
Sdružení pro záchranu prostředí 

      Vás zve na seminář

„Energie z pole“
  Co jsou energetické plodiny a jak je pěstovat?  Jaké jsou možnosti zpracování biomasy 

pro výrobu tepelné či elektrické energie? Může být zemědělský podnik energeticky 
soběstačný? Jaká je podpora pěstování biomasy v roce 2009?

Seminář je určený zejména zemědělcům, pracovníkům státní správy, agroporadcům 
a odborné veřejnosti. 

 19. března 2009
Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje - sál zastupitelstva

U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice 

Program:

9:30 – 9:45 úvod a přivítání účastníků - Bc. Hana Gabrielová, Calla

9:45 – 10:15 Podpora pěstování a výroby energie z biomasy v roce 2009

Ing. Jan Bednár, MZe Praha

10:15 – 10:45 Význam a produkce biomasy pro vytápění budov

Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom

10:45 – 11:15 Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita

11:15 – 12:00 Zkušenosti a statistika poskytování dotací na energetické plodiny 

Ing. Olga Šabatková,  SZIF ČB

oběd 

13:00 – 13:30 Bioplynové stanice zemědělského typu - Ing. Jaroslav Váňa, CSc., VÚRV

13:30 – 14:00 Energetická soběstačnost na bázi tekutých biopaliv 

Tomáš Hlavenka, farma Mikulov

14:00 – 14:30 Zkušenosti s pěstováním krmného šťovíku a ekonomika lisování 
rostlinných briket v českých podmínkách - Jan Hlaváč, Horažďovice

14:30 – 15:00 diskuze

Zájemce o účast na semináři prosíme o zaslání vyplněné přihlášky faxem, emailem či 
poštou nejpozději do 15. března. Adresa: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, P.O.BOX 
223, 370 04  České Budějovice, Tel./fax: 387 310 166. Email: hana.gabrielova@calla.cz
Bližší informace na telefonu 777 027 012 – Hana Gabrielová. 

Účast na akci – ZDARMA

Za poskytnutí sálu děkujeme Krajskému úřadu  Jihočeského kraje. 

Akce byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
společného programu Národní síť EVVO”; dále grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu 

EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

mailto:hana.gabrielova@calla.cz


--------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRATKA  –  PŘIHLÁŠKA  NA  SEMINÁŘ „Energie z pole“

Titul, jméno a příjmení:.................... ……………………………………Organizace: …………………………………

Adresa: ………………………………………………...................………………………………………….........................

Telefon: …………………….................................…. E-mail: ………………...............………………............

Občerstvení: vegetariánské  x  ne-vegetariánské*

Podpis**: .................................................  
**Svým podpisem vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů sdružením Calla  po dobu neurčitou za účelem poskytování 
environmentální výchovy, vzdělání, osvěty a poradenství a jejich evidence.  Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Každý má 
právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva, která stanovuje zákon 
č.  101/2000 Sb.,  o ochraně  osobních  údajů.  Orgánem provádějícím  dozor  nad dodržováním zákona  je  Úřad  na  ochranu  osobních  údajů 
(www.uoou.cz).

*) nehodící se škrtněte


