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Inovace v rozvoji zahradnických oborů

Poznámka editora
Publikace, kterou držíte v rukou, prezentuje studijní programy a obory
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a představuje deset
ústavů fakulty. Ústavy Zahradnické fakulty MENDELU garantují výuku
předmětů ve svých oborech, v mnoha případech však i napříč obory. Proto je nutno brát zařazení ústavů k jednotlivým studijním oborům pouze
jako orientační.
Studijní obory bakalářského a magisterského stupně studia jsou představeny souhrnně, i když můžou být v různém stupni studia začleněny
k různým studijním programům. Publikace nepředstavuje doktorské studijní programy, vzhledem k jejich specifickému zaměření.
Kromě představení ústavů a aktivit Zahradnické fakulty MENDELU
naleznete v publikaci i příspěvky odborníků z praxe. Mnozí z nich se díky
podpoře projektu Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických
oborů na Zahradnické fakultě v Lednici – CZ.1.07/2.2.00/15.0122 zúčastnili i výuky vybraných předmětů. Jejich pohled obohatil a rozšířil povinnou náplň předmětu o názor odborníka z praxe. Zajímavá témata, která
představují v předkládané publikaci, ilustrují jejich přístup, dokumentují
šíři konkrétního oboru, a zároveň představují možnosti uplatnění absolventů zahradnických oborů po ukončení studia.
V poslední části se ke slovu dostávají studenti. Představují své názory
na zapojení odborníků z praxe do výuky v předmětech garantovaných
ústavy Zahradnické fakulty MENDELU.
Předkládaná publikace tak může být inspirací pro budoucí zájemce o studium na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, ale i pro všechny příznivce zahradnických oborů.
Ing. Barbora Matáková, Ph.D.
editor

6

Inovace v rozvoji zahradnických oborů

Innovatio
Innovatio, česky zdokonalení, představuje proces soustavného a systematického – nikoliv jednorázového a náhlého – zlepšování současného stavu
věci. V případě univerzitní výuky jde především o zapojování soudobých
poznatků vědy a výzkumu do výuky. Je to časově velmi náročná činnost,
která souvisí se systematickou vědeckou prací akademika-učitele. Ten přes
svoji přímou výukovou zátěž, přes angažmá v různých výzkumných projektech ještě po večerech – ze zájmu o věc – přepracovává své přednášky
i náplně cvičení, aby odpovídaly světovým trendům.
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici se
jako jedna z prvních přihlásila do Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) v prioritní ose, jejíž hlavní náplní byla
právě inovace vysokoškolských kurzů. První projektová žádost skončila
v tzv. „zásobníku projektů“, při druhém pokusu jsme využili připomínek
oponentů a sestavili jsme projektové indikátory i rozpočet tak, aby projekt
získal při hodnocení maximum bodů. Na Mendelově univerzitě v Brně
takto postupovala řada žadatelů, a univerzita nyní řeší sedm projektů OP VK
zaměřených cíleně na téma inovací.
Při realizaci projektu jsme se rozhodli dodržovat několik základních
principů:
1. Inovace předmětů je součástí dlouhodobé rozvojové koncepce
studijního programu a oboru. Za tento princip odpovídají garanti
oborů.
2. Inovace předmětů se projevuje v reakreditaci studijních oborů; její
dopad tedy má dlouhodobý efekt pro vývoj celého oboru. Za tento
princip odpovídají autoři akreditační dokumentace a oborové sekce.
3. Inovace předmětů vychází z dlouhodobého výzkumu, realizovaného
fakultou a odebíraného praxí. Za dodržení tohoto principu odpovídají vedoucí ústavů.
4. Inovace je prováděna prostřednictvím externistů z praxe, kteří studentům vysvětlí princip aplikace výzkumu v praxi a jeho význam
pro zvyšování jejich tržeb. Za tento princip odpovídá realizační tým
projektu.
Šlo nám tedy především o to, uzavřít kruh mezi výukou – výzkumem –
praxí – výukou. Po dvou letech řešení jsme vyhodnotili výsledky jako vynikající a mohli jsme konstatovat, že se podařilo záměru dosáhnout. Patří
za to dík jak realizačnímu týmu projektu – projektové a finanční manažerce a asistentům –, tak i garantům oborů, kteří toto téma uchopili jako
příležitost k otevření a rozšíření výuky o nová témata nebo jejich podrobnější rozebrání.
Jedním z významných výstupů projektu je i tato publikace. Umožňuje
shrnout zkušenosti z této formy inovace univerzitní výuky a zároveň dovoluje představit Zahradnickou fakultu MENDELU jako moderní, rozví-
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jející se vysokoškolskou instituci, která má mnoho co říci ke kvalitě života
v České republice a zná metody, jak kvalitu života zvýšit.
Sledujeme tím zcela pragmatické zájmy – kvalitní výuka přitáhne zájemce o studium. Kvalitní studium a znalosti zlepší konkurenceschopnost
absolventů na trhu práce. Hlavní smysl OP VK je tím naplněn.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
garant projektu
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Spolupráce Zahradnické
fakulty MENDELU s praxí
Přirozeným úkolem vysokých škol je otevřený vztah ke svému okolí.
A právě na prvém místě je třeba zmínit soukromé společnosti, veřejné
instituce a další zařízení, ve kterých nacházejí uplatnění absolventi školy.
Úzký vztah mezi odbornou praxí a Zahradnickou fakultou MENDELU se
sídlem v Lednici je dán řadou faktorů. Vychází z dlouhodobého zaměření
vzdělávací i vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti směrem k aplikační sféře.
Současně je propojení školy a praxe posilováno komplexním a jedinečným
záběrem fakulty v oblasti zahradnictví i zahradní a krajinářské architektury.
Hluboká spolupráce se rozvíjí po desítky let. Není a nemůže to být pouze
okamžitý a krátkodobý fenomén. Nejlepším dokladem toho, že fakulta má
co nabídnout, je přístup jejích absolventů – současných zaměstnavatelů,
kteří se na lednické pracoviště Mendelovy univerzity v Brně obracejí s žádostí
o odbornou spolupráci, ale i při rozšiřování vlastních pracovních týmů.
Současná doba, označovaná jako krizová, není zdánlivě příznivá pro
rozšiřování spolupráce s praxí. Firmy mohou přijímat nové pracovníky
pouze omezeně. Popsaná situace však o to důrazněji volá po spolupráci
s podniky, které potřebují absolventy připravené na míru svým požadavkům. Navzdory řadě objektivních i subjektivních obtíží, které jsou spojeny
s užším propojením praxe a vzdělávání, si Zahradnická fakulta MENDELU
uvědomuje, že jde o činnost, které musí věnovat stále větší pozornost.
Dokladem toho může být zřízené Kontaktní centrum pro spolupráci
s praxí, podpora proaktivního přístupu k zaměstnavatelům. Fakulta musí
a bude stále více komunikovat se svými partnery na všech úrovních.
Aktuální zapojení zaměstnavatelů do činností fakulty lze pojmenovat jako
spolupráci při řešení problémů praxe formou bakalářských a diplomových
prací, zařazováním jednotlivých témat a úkolů do výuky (například v Ateliérech), realizace doktorských prací v souladu s požadavky aplikační sféry, společná příprava a realizace výzkumných projektů fakulty a firem. Prostřednictvím projektu Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na
Zahradnické fakultě v Lednici – CZ.1.07/2.2.00/15.0122 bylo výrazně rozšířeno zapojení odborníků z praxe ve výuce na fakultě. V neposlední řadě se
jedná o zajišťování studentských odborných praxí ve firmách a společnostech.
Činnost fakulty je tedy úzce propojená s praxí, lze ji označit za relativně
bohatou, nicméně mnoho úkolů stále stojí před námi. Škola bez praxe je
slepá, praxe bez školy je překážkovým během k cíli. Jedině vhodným spojením lze připravovat odborníky, kteří nebudou tápat, pochybovat, ale
nalézat správné cesty a řešit skutečné problémy.
doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
děkan Zahradnické fakulty MENDELU
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I. Zahradnictví

