
 

 

 

 
Vážené kolegyně a kolegové, 
 
řešitelský tým dílčí úlohy 1C „Biologicky rozložitelné odpady“ projektu CEVOOH „Centrum 
environmentálního výzkumu. Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost.“ 
pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí a pod záštitou Technologické agentury ČR dvojici 
workshopů k problematice potravinových odpadů a zpracování bioodpadů kompostováním 
a uplatnění kompostů v praxi jako odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro diskusi k těmto 
tematikám. Workshopy se uskuteční dne 13. září 2022, od 10 hod. a od 13 hod. ve Vzdělávacím centru 
Národní technické knihovny v Praze. 
 
 
První workshop "Nové postupy a způsoby prevence vzniku potravinových odpadů" bude věnovaný 
přednáškám a diskuzi o kvantifikaci, reportingu a prevenci potravinových odpadů, analýzám jejich 
využití, poznatkům z výzkumu jejich třídění v praxi a zkušenostem s osvětou a motivací občanů k jejich 
třídění v sídlech.  
 
Druhý workshop "Zpracování bioodpadů kompostováním a uplatnění kompostů v zemědělství 
a údržbě zelených ploch sídel" bude zaměřen především na problematiku sběru, třídění a zpracování 
dalších druhů bioodpadů, zejména kompostováním, a na poznatky s aplikací a využitím kompostů 
v praxi. Doplněn bude o představení problematiky eroze a degradace půd a možnostem podpory 
retence vody v krajině využitím kompostů. 
 
 
Rámcový program obou workshopů je uveden níže. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno. 
 
Pro účastníky workshopů je také možnost návštěvy odborné konference, která bude probíhat 
12. – 14. 9. 2022 v prostorách NTK. Více o konferenci naleznete na stránkách: 
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-
zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/ 
V případě zájmu prosím vyznačte účast na konferenci v přihlašovacím elektronickém formuláři. 
 
Těšíme se na vás. K přihlášení prosím využijte připojené elektronické formuláře.  
Odkazy jsou uvedeny níže u programu každého workshopu. 
 
Z organizačních důvodů prosíme o samostatné přihlášení na každý z workshopů.  
Další informace na vyžádání sdělí zástupci pořádajícího řešitelského týmu:  
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. / VÚV TGM, v.v.i. / tel. 602 520 430 / mail: milos.rozkosny@vuv.cz 
Ing. Dagmar Vološinová / VÚV TGM, v.v.i. / tel. 220 197 245 / mail: dagmar.volosinova@vuv.cz 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

Workshop "Nové postupy a způsoby prevence vzniku potravinových odpadů" 

 

Čas konání: 10:00 – 12:30 

 

Program workshopu: 

10:00 – 10:15 představení projektu CEVOOH, cíle workshopu a úvod do problematiky 

(zástupce řešitelského týmu a zástupce MŽP ČR) 

10:15 – 10:45 přednáška „Potravinové odpady – kvantifikace, reporting a prevence“  

(přednášející Ing. Dagmar Vološinová, Ing. Robert Kořínek, Ph.D., VÚV TGM, v.v.i.) 

10:45 – 11:15 přednáška „Analýza potravinových odpadu a jejich využití“ 

(přednášející Ing. Jiří Sobek, Ph.D., Ústav chemických procesů AVČR, v.v.i.) 

11:15 – 12:15 přednášky a diskuze k výzkumu třídění a složení bioodpadu, problematika 

potravinových odpadů v obcích – motivace občanů 

(přednášející doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., Ing. Lucie Veselá, Ph.D., Mendelova 

univerzita) 

12:15 – 12:30 diskuze k tématu s přednášejícími a dalšími účastníky workshopu 

 
Přihlašovací formulář: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FqJghkZBLUatS2jjGt-
2dl3O8LOxs1hEoGW_ALYaqTxUM1U0T1ZOWUkxRlJHMUk0UTYxVkJSWTRCMS4u 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FqJghkZBLUatS2jjGt-2dl3O8LOxs1hEoGW_ALYaqTxUM1U0T1ZOWUkxRlJHMUk0UTYxVkJSWTRCMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FqJghkZBLUatS2jjGt-2dl3O8LOxs1hEoGW_ALYaqTxUM1U0T1ZOWUkxRlJHMUk0UTYxVkJSWTRCMS4u


 

 

Workshop "Zpracování bioodpadů kompostováním a uplatnění kompostů 

v zemědělství a údržbě zelených ploch sídel" 

 

Čas konání: 13:00 – 17:00 

 

Program workshopu: 

13:00 – 13:15 úvod (představení projektu CEVOOH, cíle workshopu a úvod do problematiky – 

zástupce řešitelského týmu a zástupce MŽP ČR) 

13:15 – 14:55 blok přednášek zaměřený na: 

 představení aktuální legislativy, aktivit a pohledu státní správy,  

 prezentaci aktuálního stavu technologií a postupů kompostování bioodpadů, 

problematiky skladby bioodpadů,  

 shrnutí zkušeností z praxe provozu kompostáren, zásady provozu, příklady dobré 

praxe, 

 rozbor problematiky hospodaření s vodou v krajině, zadržování vody půdou, 

možnosti zvýšení retence vody aplikací kompostů, představení aplikací 

a webových projektů 

(přednášející Ing. Veronika Jarolímová, MŽP ČR; Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., ADMAS 

VUT; Ing. Květuše Hejátková, ZERA, Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., VÚV TGM, v.v.i.) 

14:55 – 15:15 přestávka 

15:15 – 16:30 blok přednášek zaměřený na: 

 rozbor stavu půdy v ČR,  

 shrnutí zásad aplikace kompostů na půdu, prokázané a potenciální přínosy využití 

kompostů v zemědělství, stávající omezení, dosavadní poznatky,  

 shrnutí zkušeností s využitím kompostů v péči o komunální zeleň a zelené plochy 

sídel, příklady z praxe, 

 představení poznatků z výzkumu uplatnění bioodpadů jako součásti výrobků –

substrátů pro zelenou infrastrukturu sídel (zelené střechy, zelené fasády aj.) 

(přednášející Ing. Ondřej Holubík, VÚMOP, v.v.i.; Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., 

ADMAS VUT; Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., VÚV TGM, v.v.i.; zástupce vybrané 

kompostárny) 

16:30 – 17:00 diskuze k tématu s přednášejícími a dalšími účastníky workshopu, rozbor problematiky 

uplatnitelnosti kompostů a substrátů v praxi, ekonomika 

 
Přihlašovací formulář: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FqJghkZBLUatS2jjGt-
2dk7L9FjmvkhPpSBPLH5_aJhUMEs5ME1CQzIxQjJNVkZRQlYzNzlDOThNMS4u 
 
 

 


