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     V období volební kampanì se moji kolegové snaûili najít
ideje, které prezentuje náö svaz, ve volebních programech
politických stran. Alternativní energie a biomasa se vyskytuje
ve volebním programu KDU-ÈSL, coû mi usnadnilo rozhodo-
vání. Uvìdomil jsem si, jak pozitivní roli sehrál v krátkém
funkèním období ministr ûivotního prostøedí p. Bursík ve vzta-
hu k problematice, o kterou se náö Svaz zajímá. Po dlouhé
dobì byl najednou v èele ministerstva èlovìk s pozitivním
vztahem k ûivotnímu prostøedí, který pochopil hluböí smysl
ekologických aktivit. Revize Ñenergetické politikyì, coû je pøe-
devöím problematika Temelínské jaderné elektrárny, kterou
iniciovala stávající vláda, mùûe vytvoøit dalöí prostor pro al-
ternativní energii z biomasy. Mám ale pocit, ûe to co se pøíz-
nivì navodilo v ekologii se opìt mùûe rozplynout v dùsledku
vývoje politické scény. Vysoký úøedník na ministerstvu ûivot-
ního prostøedí, s kterým jsem své obavy diskutoval, prohlásil
mùj názor na roli ministra na fungování resortu za naivní,
neboù jednotlivé obory ministerstva pracují podle své dlouho-
dobé koncepce, kterou nemùûe naráz zmìnit ani ministr. Vì-
øím, ûe nová vláda bude usilovat o prosperující ekonomiku,
bude bojovat proti korupci a öpinavému kapitálu, a tím nepøí-
mo bude ochranu ûivotního prostøedí podporovat. Domnívám
se, ûe v èele resortu ûivotního prostøedí by mìl být èlovìk,
který je v této oblasti erudovaný a který se jiû v minulosti
o ekologii zasazoval. Volièi bohuûel rozhodli jinak
a upøednostòují pøed ekologií majetkové a sociální jistoty.
V televizním poøadu jsem shlédl reportáû o prùbìhu voleb
v psychiatrické léèebnì v Praze - Bohnicích, kde jeden
z pacientù na dotaz, koho bude volit prohlásil: Ñmám rád pøí-
rodu, budu volit stranu zelenýchì. Priority normálních volièù

jsou zøejmì jiné, ale teprve budoucnost nám ukáûe, co pøi-
nesla souèasná zmìna politické scény.

I v krátkém období zvýöeného zájmu o biomasu jsem pozoro-
val, ûe aktivity naöeho Svazu nìkterým oficiálním postùm
trochu vadí. Náö CZ Biom zahrnuje v öiroké oblasti vìtöinu
naöich pøedních odborníkù i podnikatelských subjektù
a provádí jiû dost rozsáhlou propagaèní kampaò
a poradenskou èinnost a dokonce se snaûí ve prospìch fy-
toenergetiky dát dohromady rùzné resorty a rozhodující sub-
jekty. Je jasné, ûe jen náö CZ Biom mùûe provozovat pora-
denské a informaèní støedisko v rozsahu od pìstitelských
technologií aû po technologie technické a biologické konverze
vèetnì projektù, ekonomiky a problematiky energetických
úspor a racionálního vyuûívání energií. To køíûí nìkteré zá-
mìry kompetentních míst, které jako oficiální poradenské
støedisko v této oblasti zveøejòují zcela jiné pracoviötì. Proto
Vás prosím, snaûte se Poradenskému a informaènímu støe-
disku CZ Biom v Chomutovì (vedoucí Ing. Usùak, CSc.)
a jeho filiálnímu pracoviöti v Praze - Ruzyni (Ing. Sladký, Ing.
Váòa) být plnì nápomocni a poskytnout mu podklady
o Vaöich aktivitách k doplòování informaèních databází. Pro
podnikatelské subjekty mùûe být tato spolupráce oboustrannì
výhodná. Síù filiálních pracoviöù naöeho poradenského
a informaèního støediska nepovaûujeme za uzavøenou
a ochotnì zahrneme do tohoto systému dalöí pracoviötì na-
öich èlenù.

     Oficiální místa povaûujeme za dùleûitá pøedevöím
z dùvodu, ûe rozhodují o grantových a jiných finanèních pro-
støedcích a chceme s nimi spolupracovat v zájmu naplòování
naöich cílù.

     Závìrem bych chtìl podìkovat vöem èlenùm CZ Biom za
úèinnou propagaci naöich myölenek, za úèast na naöich ak-
cích a pøi zajiöùování finanèních prostøedkù pro naöi èinnost.

Zápis ze zasedání 2. schùze pøedsednictva
a revizní komise konané dne 24. bøezna
1998

Pøítomni: Kutil, Novotný, Petøíková, Sladký, Smolík,
Valeèko, Váòa, Vaverka

1. Kontrola zápisu z 1. schùze bez pøipomínek.

2. Sekce mezinárodních vztahù zorganizuje zasedání AE
Biom v Praze dne 3. dubna 1998. Náklady tohoto mezinárod-
ního setkání uhradí zahranièní úèastníci.

3. Sekce mezinárodních vztahù zorganizuje setkání èlenù CZ
Biom a odborné veøejnosti s Dr. Jossartem 2. dubna 1998
v Praze - Ruzyni.

4. Sekce mezinárodních vztahù pøipraví odborný semináø
s pøedpokládanou úèastí starostù obcí 27. dubna 1998. Bude
usilovat o plnìní mezinárodního grantu ÑInformaèní kampaò
v biomaseì. Sekce se bude snaûit získat finanèní prostøedky
pro svou èinnost z mezinárodních a tuzemských grantù.

5. Dr. Petøíková bude zajiöùovat úèast CZ Biom na konferenci
ÑObnovitelné zdroje energieì v Kromìøíûi 7. - 8. èervna 1998.

6. Ing. Váòa bude presentovat aktivity CZ Biom na ekologic-
kém aktivu dne 6. 5. ve äternberku, která poøádají ekologické
neziskové organizace.

7. Funkcionáøi CZ Biom vèetnì vedoucích sekcí budou usilo-
vat o získání dostupných grantù.

8. Pro hospodaøení sekcí jsou vystaveny analytické úèty na
které je zaúètováno 70% pøíjmù sekcí a 70% nákladù sekcí.
Pøi èerpání finanèních prostøedkù je tøeba se dohodnout
s úèetní CZ Biom (p. Picková ñ sekretariát BIOMu) a je tøeba
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dodrûovat finanèní pøedpisy pøípadnì smìrnice grantových
agentur, které finanèní prostøedky poskytly.