Studijní obor Zahradnictví
Obor Zahradnictví je součástí studijního programu Zahradnické inženýrství a je možné ho absolvovat ve třech stupních, tj. v rámci tříletého
bakalářského, dvouletého magisterského i čtyřletého doktorského studia.
V bakalářském studiu je velká pozornost věnována vědomostem širšího
odborného základu, který umožní studentům lépe zvládnout následné
specializované zahradnické předměty, vyžadující syntézu obecných poznatků z oblasti životních podmínek pěstovaných rostlin. Studenti bakalářského stupně se tedy postupně seznamují se základními principy fungování rostlinného těla, interakcemi s okolním prostředím i s poznatky
z dalších oblastí, např. v předmětech Botanika, Chemie, Geologie, Půdoznalství, Mikrobiologie, Fyziologie rostlin, Biochemie, Ochrana rostlin,
Bioklimatologie, Genetika apod. Na tyto poznatky navazuje studium základů vybraných profilových zahradnických předmětů, jako je např. Květinářství, Dendrologie, Ovocnictví, Zelinářství, Vinohradnictví apod. Studiem získané teoretické, a do určité míry praktické schopnosti umožňují
absolventům uplatnit se v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby, státní správy i v obchodních organizacích. Neméně významná je možnost pokračovat ve studiu na navazujícím stupni magisterského studia.
V tomto stupni studia je velký důraz kladen na profilaci budoucího absolventa v oblasti zahradnické produkce. Studenti jsou také začleněni do
vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých ústavů a to prostřednictvím řešení diplomové práce, která musí obsahovat praktickou, experimentální
část. Absolventi magisterského stupně postupně získávají hlubší vědomosti a profesní dovednosti v různých odborných předmětech, reflektujících
problematiku zahradnictví v celé jeho šíři, tj. od množení a produkci zahradnických komodit až po zpracování zahradnických produktů. Studenti
získávají také odborné a vědecké dovednosti při práci na specializovaném
přístrojovém vybavení jednotlivých ústavů. Nezbytnou součástí studia je
získávání manažerských a marketingových dovedností, ekonomických
a jazykových znalostí. Program studia zahrnuje také povinnost absolvování odborné praxe. Absolvent se uplatňuje jako inženýr specialista v různých typech zemědělských podniků se zaměřením na zahradnickou výrobu, dále v obchodních a marketingových organizacích a distribuci, ve
školství, výzkumu a státní správě u nás i v zahraničí; je také odborně připraven pro založení a vedení vlastního podniku.
Přínos spolupráce akademické sféry a externích lektorů je zřejmý. I přes
usilovnou snahu pedagogů fakulty poskytnout studentům aktuální výsledky výzkumu v jednotlivých oborech je setkání studentů s externími vyučujícími vždy velmi přínosné. Kromě nových poznatků je to i jiný způsob
prezentace, než na který jsou studenti v jednotlivých předmětech zvyklí.
Jiný úhel pohledu na řešenou problematiku může vést k zamyšlení a snaze
nové poznatky ověřit a aplikovat je.
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Spolupráce s praxí se promítá nejen do pedagogické činnosti ústavů, ale
také do vědecko-výzkumných aktivit formou společných projektů, publikací, patentů či užitných vzorů, certifikovaných metodik nebo smluvního
výzkumu, např. ve formě Inovačních voucherů. Tím je zajištěn přenos
poznatků v obou směrech – z univerzity do praxe a z praxe do pedagogického procesu.
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
garant oboru Zahradnictví
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Mezinárodní studijní program
Fruit Science – Ovocnictví
V rámci inovace studijních oborů a rozšíření výuky Ovocnictví byl
v roce 2011 otevřen nový Mezinárodní studijní program International
Master of Fruit Science – Ovocnictví, který se realizuje formou Joint
Degree. Je zaměřen na problematiku ovocnářství jako součásti zahradnické produkce. Studijní program je výsledkem spolupráce tří univerzit
a to Univerzity v Bolzanu – Fakulta vědy a technologie (Itálie), Mendelovy univerzity v Brně – Zahradnická fakulta (Česká republika) a Univerzity v Lubljani – Biotechnická fakulta (Slovinsko). Posluchači tak
mají možnost poznat tři rozdílné země, s různými způsoby výuky
a produkčními oblastmi pěstování ovoce, které mají v evropském pohledu nezastupitelné místo. Během tříměsíčního pobytu v každé z uvedených fakult, resp. zemí, se také seznámí s rozdílnými zvyklostmi
a kulturami zemí bývalé rakousko-uherské monarchie a získají profesní
i přátelské kontakty.
Studijní náplň programu je připravena pro čtyři semestry o celkovém
objemu sto dvaceti kreditů. První semestr, tzv. domácí, je absolvován na
domácí univerzitě. Jako „mobilní“ jsou označovány druhý a třetí semestr,
během kterých studenti navštěvují předměty vyučované v anglickém jazyce na každé z partnerských univerzit. Mezinárodní společná výuka je zahajována ve Slovinsku, začátkem letního semestru, tedy od února do dubna.
V období od května do července probíhá výuka na Zahradnické fakultě
v Lednici a po prázdninách je cyklus společné výuky uzavřen, v období od
září do prosince, v Itálii. Náplní čtvrtého semestru je kompletace dosažených výsledků a vypracování závěrečné práce na domácí univerzitě. Diplomové práce mohou studenti rovněž řešit na libovolné univerzitě podle
svého výběru a zaměření.
Program je koncipován jako přednášky a cvičení (povinné a volitelné
předměty, praktická výuka, semináře, cvičení, exkurze apod.) stanovené
studijním plánem. Výuka na Zahradnické fakultě v Lednici je rozdělena na
přednášky a cvičení, kdy v jednom dni probíhá vyučování jednoho předmětu. Opět tak, jako v předmětech pro studijní program Zahradnické
inženýrství, upřednostňuje praktický způsob výuky v terénu. Na demonstračních pozemcích se studenti učí řez a tvarování ovocných dřevin, pomologické a morfologické identifikace. Semestr je zakončen troj- až čtyřdenní exkurzí do vybraných pěstitelských a zpracovatelských firem v rámci
celé ČR.
Absolventi nachází uplatnění v manažerských a řídicích funkcích ovocnářských farem, v oblasti řízení kvality ovoce a certifikace, v obchodním
a poradenském sektoru s ovocem, v oblasti zpracování ovoce a výzkumu
a šlechtění ovocných dřevin.
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Jelikož je vyučovací jazyk angličtina a studenti získávají odborné
kontakty ve třech zemích, mohou tak nalézt i zahraniční pracovní příležitost.
Pro zpestření a obohacení náplně studia jsou zváni i externí vyučující.
V roce 2012 proběhly přednášky Doc. Ing. Olega Paulena, Ph.D. ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře a Dr. Martina Spongbergera
z Universität für Bodenkultur ve Vídni.
prof. Dr. Ing. Boris Krška
vedoucí Ústavu ovocnictví
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Ústav ovocnictví
Ovocnictví v našem jazyku označuje pěstování ovocných dřevin v jeho
nejhlubším slova smyslu a z druhé strany odvětví zahradnické výroby.
Vzpomenuté slovo pochází etymologicky ze slova „ovocnář“, což znamená zemědělec, jenž pěstuje ovocné dřeviny s ohledem na výběr nejlepšího
stanoviště, půdní a orografické podmínky. Znalosti fyziologie ovocných
dřevin mu pomáhají získávat kvalitní a pravidelnou úrodu ovoce.
Ústav ovocnictví garantuje předměty vyučované pro studijní programy
a obory v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia, se zaměřením na pěstování a využití ovocných dřevin.
Předmět Ovocnictví vysvětluje širokou problematiku studia od tzv. ryzího ovocnářství až po ovocné školkařtví. Na tento povinný předmět
navazuje Speciální ovocnictví jako předmět volitelný.
V bakalářském stupni studia se výuka zaměřuje na popis a roztřídění
ovocných druhů, jejich genová centra původu, morfologický popis nadzemní a podzemní soustavy rostlin, na některé aspekty fyziologie, jako
např. celistvost rostlin, afinita, dormance, rajonizace, mrazu odolnost, ale
i opylovací poměry a principy řezu a tvarování ovocných dřevin. Studenti
se také prakticky seznamují s průběhem diferenciace a iniciace květních
pupenů tím, že je preparují pod binokulární lupou. Po ukončení předmětu
formou praktické zkoušky zaměřené na poznávání typických znaků ovocných druhů rostlin jsou schopni i v praxi identifikovat morfologické znaky
výhonů ovocných druhů v dormantní a vegetační fázi.
Studenti prakticky provádí výchovné, udržovací i částečné zmlazovací
řezy základních ovocných druhů, od jádrovin přes peckoviny až po drobné ovoce. Učí se také základům roubování, všech používaných a méně
využívaných způsobů, seznamují se s chováním podnoží a jejích vlastnostmi na trvalém stanovišti. Jako výukové plochy pro tyto aktivity jsou
využívány plochy sadů přímo v areálu Zahradnické fakulty MENDELU.
Součástí výuky ovocnářských předmětů v bakalářském stupni studia je
i týdenní odborná exkurze, která tradičně probíhá v období května. Jsou
navštěvovány významná produkční a výzkumná pracoviště východních,
středních a severních Čech.
V navazujícím magisterském studiu jsou studenti seznamováni s pěstitelskými technologiemi velkého ovoce. Specifikovány jsou zásady
výživy rostlin při zakládání sadu a v průběhu pěstování na trvalém
stanovišti, možnosti ošetřování meziřadí, způsoby hnojení před založením sadu a v období plodnosti, stanovení sklizňové zralosti, situace
v produkci a šlechtění jádrovin a peckovin. Studenti jsou podrobně
seznámeni s principy řezu základních pěstitelských tvarů, jejich zhodnocením, výhodami i nevýhodami.
Jako součást zápočtu z praktické výuky mají studenti za úkol provést
řez u hlavních druhů jádrovin a peckovin se zdůvodněním svého zásahu,
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Ovocný sad Zahradnické
fakulty MENDELU
s unikátní kolekcí
meruněk a broskvoní.
Součástí výuky je i praxe
v areálu.
Foto: archiv PR ZF
MENDELU.

