
III. mezinárodní konference

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÉ ODPADY, 
jejich zpracování a využití v země-
dělské a komunální praxi 
9. -11. 10. 2007

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, ekono-
mikou při nakládání s BRO.
Řešeny budou také aktuální problémy jako: dopady nové legislativy a praxe, 
zařazení kompostáren a bioplynových stanic pod režim IPPC.

Konference je určena pro:
• Města a obce 
• Pracovníky technických služeb 
• Kompostáře 
• Pracovníky bioplynových stanic
• Pracovníky státní správy (krajské a obecní úřady, ministerstva) 
• Pracovníky  a studenty škol a vysokých škol 
• Pracovníky výzkumu a vývoje 
• Manažery v oblasti ekologického podnikání 
• Podnikatele v zemědělství a komunální sféře 
• Svozové organizace 
• Zemědělce 

Jednací jazyk konference: 
čeština, slovenština, angličtina (tlumočení bude zajištěno)

Časový plán konference:
9.10.2007 - exkurze na bioplynové stanice s následným kompostováním 

v Rakousku (zemědělská a průmyslová bioplynová stanice zpraco-
vávající odpady) 

10.10.2007 - konference v Hrotovicích (plenární přednášky a panelová disku-
se), společenský večer, vyhlášení soutěže Město Zeleně, promítá-
ní filmů s ekotématikou (Tři chlapy v chalupě)

11.10.2007 – kulatý stůl v Hrotovicích, den techniky v Náměšti n.O.Te
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Předběžný program:

10.10. 2007

A. OKRUH 
• Půda, vzduch, voda ve vztahu k technologiím v regionu 
• Klimatické změny a bioodpady 
• Dlouhodobé strategie nakládání s odpady vedoucí k trvalé udržitelnosti 
• Využití zemědělské půdy k potravinářským a energetickým účelům 

1. Uplatnění ekologicky vhodných technologií při tvorbě a údržbě krajiny
2. Současná a připravovaná legislativa v oblasti bioodpadů v ČR
3. Stav plnění plánu odpadového hospodářství ČR a realizačních programů pro bioodpady
4. Novinky z legislativy EU ve vztahu k bioodpadům (IPPC, evropská  směrnice o bioodpa-

dech, atd.)
5. Zemědělská půda a její využití v současných dotačních podmínkách (potravinářská a ener-

getická produkce)
6. Současný stav klimatických  změn  v evropském regionu
7. Vliv různých technologií nakládání s bioodpady na životní prostředí
8. Monitoring procesů biologického zpracování odpadů – ochrana životního prostředí (pacho-

vá vyhláška)

B. OKRUH
• Kvalita vytříděného bioodpadu 
• Ekonomická udržitelnost zařízení pro zpracování bioodpadu 
• Kvalita a využití výstupů technologií 
• Standardy hodnocení výstupů zpracování bioodpadů (certifikace) 

1. Snížení produkce bioodpadu prostřednictvím domovní kompostování a komunitní kom-
postování

2. Kritické body odděleného  sběru bioodpadů
3. Sběr bioodpadů v systému separace komunálního odpadu
4. Metody hodnocení účinnosti třídění komunálního odpadu – mezinárodní směrnice
5. Ekonomická udržitelnost technologií pro nakládání s bioodpady (bioplyn, kompostování, 

MBÚ, spalování)
6. Využití digestátu v systému hnojení
7. Kalkulace zabudování uhlíku do půdy, vliv hnojení kompostem na kvalitu půdy
8. Marketing a systémy hodnocení výstupů zpracování bioodpadů v ČR a EU – výrobková 

certifikace

11. 10. 2007

C. OKRUH: Kulatý stůl
Aktuální otázky problematiky biologicky rozložitelných odpadů (možnosti zpracovávání vedlej-
ších živočišných odpadů na kompostárnách a bioplynových stanicích, připravovaná vyhláška 
o bioodpadech 

D. OKRUH: Prezentace firem

E. OKRUH: Předvedení techniky



Ubytování
Ubytování bude zajištěno v místě konference 
– hradí si každý účastník sám.
http://www.hotel-hrotovice.cz

Vložné:
• Exkurze: 850 Kč (včetně oběda).
• Účastnický poplatek 2500 Kč zahrnuje: 

Konferenční poplatek, sborník, stravu, 
společenský večer.

• Samostatné objednání sborníku 250 Kč.
• Studenti prezentující poster mají na 

konferenci vstup volný.
• Den techniky – vstup zdarma.
Ceny jsou uváděny bez DPH, ZERA je 
plátcem DPH.

Nástupní místa pro exkurzi:
Hrotovice, Náměšť nad Oslavou, Brno

Mapa místa konference a dne techniky:

ZERA - Zemědělská 
a ekologická regionální 
agentura, o.s.

V. Nezvala 977
675 71 Náměšť nad Oslavou, ČR
Tel : +420 568 620 070

+420 724 144 401
Fax: +420 568 620 547
e-mail: info@zeraagency.eu

Termín přihlášek:
do 14. 9. 2007
Organizátoři                                          
ZERA Náměšť n.O.   
SZÚ Praha
VÚZT v.v.i Praha 
EAV  
Compost – Consulting and 
development 
European Compost Network 
ECN/ ORBIT e.V.

Organizační tým
Ing. Květuše Hejátková 
Ing. Lucie Valentová, Ph.D.
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
Ing. Antonín Jelínek, CSc.
Ing. Zbyněk Bouda
Ing. Florian Amlinger