9. 3. èíslo èasopisu BIOM vyjde zaèátkem èervence.

10. Sekce poradenské støedisko a sekce pìstitelská zorgani-
zují semináø Energetické rostliny IV v Chomutovì 5. 8. 1998
a semináø ÑTeplo z fytomasyì koncem øíjna s exkurzí do NSR.

11. Seznamy èlenù sekcí v poøádku dodala sekce meziná-
rodních vztahù, sekce kompostáøù, sekce bioplynu a sekce
informaèního støediska.

Zapsal: Ing. Jaroslav Váòa, CSc.

CZ Biom Praha, sekce poradenská a informaèní

støedisko Chomutov, Výzkumný ústav rostlinné vý-
roby Praha ñ Ruzynì a fakulta ûivotního prostøedí
UJEP Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat na

tradièní celodenní odborný semináø

ENERGETICKÉ   A  PRÙMYSLOVÉ
ROSTLINY  IV

spojený s prohlídkou porostù

dne 5. 8. 1998 v 9. 30 hod., sraz úèastníkù je na
Výzkumné stanici VÚRV v Chomutovì - Nové

Spoøice 4987.
Program semináøe:

9.00 - 9.30   Presentace úèastníkù

9.30 - 10.30 Prohlídka pokusných porostù

10.30 - 12.30 Zástupce MZe ÈR - Úvodní slovo
k problematice

Ing. Jiøí Jiránek - Ministerstvo ûivotního
prostøedí
Biomasa a ûivotní prostøedí
Ing. J. Váòa, CSc., VÚRV Praha - Ruzynì
Fytoenergetika - pøínos pro øeöení ekolo-
gických problémù

Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., UJEP
Ústí n. Labem
Perspektivy agroenergetiky ve výuce
a praxi severních Èech

12.30 - 13.15 Pøestávka na obìd

13.15 - 15.15 Ing. Vlasta Petøíková, DrSc., CZ Biom
Fytoenergetika v Evropské Unii

Ing. Sergej Usùak, CSc., VÚRV Chomutov
Netradièní energetické rostliny

Ing. Václav Sladký, VÚZT Praha - Ruzynì
Vyuûití biomasy k výrobì tepla

Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomutov
Potencionální moûnost vyuûití pùdy
v marginálních oblastech pro pìstování
energetických rostlin

15.15 - 15.30 Pøestávka

15.30 ñ 17.00 Ing. Jan Weger, VÚOZ Prùhonice
Výzkum produkce energetické biomasy
døevin v Èeské republice a ve svìtì

Ing. Antonín Slejöka, Universita Pardubice
Bioplyn z fytomasy

koreferáty, firemní vystoupení, diskuse,
dotazy,

závìr semináøe

Informace o semináøi:

     Úèastnický poplatek (vloûné), jenû zahrnuje cenu sborníku
a obèerstvení,  je pro èleny CZ Biom ve výöi 180 Kè, pro
ostatní 300 Kè. Pøednáöející, pracovníci VÚRV, studenti
a uèitelé mají vstup volný.

     Doporuèená veøejná doprava z Prahy :
• autobusové nádraûí Florenc:  6.45 hod.
• autobusové nádraûí Chomutov: mìstský autobus è. 9, vý-

stupní stanice (pøedposlední) veterinární nemocnice,
• pro zpáteèní dopravu doporuèujeme rychlík z Chomutova

do Prahy v 19.00 hod.

     Zámìrem poøadatelù je, aby se v letoöním roce naöeho
tradièního semináøe úèastnila studující mládeû a uèitelé, pro
které máme pøipraveny propagaèní materiály o biomase
a ûivotním prostøedí.
     Odborným garantem semináøe je Ing. Sergej Usùak, CSc.,
který rovnìû zprostøedkovává firemní vystoupení, postery
apod. È. tel. (fax): 0396/27090,
e-mail: ecotoxicology@cv.bohem-net.cz

     Vloûné je moûno zaplatit v hotovosti pøímo pøi presentaci
nebo na úèet Ès. spoøitelny Praha 6,
è. úètu. 1281759-068/0800.

     (IÈO CZ Biom : 61 38 39 29. CZ Biom není plátce DPH)

Liga energetických alternativ

Kontakty mezi CZ Biom a Ligou energetických alternativ
(LEA) jsou více neû dobré. Navzájem si propagujeme naöe
aktivity. Asi pøed mìsícem jsem byl pozván p. K. Merhautem
do solárního ekopavilonu v Praze na Barrandovì a dohodli
jsme se na vzájemném pøidruûeném èlenství. Cíle naöich
organizací jsou témìø stejné.

     Liga energetických alternativ sídlí v jiû zmínìném ekopa-
vilonu Barrandovská 1/p, 152 00  Praha 5, tel. 02/5814175,
fax: 02/5814174. Jde o obèanské sdruûení zabývající se
osvìtou, propagací a poradenstvím v oboru vyuûití obnovitel-
ných zdrojù energie, energetických úspor, popularizace eko-
domù a ekologického zemìdìlství. Zajiöùuje obsahovì provoz
solárního ekopavilonu nadace Heinricha Bölla v Praze na
Barrandovì jako demonstraèního a informaèního støediska

pro zainteresovanou veøejnost. Pøi stálé výstavì k tìmto té-
matùm zároveò rozvíjí nejrùznìjöí aktivity, zejména besedy,
semináøe, výstavy, prohlídky pro ökoly a skupiny, pøednáöky,
kurzy, videoprojekce a kulturnì-spoleèenské akce.

     LEA úzce spolupracuje s WTC - Støedisko Wetland Trai-
ning Centre, které bylo zaloûeno v Tøeboni v kvìtnu 1996 pøi
Botanickém ústavu Akademie vìd pod záötitou Wetlands
International. Hlavním cílem støediska je poskytování nejlep-
öích dostupných informací a znalostí o trvale udrûitelném
rozvoji krajiny, zejména o mokøadech støední a východní Ev-
ropy, jejich revitalizaci a hospodaøení v nich.

     LEA v èervnovém mìsíèníku ÑBionovinyì propaguje fytoe-
nergetiku, CZ Biom i nìkteré naöe èleny a zveøejòuje naöe
akce.

Ing. Jaroslav Váòa, CSc.
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Uûiteèné mikroorganismy z jiûní Afriky

Ing. Jaroslav Váòa, CSc.