ať správného či méně opodstatněného. V rámci praktické výuky jsou rovněž probírány aspekty dopěstování ovocné sadby. Po rozšíření poznatků
studentů a seznámení i s jinými pěstitelskými technikami jsou do výuky
zváni i externí spolupracovníci Zahradnické fakulty z výzkumných nebo
vzdělávacích institucí, nejčastěji z Výzkumného a šlechtitelského ústavu
ovocnářského v Holovousech nebo Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře.
Odborná exkurze je zabezpečována i pro studenty magisterského stupně studia. Vzhledem k vegetačnímu období je posunuta na polovinu září
a realizuje se v produkčních, zpracovatelských či školkařských podnicích
na Moravě a ve východních Čechách.
Studenti mají pro své studium možnost využít i multimediální učební
texty, připravené kolektivem členů Ústavu ovocnictví, dostupné na fakultních webových stránkách.
Volitelný předmět Speciální ovocnictví je zaměřen na pěstitelské
technologie drobného ovoce. Pozornost je věnována také pěstování,
množení a využití plodů méně známého ovoce. V praktických cvičeních
studenti postupně prochází pomologií hospodářských ovocných druhů,
včetně oblíbené degustace a hodnocení vybraného sortimentu odrůd
jablek a hrušek.
Součástí výuky je rovněž degustace domácích i zahraničních produktů
včetně produktů vyrobených v rámci diplomových prací. Na základě senzorického hodnocení různých výrobků, jako např. kompotů, džemů, šťáv,
nektarů, želé a také pálenek, si studenti vytvoří pořadí nejchutnějších produktů. Pravidelně se na
prvních místech umisťují
džemy a protlaky z plodů
růže dužnoplodé, dřínu
nebo hlohu. Oblíbené
u studentů jsou také výrobky z kdoulí, rakytníku
řešetlákového a bezu černého.
Praktické zázemí pro
tento předmět je především zajištěno vlastními
výsadbami druhů, odrůd a klonů ovocných druhů na pozemcích Zahradnické fakulty a Školního zemědělského podniku, kde studenti provádí
praktické úkony a řeší bakalářské, diplomové i disertační práce. Celková
výměra účelové činnosti postupně narůstala do současné rozlohy 30 ha.
Zastoupení jednotlivých ovocných druhů sice nekoresponduje se zastoupením intenzivních výsadeb ovocných druhů v ČR, ale tato skutečnost je
dána historickými a klimatickými důvody. Díky výzkumnému zaměření
ústavu se totiž větší část pozemku věnuje šlechtitelskému programu meruněk a broskvoní. Studenti tak mají možnost shlédnout unikátní kolekci
genových zdrojů těchto kultur (meruňky přes 300 položek, u broskvoní
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okolo 200 položek), širokou základnu hybridů a perspektivních elit až po
kultivary v tzv. poloprovozních výsadbách. Toto výzkumné zaměření
ústavu vzniklo zásluhou
a houževnatou prací především prof. Vachůna
a prof. Vávry již v šedesátých letech minulého
století. Studenti tak mají
možnost pochopit, vidět
a prakticky zasahovat do
dlouholetého šlechtitelského programu dvou generací šlechtitelů s tím, že
pokračování a zvelebování tohoto započatého
náročného úkolu se i nadále věnuje nová nastupující generace. Takovéto
předávání „žezla“ není obvyklé ani ve světových veřejných institucích.
K tomuto procesu jsou studenti vedeni již při řešení svých diplomových
a disertačních prací. Rovněž pořádaná výstava plodů meruněk a broskvoní
může studentům sloužit jako zdroj informací.
V posledních letech dochází k dalšímu rozšíření nabídky předmětů souvisejících s problematikou ovocnictví. Především je vyčleněn a osamostatněn předmět Ovocnické školkařství, a to jako předmět volitelný, určen
pro denní i distanční studenty. V tomto předmětu se studenti do detailu
seznamují se vztahem podnože a ušlechtilé nadzemní části, včetně možností jejich vzájemného ovlivnění. Dále jsou vysvětleny zákonitosti přímého a nepřímého rozmnožení ovocných dřevin včetně praktických ukázek
a provedení. Studentům je také podrobně vysvětlen proces certifikace
ovocné sadby s praktickými ukázkami detekčních metod, jako je např.
ELISA test a RT-PCR test v laboratoři ústavu. V praktické části výuky
studenti řízkují některé podnože, učí se roubování a praktickým dovednostem spojeným s dopěstováním ovocné sadby ve školce. Studenti také
využívají možnosti exkurzí do blízkých významných firem, jako je např.
Ökoplant International ve Slupi, Baumschule Schreiber v Poysdorfu nebo
SEVA-FLORA Valtice.
Díky podpoře z projektu OP VK – Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů vznikají od roku 2012 dva nové předměty.
Předmět Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur I má
charakter multidisciplinární, jelikož je zaměřen na diagnostiku a ochranu
rostlin napříč spektrem zahradnickým rostlin, a to od ovocných druhů,
přes révu až po zeleninu a květiny. Výuka je zabezpečována akademickými
pracovníky třech ústavů. Předmět je zaměřen rovněž na praktické ukázky
diagnostiky hlavních patogenních činitelů. Posláním předmětu je naučit
studenty správně diagnostikovat patogenní činitele zahradnických rostlin
s pomocí praktických cvičení přímo v terénu, multimediálních aplikací
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i využitím herbářových položek. Součástí předmětů je i výuka aktuálních
prostředků a systémů ochrany zahradnických kultur. Studenti mají také
možnost nahlédnout do profesionálních laboratoří a prakticky si vyzkoušet
a ověřit moderní způsoby detekce a zajištění základního výchozího množitelského materiálu v technickém izolátu pracoviště Mendeleum – Ústav
genetiky. V rámci cvičení ve druhém semestru výuky předmětu probíhá
praktická diagnostika zaměřená na využití moderních postupů v diagnostice
patogenů. Ve cvičeních jsou využívány metody jako např. DAS ELISA,
nested PCR, RT-PCR, mikroskopické detekce (DAPI) apod.
Dalším připravovaným předmětem je Ovocnictví tropů a subtropů.
Pro tento předmět byly již připraveny a vydány dvoje skripta popisující
subtropické a tropické ovocné druhy. Předmět bude vyučován jako volitelný od zimního semestru 2013/2014. Jako zázemí pro praktickou výuku
může posloužit kolekce Diospyros kaki – okolo 25 odrůd pěstovaných
v kontejnerech, ale i na otevřeném prostranství, dále výsadba Ziziphus
jujuba a Asimina triloba. Kromě pěstitelských technologií a množení bude
studentům objasněna otázka využití a skladování plodů z tropů a subtropů.
Tropické ovoce mohou studenti studovat prostřednictvím dalších projektů OP VK, které získala Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. V rámci projektu NIKAZAM se mohou zúčastnit měsíčního studijního pobytu v exotických zemích Nikaraguy a Zambie. V rámci
dvoustranných dohod Ústav ovocnictví navázal i spolupráci s univerzitou
v Bangkoku v Thajsku.
prof. Dr. Ing. Boris Krška
vedoucí Ústavu ovocnictví
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Ústav zelinářství a květinářství
Ústav zelinářství a květinářství zabezpečuje na Zahradnické fakultě výuku věnovanou předmětům zabývajícím se pěstováním zeleniny, květin,
léčivých a kořeninových rostlin.
Skleníková výroba seznamuje frekventanty s problematikou kryté
produkce zeleniny a květin. Studenti v průběhu semestru procházejí
všechny složky hospodářství ve sklenících nebo plastových krytech a seznamují se s problematikou vytápění, způsobu závlahy, hnojení, světelných nároků rostlin ale i způsoby biologické ochrany nebo zlepšování
výnosů úpravou prostředí pěstování rostlin. Součástí cvičení je i rozbor
vlastního vzorku vody, kde si studenti jednoduchým způsobem za pár
minut dokážou ve vlastním přineseném vzorku změřit obsah chloru, dusičnanů, železa ale i pH nebo EC (elektrická vodivost roztoku).
Sofistikovaná zelinářská produkce řeší vybraná témata pěstování
rostlin v podmínkách neustále se zvyšujících nároků na kvalitu, celoroční
dostupnost a ekonomickou dosažitelnost spolu se snižujícími se nároky na
pracovní sílu, prostor a energie.
V předmětu Ekologická produkce zeleniny a speciálních rostlin se
studenti seznamují s teoretickými základy ekologické produkce, s jednotlivými způsoby ekologického pěstování, s legislativou a ekonomickými
nebo pracovními výhodami či nevýhodami, které tato produkce nabízí.
Součástí výuky je i exkurze do blízkých podniků,
které se ekologické produkci zelenin nebo léčivých či kořeninových rostlin věnují.
Podobný obsah má
i předmět Alternativní
produkce v zahradnictví, který se ale věnuje
nejen ekologickému, ale i konvenčnímu nebo kombinovanému způsobu
pěstování zeleniny a rostlin všeobecně.
Předmět Zelinářství je rozdělen na dva semestry. Ve třetím ročníku je
vyučován v letním, ve čtvrtém pak v zimním semestru. Náplní předmětu
jsou jednotlivé skupiny zelenin (plodová, kořenová, listová zelenina)
a jejich předpěstování, pěstební technologie až po sklizeň a využití. Součástí předmětu je i degustace salátů z netradičních druhů zelenin. Saláty
připravují sami studenti a samotná degustace je oblíbenou aktivitou celé
fakulty. K předmětu patří rovněž i trojdenní exkurze po produkčních
podnicích v České republice. Exkurze obsahuje podniky zaměřené na
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pěstování sadby zeleniny a její zpracování (Montano Valtr s.r.o.) nebo
chřestovnu v Hostíně u Vojkovic.
Zelinářství speciální se věnuje tématům skleníkové produkce a rychlení jednotlivých druhů zelenin. V rámci cvičení studenti zakládají hydroponickou kulturu papriky, rajčat a okurek na čedičových kostkách a mají
tak možnost prakticky vidět a ozkoušet si celou technologii od semínka až
k plodům.
Přechodem od zelinářství ke květinářství je předmět Zahradnická
produkce II určen pro studenty oboru jakost rostlinných a potravinových
zdrojů. V tomto předmětu se studenti ve stručnosti seznámí jak se základními skupinami zelenin (listové, plodové, kořenové apod.), tak se základními skupinami pěstovaných květin (letničky, trvalky, interiérové rostliny
apod.).
Základem květinářských předmětů je předmět Květinářství. V dvou
semestrech se studenti na přednáškách seznámí s nejvýznamnějšími rostlinnými druhy pěstovanými jako hrnkové rostliny. Dále se dovědí zásady
použití retardátorů růstu,
kombinace faktorů ovlivňující termínování kvetení, zásady rychlení cibulovin, o vlivu délky dne
na kvetení rostlin apod.
Ve cvičeních se pak seznámí se sortimentem
hrnkových květin. Cvičení probíhají prakticky
přímo ve sklenících zahradnické fakulty a rovněž v palmovém skleníku patřícím k lednickému zámku. K předmětu patří
také trojdenní exkurze po produkčních podnicích (květinových školkách)
České republiky. V rámci exkurze studenti navštíví drobné rodinné podniky produkující vysoko kvalitní rostliny pro skalky (Botanické zahradnictví
Holzbechrovi). Stejně jako i mnohahektarové podniky produkující vzrostlé alejové stromy (Arboeko, s.r.o.), nebo podniky s dlouholetou tradicí
v produkci osiva květin (Černý, Jaroměř).
V pozdějších ročnících mají studenti možnost si své poznatky získané
studiem odborných předmětů prohloubit a zdokonalit ve volitelných
předmětech jako jsou Květinářství speciální, ve kterém se studenti teoreticky i prakticky seznamují s různými způsoby množení trvalek a letniček,
s použitím retardátorů růstu, nebo s rychlením cibulovin. Produkce
a uplatnění letniček, ve kterém se studenti seznámí s jednotlivými u nás
pěstovanými letničkovými druhy květin. S technologií jejich pěstování a s jejich dalším využitím (sušení, řez apod.). A Produkce a uplatnění trvalek,
ve kterém se studenti seznámí s nejpěstovanějšími trvalkovými druhy, s jejich použitím (skalničky, řez květů, záhon, xerotermní partie apod.), s jejich množením a šlechtěním.
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Speciální rostliny jsou předmětem věnovaným léčivým a kořeninovým
rostlinám, jejich pěstování a využití. Součástí cvičení jsou i ochutnávky
čajů připravených z jednotlivých sušených nebo čerstvých drog.
Semenářství květin a zelenin je předmět věnovaný legislativě produkce osiva zeleninových a květinových druhů, zkouškám klíčivosti a praktickému určování a identifikaci osiv. Součástí předmětu je i exkurze do produkčních porostů moravských semenářských firem.
Aranžování rostlin je předmětem, který v přednáškách teoreticky,
v rámci cvičení i prakticky seznámí absolventy se základními technikami
vázání a aranžování květin. Studenti si v rámci předmětu osvojí práci se
sušeným i živým rostlinným materiálem v tématech jako vypichovaná
miska, vázaná kytice, svatební kytice, věnec apod.
Floristika II je předmětem, ve kterém si studenti vyberou jeden z nabízených projektů a od prvotního nápadu přes jednání s investorem až
po samotnou realizaci jej uskuteční. Nabízenými projekty tradičně bývá
návrh stánku Zahradnické fakulty MENDELU na výstavě Flora Olomouc,
Gaudeamus (Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání).
Příprava a účast na soutěžích jako Děčínská kotva nebo Havířov v květech, ve kterých studenti
i každoročně obhájí přední místa. Nebo příprava
florálních objektů pro hudební festival Smetanova
Litomyšl a mnoho dalších.
Díky projektu Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických
oborů na Zahradnické fakultě v Lednici byla v posledních několika letech obohacena výuka odborných předmětů i o přednášky odborníků z praxe z ČR i Evropy. Studenti
tak měli možnost zúčastnit se přednášky věnované vánoční floristice,
přednášky o perspektivních léčivých rostlinách Ruska, pěstování poinsettií
nebo přednášky věnované chorobám a škůdcům zahradnických plodin.
Ústav zelinářství a květinářství spolupracuje s odborníky z praxe i ve
své výzkumné činnosti. S Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze
se věnuje např. velmi zajímavé problematice rostlinných pesticidů, kterou
řeší studenti i na úrovni diplomových i disertačních prací.
Vlastní výzkumnou činnost řeší členové ústavu formou projektů zaměřených na různá témata. V zelinářské oblasti je to hlavně zkoumání využití
symbiotických řas a hub pro zvýšení produkce, nebo pro jejich vyšší odolnost vůči suchu, dále vliv různých druhů hnojiv na obsahové látky u zeleniny, nebo porovnání obsahu vybraných látek (vitaminů, antioxidantů)
u zelenin pěstovaných konvenčním způsobem a v kvalitě bio. U květinářství je výzkum zaměřen na hodnocení trvalkových sortimentů (kosatec,
bergenie, netřesk, astra), nebo na šlechtění nových odrůd (maceška, astry).
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Degustace salátů
z netradičních druhů
zelenin.
Foto: M. Maier, 2012.
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U léčivých a kořeninových rostlin je pak výzkum zaměřen na obsahy silic,
antioxidantů, flavonoidů, fenolů, dusičnanů nebo vitaminů.
Součástí ústavu je i sbírkový genofond některých druhů rostlin, jako
např. řebříček, reveň, chřest, křen apod.
Členové Ústavu zelinářství a květinářství jsou k roku 2012 aktuálně zapojeni i ve čtyřech projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), z nichž dva projekty ústav garantuje.
Ing. Pavol Kaššák
Asistent na Ústavu zelinářství a květinářství
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Ústav šlechtění a množení
zahradnických rostlin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin je jedním z nejstarších
ústavů dnešní Zahradnické fakulty. Zahradnické disciplíny byly nejprve
vyučovány v Brně, v roce 1952 došlo k přesunu a zahájení výuky v Lednici. Po založení samostatné Zahradnické fakulty v roce 1985 bylo Ústavu
šlechtění a množení zahradnických rostlin určeno zajišťovat výuku zahradnictví v Brně pro studenty ostatních fakult univerzity a v Lednici pro
studenty Zahradnické fakulty. Proto je ústav i dnes členěn na dvě oddělení, s dislokací v Brně a v Lednici.
Ústav zajišťuje výuku předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském stupni, ve formě prezenční i kombinované. Zatímco prezenční forma studia je studiem denním s cyklicky se opakujícím rozvrhem, organizace kombinované formy studia je založena na blokových kolokviálních
konzultacích, intenzivních praktických cvičeních a zejména na samostudiu.
Absolventi kombinované formy studia získají odborné vědomosti i dovednosti shodné s profilem prezenčního studia, důraz je však kladen na
individuální přístup ke studiu a konzultační formu. Obsah a odborné zaměření každého předmětu je přizpůsobováno požadavkům jednotlivých
oborů studia, v případě volitelných předmětů, do kterých se mohou registrovat různí studenti napříč fakultami a obory, je poskytován odborný
přehled zahradnické problematiky v předmětu daném jeho specializací.
V Brně si mohou studenti vybírat zejména z předmětů zaměřujících se
na všeobecnou zahradnickou problematiku a základy zahradnictví.
V předmětech Základy zahradnictví a Zahradnictví se studenti seznamují se základní problematikou všech zahradnických odvětví od zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví a květinářství, přičemž základními body
výuky jsou např. současný stav a perspektivy, význam pěstování, pěstitelské technologie, množení
přímými a nepřímými metodami, zakládání výsadeb, agrotechnika a odrůdová skladba.
Základní poznatky a přehled o školkařství okrasných dřevin a květin získají studenti v předmětu
Okrasné zahradnictví.
Posluchači získávají informace o problematice okrasného školkařství
v ČR a ve světě, o základech rozmnožování a dopěstování okrasných
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Odborná exkurze do
profesionální školkařské
firmy ARBOEKO
z předmětu Školkařství
okrasných rostlin II.
Ukázka alejových
stromů po vyrytí
a zabalení, které jsou
připraveny pro expedici.
Foto: M. Jonáš, 2012.
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Starý extenzivní sad
s výsadbou
vysokokmenných tvarů
jabloní.
Foto: S. Boček, 2007.

