
Jak zapojit bioodpady do systému nakládání s odpady v regionu21. 9. - 23. 9. 2011

Pod záštitou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

VII. mezinárodní konference 
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Termín: 21. - 23. září 2011

Místo konání konference: Náměšť nad Oslavou, Podhradí 1022 

Cíl konference: 
Seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky při zpracování a využití 
biologicky rozložitelných odpadů (BRO) se zaměřením na koncepci řešení v ČR, 
legislativu v ČR a EU, výzkum a vývoj nových technologií, monitoring jejich vlivu na 
životní prostředí, uplatněním nejlepších dostupných technik v praxi, ekonomikou při 
nakládání s BRO.

Jednací jazyk konference: čeština, němčina (tlumočení bude zajištěno)

Program konference :
Středa     21. 9. 2011 - od 13:00 workshopy na aktuální témata 
Čtvrtek   22. 9. 2011 - od 9:00 konference – odborné přednášky a panelové diskuze 

 - od 19:30 společenský večer
Pátek       23. 9. 2011 - od  6:30 odjezd: II. Mezinárodní praktický den technik 

pro  zpracování bioodpadů v Salzburgu (Rakousko)
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PROGRAM:

Středa 21. 9. 2011
Workshopy na aktuální témata:

1) Prevence vzniku bioodpadů – podpora domovního kompostování
2) Komunitní kompostování 
3) Možnosti použití kompostu podle použitých materiálových zdrojů (vyhláška 

o podrobnostech nakládání s bioodpady, zákon o hnojivech)
4) Jak se vyhnout postihům za přestupky, které se nejčastěji objevují v zařízeních pro 

zpracování bioodpadu
5) Kampaň k zavedení odděleného sběru bioodpadů
6) Emise a technologie 

Čtvrtek 22. 9. 2011
Odborné přednášky a panelové diskuze: 

I. OKRUH: Podmínky nakládání s bioodpady
• Návrh novely zákona o odpadech, která předpokládá povinnost řešit nakládání 

s bioodpady 
• Možnosti zapojení zemědělců do zpracování bioodpadu v regionu a jejich motivace 

k využití kompostu.

II. OKRUH: Bioodpadový management a půda
• Protierozní opatření - benefity aplikace kompostu
• Kritéria managementu půd a využití kompostu, digestátu
• Jak vyřešit problém s bioodpadem? Spojme obce a zemědělce!
• Důležitost kompostu a organické hmoty z hlediska klimatických změn, ukládání 

uhlíku, půdní úrodnosti. Peněžní vyjádření přínosů hnojení kompostem.

III. OKRUH: Optimalizace výběru technologií pro nakládání s bioodpady 
• Technologie a techniky materiálového a energetického využití BRKO - přínosy, 

negativa a příklady dobré praxe. 
• Volba surovinové skladby bioplynové stanice ve vazbě na regionální možnosti 

a agroenvironmentální opatření. 

Pátek 23. 9. 2011
Zájezd na II. Mezinárodní praktický den technik pro zpracování bioodpadů v Salzburgu 
(Rakousko)

Jedná se o největší evropské setkání výrobců technologií pro zpracování bioodpadů, 
na kterém bude k vidění špička současné technologie. Při práci zde budou předvedeny: 
nakladače, štěpkovače, drtiče, překopávače, síta a další stroje všech velikostí a typů.
Předvedení strojů bude probíhat na bioplynové stanici využívající suchou technologii 
a kompostárně v Rakouském Salzburgu.

Konference je akreditovaná ministerstvem vnitra ČR AK/VE-89/2010, AK/PV-228/2010, jako 
vzdělávací akce pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků.



Organizační pokyny:
Příjem přihlášek do 15. 9. 2011 
Zasílejte na adresu: ZERA, Podhradí 1022, 675 71 Náměšť n.O. 
e-mail: info@zeraagency.eu, schellova@zeraagency.eu
nebo fax: 568 620 547 

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel: +420 568 620 070, mobil: 724 082 737, nebo 
e-mailu: info@zeraagency.eu 

Aktuální informace o programu konference sledujte na našich www.zeraagency.eu

Ubytování:
Ubytování si zajišťují účastníci sami, kontakty na ubytovací zařízení naleznete také na 
www.zeraagency.eu (záložka konference)

Vložné:
• Účastnický poplatek konference 2900 Kč (zahrnuje: konferenční poplatek, sborník, 

stravu, společenský večer)

• Exkurze: 1100 Kč včetně vstupního poplatku 10 EUR
• Samostatné objednání sborníku 330 Kč.

Možnost prezentace firem na VII.mezinárodní konferenci:

Zvolená forma prezentace:
propagace – panel, poustr       2 400,- Kč
předvedení techniky, zařízení              0,- Kč
umístění propagačních materiálů      3 600,- Kč

Prezentace ve sborníku přednášek
formát A4       10 800,- Kč
formát A5        6 000,- Kč

Prezentace příkladů dobré praxe (propagační panel)
formát A1 (594×841)         899,- Kč
formát A0  (841×1189)         999,- Kč

Ceny jsou včetně DPH 20% 



Místo konání:
Areál firmy Habitat (za náměstím), Náměšť nad Oslavou

Transportní informace:
• přijezd vlakem nebo autobusem - areál firmy Habitat se nachází 15 min chůze od vlakového 

nádraží, kde je i zastávka autobusu (viz. mapa)
• autem - sjezd z dálnice D1 u Velké Bíteše - EXIT 168

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 568 620 070, fax: 568 620 547
Mob.: 724 082 737
E-mail: info@zeraagency.eu, schellova@zeraagency.eu
www. zeraagency.eu

 

Metody ochrany půdy
Methoden des Bodenschutzes 