     Ve svých pøednáökách o kompostování odpadù jsem si
pravidelnì stìûoval na kompostové startéry a podpùrné mik-
robiologické prostøedky pro kompostování odpadù. Ètvrt sto-
letí testování rùzných preparátù vèetnì zahranièních ve mì
vzhledem k jejich nízké úèinnosti vyvolalo averzi vùèi tomuto
zpùsobu kompostování. Nyní povaûuji za svou povinnost,
abych se omluvil mikroorganismùm z Jihoafrické republiky od
firmy Sannitree International, které se vyskytují
v biopreparátu Oxygenátor (Bioenzym), které za úèelem roz-
kladu organických odpadù pøi kompostování dodává firma
Sanbien s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Nádraûní 19.

     Vzhledem k dobrým referencím známých praktikù v oboru
zahradních kompostù jsem preparát aplikoval na své sou-
kromé kompostárnì na chalupì a po 14 dnech pùsobení
jsme získal subjektivní dojem o moûné úèinnosti. Rozhodl
jsem se svými spolupracovníky tento preparát otestovat
v definovaných optimálních podmínkách v aerovaných bio-
fermentorech a kompostovém substrátu s pøevahou krátké
seèe parkové trávy s 5% pøídavkem paøeniötní zeminy, 10%
pøísadou kejdy prasat a 10% pøídavkem kùrodøevní hmoty.
Tímto substrátem jsem  naplnil 5 biofermentorù, z nichû
3 byly aerované, a ve dvou bylo omezena ventilace
a vytvoøeny semianaerobní podmínky. První biofermentor
jsem ponechal jako kontrolní variantu, do druhého jsem apli-
koval preparát podle návodu, a do tøetího jsem zvýöil dávku
preparátu pìtinásobnì. V neaerovaných biofermentorech
jsem rovnìû jeden ponechal jako kontrolu, a do druhého jsem
aplikoval preparát. S pouûitou surovinovou skladbou kom-
postu mám dlouhodobé zkuöenosti a demonstruji na ní, ûe
v optimálních podmínkách je moûno vytvoøit  stabilizovaný
kompost za 4 týdny a domníval jsme se, ûe nás nemùûe jiû
nic v prùbìhu fermentace pøekvapit. Zaèaly se vöak dít vìci
nevídané.

     Druhý den po zaloûení experimentu byl zaznamenán mezi
kontrolní variantou a mezi variantami s aplikovaným prepa-
rátem v aerovaných biofermentorech teplotní rozdíl 10°C.
Druhý den se tento teplotní rozdíl zvìtöil na 15°C a varianta

s preparátem dosáhla teploty 57°C. Poté zapoèala teplota
u této varianty postupnì klesat a kontrolní varianta si neu-
stále udrûovala teplota 40 - 42°C. Po týdnu jsme biofermento-
ry otevøeli a k naöemu údivu v biofermentorech s preparátem
v aerobních biofermentorech byla travní hmota uû jen málo
znatelná se slabým zápachem po paøeniötní zeminì, kdeûto
na kontrolní aerované variantì byla v substrátu struktura
travní hmoty zcela patrná. Nevzduönìná varianta semianae-
robní na nás udìlala téû velmi dobrý dojem zrajícího kom-
postu, kontrolní semiaerobní varianta se promìnila v kyselou
páchnoucí hmotu, nìco mezi siláûí a hnojem. Po 14 dnech od
zaloûení pokusu byla hmota ve vöech variantách
s preparátem dokonale promìnìna na kompost, kdeûto aero-
vaná kontrolní si stále drûí teplotu 36 - 38°C a dále fermen-
tuje. Mezi variantami se základní a zvýöenou dávkou prepa-
rátu nebylo v prùbìhu zrání podstatných rozdílù. Preparát
zpùsobil rovnìû velmi rozsáhlou objemovou redukci  sub-
strátu a omezil úniky èpavku ze substrátu. Neû se nám podaøí
vyhodnotit veökeré dalöí sledované parametry z odebíraných
vzorkù v prùbìhu zrání uplyne jeötì mnoho èasu. Pøedpoklá-
dám, ûe zintenzivnìní fáze rozkladu organické hmoty odpadù
se promítne do vyööí a rychlejöí stability substrátu a do tvorby
humusových látek. Pro bìûné potøeby zahrádkáøù vöak  mù-
ûeme tento preparát jiû dnes doporuèit jako úèinný. Zpráva
o úèinku mikroorganismù se rozöíøila v naöem výzkumném
ústavu a testování pokraèuje na zahrádkách naöich kolegù.
Je zde jiû první informace, ûe z velké hromady poseèené trá-
vy u p. øeditele naöeho odboru vznikla v prùbìhu týdne malá
hromada pøemìnìného substrátu. Je tøeba dodat, ûe
v prùbìhu tohoto týdne bylo nìkolik deöùových pøehánìk.

     Prùbìh naöeho testování potìöil nejen mne a mé spolu-
pracovníky, ale pøedevöím zástupce firmy Sanbien, kteøí nám
pøinesli celý svùj sortiment preparátù pro rùzné aplikace. Mik-
roorganismy z Afriky se hodí nejen k podpoøe kompostování,
ale téû pro èiötìní zahradních jezírek, do ûump a veökerých
odpadních systémù, k zamezení zápachu pøi pìstování do-
mácích zvíøat, k lepöímu rozkladu hnoje, do hlubokých pode-
stýlek a kejdy. Jak jsme se dozvìdìl, tyto mikroby úspìönì
provoznì aplikují v nìkolika èistírnách odpadních vod, a na
kompostárnì bioodpadu v Písku.

Obnovitelné zdroje energie -
Kromìøíû 1998

Ing. Václav Sladký, CSc.

     Èeská energetická spoleènost a Èeskoslovenská spoleè-
nost pro sluneèní energii ve spolupráci s øadou organizací,
výrobcù pøísluöné techniky a CZ Biom se sponzorskou záöti-
tou OÚ Kromìøíû a Èeskomoravské stavební spoøitelny uspo-
øádala ve dnech 7. a 8. èervence konferenci s mezinárodní
úèastí, vìnovanou tradiènì obnovitelným zdrojùm energie.
Poprvé se v Kromìøíûi vìnovala mimoøádná pozornost pro-
blematice vyuûívání biomasy k energetickým úèelùm, která
byla obsahem polodenního jednání jedné ze dvou sekcí, øí-
zeného èlenkou výboru CZ Biom, dr. Petøíkovou. V jednání
této sekce zajistili ètyøi hlavní referáty èlenové CZ Biom, které
byly vìnovány pìstování, zpracování a kvantifikaci biopaliv
a technickým aspektùm spalování pevných biopaliv.

