CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A
TECHNOLOGIÍ - CETT
CETT – Centrum environmentálních technik a technologií je projektem mateřské
společnosti ZERA, a jedná se o zařízení určené k osvětě a vzdělávání
v environmentalistice ale i dalších odvětvích spojené s ubytovací kapacitou.
Rekonstrukce byla ukončena v červnu 2013.
Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností
v oblasti ekologického poradenství zejména v oblastech biologické likvidace odpadu,
ochrany vod, ekologického zemědělství, poradenství obcím v EVVO otázkách.
Hlavním posláním centra je poskytování zázemí pro realizaci servisních činností
v oblasti ekologického poradenství zejména:
•

v oblastech biologické likvidace odpadu, ochrany vod, ekologického zemědělství,
poradenství obcím v EVVO otázkách

•

odborné laboratoře pro laboratorní testy a analýzy a pro demonstrace
v rámci vzdělávání EVVO

•

provádění osvětové a informační činnosti prováděné Agro-Envi-informačním
a vzdělávacím centrem, které se zaměřuje na popularizaci v otázkách ochrany
přírody, přírodních zdrojů, odpadové hospodářství, úspory energií a to ve vztahu
k cílové skupině – studenti vysokých škol, středních škol a odborných učilišť,
základní školy, občané, agro a podnikatelská sféra a veřejný sektor.
CETT má nadregionální charakter a oslovuje a pracuje se subjekty nejen z celého kraje
Vysočina, ale i v rámci ostatních regionů ČR.

Budovy CETT jsou určeny zejména jako:
•

zázemí hlavního centra pro odborné poradce, lektory, demonstrační centra EVVO
technik a technologií, popularizační centrum pro stálou expozici nejrůznějších eko,
bio produktů či informačních systémů o ekologii všeobecně, odborná knihovna,
seminární místnosti.

•

podpůrná infrastruktura pro hlavní centrum, kde probíhají poradenské činnosti,
informační semináře a kampaně, setkání se studenty a žáky,

•

komplex nabízí vysoký standart ubytování, ve kterém je spojena moderní
architektura a design s venkovským prostředím a kladným vztahem k přírodě

a životnímu prostředí, pro účastníky seminářů, letních eko škol v přírodě,
odborných praxí studentů VŠ a SŠ a OU, tedy zejména pro účastníky akcí se
zaměřením na popularizaci a uvádění do praxe ekologických postupů,
enviromentálních technik a technologií

Objekt CETT :
•

Učebna s komplexním technickým, technologickým a sociálním vybavením

•

demonstrační laboratoř vybaveny pro výuku v oblasti ochrany půdy a biologického
zpracování odpadů

•

ubytování s kapacitou 50 lůžek, každý pokoj má svoje sociální zázemí, pokoje jsou
1 – 2 lůžkové, 1 pokoj pro vozíčkáře

Hlavním posláním PODNIKATELSKÉHO A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NÁMĚŠŤ
NAD OSLAVOU, zejména CETT je vybudování zázemí pro poskytování servisních
činností v oblasti ekologického poradenství, osvěty a vzdělávání zejména v oblastech
biologické likvidace odpadu, ochrany životního prostředí (půdy), systémy ekologického
zemědělství, poradenství obcím, podnikatelům, zemědělcům, školám, studentům,
dětem, rodičům i občanům, v EVVO otázkách.
Snahou společnosti ZERA, která je nositelem celé této myšlenky a zároveň majitelem
a provozovatelem celého objektu je především nenásilnou cestou seznámit širokou
veřejnost ale i odborníky a školská zařízení se současnou situací na území ČR
a doporučit jim možnosti řešení pomocí přednášek ale i odbornou součinnost při řešení
problémových otázek, k čemuž má k dispozici celou řadu odborníků ale i špičkové
laboratorní vybavení.
Mimo tyto aktivity spojené především s ekologickým hospodařením, ochrannou
přírody, přírodních zdrojů, odpadového hospodářství a úsporou energií, bude v centru
probíhat i celá řada ostatních seminářů zaměřená na vzdělávání v oblasti efektivního
podnikání, rekvalifikací, celoživotního vzdělávání, zdravého životního stylu, výukou
zabývající se osvětou a znovuobnovením výroby za pomoci osvědčených a pomalu
skomírajících starých řemesel, počítačových a jazykových kurzů.

www.cett.eu

