
■ síť informačních center a informačních míst na území
Jihomoravského kraje a kraje Vysočina

■ informační, konzultantské, vzdělávací, osvětové 
a poradenské služby v oblasti agroenvironmentálních
programů MŽP a MZe, nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady a  ekologického zemědělství
pro zemědělské podnikatele, místní a regionální
správu a členy místních iniciativ

■ vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost
■ publikace, informační materiály, brožury 

a internetové prezentace
■ webové stránky www.agro−envi−info.cz s informační nabídkou
■ odborné knihovny s agroenvi a ekologickou tématikou v IC Jihlava 

a IC Náměšť nad Oslavou
■ počítačové učebny pro veřejnost

Informační a vzdělávací semináře

● Vzdělávací seminář „Ekologické zemědělství − principy, cíle, 
právní úprava, kontrola a certifikace“ pro zemědělské podnikatele

● Vzdělávací seminář „Zpracování biologicky rozložitelných odpadů 
− legislativa, technika a technologie, monitoring, praxe“ pro podnikatele 

● Vzdělávací seminář „Systém třídění a svozu biologicky rozložitelného
odpadu“ pro podnikatele

● Vzdělávací seminář „Základy marketingu pro ekologické zemědělce“
pro zemědělce

● Vzdělávací seminář „Co to je EZ a jeho výhody pro rozvoj venkova 
a trvale udržitelný život“

● Vzdělávací seminář „Využití internetu při agropodnikání“

AGRO−ENVI−INFO

Náš cíl:

■ zvýšení kvalifikace zemědělských podnikatelů
■ zvýšení informovanosti pracovníků místních 

samospráv, NNO a místních iniciativ 
■ zvýšení informovanosti odborné i laické 

veřejnosti o vztahu zemědělství k životnímu
prostředí, tvorbě krajiny, kvalitě potravin 
a zdraví

■ konkrétní podpora místních iniciativ

Poradenství

● Odborný informační servis v agroenvironmentální oblasti, oblasti ekologického 
zemědělství a zpracování biologicky rozložitelných odpadů

● Komplexní poradenství v oblasti dotačních a podpůrných programů 
a v legislativě ČR a EU pro ekologické zemědělství a zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů 

● Poradenství s přechodem na EZ na farmách: 
technologické poradenství, HRDP, nitrátová směrnice, 
welfare zvířat, programy v gesci MŽP

● Marketingové poradenství u zemědělských podnikatelů

Služby poskytované v IC a IM jsou bezplatné. Na zprostředkované služby 
odborných poradců včetně poradenství na farmách se vztahuje dotace MZe.

Síť agroenvironmentálních 
informačních a poradenských center



1. Poskytování informací v oblasti agro−environmentální
problematiky, včetně poskytování informací z oblasti finan−
čních podpor jak Ministerstva zemědělství, tak Ministerstva
životního prostředí. Informace se poskytují ve vytvořených
informačních centrech a místech (viz tabulka) a na semi−
nářích, které jsou pořádány pro všechny zájemce. 

2. Zvyšování počítačové gramotnosti v zemědělském
sektoru. Tato aktivita má za úkol zlepšení využívání inter−
netu v oblasti získávání informací a zlepšení využití počí−
tačových programů (Excel, Word). Probíhají také kursy
zaměřené na speciální zemědělské programy.

3. Poskytování informací o ekologickém zeměděl−
ství, produkci a certifikaci biopotravin a vlivu ekologického
zemědělství na setrvalý rozvoj venkovského prostoru. 
V rámci projektu bude vytvořena síť ukázkových ekofarem.
Vydání tématicky zaměřených metodických listů a rukovětí.

4. Podporování místních iniciativ v oblasti udržitelného
rozvoje venkova. Chceme zapojit místní správu, nestátní
neziskové organizace a podnikatele do řešení konkrétních
lokálních potřeb a zájmů v oblasti udržitelného rozvoje 
a udržitelného zemědělského hospodaření.

www.agro−envi−info.cz
Tento leták je součástí projektu Síť informačních center 
Agro-Envi-Info zaměřených na agro-environmentální 
programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, 
spolufinancovaném Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

Projekt realizuje Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS), spolu s 15 partnery z Jihomoravského
kraje a kraje Vysočina, včetně místně příslušných krajských úřadů.