     Konference v Kromìøíûi se uskuteènila v rámci vzpomín-
kových oslav na slavné zasedání Øíöského snìmu v roce
1848, který mìl tehdy velký význam pro èásteènou demokra-
tizaci politického ûivota v bývalém Rakousku a národní uvì-
domìní lidu. K této tradici se vázaly zejména úvodní projevy
zástupcù lidosprávy i zahranièních hostù, z nichû nejvýznam-
nìjöí byl Dr. Kopetz, pøedseda AE Biomu a prezident Meziná-

rodní asociace obnovitelných zdrojù energie pan Prof. Dr. Ali
Stayigh.

     V souvislosti s náhodnou shodou souèasného projedná-
vání návrhù ministerstva ûivotního prostøedí a ministerstva
prùmyslu o vyuûívání obnovitelných zdrojù energie byla zdù-
raznìna nutnost náhrady hnìdého uhlí v hodnotì cca 3 mil.
tun roènì obnovitelnými zdroji a nezbytnost öiroké a trvalé
osvìtové kampanì k jejich propagaci a zavedení. V tom má
biomasa nezastupitelný význam svým podílem 70 - 80% na
celkovém potenciálu obnovitelných zdrojù energie. Na konfe-
renci se vöak také projevily názory, ûe zavádìní obnovitel-
ných zdrojù musí v kaûdém pøípadì pøedcházet spolehlivý
a reálný projekt, zaloûený na dosaûitelném potenciálu paliv,
investièních nákladù, zámìrùm plynofikace a zájmùm místní-
ho rozvoje, aby nedocházelo k pøípadným národohospodáø-
ským ökodám. Poukazovalo se také na fakt, ûe v praxi nemu-
sí být vûdy dosaûeno optimálních výnosù energetických plo-
din, neboù jim nikdy nebudou vìnovány nejlepöí pùdy. Na
druhù stranì i pøi vyuûívání vedlejöích výrobkù zemìdìlství
a lesnictví jako je sláma a tìûební zbytky, není zapotøebí se
obávat poklesu obsahu humusu v pùdì, bude-li sklizeò pro-
vádìna rozumnì.

     Kromìøíû má jiû tradici v konání ekologicko - energetických
konferencí, první o vyuûívání solární energie byla jiû v roce
1984. Mìsto má také tradici ve výrobì solárních kolektorù
svìtové úrovnì. Pro konference disponuje také znaèným
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kulturním zázemím a úèastníky potìöí i historické památky
mìsta.

     Pro nìkolik èlenù, vìtöinou èlenù pøedstavenstva  CZ Bi-
om v èele s místopøedsedkyní Dr. V. Petøíkovou, bylo èestnou
povinností zúèastnit se aktivnì pøíprav, organizování, náplnì
i øízení èásti konference. Dùleûitým závìrem konference byl
i návrh prezidenta Mezinárodní asociace obnovitelných zdrojù
energie pana Prof. Dr. Ali Stayigha k vytvoøení Ústøední aso-
ciace vöech organizací, jejichû náplní èinnosti by byly obno-
vitelné zdroje energie (biomasa, voda, vítr, solár, spalitelné

odpady), která by hájila tento obor spoleèenské èinnosti ve
státì a zastupovala republiku v zahranièí.

     Pro konferenci bylo pøipraveno 55 referátù, ze kterých bylo
40 zahrnuto do 1. dílu sborníku. Zbytek, vèetnì nìkterých
referátù zahranièních bude uveøejnìn v druhém dílu, který má
vyjít v záøí nebo øíjnu 1998 v rámci opakování konference
v Praze. Redakce èasopisu Biom bude postupnì uveøejòovat
výtahy z nejzajímavìjöích pøíspìvkù pøednesených na konfe-
renci.

Biomasa pro energii a prùmysl -
X. Evropská konference Wûrzburg

Ing. Václav Sladký, CSc.

     Ve dnech 8. - 11. èervna 1998 byla uspoøádána aû dosud
nejrozsáhlejöí evropská, respektive svìtová konference
o vyuûívání kaûdoroènì narùstajícího energetického
a surovinového potenciálu - biomasy. Zúèastnilo se jí pøes
900 aktivních zástupcù vìdy, zemìdìlství, lesnictví
i prùmyslu ze 40 zemí svìta, vèetnì Nového Zélandu, USA,
Kanady a Jiûní Afriky. Poprvé také vystoupilo více neû 40
zástupcù volených orgánù a vlád Evropských zemí.

     Pøedneseno bylo 75 vìdeckých pøíspìvkù a souèasný stav
problematiky byl presentován na 414 posterech a exponátech
více neû 50 výrobcù. Sborník abstraktù pøednáöek a posterù
obsahuje celkem 487 pøíspìvkù na 1829 stránkách a váûí
3 kg a pøipomíná první výtisky bible, kterou ve svém oboru
vlastnì pøedstavuje.

     O obsahu konference nejlépe bude svìdèit pøehled témat
a poètu pøednesených referátù, z nichû nejzajímavìjöí ve
výtazích bude BIOM postupnì uveøejòovat:

Pøednáöky Téma Poèet

Sekce OR 1 Svìtová strategie pro biomasu 4
Sekce OR 2 Politika biomasy v Evropì 3
Sekce OR 3 Biomasa pro prùmysl 9
Sekce OR 4 Kapalná biopaliva pro dopravu 8
Sekce OR 5 Bioplyn 8
Sekce OR 6 Izolaèní materiály z biomasy 5
Sekce OR 7 Energetické plodiny a vedlejöí výrobky 8
Sekce OR 8 Spalování biopaliv 11
OR 9 Pokrokové termochemické procesy 8
OR 10 Praktické aplikace vytápìní biomasou 9

Celkem pøednáöek 73

Postery Téma Poèet
P 1 Svìtová strategie biomasy 13
P 2 Biomasa pro prùmysl 42
P 3 Biopaliva pro dopravu 32
P 4 Bioplyn 29
P 5 Døevo ve stavebnictví 6
P 6 Energetické plodiny a vedlejöí výrobky 100

P 7 Praktické vyuûití biopaliv 45
P 8 Spalování biopaliv 74
P 9 Termochemické zpracování biomasy 72

Celkem posterù 414

     Výtahy pøednáöek a obsahy posterù uveøejnìné ve sbor-
níku jsou vynikajícím zdrojem informací a znamenají velký
pøínos pro výzkum a praxi i v Èeské republice, do znaèné
míry nahrazují nedostatek finanèních prostøedkù i specialistù
u nás. Organizace CZ Biom se prostøednictvím svých 8 èlenù
aktivnì zúèastnila konference a zájem vzbudily výsledky ovì-
øování energetických plodin (VÚRV Ruzynì - Chomutov
a VÚZT Øepy - úprava paliv a jejich spalování
v pøedtopeniötích a bionafta).