dřevin a v neposlední řadě také o množení, produkci, šlechtění a sortimentu květin.
Produkčním předmětem je Pěstování ovoce a zeleniny, jejímž obsahem je již podrobnější přehled o ovocnářství a zelinářství z pohledu současného stavu a významu pro společnost, jednotlivých technologií při
produkci ovoce a zeleniny od množení až po ochranu rostlin.
Základní vědomosti o zelinářství získané v tomto předmětu mohou
studenti rozšířit v jednooborovém předmětu Zelinářství. Jeho náplní je
například technologie výroby jednotlivých skupin
zelenin, možnosti ekologického pěstování zeleniny, požadavky na kvalitu
zeleniny, výroba jedlých
hub a další.
Význam pěstování ovocných dřevin a révy vinné
mají studenti možnost
studovat v předmětu Ovocnictví a vinohradnictví.
Posluchači dále získají
informace o rozdělení ovocných druhů, morfologické a anatomické stavbě
ovocných dřevin, množení ovocných dřevin a řezu ovocných druhů.
V druhé části předmětu získají základní vědomosti z vinohradnictví, například ohledně založení vinice, vedení révy vinné a odrůdové skladbě pro
výrobu bílých a červených vín.
V případě zájmu pouze o oblast vinohradnickou, od zakládání vinohradu, agrotechnická opatření ve vinici, řez keřů révy, ochrana proti chorobám, škůdcům a další, si studenti mohou zapsat předmět Vinohradnictví.
V Lednici je zajišťována výuka jak povinných, tak volitelných předmětů. Základní kostru tvoří povinné předměty zaměřené na dendrologii
a školkařství okrasných rostlin. Dendrologie je rozdělena do dvou semestrů na předměty Dendrologie (bc) a Dendrologie 2. První z těchto
předmětů je zaměřen na historii používání okrasných dřevin, introdukci,
funkci zeleně, rajonizaci dřevin, prostorově funkční členění dřevin.
V navazující Dendrologii 2 se studenti seznamují s možnostmi uplatnění
dřevin v soukromých, ale i veřejných výsadbách, s charakteristikami jednotlivých skupin používaných dřevin, řezem okrasných dřevin, péčí
o dřeviny ve výsadbách a zákonnou legislativou ochrany stromů a jejich
použití. Naprosto nezastupitelnou součástí obou těchto předmětů jsou
praktická cvičení v Lednickém zámeckém parku, jejichž cílem je získání
znalostí v sortimentu používaných dřevin všech kategorií. Oba tyto předměty se stejnou náplní jsou taktéž povinné pro studenty kombinovaného
studia oboru Zahradnictví.
Druhé stěžejní zaměření zajišťují předměty Školkařství okrasných
rostlin I a II. Předměty navazují na znalost sortimentu z dendrologie
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a případně květinářství a rozšiřují danou problematiku o základy školkařské produkce okrasných rostlin. V prvním z nich se posluchači
soustředí na historii školkařství a zahradního umění, základní způsoby
rozmnožování, metody generativního a vegetativního rozmnožování.
V navazujícím předmětu Školkařství okrasných rostlin II. se seznamují
se zakládáním školkařských firem z hlediska ekologických a ekonomických podmínek, mechanizačním vybavením školkařských firem, kontejnerovou výrobou, dopěstováním okrasných dřevin a znalostmi školkařské normy.
Pro studenty programu Zahradní a krajinářská architektura je připraven
jednosemestrální předmět Školkařství okrasných rostlin ZaKA, kde se
mohou seznámit se základní problematikou technologií množení okrasných rostlin, dopěstování výsadbového materiálu a produkce okrasných
rostlin v kontejnerech.
Zcela odlišného charakteru je volitelný předmět Extenzivní ovocnictví, který je přístupný pro studenty napříč všemi obory. Předmět je zaměřen na mimoprodukční význam ovocných dřevin, krajinářský význam
ovocných dřevin, růst a vývoj ovocných dřevin, školkařskou produkci
a pomologii jednotlivých ovocných druhů.
Ústav se podílí také na výuce předmětu Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur I a II. Dvousemestrální předmět si klade za cíl
naučit studenty praktické diagnostice chorob a moderním metodám
ochrany zahradnických kultur. Předmět je rozdělen na výuku dané problematiky u zeleniny, ovoce, révy vinné, okrasných dřevin, květin a skleníkových kultur.
Ve výuce se snažíme studentům předložit danou problematiku v moderním pojetí, a proto i z toho důvodu, zveme pravidelně do výuky našich
předmětů externí lektory, kteří jsou zejména z profesních firem, ale i akademického prostředí se zaměřením na školkařskou produkci okrasných
rostlin, praktickou dendrologii, substráty a výživu okrasných rostlin,
ochranu okrasných rostlin a marketing zahradnického prodeje.
Nezastupitelnou funkci ve výuce mají odborné
exkurze. V některých
ohledech je exkurze nejlepší metodou studia,
protože si studenti mohou lépe představit veškerou problematiku spojenou s daným zaměřením, která je jim v teoretické formě přednášena ve výuce. Lektoři navštěvují se studenty například
vědecko-výzkumná pracoviště, botanické sbírky, arboreta a profesionální
školkařské firmy.
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Mezinárodní
zahradnická výstava
EUROPOM, v roce 2011
pořádaná ve švýcarském
městě Zug, představuje
staré a krajové odrůdy
ovoce. Českou republiku
jako jednu z šestnácti
zemí reprezentovala
i Mendelova univerzita
v Brně.
Foto: S. Boček, 2011.
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Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin je zapojen do široké
škály vědecko-výzkumných projektů. V operačním programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost ústav garantuje jeden projekt se zaměřením na
vzdělávání učitelů středních škol a členové ústavu jsou aktivně zapojeni
v dalších pěti projektech tohoto programu. Z výzkumných projektů je
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin zapojen v pěti projektech
Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství,
v Národním programu konzervace a využití genofondu rostlin Ministerstva zemědělství, ve vědecko-výzkumném projektu Ministerstva kultury
České republiky v rámci programu Národní a kulturní identita a v projektu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou konkrétně
zaměřeny například na: vzdělávání učitelů středních škol s cílem zvýšení
kvality výuky na středních školách a posílení vazby mezi středním a vysokým vzděláním, využití starých a krajových odrůd ovocných dřevin v kulturní zemědělské krajině a navrácení původního rázu krajiny, hodnocení
genofondu méně známých ovocných dřevin a možnosti ekologického
hospodaření. Ze školkařského oboru jsou projekty zaměřeny na inovaci
pěstebních technologií okrasných dřevin. V této oblasti hodnotíme možnosti využití různých hnojiv, půdních kondicionérů a jiných chemických
i organických látek zlepšujících podmínky pro kvalitní růst dřevin a eliminaci působení stresových podmínek na školkařskou produkci. U množení
dřevin se zaměřujeme na využití různých inhibičních látek, ale i zlepšení
podmínek pro podporu zakořeňování dřevin.
Ing. Martin Jonáš
Asistent, doktorand na Ústavu šlechtění
a množení zahradnických rostlin
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Mendeleum – ústav genetiky
Mendeleum – ústav genetiky je v rámci střední Evropy nejstarším vědecko-výzkumným pracovištěm se zaměřením na genetiku a šlechtění
rostlin. Studentům nabízí moderní a praktickou výuku a aktivně je zapojuje a seznamuje s prací v laboratořích pro molekulární genetiku, in vitro
technologie, aplikovanou
virologii a v technickém
izolátu. Naše pracoviště
bylo historicky zaměřeno
hlavně na praktický výzkum zelenin, ovocných
dřevin, révy, okrasných
rostlin, polních plodin
apod. Od roku 1990, kdy
se Mendeleum – ústav
genetiky stalo součástí
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, dochází k užšímu propojení vědecko-výzkumné práce ústavu s pedagogickým procesem na Zahradnické fakultě
MENDELU.
V současnosti je hlavní výzkum zaměřen na révu a peckoviny, dále pak
na česnek a zeleniny z rodu Brassicaceae (čeleď Brukovité), ale i další rostlinné druhy z oboru zahradnických věd. Ústav genetiky spolupracuje
s mnoha firmami komerční sféry a do tohoto procesu zapojuje také studenty formou praxí, stáží, řešení diplomových prací apod.
Laboratoř molekulární genetiky je zaměřena na techniky analýz
DNA a RNA. V praxi to znamená, že díky těmto metodám si studenti
zkusí např. detekci virových a jiných patogenů
u révy, česneku a ovocných dřevin, analýzy genetické příbuznosti mezi
odrůdami, např. potvrzení známého rodokmene
dané odrůdy. Mají možnost ověřit pravost odrůdy na základě shody
v DNA struktuře se standardem, identifikovat odrůdy a klony, zjistit podíl příměsi GMO – geneticky modifikovaných organismů v rostlinách, apod. Studenti si mohou pro práci přinést vlastní
materiál a na něm tyto úkoly aplikovat. Laboratoř je vybavena nejmodernějšími přístroji a díky tomu je možné tyto v praxi velmi aktuální pro-
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Aklimatizační stoly pro
in vitro kultury.
Foto: archiv PR ZF
MENDELU.

