
 

Termín:   28.6.2012 

Čas:     od 9:00 – 15:00 hodin 

Místo:   ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, 

o.s. Podhradí 1022,  Náměšť nad Oslavou  
(budova Česko rakouské centrum pro rozvoj podnikání) 

Cena bez DPH: 1200,- Kč (cena zahrnuje studijní materiály, malé občerstvení) 

 

KURZ JE URČEN: zemědělcům a zástupcům obcí, státní a veřejné správě 

 

ANOTACE:  
workshop se bude zabývat řešením problematiky co s bioodpadem, který produkuje obec, 

spoluprací mezi obcí a zemědělcem v místě vzniku bioodpadu, systémem, který umožňuje  

zajistit ekonomickou, ekologickou a sociální udržitelnost v regionu, včetně využití finálního 

výstupu - kompostu. 

 

1. ÚVOD + LEGISLATIVA – kompost a eroze, kvalita výstupu kompostování – kompostu, jeho 
 certifikace podle zákona o hnojivech, využití kompostu v managementu obdělávání erozně  
ohrožených půd, výsledky pokusů s využitím kompostu GAEC, CC, zákon o hnojivech, nitrátová 
 směrnice, správná zemědělská praxe, legislativa odpadového hospodářství a související právní 
 předpisy ochrany ŽP 
(lektoři: Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ) 

2. SPRÁVNÁ KOMPOSTÁŘSKÁ PRAXE  + ZÁKLADNÍ AGROTECHNIKA– principy kompostování  
technika a technologie s cílem minimalizace negativního vlivu na životní prostředí (emise do 
 ovzduší, vody a půdy ), koncept  decentralizovaného kompostování – využití surovin – všech 
 zdrojů organické hmoty  v regionu zemědělského podniku pro návrat organické hmoty do půdy  
a její ochrany proti erozi, půdoochrané technologie s využitím kompostu 
 (lektoři: Ing. Květuše Hejátková) 

3. PROVOZ KOMPOSTÁRNY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY + EKONOMICKÉ ASPEKTY, EXKURZE  
investiční a provozní náklady -  technika a technologie od zpracování  BRO a produkce kompostu  
až po jeho aplikaci a zapravení do půdy, celková udržitelnost systému půdoochrané technologie  
s využitím kompostu 
(lektoři: Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. )  

                           ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura,o.s. Podhradí 1022,  
            675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 070, mob.: 724 082 737, info@zeraagency.eu 

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE  
NA  NAŠICH WEOBOVÝCH STRÁNKÁCH www.zeraagency.eu  V SEKCI KURZY. 
 
 

WORKSHOP DECENTRALIZOVANÉ 

KOMPOSTOVÁNÍ 


