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KONFERENCE ANAEROBIE 2011 
Vážení kolegové a příznivci anaerobie, 
Dovolujeme si Vás pozvat na již v pořadí 8. konferenci o anaerobních 
technologiích – ANAEROBIE 2011, která se bude konat 14-15. září 
(středa-čtvrtek) 2011 tradičně v Klatovech. 
Uplynulo již šest let od poslední anaerobní konference v Klatovech, za 
tuto dobu došlo k dalšímu rozvoji a získání dalších poznatků o 
anaerobních procesech a také k novým realizacím. Připravovaná 
konference ANAEROBIE 2011 navazuje na tradici našich anaerobních 
konferencí a je již osmou v řadě (Klatovy 2005, Klatovy 2001, Třeboň 
1998, Olomouc 1995, Praha 1991, Teplice 1986, Pardubice 1985). 
ANAEROBIE 2011 bude vhodnou příležitostí pro všechny současné i 
budoucí provozovatele anaerobních technologií, výzkumníky, 
projektanty, studenty a všechny zájemce o anaerobní procesy 
k výměně zkušeností a seznámení se s trendy rozvoje tohoto oboru 
doma i v zahraničí. 
Konference se koná pod sponzorskou záštitou a technickým 
zabezpečením firmy K&H Klatovy a.s., která v těchto dnech oslaví 20 
let svého působení v oblasti technologie ochrany prostředí. 
 

• historický vývoj, současné úspěchy, budoucí trendy a 
perspektivy anaerobních procesů a vývoj legislativy, 

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE: 

• „teorie anaerobie“ – mikrobiologie, biodegradabilita, 
mikronutrienty apod., 

• zkušenosti z aplikace anaerobních technologií – úspěšné 
praktické příklady optimalizace a implementace nových 
postupů, 

• anaerobní čištění odpadních vod průmyslových i splaškových, 
• bioplynové stanice na zpracování bioodpadů a zemědělských 

materiálů, 
• bioplyn, úprava, energetická valorizace. 
Budou vítány i příspěvky týkající se jiných aspektů anaerobních 
procesů.  
Ke každému tématu budou předneseny úvodní přednášky předními 
odborníky dané oblasti od nás nebo ze zahraničí a dále přihlášené 
přednášky účastníků konference. Vedle přednášek je vítaná aktivní 
účast v posterové sekci, vítaná je presentace firem z oboru.  
Všechny přijaté přednášky a posterová sdělení budou publikovány ve 
sborníku konference. 
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Organizátoři konference zvou k aktivní účasti všechny odborníky, kteří 
se chtějí podělit o své zkušenosti z tematických okruhů konference.  
 
♦ Přihlášky příspěvků (přednášky nebo postery) se stručným 

abstraktem příspěvku (na 0,5 stránku) zašlete do 31.3.2011 na 
kontaktní adresu. 

♦ Vyrozumění o přijetí příspěvku (spolu s instrukcí o napsání) 
bude přihlášeným zasláno do 30.4.2011. Uzávěrka zaslání 
plného textu příspěvků je 15.6.2011. 
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