Rostliny česneku
kultivované in vitro.
Foto: archiv PR ZF
MENDELU.
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Laminární box –
flowbox. Práce ve
sterilních podmínkách.
Foto: D. Matějka, 2012.

blémy řešit. Důkazem toho, že Mendeleum – ústav genetiky se stále vyvíjí,
je nedávné zřízení nejmladšího pracoviště – Laboratoře GMO, které je
zařazeno do bezpečnostního režimu pro práci s geneticky modifikovanými
organismy.
Laboratoř in vitro je zaměřena na pěstování rostlin, při kterém se rostliny nebo jejich části kultivují v umělých podmínkách laboratoře. Z latiny
se in vitro překládá jako „ve skle“. V praxi to znamená pěstování rostlin
ve zkumavce nebo v laboratorním
skle, případně v plastu. Místo substrátu je použita umělá živná půda –
médium. Tato kultivace se využívá
pro množení rostlin, které se například pomalu nebo špatně množí
běžnými konvenčními metodami,
využívá se pro eliminaci virových
patogenů a to hlavně u rostlin, které
jsou množeny vegetativně. Metoda
je v současné době velmi populární
pro množení rostlin a využívána na
celém světě. Studenti si mohou
přinést svůj vlastní rostlinný materiál a ten ozdravit od virů, množit
a nakonec i převést do externích
podmínek. V rámci exkurzí se studenti mohou podívat do komerčních in vitro laboratoří jak v ČR, tak například v Itálii.
Technický izolát je určen k získávání a produkci certifikovaného
viruprostého rozmnožovacího materiálu révy vinné a teplomilných
peckovin pro prostorové izoláty v celé ČR a k udržování zdravých
matečných rostlin. Pro potřeby technického izolátu se provádí ověřování zdravotního stavu a s tím související detekce patogenů v Laboratoři aplikované virologie, kde se používá imunoenzymatická metoda
ELISA a částečně také v laboratoři molekulární genetiky, které slouží
např. i pro detekci specifické RNA/DNA daného patogenu. V obou
laboratořích si studenti mohou vyzkoušet testování révy a peckovin na
přítomnost virů a fytoplazem. Dále je prostředí technického izolátu
využíváno v rámci otužování rostlin vyprodukovaných v podmínkách
in vitro před tím, než budou schopny samy odolávat vnějším podmínkám. Zde jsou rostliny pěstovány a otužovány před transformací do
vnějších podmínek.
Mendeleum – ústav genetiky spolupracuje s mnoha firmami komerční
sféry, výuka tudíž probíhá nejen v laboratořích a technickém izolátu, ale je
možné se také seznámit s dalšími pracovišti zaměřenými na podobnou
problematiku. Touto cestou je možné navázat kontakty na praxi mimo
fakultu a využít je při hledání studentské praxe nebo při uplatnění absolventů po ukončení studia.
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Mendeleum – ústav genetiky nabízí široký výběr předmětů, které mají
studenti v rámci svých studijních programů jako povinné i jako volitelné.
Jedná se o základní předměty jako Genetika a Šlechtění rostlin, dále
Aplikované rostlinné biotechnologie, Explantátové kultury v zahradnictví, Bioinformatika, Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur II., a další předměty vedoucí k nabytí teoretických a hlavně praktických znalostí oboru rostlinných biotechnologií. Tyto a mnoho
dalších předmětů lze studovat v rámci studijního programu Zahradnické
inženýrství, v oboru Zahradnictví a dále také na úžeji specifikovaném
modulu magisterského studia – Zahradnické biotechnologie.
Studenti jsou také často zapojování do praktických úkolů v rámci projektů, které jsou obvykle řešeny také na dalších spolupracujících pracovištích. Tato činnost zároveň vede k zapojení do praxe a studenti na základě
získaných zkušeností mohou porovnat a posoudit podobnost nebo rozdíly
mezi různými pracovišti. Jedná se především o projekty Národní agentury
pro zemědělský výzkum (NAZV), Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ),
Grantové agentury České republiky (GAČR) a další. Jsou to ale také interní grantové projekty MENDELU (IGA), kde jsou studentům doktorských
studijních oborů i z jiných ústavů ZF poskytovány ústavní přístrojové
a částečně i personální kapacity. Je možné předpokládat, že tento přístup
umožní, aby na ZF MENDELU mohlo vznikat více kvalitních a konkurenceschopných dizertačních prací s dobře publikovatelnými výsledky.
Témata bakalářských, diplomových a disertačních prací jsou zaměřována na praxi a na aktuálnost problému. Znamená to, že práce je koncipována tak, aby byl její výsledek hodnotný pro praktické využití. Student může
pracovat se svým vlastním rostlinným
materiálem např. při ověřování pravosti odrůd révy ve vlastním vinohradě, ověření zdravotního stavu
u vybraných druhů rostlin, namnožení rostlinného materiálu, který se
konvenčně množit nedaří anebo zjištění procenta příměsi GMO v sójové
moučce, apod.
Výstupy z výzkumných aktivit
Mendeleum – ústavu genetiky jsou
uplatnitelné jako certifikované metodiky, patenty, užitné vzory, příspěvky v odborných periodikách, prezentace na konferencích atd. Díky
tomu získávají zaměstnanci a studenti ústavu kontakty s jinými univerzitami, a to nejen v České republice. Studenti či zaměstnanci ústavu mají
také možnost absolvovat odbornou stáž v zahraničí a naopak kolegové
z ciziny absolvují stáž v Lednici. V posledním období se stáže na Mendeleum – ústavu genetiky zúčastnili studenti z Afriky a Thajska, naši
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studenti naopak vyjeli do Rakouska a Slovinska, pracovníci ústavu do
Německa, USA a Číny.
Mendeleum – ústav genetiky oslavil v roce 2012 sté výročí založení a k této
příležitosti byla uspořádána konference „Aplikované rostlinné biotechnologie – konference k 100. výročí založení vědeckého pracoviště Mendeleum.“ Kromě českých a slovenských kolegů se zúčastnili i vědečtí pracovníci z pěti dalších zemí.
Uplatnění studentů v praxi díky nabytí teoretických a praktických znalostí je bohaté. Absolventi jsou připravováni pro práci ve výzkumných
ústavech v dynamicky se rozvíjející oblasti rostlinných biotechnologií,
Státní rostlinolékařské správě, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském, firmách uplatňujících in vitro množení, šlechtitelských stanicích, semenářských firmách apod. Praxe ukazuje, že absolventi oborů
zaměřených na biotechnologie najdou uplatnění jako manažeři prodeje
vybavení a spotřebního materiálu biotechnologických laboratoří, v diagnostických a analytických laboratořích, v České zemědělské a potravinářské
inspekci, v práci v oboru fytopatologie apod.
Ing. Martina Kudělková
Vědecko-výzkumná pracovnice Mendeleum – ústavu genetiky
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Ovocnářství České republiky
Historie ovocnictví na našem území začíná v době průniku římských
legií v 2. století. Rozvoji pěstování ovocných dřevin napomohlo nařízení
císaře Karla IV. v roce 1358. Za panování císařovny Marie Terezie byly
v roce 1758 vydány Dekrety, které podpořily výsadbu ovocných stromů
u škol a podél silnic. Při sčítání sadů v roce 1786 bylo zjištěno na Moravě
celkem 48 959 jiter sadů (asi 20 000 ha), z toho 5 293 jiter v panských
zahradách a 43 666 jiter v selských zahradách.
Tradiční ovocnářství v českých zemích bylo založeno na pěstování ovoce
v selských zahradách a v silničních stromořadích. Ke konci 19. století vznikají pomologické spolky (Brno 1816, Praha 1820), ovocnářské a zahradnické
školy (1895 Mělník, 1871 Praha-Trója, 1895 Lednice na Moravě, 1901 BrnoBohunice), začínají se organizovat výstavy ovoce (Brno 1833). Ovocnářství
v dobách válek upadalo, ale také i díky krutým zimním mrazům (1870, 1929,
1947, 1956, 1985). V 60. až 80. letech minulého století rozvoj ovocnářství
zajišťovala zemědělská družstva a státní statky, jež byly podpořeny ovocnářským výzkumem (1951) a šlechtitelskými stanicemi – Těchobuzice, Valtice,
Velehrad, Velké Losiny a Turnov, které zajišťovaly rozmnožovací materiál
ovocných dřevin. Velmi dobrý kontrolní systém rozmnožovacího materiálu
a produkce v ovocných školkách zajišťoval Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský Brno. V roce 1954 byly při Krajských národních výborech
zřízeny Krajské ovocnářské komise. V ČR bylo na 250 specializovaných
ovocnářských podniků a spolu s ostatními ovocnářskými subjekty obhospodařovali plochu kolem 25 000 ha intenzivních sadů s parametry odpovídajícími tehdejším podmínkám. Na tuto dobu byl poměrně dobře provázaný systém nákupu, zpracování a dalšího prodeje ovoce. Vnitřní trh byl
poměrně dobře chráněn celními sazbami i normami obsahu cizorodých
látek a reziduí u ovoce a zeleniny. Krátkou dobu (1968–1974) existovalo
Sdružení ovocnářských podniků Čech a Moravy v Praze, které vyváželo
ovoce do zahraničí a za získané finance nakupovalo stroje a zařízení pro
ovocnářství jako např. setřasače ovoce, pneumatické nůžky a třídičky ovoce.
V roce 1989 bylo Českým statistickým úřadem na území ČR evidováno
55 600 ha ovocných sadů, z toho bylo 23 090 ha intenzivních s rozložením
podle ovocných druhů: 10 903 ha jabloní, 693 ha hrušní, 1 319 ha třešní,
2 144 ha višní, 2 949 ha meruněk, 2 059 ha broskvoní, 528 ha slivoní a švestek a 2 489 ha drobného a ostatního ovoce.
Po roce 1989 dochází k celkové transformaci a privatizaci hospodářského systému a vznikají nové ovocnářské soukromé subjekty. Na druhé
straně u mnoha ovocných sadů byla zaznamenána minimální pěstitelská
úroveň nových vlastníků či uživatelů sadů, nebo se ovocné sady přestaly
úplně ošetřovat. Dle rozdílů v evidenci lze vyvodit, že tyto neošetřované
sady zaujímaly plochu 8 680 ha sadů v rámci ČR. V roce 1995 bylo Českým statistickým úřadem evidováno 147 234 ha zahrad a 50 979 ha ovoc-
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ných sadů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav Brno evidoval v roce 1997
604 ovocnářských subjektů (68 zemědělských družstev, 125 právnických
osob a 411 fyzických osob) s plochou 16 192 ha intenzivních sadů. V roce
2010 bylo registrováno 19 515 ha u 1 242 subjektů (38 zemědělských
družstev, 171 právnických osob a 1033 fyzických osob).
Po roce 1989 měli ovocnáři daleko lepší možnosti vycestovat do vyspělých ovocnářských zemí a začala velká expanze firem ze zahraničí s nabídkami moderních traktorů, strojů a nářadí či s moderní skladovací a chladírenskou technologii.
Ovocnářský sektor byl zásadně ovlivněn jak transformací, privatizací
a zakládáním nových ovocnářských subjektů, tak i hospodářskou politikou
státu, včetně uvolnění podmínek pro dovoz potravin, ovoce a zeleniny.
Dovoz ovoce se postupně zvyšoval, zejména po vstupu ČR do Evropské
unie v roce 2004. Také vstup obchodních řetězců do ČR byl bez jakýchkoliv omezení, čímž se ještě zvýšil podíl dováženého ovoce na našem trhu.
V původních členských zemích „EU 15“ vytváří státní správa „dobré
podmínky“ pro podnikání v celém agrárním sektoru. Zemědělský sektor
v ČR má velmi komplikovanou legislativu, která se neustále novelizuje.
Navíc důsledek některých nařízení vlády ČR (např. Nařízení vlády
č. 252/1997 Sb. O poskytování dotací pro integrovanou produkci a bio
systémy a Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. O podmínkách uskutečnění agroenvironmentálních opatření v podmínkách integrované produkce a bioprodukce) je, že v ČR máme na 6 500 ha ekologických sadů, tj. jako
v Spolkové republice Německo a Rakousku dohromady. Z hlediska dotací
máme podobnou situaci jako v „české fotovoltaice“. Příjemce dotace
u těchto ekologických sadů nemusí dopěstovat žádný plod ovoce a ročně
obdrží na každý 1 ha 21 300 Kč. Všechny tyto faktory znamenají pro naše
ovocnářské subjekty velmi nestabilní podnikatelské prostředí a velké podnikatelské riziko, které je navíc umocněno rizikem poškození trvalých
kultur extrémními přírodními podmínkami. Pro sektor ovocnářství bylo
velmi dobré, že byly postupně založeny Ovocnářské regionální unie.
V roce 1991 byla založena první, Moravsko-slezská ovocnářská unie Brno
a v roce 1992 Ovocnářská unie ČR. Z hlediska podpory odbytu ovoce
bylo založeno po roce 2000 celorepublikové odbytové sdružení CZ Fruit
Praha, pak Jihofrukt Velké Bílovice, Eko Odbyt Slaný, Odbytové družstvo
Český ráj a East Bohemia Fruit Holovousy. V roce 1992 byl založen pěstiteli v systému integrované produkce ovoce vlastní Svaz pro integrované
systémy pěstování ovoce Holovousy. Později byly založeny další svazy –
Školkařský svaz a Svaz skladovatelů ovoce.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno eviduje v roce
2012 16 615 ha intenzivních sadů, z toho je 8 617 ha jabloní, 630 ha hrušní, 838 ha třešní, 1 659 ha višní, 1 043 ha meruněk, 641 ha broskvoní,
1 618 ha slivoní, švestek a 1 568 ha drobného a ostatního ovoce.
Za období let 1994–2011 bylo vyklučeno v ČR 8 424 ha intenzivních
sadů, nejvíce jabloní, meruněk, broskvoní a drobného ovoce. Výsadby
intenzivních sadů začaly až po roce 1995, kdy bylo nově vysazeno cel-
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kem 10 882 ha, nejvíce 4 728 ha jabloní, pak 1 718 ha švestek a slivoní,
1 219 ha drobného a ostatního ovoce, 1 063 ha višní, 654 ha meruněk,
595 ha hrušní, 569 ha třešní, v loňském roce nejméně za celé období –
253 ha.
Plochy intenzivních
ovocných sadů dle
druhů. Stav k roku 2012.
Zdroj: J. Čepička podle
Ústřední kontrolní
a zkušební ústav
zemědělský Brno, 2012.

