištění stojí
další peníze," přibližuje odborník na
zacházení s odpadem.

Biomasa má
budoucnost

    Na některých místech v ČR se bi-
oodpad ve městech sbírá již nyní a uklá-
dá se v obřích kompostárnách. Tento
způsob volného kompostování však os-
tře sleduje EU kvůli úniku metanu do
ovzduší, přičemž v klasických kompos-
tárnách vzniká pouze kompost (bez vý-
roby energií − elektřina a teplo) První
česká BPS se suchou fermentací na
zpracování biologicky rozložitelných
komunálních odpadů ve Ž�áře bude
umět tvořící se metan zhodnotit na tep-
lo a elektřinu.
    "Biomasa je jednou z energií, které
mají budoucnost. Předpokládá se totiž,
že v roce 2050 budou zásoby uhlí vyčer-
pány. Je tedy na místě hledat nové zdro-
je, a toto je nová metoda k získávání
energií a zároveň spojená i s likvidací
odpadu," uvádí Miloslav Odvárka zá-
věrem. Lenka Kopčáková
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TAK NĚJAK má vypadat ž�árská stanice na zpracování biologického odpadu, která bude zcela první svého druhu v ČR.
    Foto: archiv Odas