     Z ostatních informací zaujalo sdìlení, ûe do roku 2010
bude v Evropì k dispozici 14 milionù hektarù zemìdìlské
pùdy pro pìstování energetických plodin s ohledem na uvol-
òování pùdy z potravináøské výroby, zachování prémií k této
pùdì pøi jejím ponechání ladem, informace o postupném
zdaòování energie z fosilních zdrojù a naopak dotace do nì-
kterých projektù moderního vyuûívání biopaliv a surovin
v prùmyslu. Do roku 2010 by se také podíl biomasy na krytí
energetických potøeb v Evropì mìl zvýöit na dvojnásobek,
z cca 4 na 8,5%. (Nìkteøí pøednáöející uvádìli jeötì rychlejöí
nárùst).

     Vöeobecnì byl kritizován negativní, nebo jen neutrální
postoj velkých monopolù disponujících fosilními zdroji energie
a negativní èinnost jejich loby. Proti tomu by se vöechny or-
ganizace zastupující obor obnovitelných zdrojù energie - ne-
jen biomasy - mìly organizaènì spojit. Z praktických opatøení
se ponejvíce doporuèovaly rekonstrukce a doplnìní stávají-
cích energetických systémù tak, aby bylo moûno vyuûívat
biomasu jako výhradní zdroj nebo v kombinaci s fosilními
palivy.

     Hlavním organizátorem X. konference byla bavorská or-
ganizace CARMEN, pøedstavující zájmové sdruûení organi-
zací hájících obnovitelné zdroje energie a prùmyslové surovi-
ny, ve spolupráci s organizací AE Biom, jíû je také ÈR èle-
nem. Prezident AE Biom, Dr. H. Kopetz z Grazu (Rakousko)
byl generálním øeditelem této konference. S ohledem na reûii
konference a nákladovost vydání tak obsáhlého sborníku bylo
vloûné 750 - 850 DM.

Zprávy z CZ-Biomu
CZ Biom ve spolupráci s VÚRV Praha a Maerz Consulting
Praha pøedloûila ve veøejné soutìûi Ministerstva ûivotního
prostøedí grantový projekt na téma ÑBiomasaì. Odborná ko-
mise si láme hlavu jiû více neû dva mìsíce jak tento projekt
zamítnout. Uvaûuje se o tom, ûe ministerstvo ûivotního pro-
støedí veøejnou soutìû zruöí, aby se finanèní prostøedky ne-
dostaly do nepravých rukou.

Vyhláöka o zemìdìlském vyuûití hnojivých odpadù jejíû za-
kotvení v novele zákona o odpadech inicioval CZ Biom nebu-

de, na èemû se dohodli odborné komise MZe a MZd. Je totiû
dostatek subjektù, kteøí si dovedou s vyváûením èistírenských
kalù poradit bez jakékoliv vyhláöky a vyhláöka by mohla jejich
èinnost omezovat. Zbývá uû jediný problém, a to jak uvede-
nou vyhláöku ze zákona vyökrtnout po nabytí platnosti zákona
od 1.1.1998.

CZ Biom poûádal o grantovou podporu z prostøedkù PHARE
na propagaci biomasy a alternativních energetických zdrojù
mezi studující mládeûí a pedagogy. O grantu zatím není roz-
hodnuto, ale tuto koncepci povaûujeme za nutné realizovat.
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A chceme zaèít na srpnovém semináøi v Chomutovì, na který
zveme bez úèastnického poplatku naöi mládeû.

CZ Biom bude zastoupen na Zemi ûivitelce v Èeských Budì-
jovicích v expozici VÚRV, a na veletrhu inovaèních technolo-
gií v Lipsku v expozici ÈZU Praha. Na zemi ûivitelce se mù-
ûete setkat s funkcionáøi CZ Biom Ing. Váòou a Ing. Honzí-
kem. Dalöí èlenové Svazu budou mít na Zemi ûivitelce samo-
statné expozice.

Upozoròujeme èleny sekce výrobcù kompostù a biohnojiv, ûe
k 1.9. 1988 vstoupí v platnost zákon o hnojivech. Výrobcùm
kompostù, prùmyslových hnojiv, pomocných pøípravkù
a substrátù, kteøí uvádìjí do obìhu neregistrovaná hnojiva
hrozí pokuta aû do výöe 5. mil. Kè, a pøi nesprávném oznaèe-
ní a balení aû 0,5 mil. Kè. CZ Biom vám poradí, jak postupo-
vat pøi pøípadné registraci.

Èlenùm sekce, o kterých pøedpokládáme, ûe zpracovávají
odpady na kompost nebo substrát, byla nabídnuta moûnost
uvedení v katalogu zpracovatelù odpadù a to zdarma. Editoøi
katalogu zaslali pøedpokládaným zpracovatelùm pøíliö sloûitý
dotazník, na který øada subjektù neodpovìdìla. Dohodli jsme,

ûe kdo nechce nebo nemùûe nìkterou rubriku dotazníku zod-
povìdìt, mùûe ponechat nevyplnìné. Vyuûijte moûnosti in-
zerce v katalogu zdarma. éádné jiné cíle se touto akcí nesle-
dují.

Z odborné literatury jsme zjistili, ûe na svìtì existuje více neû
7 milionù bioplynových stanic, které jsou vìtöinou vybudová-
ny v Asii. Zároveò se zvyöuje i poèet bioplynových stanic ve
státech EU. Cílem EU je vybudovat bioplynovou kapacitu na
substituci 15 mil. tun fosilních paliv roènì.

Jedním z neuskuteènìných cílù CZ Biom je zaloûení sekce
prùmyslového vyuûití biomasy. Hledáme vhodného èlena,
který by se touto problematikou zabýval a pozval do CZ Biom
podnikatele, kteøí nìjaký druh biomasy technicky zpracová-
vají.

Uvádíme nové telefonické spojení na sekretariát CZ Biom.
Ing. Váòa: 02/3302 2354. p. Picková 02/3302 2222, Ing.
Sladký 02/33022275, e-mail: vana@hb.vurv.cz.

P O Z V Á N K A
na 3. zasedání pøedsednictva a revizní komise CZ Biom dne
5. 8. 1998 na výzkumné stanici VÚRV v Chomutovì - Nových
Spoøicích v 9.30 (mìstský autobus è. 9, pøedposlední zastáv-
ka - veterinární oöetøovna). Zasedání se bude konat v dobì
exkurze odborného semináøe Energetické rostliny IV.

