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TISKOVÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ 

ODPADY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU 

 

Již se stalo tradicí, že se, s příchodem babího léta, konala v Náměšti nad Oslavou konference 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY, která je součástí cyklu konferencí Odpadové dny 2016. 

Letošní, již 12. ročník, mezinárodní konference BRO byl pořádán pod záštitou hejtmana Kraje 

Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a rektora Mendelovy univerzity Brno Prof. RNDr. Ladislava 

Havla, CSc. Konference se zúčastnilo téměř 130 posluchačů z řad odborné veřejnosti, zástupců 

samosprávy, legislativců, apod. 

Konference byla třídenní, první den se konala exkurze účastníků na zařízení pro zpracování 

BRKO v Jihočeském Kraji. Jako první navštívili účastníci kompostárnu a bioplynovou stanici 

Jarošovice, kde si mohli prohlédnout komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů, 

včetně tzv. gastroodpadů. Po diskuzi a občerstvení se exkurze přesunula na tzv. malé zařízení, 

kompostárnu Dolní Pěna. Jako překvapení byla pro účastníky připravena návštěva Tkalcovny 

a Pražírny kávy pan Kubáka ve Strmilově, která byla spojená s ochutnávkou kávy a perníčků 

z regionální produkce. Tento den byl zakončen setkáním u večeře, připravené v prostorách 

CETT v Náměšti nad Oslavou. Druhý den konference, kterého se účastní nejvíce posluchačů, 

začal velmi zajímavým vystoupením skupiny bubeníků THE FIRST DRUMMERS BAND z řad žáků 

místní Základní umělecké školy pod vedením pana učitele Rudolfa Drozda. Čtvrteční program 

konference byl věnován Legislativě a současné praxi v řešení bioodpadů. Po úvodním slově 

MUDr. Magdy Zímové ze Státního zdravotního ústavu a ředitelky naší společnosti Ing. Květuše 

Hejátkové se se svými příspěvky představili zástupci MŽP, Ing. Kristýna Husáková 

s problematikou chystaných změn v legislativě využití kalů z ČOV na ZPF, a Ing. Andrea 

Hilčerová, která nastínila možnosti čerpání z dotačních titulů. Ing. Petr Bielan ze společnosti 

OZO Ostrava, a.s. představil možné systémy OH měst, obcí a regionů. Zástupce Mze Ing. 

Michaela Budňáková prezentovala strategii podpor pro využití kompostu v zemědělství.  Dále 

uvedl Ing. Jaroslav Houček z ÚKZUZ Praha návrh nového evropského nařízení k hnojivům a Ing. 

Karel Horák, zástupce AKČR, spolupráci obcí a zemědělských podniků v regionu. Po přestávce 

na oběd přišel na řadu odpolední blok prezentací na téma Mezioborová spolupráce a využití a 

strategie pro udržitelné nakládání s odpady včetně čistírenských kalů. Ing. Jan Foller z za 

společnosti VAS a.s. hovořil o  rizicích  a provozních možnostech využití čistírenských kalů jako 

zdroje fosforu. Na tuto přednášku navázal Ing. Jaroslav Záhora, CSc. s prezentací o dostupnosti 

fosforu pro rostliny, a Ing. Martin Vrtiška ze společnosti Smartes Group s.r.o. uvedl možnosti 

výroby bioCNG z bioodpadu. Po diskuzi představili svou činnost zástupci jednotlivých 
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neziskových organizací: BIOM CZ, INCIEN, ZERA) a cíle programu TOP Waste Management 

přednesl Dr. Max Wandler, zástupce České spořitelny a.s., která je generálním partnerem 

konference. Po tomto bloku se přesunul program do prostor „Staré tkalcovny“, kde bylo pro 

účastníky připraveno občerstvení a prezentace technologií umožňujících hygienizaci biologicky 

rozložitelných odpadů. V této sekci se představili společnosti Agrikomp Bohemia s.r.o., BEKON 

Holding AG, JRK s.r.o., VUT v Brně a AIVOTEC s.r.o. Po skončení čtvrtečního programu byl pro 

všechny účastníky připraven společenský večer v Zámecké kavárně. Večerem nás skvěle provedla 

hudební skupina The Schelinger Bombardérs a kromě tance se také rožnilo prase a pilo výborné víno 

od Doc. Patrika Burgra z Valtic.  Třetí den konference, který byl věnován tématu praxe a dobrých 

příkladů, zahájil Ing. Adam Moravec za společnost CZ BIOM s prezentací systému komplexního 

zpracování bioodpadu v současnosti. Dále představila Ing. Lucie Valentová z Agentury Valfia s. r.o. 

klíčové body v systému PAYT, a Ing. Tomáš Hlavenka z ISNO chytré řešení infrastruktury pro odpadové 

hospodářství. Po diskuzi a přestávce na kávu následovala Ing. Soňa Jonášová (INCIEN) s přednáškou na 

téma správné kroky k zavedení efektivního systému třídění v obcích, Ing. Martin Matzner z Kobra 

Údlice s.r.o. prezentoval nové a komplexní technologie pro kvalitní zpracování BRO. Závěrečné slovo 

patřilo Dr. Ing. Miloslavu Mezuliáníkovi (VÚR, v.v.i.) a Doc. Ing. Alešovi Hančovi (ČZU Praha), kteří 

pohovořili o technologiích zpracování BRO a legislativě při využití vermikompostování. 

Věříme, že konference byla pro posluchače, lektory a vystavující firmy přínosem a budeme se těšit na 

milé setkání v příštím roce.                                                                                                                                    
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