Sklizně ovoce ze všech sadů v ČR se pohybují v rozmezí 220 000 tun
ovoce v roce 2012 až po 593 603 tun ovoce v roce 1989. Produkce ovoce
z intenzivních sadů kolísala v rozmezí 101 251 tun (v roce 2011), 205 554 tun
(v roce 1989) až po 228 562 tun (v roce 2000).
Zpracování ovoce má sestupnou tendenci v důsledku snižující se poptávky, která je v porovnání s obdobím před rokem 1989 poloviční. Příčinou je nejen celoroční nabídka čerstvého ovoce, ale také dovoz levných produktů do tržní sítě v ČR. Zatímco se v letech 1985–89 ročně
zpracovávalo až 165 tisíc tun ovoce, v letech 2001–05 pouze 90 tisíc tun
a za posledních 5 let se roční nákup ovoce pohyboval v rozmezí 33 až
70 tisíc tun.
Průměrná spotřeba ovoce na 1 osobu má stále vzestupnou tendenci
při zvyšujícím se podílu jižního ovoce. V roce 1989 byla spotřeba pouze
70,5 kg/osobu/rok, z toho 16,9 kg jižního ovoce, v roce 2000 75 kg/
/osobu/rok, z toho 27,4 kg jižního ovoce a v roce 2010 již 91 kg/osoba/rok, z toho 35 kg jižního ovoce.

Jabloně
Jsou naším nejdůležitějším ovocným druhem, který se pěstuje asi na 50 %
celkové plochy intenzivních sadů. Produkce jablek je v rozsahu 60–80 %
z celkové produkce ovoce v ČR. Celková sklizeň jablek byla ve sledovaném
období v rozmezí 79 134 tun (rok 2011), přes 165 308 tun (rok 1989) až po
195 389 tun (rok 2000). Hektarové výnosy i přes značný podíl nových výsadeb mají celkově snižující se trend. Nejvyšší výnos byl dosažen v roce 2000
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(21,57 t), nejnižší v posledních dvou letech (9,18 t a 13,91 t), kdy jabloně
byly silně poškozeny jarními mrazy. Odrůdová skladba je poměrně velmi
široká, ve výsadbách je přes 100 odrůd, z hlediska výše sklizně je důležitých
15 skupin odrůd. Nejvíce jablek se sklidí u odrůd Idared, Golden Delicious,
pak u skupiny odrůd Jonagold, Šampion, Rubín a mutace, Gloster a Gala.
Nejvyšší výnosy z 1 ha dosahuje odrůda Idared – 20,69 t/ha, Gloster – 18,3 t/
/ha, Zvonkové – 18,65 t/ha, Šampion – 18,3 t/ha, Golden Delicious –
16,43 t/ha, Melrose – 15,52 t/ha, Jonagold – 14,98 t/ha, Red Delicious –
14,4 t/ha, Spartan – 13,7 t/ha, Gala – 13,1 t/ha a Rubín – 12,9 t/ha.
V chladírnách se naskladňuje v průměru 48 000 tun jablek ročně, přičemž
stávající skladová kapacita je cca 79 000 tun (typy skladu a jejich kapacita:
větraný 8 800 t, chlazený 27 000 t, řízená atmosféra 6 700 t a ULO 36 500
t). Od roku 2000 se zvýšila celková kapacita skladů o 17 400 tun, především
v kategorii ULO – o 26 900 tun, jak přestavbou starých skladů, tak i výstavbou skladů nových. Průměrné zemědělské ceny jablek stagnují a ve srovnání
se spotřebitelskými cenami tvoří pouze asi 34 %. V roce 2012 byla cena od
producenta jablek ve výši 10,19 Kč/kg, v roce 2000 8,43 Kč/kg. Průměrná
spotřebitelská cena jablek činila v roce 2012 30,24 Kč/kg, v roce 2000 23,91 Kč.
Rentabilita jablek je dle Ovocnářské unie České republiky ve výši 0,50 Kč/
/kg, při průměrných nákladech cca 190 000 Kč/ha.

Hrušně
Ve 20. století patřily hrušky k našim exportním komoditám, především
z ovocnářské oblasti Severní Čechy. Produkční plochy nejsou velké, v posledních pěti letech došlo k menší obnově ploch novými odrůdami ze Šlechtitelské stanice Litoměřice – Těchobuzice, nejvíce pak odrůdy Bohemica,
Dicolor a Erica. Hektarové výnosy se dlouhodobě pohybovaly kolem 6 tun
z 1 hektaru, díky novým výsadbám se průměrný výnos zvýšil na cca 9 tun
z 1 hektaru. Ročně se naskladňuje v rozmezí 460–1 281 tun hrušek.

Třešně a višně
Také třešně patřily a ještě patří do komodit, které se vyvážejí. Plochy
třešní postupně klesají (1 319–838 ha), neboť ovocné stromy v sadech stárnou a jejich obnova je nízká. Nově se vysazují naše nové odrůdy z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy: Kordia
a Těchlovan. Celková produkce se pohybuje v rozmezí 1 968 t (2012) až
2 323 t (1989). Hektarové výnosy kolísaly v rozmezí 1,58 t/ha (2012) až
2,3 t/ha (1989). Podobný trend je u višní, stále klesá plocha sadů, ač v letech
kolem roku 2000 se sady obnovovaly a kultura byla rentabilní. Plochy byly
nejvyšší v roce 1989 (2 144 ha) a nejnižší v roce 2012 (1 659 ha). Hektarové
výnosy višní oproti třešním mají vyrovnanější charakter ve výši 3–6 t/ha. Po
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poklesu cen višní na úroveň 8–10 Kč/kg v současné době, je ztrátovost na
každém kg višní dle Ovocnářské unie České republiky 5,60 Kč.

Meruňky a broskvoně
Tyto komodity jsou od 19. století pro Jižní Moravu velmi významné.
V současnosti mají určitou perspektivu tradiční meruňky, kultura broskví
bude jen záležitostí malých ploch u soukromých osob v blízkosti větších
měst. V minulosti byly plochy meruněk daleko vyšší a celková produkce
meruněk z intenzivních sadů byla až na úrovni 15 000 t. V současnosti je
celková plocha 1 116 ha, nejvyšší byla v roce 1989 – 2 949 ha. Obnova sadů
je minimální. Průměrné hektarové výnosy meruněk se pohybují od 1 t (2012)
až po 4,14 t (1989). V nově vysázených sadech se uplatňují nové odrůdy:
Bergeron, Goldrich, Pinkot, Leskora, Sylvercot, Hargran a Lebona.
Výnosy meruněk
a broskvoní v ČR za
období let 1989–2012
v t/ha.
Zdroj: J. Čepička podle
Ústřední kontrolní
a zkušební ústav
zemědělský Brno, 2012.

Vzhledem ke kratší životnosti stromů plocha sadů broskvoní rychle
klesá z 2 059 ha (1989) na současných 641 ha v loňském roce. Produkce
broskví rovněž klesá: 1 244 t v roce 2012 proti 9 624 t v roce 1989. Průměrné hektarové výnosy postupně klesají z 6,55 t v roce 1989 na 1,94
v roce 2012. Poslední dva pěstitelské roky byly tyto teplomilné druhy značně
poškozeny jarními mrazy.

Švestky a slivoně
Tento ovocný druh má v českých zemích dlouhou historii. Císař Karel
IV. podporoval výsadbu švestkových stromů a od této doby zřejmě pochází termín „Karlátky“. Virové onemocnění šárka na začátku 20. století
způsobilo odumírání obrovského množství stromů, především odrůdy
švestky domácí. Tato situace se radikálně zlepšila až po vyšlechtění nových
odrůd v posledních 20–30 let, jež jsou odolné či rezistentní vůči šárce
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a zrají ve velmi dlouhém sklizňovém období. Plochy se zvýšily z 528 ha
v roce 1989 na 1 616 ha v roce 2012, produkce stoupla z 818 t v roce 1989
na 4 166 t v roce 2012. Průměrný hektarový výnos se zvýšil z 2,84 t v roce
1989 na 5,28 t v roce 2012. Je to jedna z mála komodit, která má zlepšující
se výnosové parametry a má i zvyšující se plochu sadů. Podle Ovocnářské
unie České republiky s kladnou rentabilitou, ve výši 2,12 Kč/kg švestek.

Drobné ovoce
Skupina ovoce zahrnující angrešt, všechny rybízy a maliny je v sestupném trendu s malou perspektivou především díky dovozu této komodity
z Polska. Plocha těchto ovocných druhů byla nejvyšší v roce 1989 – 2 210 ha,
v roce 2012 činila plocha těchto druhů 1 485 ha. Také hektarové výnosy
byly nejvyšší v roce 1989, 4,5 t/ha s celkovou produkcí 9 912 t. Nejnižší
průměrný výnos 1,72 t/ha i produkce 2 553 t je v roce 2012.
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Prevence výskytu chorob a škůdců brukvovité
zeleniny v systému integrované produkce
Cílem integrované produkce zeleniny (IPZ) je její ekonomická efektivnost a uspokojování poptávky konzumentů po levné a kvalitní zelenině. Je
zde kladen také důraz na ochranu životního prostředí. Tím IPZ naplňuje
principy udržitelného zemědělství. Integrovaná ochrana rostlin (IOR)
v tomto systému produkce umožňuje regulovat chemické prostředky na
ochranu rostlin a přispívá tak k vyšší bezpečnosti potravin (snížení rizika
výskytu reziduí pesticidů, mykotoxinů apod.), ale také k menšímu zatížení
agroekosystému. V IOR zaujímá významné postavení biologická ochrana
rostlin, prioritní význam má ale prevence výskytu chorob a škůdců.
O tom, jaká opatření a jaké zásady je účelné uplatňovat v pěstitelské praxi
při integrované produkci košťálové zeleniny, pojednává následující text.