Program:

1. Plnìní plánu èinnosti CZ Biom

2. Hospodaøení CZ Biom

3. Moûnost presentace CZ Biom na Zemi ûivitelce a na mezi-
národním veletrhu Inovaèních procesù a technologií v Lipsku

4. Èinnost sekcí CZ Biom

5. Pøíprava semináøe CZ Biom ÑTeplo z fytomasyì spojeného
s exkurzí do fytotepláren a bioplynové stanice v SRN

6. Pøíprava valné hromady CZ Biom 1998

7. Rùzné

éádáme úèastníky a zejména vedoucí sekcí o pøípravu návr-
hù k projednávaným bodùm. Úèastníkùm je moûno zaplatit
cestovné ve výöi veøejné dopravy. Po skonèení zasedání
pøedsednictva (cca 60 minut) se pøedpokládá aktivní úèast
pozvaných na odborném semináøi.

Ing. Jaroslav Váòa, CSc., pøedseda CZ Biom

Evropská unie a ûivotní prostøedí - politiky,
strategie a legislativa

Pavla Koèíková

Tato kniha je velmi uûiteèným souhrnem environmentální
legislativy evropské unie. Rozebírá výchozí body, metody
i výsledky spoleèné evropské politiky v oblasti ûivotního pro-
støedí. Celou knihou prochází základní ekologická vize Ev-
ropského spoleèenství, která je zaloûena mimo jiné na:

• prolínání hledisek ochrany ûivotního prostøedí do vöech
oblastí veøejného ûivota;

• nadnárodní a nadèasové pojetí environmentálních pro-
blémù;

• podpora udrûitelného rozvoje a obèanské spoleènosti;

• uplatòování principu subsidiarity;

• posunování rozhodovacího procesu co nejblíûe ke zdro-
jùm problémù;

• prùbìûná harmonizace národních a evropské legislativy;

• dùraz na výzkum, vìdu a technologický vývoj;

• postupné zpøísòování environmentálních limitù a norem
a zavádìní ekologických daní a poplatkù

• pouûívání vybraných prostøedkù zejména v sektorech ve
kterých byly vybrány;

• internalizace nákladù na ochranu ûivotního prostøedí do
cen výrobkù.

Autorka také zevrubnì pojednává o rùzných programech ev-
ropské unie pro zlepöení ûivotního prostøedí. Napø. v závìru
5. akèního programu je moûné se doèíst: ìNejenûe nelze od-
dìlit ekonomiku od správného pohledu na ûivotní prostøedí,
ale pøedevöím na úrovni malých státù je nutno uèinit vysokou
úroveò ochrany ûivotního prostøedí ekonomickým cílemì.

Kniha má 182 stran formátu A5 a bohaté literární citace. Byla
vydána roku 1998 v nakladatelství MONTANEX v Ostravì.

Mnoho informací o environmentální politice Evropské unie je
moûno rovnìû nalézt na internetovské adrese:
http://europa.eu.int/en/comm/dg11/dg11home.html

(Slejöka)

Své pøíspìvky do èasopisu BIOM mùûete zasílat kdykoliv na e-mailové adresy: slejska@hb.vurv.cz èi
vana@hb.vurv.cz, nebo na adresu sekretariátu BIOMu: Jaroslav Váòa (Antonín Slejöka), VÚRV ñ CZ-BIOM,
Praha 6 ñ Ruzynì, 161 06.
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Program sluûeb firmy AGROFUTURE, spol.
s r.o. (èlen CZ Biom)
Zpracování bioodpadu a výroba kompostu

Mobilní technologií firmy AGRO - FUTURE s.r.o. lze zpraco-
vávat v rámci sluûeb veökerý bioodpad vzniklý z údrûby
mìstské zelenì, tj. listí, vìtve a trávu, jakoû i stavební døevo
a odpady z velkoskladù zeleniny. Sluûbou je zajiöùováno
kompletní zpracování bioodpadu a výroba kompostù, sub-
strátù, mulèe a ötìpkù. V rámci sluûeb je zajiötìna výroba
vèetnì spolupráce na odbytu hotových výrobkù. Veökerý
materiál je soustøeïován na místo zpracování a zde je zalo-
ûen a zpracován do kompostu. Veökerý kompost a dalöí vý-
stupy jsou po zpracování majetkem producenta odpadù, tj.
objednatele sluûby. Sluûba je pravidelnì provádìna na zákla-
dì objednávky a smlouvy. Cena dle skladby a mnoûství ma-
teriálu je stanovena od 240 do 290 Kè plus DPH 5% za 1m3.
V cenì jsou zahrnuty veökeré operace pøi zpracování kom-
postu aû po finální výrobek. Smluvní partner - objednavatel
zajiöùuje vhodnou plochu s moûností vyuûití i stávajících
ploch v rámci regionu. V rámci výroby kompostù lze zpraco-
vávat i kaly ÈOV, a tím lze dosáhnout vysoké rentability výro-
by, a to zejména ve vztahu ke skládkování kalù. Komposty
a substráty vyrobenými v rámci sluûeb je moûno nahradit
veökeré náklady pøi nákupech substrátu na údrûbu veøejné
zelenì, a tím výraznì uspoøit finanèní prostøedky. Dnes reali-
zovaná cena na trhu s komposty se pohybuje od cca 350 do
450 Kè za kvalitní kompost. Existuje moûnost rozöíøení sluûeb
skládky o dalöí èinnost a sluûby zákazníkùm o bioskládku,
a tím zvýöit záruku návratnosti za objednané sluûby.

Zpracování kalù ÈOV a hygienizace vápnem.

Z novì zavedených sluûeb je hygienizace kalù vápnem urèe-
na pro provozy ÈOV. Po zpracování tak mohou kaly být uûity
na pøímou aplikaci jako hnojivo. Cena za sluûbu se pohybuje

v rámci mnoûství zpracovávaného kalu a uûitého mnoûství
vápna od 240 do 290 Kè plus DPH 5% ve vlastní reûii, a od
290 do 390 Kè ve sluûbách. Zaøízení je mobilní, a je vhodné
pro provozy ÈOV, které mají denní produkci kalù do 30 tun,
a do poøízení stabilního zaøízení nechtìjí investovat. Návrat-
nost investice do vlastního zaøízení se dnes pohybuje kolem
2 let. Zpracování kalù metodou hygienizace vápnem mùûe
zcela odbourat nutnost skládkování kalù, a tím výraznì uöetøit
finanèní prostøedky provozovatelù ÈOV. Moûnost úspor se pøi
poskytnutí sluûeb pohybuje aû okolo 210 Kè za 1 tunu pøi
cenì skládkování 600 Kè za tunu. Vzhledem ke skuteènosti,
ûe naöe zemìdìlství má potøebu levných kvalitních hnojiv, je
moûno na základì provedených ovìøovacích zkouöek ve Vý-
zkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni (VÚRV),
u takto zpracovaných kalù realizovat prodej za cenu cca 300 -
400 Kè za tunu.