5. Řešení problematiky biologicky rozložitelných
odpadů. Produkci biologických odpadů je možné omezit
již na každé zahrádce kompostováním, v rámci obce lze
využití odpadů řešit komunitním kompostování apod.

6. Zavádění biopotravin do škol. Hlavním záměrem je
poskytnout informace o bezpečnosti potravin, o původu 
a způsobu výroby potravin, o výhodách biopotravin oproti
konvenčním potravinám, včetně zdůraznění širších dopadů
konvenčního a ekologického zemědělství. Prostřednictvím
školního stravování lze v širokém záběru působit na děti 
a mládež tak, aby se pojem „biopotravina“ stal přirozenou
součástí jejich života a svůj postoj mohli přenášet na další
generace.

Klíčové aktivity projektu se zabývají těmito činnostmi: 

Dosažené výsledky k 31.3.2007 (1. rok trvání projektu):

V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno
jednotné logo, pod kterým budou
prezentovány všechny aktivity:
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Stav k 31.3.2007

Plán na celý projekt

Nositel projektu: 
EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel. 549 213 563, e−mail: epos@eposcr.cz

Informační střediska 
projektu svazu PRO−BIO
Informační středisko projektu 
Regionální rozvojové agentury 
Šumava, o.p.s.
Informační střediska projektu EPOS

Připravené akce

Ekoknihovna
Knihovna zaměřená na celou šíři 
ekologické a zemědělské problematiky
nabízí kromě řady aktuálních knižních
titulů také čítárnu periodik se zeměděl−
skou, zahradnickou a ekologickou
tématikou. 

Počítačová učebna
Počítačová učebna nabízí kromě
výukových kurzů také internet pro 
veřejnost zdarma. Volný přístup na
internet je po celou provozní dobu
informačního centra.

Kurz výživa rostlin v EZ, bilance živin,
kritéria půdní úrodnosti
Termín konání Počet dnů / počet hodin
3. 12. 2007 1−denní / 8 hod

Kurz komunitní kompostování 
Termín konání Počet dnů / počet hodin
2. 5. 2007 1−denní / 8hod
26. 10. 2007 1−denní / 8hod
6. 12. 2007 1−denní / 8hod
16. 1. 2008 1−denní / 8hod

Kurz systému sběru a zpracování BRO
Termín konání Počet dnů / počet hodin
25. 4. 2007 1−denní / 8hod
15. 10. 2007 1−denní / 8hod
10. 12. 2007 1−denní / 8hod
5. 2. 2008 1−denní / 8hod

Počítačové kurzy
Termín konání Počet dnů / počet hodin
8.3.−9.3. 2007
a 15.3.−16.3.2007 4−denní blok / 4x5 hod
4.10.−5.10. 2007
a 11.10.−12.10.2007 4−denní blok / 4x5 hod
22.11.−23.11. 2007
a 29.11.−30.11.2007 4−denní blok / 4x5 hod

Kulaté stoly
Plánovaná témata:
● dotace v zemědělství
● bylinky a jejich pěstování
● agroturistika
● biopotraviny

Provozní doba informačního centra
Úterý 9:00−11:00 13:00−18:00
Středa 13:00−16:00
Čtvrtek 9:00−11:00 13:00−16:00

Tento leták je součástí projektu Síť informačních center Agro-Envi-Info zaměřených na agro-environmentální programy 
v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1) Informační místo
Vyšší odborná škola, 
Střední odborná škola 
zemědělsko−technická, Bystřice nad P.
Příční 405, 593 17 Bystřice nad P.
tel: 566 550 917
e−mail: zeleny.bohumil@szesby.cz

heger.jiri@szesby.cz
Provozní doba
Pondělí 15−17  Pátek 13−15

2) Informační místo
CHKO Žďárské Vrchy
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad  Sáz.
tel: 566 653 117, 724 327 004
e−mail: josef.reticky@schkocr.cz
Provozní doba
Pondělí   8−10, 14−16

3) Informační místo
Okresní agrární komora Třebíč
Kostnická 4, 674 01 Třebíč
tel: 568 840 062
e−mail: hana65@seznam.cz

Témata kulatých stolů jsou vybírána podle Vámi 
navržených témat.
Aktuální informace o termínech, kurzech a lektorech
naleznete na www.komposty.cz. 
Kulatý stůl probíhá vždy poslední čtvrtek v měsíci.