Střídání plodin – osevní postupy
Pro omezení výskytu chorob brukvovité zeleniny (bakteriální černá žilkovitost brukvovitých, alternariová skvrnitost brukvovitých, rizoktoniová hniloba, fomová
hniloba brukvovitých a černání kořenů ředkve) se doporučuje dodržovat odstup
v osevním postupu mezi brukvovitými plodinami minimálně 4 roky. Také
cílená likvidace brukvovitých plevelů (např. plevelná ředkev ohnice) přispěje k omezení virové mozaiky, bakteriální černé žilkovitosti brukvovitých, nádorovitosti kořenů brukvovitých, alternariové skvrnitosti brukvovitých, plísně brukvovitých aj.
S ohledem na omezení výskytu nádorovitosti kořenů brukvovitých, není vhodné pěstovat na plochách s produkcí brukvovité zeleniny jiné, např. krmné
brukvovité plodiny, meziplodiny, nebo zelené hnojení (řepka, řepice, hořčice aj.), ale využívat druhy nebo jejich směsi s brukvovitými plodinami nepříbuzné (svazenka, ozimé obilniny, luskoobilná směska – např. peluška
a oves apod.). Obdobně není vhodné na těchto plochách pěstovat řepku.
V případě výskytu nádorovitosti kořenů brukvovitých je vhodné vynechat pěstování brukvovitých plodin na dobu minimálně 6–8 let a důsledně likvidovat
brukvovité plevele na této ploše i při pěstování jiných kultur. Při výskytu
háďátka zhoubného se doporučuje po dobu 4–6 let nepěstovat hostitelské
rostliny (cibulová a brukvovitá zelenina, kukuřice, obilniny).

Agrotechnická opatření
Rané kultury košťálové zeleniny je vhodné pěstovat na půdách lehčích –
záhřevnějších, které urychlují zapojení a vývoj porostu. Pro pozdní odrůdy
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upřednostňujeme půdy středně těžké až těžší, s dobrou schopností udržovat dostatečnou zásobu vody, která zajistí lepší a vyrovnanější zásobování
rostlin vodou a tím přispěje k vyšší přirozené odolnosti rostlin vůči chorobám a škůdcům. Pozdní kultury prospívají lépe v lokalitách s mírnějším
průběhem především letních teplot.
Zakrývání porostů brukvovité zeleniny netkanou textilií zlepšuje jednak teplotní (snížení rizika poškození mrazem) a vlhkostní (omezení
neproduktivního výparu) podmínky, je ale také účinným prostředkem
mechanické ochrany proti některým škůdcům brukvovité zeleniny
(dřepčíkům a krytonosci čtyřzubému). Organizace porostu brukvovité zeleniny by měla odpovídat používané kultivační technice, aby během pracovních operací nedocházelo k zbytečnému mechanickému poškozování pěstovaných rostlin a tím ke zvýšení rizika výskytu především
fomové hniloby brukvovitých. Mechanické poškození způsobují také živočišní škůdci, proto je důležitá efektivní ochrana vedoucí k jejich eliminaci. Vhodný pěstitelský spon, při kterém nejsou porosty přehuštěny,
omezuje náchylnost rostlin k napadení především houbovými chorobami (např. alternariová skvrnitost brukvovitých, plíseň brukvovitých, rizoktoniová hniloba). V souladu s nařízením vlády č. 79/2007 Sb. je však účelné
dodržet minimální počet jedinců na hektar. Rozrušování půdního škraloupu je vhodným opatřením, které omezuje ztráty půdní vláhy neproduktivním výparem, omezuje ale také výskyt rizoktoniové hniloby na
brukvovité zelenině. Na základě záznamů o vývoji teploty a vlhkosti je
vhodné provádět prognózu rizika napadení brukvovité zeleniny houbovými chorobami.

Pěstování odolných nebo tolerantních odrůd
Při výběru odrůd košťálové zeleniny se doporučuje využívat výhradně
registrované odrůdy s maximální možnou odolností vůči chorobám a škůdcům.
Preferujeme odrůdy zelí hlávkového s vyšší odolností vůči bakteriální
černé žilkovitosti brukvovitých, Fusarium a tolerantní k třásněnkám. Při pěstování
ozimé kapusty volíme odrůdy s vyšší odolností vůči mrazovým teplotám.
Ranější odrůdy brukvovité zeleniny mají rychlejší vývoj v počátečním
stádiu a zkracují dobu, během které mohou dřepčíci a krytonosec čtyřzubý
napadat rostliny. Moderní odrůdy košťálovin většinou vynikají vyšší odolností vůči virové mozaice. Při výběru sortimentu košťálovin věnujeme pozornost odrůdám, které jsou méně náchylné na nekrózy způsobené relativním nedostatkem vápníku. Odrůdy květáku s listy překrývajícími růžice
omezí mechovatění a antokyanizaci růžic. U květáku a brokolice zohledníme
vhodnost pro určité klimatické podmínky a omezíme tím vybíhání květáku
a brokolice do květu.
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Osivo a sadba
Osivo prosté zárodků chorob je předpokladem dobrého zdravotního
stavu porostu brukvovité zeleniny a v konečném důsledku může omezit
četnost nezbytných ošetření proti chorobám. Doporučuje se používat
osivo s dobrou semenářskou hodnotou s absencí zárodků chorob přenosných osivem (bakteriální černá žilkovitost brukvovitých a alternariová skvrnitost
brukvovitých). Optimální je vysoká vitalita osiva, resp. dobrá polní vzcházivost, která urychluje počáteční vývoj a zapojení porostů, omezuje počet
abnormálně se vyvíjejících klíčních rostlin a eliminuje riziko infekce především půdními patogeny. Účelné je moření osiva proti fomové hnilobě brukvovitých a krytonosci zelnému.

Vyvážené hnojení a zavlažování
Harmonická výživa pěstované zeleniny přispívá k harmonickému
vývoji rostlin a přirozené schopnosti zeleniny odolávat infekčnímu
tlaku patogena. Doporučuje se pravidelně provádět agrochemický
rozbor reprezentativního vzorku půdy na obsah živin (N, P, K, Ca,
Mg) a stanovit hodnotu pH. Používání organických hnojiv zlepšuje
fyzikálně-chemické vlastnosti půdy a příznivě ovlivňuje kondici porostů a jejich zdravotní stav. Pravidelné vápnění půdy a udržování
hodnoty pH v rozmezí optimálním pro daný druh brukvovité plodiny
snižuje riziko výskytu nádorovitosti kořenů brukvovitých (pH 6,5 až 7).
Vyrovnaná výživa (bez nadbytku K a N), vyrovnaná závlaha (kořeny
nesmí přeschnout) a vhodné pH (neutrální až mírně zásadité) omezují
riziko výskytu relativního nedostatku vápníku (nekrózy na listech),
alternariovou skvrnitost brukvovitých, rizoktoniovou hnilobu, černání kořenů
ředkve a padlí brukvovitých. Lepší odolnost brukvovité zeleniny vůči
černání kořenů ředkve, padlí brukvovitých, mšici zelné mají rostliny
nepřehnojené N, současně ale dostatečně zásobené K. Maximální
doporučené množství dusíku (N) v kg/ha k jednotlivým druhům zeleniny v IPZ je následující: brokolice (170), kapusta hlávková (155),
kapusta růžičková (130), kedlubna (125), květák (195), zelí hlávkové
(215), ředkvička (50), pekingské zelí (95).
Nedostatek, ale i nadbytek vláhy může u košťálové zeleniny zvyšovat
intenzitu napadení chorobami (např. alternariová skvrnitost brukvovitých, plíseň
brukvovitých, černání kořenů ředkve). Dostatečná závlaha v počátečním období
růstu brukvovité zeleniny (do stádia dvou pravých listů) podporuje počáteční růst rostlin a urychluje odrůstání rostlin ze stádia kritického z hlediska napadení dřepčíky a krytonoscem čtyřzubým. Především v sušším období
omezuje závlaha postřikem výskyt osenice (v době líhnutí housenek), mšice
zelné a třásněnky.
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Hygienická opatření
Pro omezení šíření patogena je vhodné průběžně kontrolovat porosty
a včas odstraňovat napadené rostliny, které jsou ohniskem pro další šíření
nákazy v porostu (alternariová skvrnitost brukvovitých). Pro omezení šíření půdou přenosných patogenů (např. nádorovitosti kořenů brukvovitých) je při přesunu nářadí na další plochy účelná jejich důkladná očista a dezinfekce. Je
vhodné dbát také na omezení přenosu obuví pracovníků, povrchovou nebo
drenážní vodou, infikovaným kompostem nebo hnojem apod. Rozdrcení
a hluboké zaorání posklizňových zbytků omezí rozvoj zápředníčka polního
a mšice zelné. Jarní příprava půdy částečně likviduje kukly můry zelné. Vláčení
likviduje vajíčka i dospělce plžů a podporuje vysýchání povrchu půdy, což
jejich rozvoj ještě více omezí. Jemně zpracované a přiměřeně utužené výsevní lůžko omezuje úkryty plžů. Odstraňování posklizňových zbytků omezuje výskyt bakteriální černé žilkovitosti brukvovitých, alternariové skvrnitosti brukvovitých, rizoktoniové hniloby, fomové hniloby brukvovitých (především košťálů, bulev
a šešulí) a květilky zelné. Napadené posklizňové zbytky není vhodné využívat
pro výrobu kompostu. Prostorová a časová izolace mezi porosty brukvovitých plodin omezuje rozvoj květilky zelné, v semenných porostech brukvovité zeleniny fomovou hnilobou brukvovitých, bakteriální černou žilkovitost brukvovitých, alternariovou skvrnitost brukvovitých a plíseň brukvovitých. Prostorová izolace
sadby brukvovité zeleniny od produkčních ploch brukvovitých výrazně
přispěje k minimalizaci rizika výskytu virové mozaiky.