Moûnost dodávek zpracovatelských linek a jednotlivých
strojù

Firma zajiöùuje v pøípadì zájmu a objednávky zákazníka
kompletní projekt vèetnì ekonomických rozborù sluûeb. Dále
nabízíme moûnost zajiötìní financování pøi zájmu o nákup
techniky, a to formou úvìru nebo leasingu v tom pøípadì, ûe
se zákazník rozhodne pro pøímý nákup strojù a poskytování
sluûeb ve vlastní reûii pro tøetí subjekty jako formu podnikání
ve sluûbách. Veökerá technika je dodávána v kompletních
linkách nebo i jako samostatné stroje. Na vöechny stroje je
plnì zajiötìn servis a odborné uvedení do provozu.

Veökeré informace na adrese:

AGRO - FUTURE spol. s r.o.

Václav Jirkovský - majitel firmy

Knínská 362, 262 02  Stará Huù

Tel.: 0305/22652, FAX 0305/21308

Z èinnosti mezinárodní sekce CZ Biom

Ing. Vlasta Petøíková, DrSc.

     Na pozvání mezinárodní sekce CZ Biom se konala
v Praze ve dnech 2. - 4. dubna 1998 schùze Evropské Biom -
AE Biom. Hlavním bodem jednání bylo zahájení spoleèného
projektu s názvem ÑEvropská informaèní kampaò - propagace
výhod biomasy pro energiiì. Do projektu je zapojeno 11 státù,
prostøednictvím svých národních Biom: Belgie, Èeská repub-
lika, Øecko, äpanìlsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Rakous-
ko, Slovensko a ävédsko. Podstatou projektu je vydání 2
propagaèních letákù - broûur na téma skleníkový efekt, kli-
matické zmìny a biomasa (teplo z biomasy, lokální systémy
vytápìní). Projekt je zaøazen v rámci EU programu Altener.
Výdaje na projekt pro CZ Biom jsou zajiötìny z tohoto pro-
gramu z 20%. Ostatní náklady je tøeba zajistit z domácích
zdrojù. Na základì naöí ûádosti máme pro tyto úèely zajiötìn
pøíspìvek z Èeské energetické agentury. Text broûury se
v souèasné dobì rozpracovává tak, aby byl shodný pro
vöechny zúèastnìné státy. Letáky budou v ÈR vydány nákla-
dem 6 a 8 tisíc kusù a distribuovány do nejrùznìjöích podni-
kù, institucí, do mìstských a obecních úøadù, ökol a pod.
Distribuce letákù bude probíhat jednak poötou, jednak osob-
ním pøedáváním v rámci propagaèních schùzí a podobných
setkání k tomu úèelu zorganizovaných.

     V rámci návötìvy výboru AE Biom v Praze jsme uspoøádali
dne 2. dubna odbornou besedu se sekretáøem AE BIOM Dr.
J.M. Jossartem. Beseda se konala v areálu VÚ rostlinné vý-
roby v Ruzyni za úèasti pøedních odborníkù, kteøí mají zájem
èi mohou ovlivnit rozvoj fytoenergetiky u nás. Mezi úèastníky
besedy byli pøítomni zástupci 4 ministerstev: zemìdìlství,

prùmyslu a obchodu, ûivotního prostøedí a regionálního roz-
voje.  Zástupci tìchto rùzných rezortù byli pozváni
v návaznosti na jednání mezirezortní skupiny, která se zaèala
z iniciativy CZ Biom formovat na Ministerstvu prùmyslu
a obchodu. Dr. Jossart informoval shromáûdìní o energetické
politice Evropské Unie formulované v tzv. Bílé knize a téû
o stanovisku AE Biom k tìmto materiálùm. Úèastníci besedy
si tak mohli udìlat pøedstavu o energetické politice EU
a prodiskutovat naöe moûnosti, jak se efektivnì do tohoto
programu zapojit. Vzhledem k tomu, ûe máme nyní nejniûöí
podíl energie z fytomasy v Evropì - pouze 0,6%, je tøeba,
abychom zmobilizovali vöechny síly k zásadnímu rozvoji vyu-
ûívání biomasy pro energii u nás.

     V návaznosti na tuto besedu odborníkù byl uspoøádán dne
27. 4. semináø  s názvem Biomasa pro energii v obcích
a mìstech ÈR s vyuûitím zahranièních zkuöeností. Tento
semináø se konal v budovì Ministerstva zemìdìlství, rovnìû
za úèasti zástupcù 4 uvedených rezortù. Pro tento semináø
byl vydán sborník, kde byla otiötìna pøednáöka Dr. Jossarta
v plném znìní. Dále je zde uveden text Dr. Nystroma, presi-
denta övédské Biom - SVEBIO o zkuöenostech se zavádìním
fytoenergetiky ve ävédsku a její souèasná situace v této
skandinávské zemi. Vzhledem k tomu, ûe mají nyní ve ävéd-
sku jiû cca 18% energie z biomasy, mùûe nám být dobrým
pøíkladem. Vedle tìchto zahranièních informací je ve sborníku
dalöích 12 èeských pøednáöek, vèetnì vìtöiny tìch, které
pøednesli zástupci uvedených ministerstev.

     Nìkolik sborníkù je jeötì k dispozici pro pøípadné zájemce,
kteøí se nemohli semináøe zúèastnit osobnì. Sborník si lze
objednat na adrese sekretariátu CZ Biom ve VÚRV v Ruzyni.

     Dalöí øádná schùze AE Biom se konala dne 9.6. 1998
v Nìmecku, v rámci 10. evropské konference s názvem ÑBi-
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omasa pro energii a prùmysl.ì Za mezinárodní sekci CZ Biom
se jednání zúèastnil Ing. Sladký. Byl zde projednán dalöí po-
stup prací na projektu: Propagace biomasy, a øada dalöích
záleûitostí.

     Za významnou spolupráci s AE Biom je tøeba povaûovat
téû osobní úèast Dr. Kopetze, presidenta AE Biom na mezi-
národní konferenci v Kromìøíûi dne 7.-8.7.98, kam byl pozván
pøedstaviteli mezinárodní sekce CZ Biom.

