TISKOVÁ ZPRÁVA
13. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ
ODPADY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU

Tak jako každý rok, tak i letos, jsme přivítali podzim v Náměšti nad Oslavou konferencí BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉ ODPADY, která je součástí cyklu konferencí Odpadové dny 2017. Letošní, již 13. 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 Jihomoravském Kraji. Účastnící navštívili kompostárnu v Náměšti nad Oslavou, kde si prohlédli linku
Multiferm, určenou pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu za účelem přímého energetického
využití – spalování, resp. spoluspalování. Jako druhá byla na řadě kompostárna v Únanově a po obědě
kompostárna Hantály a.s. ve Velkých Pavlovicích. Jako překvapení byla pro účastníky připravena
návštěva a ochutnávka vín ve vinném sklípku Sýkora v Čejkovicích. Tento den byl zakončen setkáním u
večeře, připravené v pivnici v Náměšti nad Oslavou. Druhý den konference, kterého se účastní nejvíce
posluchačů, zahájila svým vystoupením místní Základní umělecká škola. Čtvrteční program konference
byl věnován Legislativě a současné praxi v řešení bioodpadů. Po úvodním slově starosty města Náměšť
nad Oslavou a radního Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, přivítala svou úvodní prezentací na
téma „Jiné řešení než uzavřený cyklus nakládání s bioodpady není možný – jak využít selský rozum
v zemědělském podnikání – bilance živin a organické hmoty“ ředitelka naší společnosti Ing. Květuše
Hejátkové. Dále se se svými příspěvky představili zástupci MŽP, Ing. Jaromír Manhart – „Legislativa OH a
dotace“ a Ing. Kristýna Husáková s problematikou nakládání s BRO včetně kalů z ČOV. O strategii využití
externích zdrojů organické hmoty v zemědělství pohovořila Ing. Michaela Budňáková z Mze. Následovala
diskuze a přestávka na kávu a občerstvení. V dalším bloku přednášek se řešila problematika půdy a její
ochrany. Zde nám poslal elektronický vzkaz Doc. Ladislav Miko, dále prezentovali Ing. Marek Batysta,
Ph.D. z Mze s tématem legislativy, praxe a mezirezortní spolupráce, a o využití kompostu v zemědělské
praxi hovořil Ing. Lukáš Jurečka, ředitel ZP Pooslaví. Odpolední blok přednášek byl věnován tématu
kompostu – jeho kvalitě, koncepci financování projektů, strategii podpory využití kompostu
v zemědělství. Těmto otázkám se ve svých přednáškách věnovali: Ing. Hejátková, Ing. Tomáš Prokop
(ředitel odboru OH SFŽP), Ing. Bohdan Osoha z Mze. Poslední přednášky čtvrtečního programu byly o
systémech zpracování BRKO ve městech a možnosti úspor v odpadovém hospodářství obcí: Ing. Jan
Machančík (Město Jihlava) a Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA. Po diskuzi následovalo sponzorské fórum
a prezentace technologií umožňujících hygienizaci biologicky rozložitelných odpadů, novinky ve

zpracování BRO a možnosti evidence. V této sekci se představily společnosti JRK WASTE management,
s.r.o., CONTENUR ČR, s.r.o., Manetech, a. s. a INISOFT, s. r. o.. Společenský večer zahájilo představení
„Čtení ke kafi“ brněnského divadla MALÉhRY a v centru CETT nás večerem skvěle provedla taneční
hudba. Třetí den konference, který bývá tradičně věnován praxi a dobrým příkladům, nás Soňa Valčíková
z organizace KOKOZA naučila vyrobit domácí vermikompostér a Ing. Petr Plíva, CSc. (VÚZT, v.v.i.) nás
provedl zajímavým blokem přednášek o vermikompostování. Jeho prezentace se zúčastnili jak zástupci
praxe, tak výzkumu: Ing. Miloslav Mezulianik (VÚZT, v. v. i.), Ing. Věra Horáková (Rumpold UH), Karel Pecl
(Ekovermes) a Jakub Reichl (KOKOZA). Závěr konference patřil technologiím hygienizace čistírenských
kalů, o kterých hovořila Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc. (VŠCHT Praha) a o možnostech využití těchto kalů
na ZPF přednášel Ing. Josef Svoboda, Ph. D. z ÚKZUZ Brno.
Věříme, že konference byla pro posluchače, lektory a vystavující firmy přínosem a budeme se těšit na
milé setkání v příštím roce.

