
PRVNÍ DEN 21. 9. 2011 - WORKSHOPY NA AKTUÁLNÍ TÉMATA

13:00    
do     
18.00

Prevence vzniku bioodpadů, podpora domovního kompostování, metodický pokyn k pro-
vádění § 10a- Komunitní kompostování Ing. Alžběta Škodová

Nakládání s gastroodpadem- příklady dobré praxe, drtiče, hygienizace Ing. Jan Habart

Zavádění systému odděleného sběru bioodpadů v obci Ing. Lucie Valentová, Ph.D.

Kategorie kvality kompostu a jeho využití podle platných právních předpisů (vyhláška o 
podrobnostech nakládání s bioodpady, zákon o hnojivech Ing. Miroslav Florián

Závěr workshopů

DRUHÝ DEN 22. 9. 2011 - PROGRAM KONFERENCE  v Náměšti nad Oslavou v budově Česko-rakouského centra

08:00 Prezence účastníků konference ZERA, o.s.

09:00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE  starosta Města Náměšť  

I. OKRUH: Podmínky nakládání s bioodpady

09:15
Co to je biologicky rozložitelný komunální bioodpad s pohledu dalšího využití . Vymeze-
ní pojmů, struktury, produkce bioodpadů, využití jejich vlastností a kvality k volbě správné 
technologie k zajištění ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti v ČR. 

Ing. Květuše Hejátková  
ZERA, o.s. 

09:30 Shrnutí závěrů konference  Odpady a obce EKO - KOM  a.s. 

09:50

Představení věcného záměru novely zákona o odpadech. Dlouhodobá a trvale udržitelná 
koncepce nakládání s biologicky rozložitelnými odpady vedoucí k snižování skládkování 
BRKO. Metodika výpočtu snižování produkce BRKO v KO ( na skládkách), revize metodiky 
výpočtu produkce  BRKO

Ing. Kamila Součková 
MŽP

II. OKRUH: Bioodpadový management a půda

10:10 Možnosti zapojení zemědělců do zpracování bioodpadu v regionu a jejich motivace k hno-
jení kompostem. MZe

10:30 Panelová diskuze 

10:50 PŘESTÁVKA na kávu 

11:10 Protierozní opatření - benefity aplikace kompostu a digestátu Dr. Wilfried Hartl              
Bioforschung Austria

11:40 Význam kompostu a organické hmoty z hlediska klimatických změn, ukládání uhlíku, půdní 
úrodnosti. Finanční vyjádření přínosů hnojení kompostem.

Ing. Florián Amlinger    
ARGE Compost & Biogas 

Austria

12:20 Jak vyřešit problém s bioodpadem? Spojme obce a zemědělce! Branislav Moňok

12:50 Panelová diskuze 

13:00 OBĚD na zahradním centru a prohlídka vystavených exponátů

III. OKRUH: Optimalizace výběru technologií pro nakládání s bioodpady 

14:00 Technologie a techniky materiálového a energetického využití BRKO - přínosy, negativa a 
příklady dobré praxe

Didier Hantsch 
Francie

16:00 Panelová diskuze 

17:00 Exkurze na kompostárně CMC NÁMĚŠŤ, A.S. - KDE BUDE K VIDĚNÍ NOVÁ TECHNOLOGIE KOMPOSTOVÁNÍ

19:30 Společenský večer – neformální setkání účastníků konference v prostorách zámku v Náměšti nad Oslavou   (rožnění pra-
sete, hudba, moravské víno) )

TŘETÍ DEN 23. 9. 2011 - II. Mezinárodní praktický den technik pro zpracování bioodpadů v Salzburgu

6:30

odjezd z Náměště nad Oslavou (areál firmy Habitat) Salzburg 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. Environmentálním centru Siggerwiesen v Bergheimu blízko Salzburgu - JEDNÁ S O BIOPLYNOVOU 
STANICI ZPRACOVÁVAJÍCÍ MATERIÁL TZV. SUCHOU CESTOU. Odkaz  www. umweltschutzanlagen.at 

7. mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY 
21.-23. ZÁŘÍ 2011 v Náměšti nad Oslavou
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