     Z pøipravovaného programu mezinárodní sekce CZ Biom
upozoròuji zejména na plánovaný semináø v Jiûních Èechách
s návötìvou biotepláren u nás a v Rakousku, který se usku-
teèní zaèátkem listopadu. Pøesný termín a program bude

vèas oznámen. Pøedbìûnì se mohou zájemci hlásit jiû nyní
a to nejlépe na telefonním èísle è. 02-20511753 (+ fax).
V programu bude nová bioteplárna v Deöné u Tøebíèe a dalöí
dle upøesnìného programu.

     Dalöí øádná schùze AE Biom, kde je tøeba úèast zástupcù
CZ Biom se uskuteèní dne 9.10.98 v rakouském Gmundu.
Schùze bude uskuteènìna v rámci Evropské konference
s názvem ÑPlodiny pro zelený prùmyslì, která se bude konat
ve dnech 7.-9.10.98. Pozvánka na tuto konferenci je
k dispozici u pøedstavitelù mezinárodní sekce CZ Biom.

Ekologická sdruûení - 1 - Hnutí DUHA
(V tomto seriálu se budou postupnì pøedstavovat hlavní èes-
ké nezávislé ekologické organizace).

Hnutí DUHA zaloûila skupina
studentù v Brnì krátce pøed
listopadem 1989. Od té doby
se rozvinulo v organizaci, na
jejíû èinnosti se podílejí stovky
lidí, tøi desítky místních skupin
a národní centrum (sídlí v Brnì
a malou èástí v Praze) s tuctem
zamìstnancù.
Podle sociologických prùzkumù
je dnes Hnutí DUHA nejznámìjöí ekologickou organizací
v Èeské republice.

Systematicky se vìnujeme
tématùm, která mají zásadní
vliv na ekologickou situaci
v naöí zemi: energetice, les-
nictví, tìûbì nerostných suro-
vin, dopravì.
Podporujeme obce v okolí
Mokrska a mìsteèko Kaöper-
ské Hory proti zlatokopeckým

plánùm zahranièních tìûaøských gigantù. Napomáháme pøe-
chodu naöeho lesnictví od monokultur k pøirozené druhové
skladbì lesù (vysadili jsme jiû tisíce sazenièek listnáèù místnì
odpovídajících druhù). Snaûíme se zastavit dostavbu zbyteè-
né elektrárny v Temelínì, propagujeme úspory energie (prak-
ticky jsme je pøedvedli jiû v nìkolika stovkách budov). Hájíme

veøejnou dopravu pøed ruöe-
ním a vystupujeme proti budo-
vání nových dálnic.
Mezi naöe dosavadní úspìchy
patøí významný podíl na pro-
sazení pøísného zákona na
ochranu ozonosféry, vítìzství
u Ústavního soudu ve sporu
o právo na pøíznivé ûivotní
prostøedí, zamezení tìûbì døe-

va v jesenických pøírodních rezervacích, èi podíl na zruöení
zámìru stavìt dálnici D3 z Prahy do jiûních Èech.
Zpùsoby práce Hnutí DUHA sahají od spolupráce s obecními
zastupitelstvy, pøes zpracovávání odborných materiálù, jed-
nání s politiky a státními úøady, poskytování právní pomoci
a programy pro ökoly, aû po veøejná vystoupení a pøímé akce
(poøádané pouze v mimoøádných situacích).
Hnutí DUHA vydává øadu materiálù. Zvláötní postavení mezi
nimi zaujímá mìsíènì vydávaný èasopis Poslední generace.
Pøispívají do nìj pøední myslitelé ekologického hnutí, zpro-
støedkuje kontakt se svìtovým dìním. Své ètenáøe si naöel

i mezi významnými osobnostmi kulturního a politického ûivota
na území celého døívìjöího Èeskoslovenska.
Pøijetí Hnutí DUHA do Pøátel Zemì (Friends of the Earth
International - FoE) je jedním
z nejvìtöích ocenìní, kterého
se nám dosud dostalo (v kaûdé
zemi mùûe být èlenem pouze
jedna organizace). Hnutí DUHA
tak má ve své práci solidní za-
hranièní oporu. Pøátelé Zemì
jsou obecnì povaûováni za
neobyèejnì silnou mezinárodní
organizaci, co do vlivu srovna-
telnou pouze s Greenpeace. Hnutí Duha zde bylo v roce 1996
zvoleno za koordinátora mezinárodní protijaderné kampanì.
Hnutí DUHA je registrováno jako obèanské sdruûení. Je ne-
závislé na státu, politických stranách, prùmyslu, odborech, èi
jiných zájmových skupinách. O jeho smìøování rozhoduje
Rada tvoøená zástupci místních skupin a centra.
Prostøedky na svoji èinnost Hnutí DUHA získává z dotací
zpravidla vázaných na konkrétní projekty od èeských
a zahranièních nadací, vlád a soukromých dárcù sdruûených
ve Spoleènosti pøátel Zemì. Kaûdoroèní pøehled hospodaøení
je zveøejòován ve veøejnì pøístupné výroèní zprávì.

Podrobné informace o Hnutí DUHA ja moûno nalézt na inter-
netovské adrese: http://www.ecn.cz/duha/prava.stm .

Semináø ÑTeplo z biomasyì s exkurzí
do SRN
Sekce pìstitelská ve spolupráci s Informaèním
a poradenským støediskem plánují zaèátkem topné sezóny
(konec øíjna) semináø s exkurzí. Sraz úèastníkù bude
v nìkterém pøíhranièním mìstì s dobrým dopravním spo-
jením (zøejmì Bor u Tachova), kde bude v odpoledních
hodinách semináø a druhý den vyrazíme autobusem na
celodenní exkurzi do Nìmecka s cílem shlédnutí fytotep-
lárny, porostù energetických rostlin a bioplynové stanice.
Na nejbliûöí schùzi pøedsednictva bude pøedloûen návrh o
dotaci èásti nákladù na exkurzi pro èleny CZ Biom. P. No-
votný, vedoucí pìstitelské sekce, hodlá co nejdøíve trasu
exkurze projet a exkurzi pøipravit. Zatím nezávazné pøihláö-
ky úèastníkù eviduje náö sekretariát. Konkrétní informace o
akci bude pøihláöeným úèastníkùm sdìlena na semináøi v
Chomutovì o polední pøestávce. Zároveò pøihláöku s pro-
gramem obdrûí pøedbìûnì pøihláöení úèastníci poötou. 

(Váòa)