Akce jsou zdarma!
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Kurz zpracování biologicky 
rozložitelného odpadu
Termín konání Počet dnů / počet hodin
12. 6. − 15. 6. 2007 4−denní / 4x8 hod
6. 11. − 9. 11. 2007 4−denní / 4x8 hod

www.agro−envi−info.cz

Zájemci o účast na kurzu získají další informace 
na tel.: 549 213 563, 774 710 391
nebo

Obsahová náplň kurzu: 

1. Základní informace o ekologickém zemědělství
2. Jak se stát ekologickým zemědělcem
3. Pravidla pro ekologické zemědělce
4. Dotace pro ekologické zemědělce

Místo konání: postupně ve všech okresech
Jihomoravského kraje a kraje
Vysočina

Termín konání: leden − březen 2007

EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je realizátorem 
projektu „Síť informačních center zaměřených na agro−environ−
mentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“,
financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů.

V rámci tohoto projektu je pro Vás zemědělce připraven kurz:

Základy ekologického
zemědělství

Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

www.agro−envi−info.cz

Zájemci o účast na kurzu získají další informace 
na tel.: 549 213 563, 774 710 391
nebo

Obsahová náplň kurzu: 

1. Internet − to jsou informace 
2. Ovládání prohlížeče Internet Explorer 
3. Jak vyhledávat na internetu
4. Přehled vyhledávacích portálů se zemědělskou 

tématikou
5. Informace o obsahu portálů a praktické vyhledávání

informací − ukázky
6. Vyhledávání informací podle požadavků 

Místo konání: postupně ve všech okresech
Jihomoravského kraje a kraje
Vysočina

Termín konání: prosinec 2006 − březen 2008

EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je realizátorem 
projektu „Síť informačních center zaměřených na agro−environ−
mentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“,
financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů.

V rámci tohoto projektu je pro Vás zemědělce připraven kurz:

Využití internetu 
při agropodnikání

Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Luční porosty mají svůj zákonitý „životní cyklus“ v tvorbě nadzemní a podzemní biomasy. U produkčních luk intenzivněji využí-
vaných je nadzemní biomasa pravidelně využívána. Při méně než dvousečném využívání porostů však může docházet ke kumulaci 
stařiny. Ve starších porostech dochází k hromadění zbytků kořenů v podpovrchové vrstvě půdy, vzniklá organická hmota se neroz-
kládá a hromadí se v surovém stavu, pro rostliny nevyužitelném. Stadium stárnutí porostu je různé podle stanoviště, charakteru 
porostu a způsobu jeho využívání. Trvá zpravidla 6–10 let, kratší je u dočasných luk. 

Stárnutí charakterizují následující fáze:

Fáze 1: Stabilizovaný porost se silným zastoupením produkčních travních druhů (vitálních trav) s hustým drnem. Odpovídá opti-
málnímu stavu, u kvalitně nově založených lučních porostů trvá 2 – 3 užitkové roky. Pratotechnickými opatřeními jsou jarní ošetření 
porostů, výživa a správný systém využívání.

Fáze 2: Počátek mezerovitosti porostu a rozšiřování bylinných druhů, ústup produkčních a méně vytrvalých travních druhů v důsledku 
vymrzání (vyzimování), dlouhodobých přísušků a nevyrovnaného hnojení. Je třeba analyzovat systém výživy (vyváženost) a systém 
využívání s cílem zabránit vysemeňování bylin a plevelů, provést přesev nebo přísev jednoduché směsi (jeteloviny a vzrůstné trávy), 
lokální hubení zejména vytrvalých plevelů  (od 3. – 5. užitkového roku).

