
Protokol o pořádání workshopu 

 

ZAŽÍT MĚSTO JINAK – Křižíkova ulice 

(část vermikompostování) 

 
Datum konání: sobota, 16. září 2017  

 

Místo konání: Praha 8 - Karlín, Křižíkova ulice (obr. 1) 

 

Garanti akce:  Lucie Sejáková - oddělení komunikace s veřejností – MZe ČR, Praha 

 Ing. Petr Plíva, CSc. – VÚZT, v.v.i., Praha 6 (část vermikompostování)  

 

Důvod účasti: 

Podstata prezentace Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací na akci 

„Zažít město jinak“ spočívala zejména ve skutečnosti, že odborníci mohli účastníkům předat 

poznatky ze zemědělské problematiky a zodpovědět otázky, související se životním prostředí. 

Svými odpověďmi přesvědčili řadu lidí o tom, že zemědělství se netýká pouze lidí na 

venkově, ale také v centrech měst. 

 

Účastníci akce: 

Vzhledem k tomu, že účast na akci byla zdarma, navštívili ji lidé různých věkových a 

zájmových kategorií. Hrubý odhad počtu návštěvníků na akci, konané na Křižíkově ulici ,byl 

300 – 600.  Počet dotazů, týkajících se zpracovávání bioodpadů vermikompostováním, lze 

odhadnout na 25 až 40. 

 

Průběh akce: 

Program, zajišťovaný na stánku MZe (obr. 2), byl rozdělen do následujících částí: 

 

14:00 – 16:00 

 Bio a ekozemědělství 

 Bezpečnost potravin 

16:00 – 18:00 

 Bio a ekozemědělství 

 Komunitní zahrady 

 Vermikompostování 

18:00 – 20:00 

 Bio a ekozemědělství 

 Bezpečnost potravin 

 

 
Obr. 1: Zažít město jinak – Křižíkova ulice 
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Obr. 2: Stánek Ministerstva zemědělství ČR 

 

Součástí prezentace MZe ČR byl workshop „Vermikompostování“, v rámci kterého 

pracovníci VÚZT, v.v.i. prostřednictvím posteru (obr. 3) seznámili zájemce 

s vermikompostováním, tj. způsobem zpracovávání zemědělské zbytkové biomasy 

a bioodpadů pomocí kalifornských žížal. 

 

 
Obr. 3: Informační poster na stánku MZe 

 

Součástí prezentace vermikompostování byl domácí vermikompostér, ve kterém byl 

umístěn bioodpad včetně násady žížal. Zájemci si mohli vlastnoručně obsluhu 

vermikompostéru vyzkoušet (obr. 4).  



 3 

 
Obr. 4: Zájemci při obsluze vermikompostéru 

 

Zájemcům o vermikompostování byly během prezentace rozdávány informační listy 

nejen o vermikompostování, ale i o kompostování, o významu aplikace kompostu na 

zemědělsky obdělávané pozemky a zájemci obdrželi prospekty o vermikompostéru. 

 

Závěr: 

Workshop „Vermikompostování“, který byl součástí akce „Zažít město jinak – 

Křižíkova ulice“, zajišťovali pracovníci VÚZT, v.v.i. – řešitelé projektu QJ1530034 

„Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na 

zemědělskou půdu“, který je finančně podporovaný MZe ČR. 

 

Garantka akce Lucie Sejáková - oddělení komunikace s veřejností – MZe ČR, Praha 

zaslala všem spolupracujícím organizacím následující poděkování: 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

chtěla bych Vám všem moc poděkovat za spolupráci, kterou jste odvedli v sobotu na 

akci Zažít město jinak v Karlíně. Díky Vašemu vstřícnému přístupu jsme zvládli celou akci na 

výbornou. Kolegům ze Zařízení služeb bych ráda poděkovala na vynikající zázemí. Kolegům – 

odborníkům za poutavé povídání si se širokou veřejností. Budu se moc těšit na další 

spolupráci s Vámi. 

 

Toto poděkování lze označit jako vstřícný krok k pořádání dalších společných akcí. 

 

 

 

 

v Praze, dne 18. září 2017                                                          Zpracoval: Petr Plíva 

 

 

 

 

 