Fáze 3: Vzrůstající zastoupení bylin (nad 40 % v podhorských a nad 50 % v horských oblastech), menší únosnost drnu, vysoký tlak 
klíčících plevelů, pokles výnosu a kvality píce, vyšší podíl antinutričních látek v píci. Nastává po zanedbání 2. fáze nebo po ústupu 
produkčních travních druhů (prořídnutí porostu, nástup bylin a plevelů) v důsledku stárnutí porostu, vyzimování a napadení choro-
bami, příp. škůdci. Je nezbytné odplevelení a přísev nebo celková obnova porostu.

Fáze 4: Silné zaplevelení zejména vytrvalými plevely (pýr, pampeliška lékařská, šťovíky, kopřiva, lopuch, kostival, pryskyřníky). 
Podíl trav 20 – 30 %, zpravidla chybí produkční vysoké travní druhy, nástup méně hodnotných travních druhů (metlice trsnatá). 
Degenerované porosty vyžadují radikální obnovu nebo rychloobnovu  při vysokém zastoupení vytrvalých plevelů, optimální obnova 
s 1 – 2 letým polním obdobím, odplevelení a výsev nové směsi. Na neoratelných stanovištích povrchová mechanická likvidace 
starého drnu a výsev směsi.

Zakládání trvalých lučních porostů, způsob jejich využívání a celková úroveň pratotechniky musí vycházet z podrobné znalosti 
stanoviště, z průměrných ročních srážek a teploty, z průměrných srážek a teploty ve vegetačním období a z půdního druhu. Dále 
z kamenitosti, svažitosti pozemků a jejich expozice, úrovně hladiny podzemní vody a ze zásoby živin v půdě včetně pH. 

Nový výsev travní směsi je nezbytné provádět do půdy vyhnojené minerálními, ale zejména organickými hnojivy, která jsou důležitá 
pro zvýšení biologické činnosti půd a dobré využití aplikovaných minerálních hnojiv, použitelných v systému ekologického země-
dělství. Vápnění je dalším základním opatřením pro možnost plnohodnotného využití hnojiv. Sorpčně nasycené půdní prostředí (pH 
6,5-7) zajistí podmínky pro využití hnojiv a ovlivní vytrvalost porostu, zejména jetelovin náročných na vápník. Na produkci 8 t.ha-1 

č.26.

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Metodické listy

Téma: Pratotechnika luk a výroba krmiv
Autoři: Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.

č.25.

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Metodické listy

Téma: Pěstování jetelovinotravních směsek 
na orné půdě

Autoři: Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.

Jetelovinotravní směsky na orné půdě jsou specifi ckou skupinou pícnin určenou pro 
využití ve všech výrobních oblastech ČR, ale především tam, kde základní jeteloviny 
nemají z hlediska půdně–klimatických podmínek optimální prostředí pro tvorbu výnosu 
nebo jsou pro pěstitele vhodnější než samostatné porosty jetelovin z technologického 
nebo výživářského hlediska.

Přednosti jetelovinotravních porostů:

1. Výživářské hledisko
- poskytují vyrovnaný poměr živin (1:5–7), který umožňuje používat jednoduché krmné
  dávky
- poskytuje chutnější píci než jeteloviny vzhledem k vyššímu obsahu cukrů v travách a biologicky hodnotnější píci než samotné trávy
  díky příznivějšímu zastoupení aminokyselin, minerálních látek a vitamínů v zastoupených jetelovinách
- zajišťují vyšší výnosovou stabilitu v porovnání se samostatnými porosty jetelovin nebo trav, zejména v oblastech s méně příznivými
  půdně–klimatickými podmínkami

2. Agronomické hledisko
- lepší využití sluneční radiace, nadzemního i půdního prostoru
- rozdílná hloubka zakořenění a rozložení kořenů v půdě – lépe využívají zásobu živin a vody v půdním profi lu
- po ukončení pěstování zanechávají v půdě velké množství organických zbytků, které přispívají ke zlepšení půdní struktury, vodního
  režimu a mikrobiální činnosti

3. Ekonomické hledisko
- směsky s vyšším podílem jetelovin nevyžadují dusíkaté hnojení a z důvodu lepší osvojovací schopnosti a meliorační činnosti 
  částečně kryjí potřebu fosforu a draslíku z hůře přístupných forem, a také splavené živiny
- dobře využívají organická hnojiva aplikovaná ve vegetačním období i mimo vegetaci
- vyšší vytrvalost než u samostatných porostů a menší zaplevelení i poškozování drnu těžkou mechanizací

4. Ekologické hledisko
- nižší vyplavování dusičnanů do podzemních vod oproti samostatným porostům jetelovin
- výrazný protierozní efekt

Jeteloviny a trávy se při společném pěstování vhodně doplňují ve využí-
vání stanovištních podmínek. Trávy odčerpávají jetelovinami symbi-
oticky fi xovaný dusík a mohou čerpat a využít i produkované sekrety 
a exkrety kořenového systému leguminóz, což vede k ozdravění rhizo-
sféry a brání „jetelové únavě“ půdy. Mezi jetelovinami a travami exis-
tují také konkurenční vztahy, např. u živin. Trávy jsou náročnější na 
N, K, Na; jeteloviny na P, K, Ca a Mg.

Komponenty směsek:

Jeteloviny - vojtěška setá, jetel luční, omezeně jetel plazivý, jetel zvrhlý
Trávy - kostřavovité a jílkovité travní hybridy, jílek mnohokvěty italský, 
jílek jednoletý westerwoldský, jílek vytrvalý, jílek hybridní, kostřava luč-
ní, srha laločnatá, bojínek luční, ovsík vyvýšený, sveřep horský, sveřep 
bezbranný

Zelenina je v lidské výživě nezastupitelná, avšak spolu s konvenčně pěstovanou se 
krmíme i dávkou pesticidů. Proto je pěstování biozeleniny ve světě velmi rozšířené 
pro velký zájem lidí pečujících aktivně o své zdraví. Vzhledem k neexistující distri-
buční síti v ČR je však vypěstování zeleniny polovinou problému, druhá polovina je 
prodat. To je nutno mít vždy na paměti před plánováním pěstování. Tento metodický 
list je stručným návodem k pěstitelskému úspěchu při intenzivním pěstování bioze-
leniny na poli.

• Výběr lokality
Zelenina je náročná na výběr stanoviště, potřebuje propustné, 
hluboké půdy s vyšším obsahem organické hmoty, ať již dodané 
nebo lépe původní - humifi kované. Terén rovinatý s možností 
závlahy (spolehlivý zdroj nezávadné vody), chráněný proti 
větrům avšak nezastíněný před sluncem.

• Plánování pěstování a sklizní, rajonizace druhů a odrůd
V závislosti na klimatických, skladovacích a odbytových možnostech vybereme druhový sortiment. Z pohledu pěstování i odbytu je 
vhodnější širší sortiment, kdy nedochází ke kumulaci prací nebo odbytových špiček. 

Při výběru druhů máme na paměti, že konvenční pěstování v okrajových oblastech, co se vhodnosti jednotlivých druhů týká, poskytuje 
zemědělci „berličku“ v podobě ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům. Proto se nesnažíme v těchto okrajových polohách 
o ekonomicky úspěšné pěstování. To se týká i výběru odrůd. Obecně řečeno bychom se měli snažit o zkrácení vegetační doby; kratší 
vegetační doba zmenšuje náklady na odstraňování plevelů a snižuje i expozici pro působení patogenů. Protože však mnohé velmi 
rané odrůdy zelenin jsou „zvyklé“ na dodávku rychle rozpustných živin, které není ekologické zemědělství schopno dodat, vybíráme 
odrůdy rané až polorané, které vegetační dobou dosahují do období, kdy vhodná teplota půdy i vzduchu společně s přiměřenou 
vlhkostí umožňuje dostatečně rychlou mineralizaci organické hmoty – uvolňování živin. Tyto odrůdy pak sejeme – sázíme v několika 
sledech pro zajištění postupných sklizní. 

• Osevní postup a hnojení
Zelenina je velmi rozmanitou skupinou kulturních rostlin s velmi rozdílnými 
nároky. Mnohdy se však jednotlivé skupiny zelenin (kořenová, listová, košťá-
lová, plodová, lusková, cibulová) doplňují, čímž umožňují pěstování po sobě 
v následující sezóně. Dokonce, protože mnohé druhy mají velmi krátkou 
vegetační dobu, je možno na části pozemků sklízet dvakrát. Přesto lze dopo-
ručit, zařadit do intenzivního osevního postupu přerušovač ve formě zeleného 
hnojení. Lze dle možností používat různé typy zeleného hnojení jak co se 
týká druhové skladby, tak co se týká i termínu pěstování. Ve velmi intenziv-
ních kulturách s omezenou plochou vhodnou pro pěstování biozeleniny, a tedy 
s nutností častého opakování jednotlivých druhů nebo skupin po sobě, lze dopo-
ručit rozdělení pozemku na poloviny a zatímco na jedné intenzivně zelinaříme, 
na druhé pěstujeme směsku na zelené hnojení jako hlavní kulturu a to dokonce 
dvakrát za sebou, když první zapravujeme do země (disky, mělká orba) koncem 
června a druhou zároveň s hnojem. Hlavním přínosem tohoto opatření je vedle 
přerušení negativního vlivu intenzivního zelinaření (utužení půdy pojezdy 
techniky i závlahou, jednostranné vyčerpání živin) je dodávka organické hmoty 
a zejména odplevelení. Vhodnou směsí je pro jarní i letní výsev jarní obilovina 
(oves i pšenice), luskovina rychlého vývoje (peluška) a svazenka, která zapojí 
rychle porost a zabrání růstu jednoletých plevelů. Víceleté plevele jsou letní 
orbou velmi decimovány a i skutečně původně notně zaplevelené pozemky 
se během dvou takovýchto cyklů (4 roky) odplevelí. Více o zeleném hnojení 
na samostatném metodickém listu Meziplodiny a zelené hnojení (ing. Roman 
Rozsypal, CSc.). 
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Téma: Intenzivní pěstování polní zeleniny
Autoři: Ing. Petr Weidenthaler

Informační centrum Náměšť

Služby informačního centra

● poradenství

● ekoknihovna

● počítačová učebna

www.agro−envi−info.cz

Cíl informačního centra

Informační centrum má za cíl podpořit a zvýšit informovanost odborníků a široké veřejnosti
o problematice konvenčního a ekologického zemědělství. Zvláštní důraz je kladen na
vzdělávání a poskytování informací zejména v agroenvironmentální oblasti zemědělství 
a venkovského prostoru jako takového. Informační centrum je vybaveno knihovnou 
s nabídkou časopisů, literatury, databází výzkumu v oblasti ekologie a dalších materiálů 
a informací.

■ aktuální informační agroenvironmentální servis pro zemědělce, obce,

pracovníky veřejné správy, studenty, školy  

■ orientace v programech ministerstva zemědělství a životního prostředí ČR

■ poradenství při zpracování žádostí finančních podpor zemědělců

■ vzdělávat v praktikách ekologického zemědělství

■ informační servis pro ekologické zemědělce

■ informovat a vzdělávat o systému zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů

Informační centrum AGRO−ENVI−INFO
Agentura ZERA − zemědělská a ekologická regionální agentura
V. Nezvala 977
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel: 568 620 070, 724 339 709
e−mail: zera@komposty.cz
www.komposty.cz

nad Oslavou

● vzdělávací kurzy

● kulaté stoly k aktuálním problémům

Počet klientů
poradenské 

sítě

Stav k 31.3.2007

Plán na celý projekt

Počet osob
poskytujících
poradenství

Počet 
informačních

bodů sítě

Počet 
vytvořených
pracovních

míst

Počet 
realizovaných
vzdělávacích

akcí

Počet 
účastníků

kurzů
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