Biodiverzita agroekosystému
Biodiverzita ekosystému přispívá k rozvoji parazitoidů a predátorů květilky zelné, můry zelné, běláska řepkového a běláska zelného, zápředníčka polního, mšice
zelné, pilatky řepkové a molice vlaštovičníkové. K zachování rozmanitosti a rovnováhy v agroekosystému přispívá: nerušení krajinných prvků (meze, terasy,
skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice), vyloučení změny zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda, nepálení bylinných zbytků na půdních blocích, nepoužívání neselektivních pesticidů
a nejpozději do 31. května kalendářního roku osetí biopásů směsí osiva
vhodného složení (dle nařízení vlády 79/2007 Sb.).
Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Na České zemědělské univerzitě v Praze vyučuje předměty zaměřené na problematiku zeleniny a jedlých a léčivých hub. Podílí se na řešení výzkumných projektů, které se zabývají možnostmi omezení negativních vlivů biotických a abiotických stresorů na pěstovanou zeleninu, v oblasti mykologie pak pěstováním
jedlých a léčivých hub na netradičních a alternativně ošetřovaných substrátech.
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Jedno vzdělání – deset zaměstnání
Jedna z nejčastějších otázek, které dostávám od některých svých zákazníků či vzdálenějších známých, zní takto: „A co zahradník může dělat
v zimě?“. Asi odpočívá – myslí si většina. Většinový názor o zahradnické
profesi je u nás vlastně stále ještě dost zkreslený. O tom jsem se vlastně
přesvědčoval už během studií, kdy jsem nejednou zaregistroval minimálně
údiv u druhé strany, když se dozvěděla, že zahradnictví je regulérní, vysokoškolský obor. I nyní – z mého pohledu po tolika letech, se občas stále
potkávám s názorem, že práce zahradníka obnáší jakousi péči o kytičky.
Podle této téměř pohádkové pověsti by měl být zahradník naivně se usmívající chlapík s kytkou za kloboukem, jehož hlavním pracovním nástrojem
je rustikálně vyhlížejí konev a nejbližším kolegou je pak krteček s konkurenčním rýčem v náručí.
Ale nyní už vážně. Při vědomí, že se nejedná o pravidlo, téměř s jistotou mohu tvrdit, že v očích široké veřejnosti je zahradnická profese ještě
stále dost málo známá, natož vážená. Za svou praxi jsem zažil mnoho
případů, které to potvrzují. Některé byly úsměvné, jiné s příchutí nahořklé
trpkosti. V součtu ale tyto situace způsobily to, že ve mně dozrálo přesvědčení, že my – zahradníci máme kromě vlastní zahradnické práce ještě
jeden úkol. Nebo dokonce poslání – mluvit o naší práci před veřejností
a představovat všechno to krásné, co tato profese přináší. Zřejmě proto se
asi stalo, že k zahradnické profesi jsem nenápadně začínal připojovat některé další – vždy ale s jedním hlavním cílem, propagovat činnosti, které
tento obor obnáší.
Zcela nenápadně jsem se začínal formovat jako zahradnický fotograf,
protože to správné a zajímavé jsem potřeboval ukazovat druhým. Fotografie bylo zapotřebí ještě nějak okomentovat, tak jsem k nim začal psát
texty. A najednou se ukázalo, že těch textů musí být víc a víc, aby došlo
k pochopení všech souvislostí. Stalo se tedy to, že k zahradnické profesi
jsem stejně nenápadně přidal funkci nezávislého publicisty a začal jsem
zahradnické fotky spojovat s texty a ty pak uveřejňovat. Okruh témat,
kterým jsem se zpočátku věnoval, byl dost skromný. Nejdříve jsem se
věnoval zejména okrasným rostlinám, ke kterým jsem měl nejblíže. Postupně jsem si však začal uvědomovat, že kvůli okrasným rostlinám a odpočinkovým zahradám začínáme až příliš rychle zcela opouštět pěstování
rostlin k jídlu. Velkou změnu v mém myšlení způsobilo několik návštěv
anglických zahrad. Tam jsem na vlastní oči viděl, s jakým nadšením Angličané pečují o své „kuchyňské“ zahrady. Uvědomil jsem si poté, že u nás
pěstování užitkových rostlin na mnoha soukromých zahradách ustoupilo,
nebo dokonce skončilo úplně. Příklady z Anglie, ale i ostatních zemí západní Evropy jsem chtěl sdělit i zahradnickým nadšencům u nás. Na základě těchto cest jsem se rozhodl psát seriál o zahraničních zahradách
pracovně označený jako „Zahradník na cestách“. V začátku to vůbec ne-
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Práce zahradnického
publicisty přináší kromě
jiného mnoho cestování.
Moje zahradnické cesty
vedou za různými, velmi
rozmanitými cíli.
Navštěvuji nejenom
zajímavé zahrady, parky
a arboreta, ale i různé
zahradnické výstavy,
veletrhy
a specializované firmy.
Foto: P. Chlouba, 2012.

bylo jednoduché, jeden časopis mi tyto příspěvky dokonce odmítl publikovat s vysvětlením, že „z nějakých zahraničních zahrad si český zahrádkář
žádné poučení vzít nemůže“. Další média přistoupila k tomuto nápadu
s opatrným optimismem a zkusila, jak na tyto články bude reagovat veřejnost. V současnosti už tyto články vycházejí v časopisech relativně pravidelně a přidávají se k nim i jiní autoři.
Původně jsem předpokládal, že se zahradnické publicistice budu věnovat jenom v období, kdy půdu pokrývá sněhová peřina, v období vegetace
jsem chtěl být hlavně zahradníkem a věnovat se běžné práci a vedení živnosti. Tato myšlenka se ale velmi brzo ukázala jako zcela zcestná. Podpora
zahradnictví si prostě vyžadovala a nakonec i stále vyžaduje neutuchající
péči a pravidelnost. Stále existuje mnoho důvodů, proč musíme o zahradničení hodně mluvit či psát. Zahradnická publicistika tak celkem vstoupila
do mého života a stala se, alespoň prozatím, jeho nedílnou součástí. Až
s odstupem času jsem si uvědomil, že velkou zásluhu na tom má celkem
jiná profesní skupina. Možná trochu překvapivě jsou to developeři.
Snad si to mnoho lidí v plném rozsahu ani neuvědomuje, ale myslím, že
jsou to právě developeři a jejich komerční aktivity, kteří změnili náš svět,
společnost i tzv. životní styl. S rozvojem developerských projektů vyrostly
tisícovky domků, domů a paláců, ke kterým často náleží i kus půdy.
V lepším případě daly tyto projekty práci mnoha zahradnickým firmám,
ale na druhou stranu také
vyhnaly z paneláků velké
počty lidí. Ti se v podstatě ze dne na den a bez
přípravy stali vlastníky
půdy, která je skoro nutnou součástí téměř každého rodinného domu.
A nutno dodat, že to pro
ně nebyla vždy ta nejlepší
zpráva. V mnoha případech by se skoro dalo říct, že vlastníkem půdy se stali skoro nedobrovolně. Najednou se majitelem zahrádek začali stávat lidé z měst, kteří ve svém
dosavadním životě neměli šanci získat k půdě respekt či dokonce úctu.
V kontextu těchto souvislostí se začaly dít věci, které potvrdí nejeden
vnímavější pozorovatel. Požadavky některých majitelů zahrad směrem
k zahradnickým firmám nabraly zvláštní spád. Některé jsou už zcela standartní, další mají ale stále velmi originální pointu. K těm nejpopulárnějším
patří slovní spojení „bezúdržbová zahrada“. Mimochodem, nedávno jsem
do jednoho z nejoblíbenějších internetových vyhledávačů zadal právě tato
dvě slova. Pojem „bezúdržbová zahrada“ byl vyhledávačem objeven
78 500krát. Další požadavky nových majitelů půdy jsou třeba tyto: „aby ze
stromů nepadalo listí“ nebo „aby ta borovice rychle narostla do dvou
metrů a potom aby nerostla vůbec“. K těm bizarnějším třeba patří poptávka po šikovném přípravku, který by účinně zpomalil růst trávy, či
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provoněl kompost. Jak je vidět z uvedených příkladů, k provozování zahradnické profese by se nám často hodilo zvládání i mnoha dalších oborů,
třeba řemeslo zahradnického publicisty.
Zahradnická publicistika, o které jsem se v začátku zmínil, by měla mít
moc posunout náš obor o významný kus dopředu. Na jedné straně můžeme mít celkem dobrý pocit z toho, že zahradě bývá v médiích věnováno
poměrně hodně prostoru. Zejména tištěné časopisy a magazíny se amatérskému zahradničení věnují intenzivně, nakonec i množství jednotlivých
titulů to potvrzuje. Silnou pozici mají i některá internetová média, zejména
ta, která se věnují bydlení a životnímu stylu. Slovní spojení „životní styl“
nebo dokonce velmi oblíbený anglický výraz pro to samé „lifestyle“, je ve
smyslu vnímání médií ale také něco jiného, než co zažívá zcela běžný,
pracující člověk. V mediálním pojetí „životního stylu“ často rezonuje
téměř povinné nadšení, radost, relax, letní párty s grilováním, setkání
s přáteli či kreativita.
Možná právě proto velká část příspěvků v těchto médiích působí pocitem povinného optimismu. Všechno by mělo být tak snadné, barevné, tak
úžasné, jednoduché a dostupné. Na rozdíl od politiky a bulváru, média
mapující „životní styl“ nemají v oblibě negativní informace. Je to možná
kvůli inzerentům, možná jenom kvůli vlídnému dojmu časopisu nebo
internetového magazínu.
Pro běžného majitele zahrady může být velmi obtížné orientovat se
v záplavě informací objevujících se v médiích. Zejména internet přináší
informace všeho druhu. Nepochybně mají pravdu ti, co tvrdí, že dnes se
na internetu dá najít všechno. Také ale platí, že zdaleka ne všechno, co lze
na webu najít, je pravdivé či alespoň správné. Zvláště u některých internetových magazínů – třeba zaměřených speciálně na ženy – je to velmi patrné. V podstatě je to dost logické. O chod magazínu se často starají dvě či
tři redaktorky, které musí zvládnout mnoho společenských témat, jako
móda, vaření, vztahy, sex, bulvár a taky zahradu a bydlení. Občas se sice
obrací na externisty, ale jediné, co jim obvykle mohou nabídnout, je místo
honoráře jenom podpis na konci článku, případně odkaz na webové
stránky autora. To vede k tomu, že autor necítí k článku příliš velkou odpovědnost, což často znamená menší kvalitu textu a větší množství nepřesností, chyb, omylů a někdy i zcela evidentních lží. Navzdory tomu se
tyto články na síti objevují relativně často.
A ještě jedna věc rozhodně stojí za zmínku. Při propagaci zahradnického kumštu máme často možnost v médiích pozorovat (obdivovat) výsledek, ale ne cestu, která k němu vedla. Někdy dokonce vzniká dojem, že
věci se dělají samy. Že se zahrada vytvoří sama, že půda se sama zpracuje.
Někdo si také občas myslí, že instalací automatického závlahového systému končí veškerá péče o vysazené rostliny. Málo se ale mluví či píše
o tom, že cesta k vysněnému cíli vede přes zablácené boty, unavené tělo
a prošoupané montérky. Že schopnost a hlavně chuť fyzicky tvořit sice
vede k duševnímu uspokojení, ale je to také jediná možnost, jak se k tomu
cíli dostat. Možná proto se za posledních dvacet let tak hodně změnilo ve
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vztahu Čechů k zahradě a pěstitelství. Silné komunitě zahrádkářů a chalupářů roste konkurence, kterou představují pohodlní konzumenti milující
zejména relaxační aktivity a komfort, na úkor běžných zahradnických
prací.
Asi právě proto cítím odpovědnost nahlížet na zahradnický obor i z jiných úhlů a podporovat ho různými způsoby. Třeba i přidáváním dalších
profesí k mému zahradnickému vzdělání. Možná jich není deset, jak říká
nadpis tohoto příspěvku, ale jsou důležité pro zvýšení povědomí o tom,
co život na zahradě vlastně obnáší.
Ing. Pavel Chlouba
www.fotoflora.cz, www.zahradniknacestach.blogspot.com
Autor je majitelem malé rodinné firmy, která je zaměřena na zakládání zeleně, zahrad a na zahradnické poradenství. Pracuje jako nezávislý zahradnický
publicista pro média v Čechách i na Slovensku.
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Biotechnologie, technologie budoucnosti
Termín biotechnologie poprvé použil v roce 1919 Karl Ereky, který
pravděpodobně ani netušil, co všechno by si člověk mohl pod tímto pojmem představit v roce 2013. Pod slovem biotechnologie se dnes skrývá
velmi rozsáhlý komplex biologických, biochemických, bioinformatických
či molekulárně genetických metod, které využívají biologické systémy –
živé organismy – k vývoji technik pro aplikace biologických procesů sloužící k produkci materiálů v lékařské praxi a ve výzkumu. Tedy jednodušeji,
biotechnologie zahrnují vše, co slouží k modifikacím živých organismů,
což mimo jiné souvisí také s domestikací hospodářských zvířat a kultivací
rostlin. Do oboru patří metody genového inženýrství, buněčné a tkáňové
aplikace, a pod termín spadají též – dnes již nesčetné – metody molekulární biologie.
Biotechnologie lze dělit, a to na bioinformatiku
(tzv. hraniční vědní disciplína, která je zaměřena
na výzkum molekulárně
biologických podstat živých systémů pomocí
informačních technologií);
modrou biotechnologii (technologie zaměřené na výzkum spojený s živými
organismy vodstva na Zemi včetně moří), zelenou biotechnologii (zastřešuje
technologie aplikované v zemědělství), červenou biotechnologii (zahrnuje aplikace v lékařském a klinickém prostředí), bílou biotechnologii (známou také
jako tzv. průmyslová biotechnologie, která se zabývá zejména „konstrukcemi či úpravami“ organismů – většinou bakterií – k teré produkují užitečné chemické látky). Faktem však je, že o každé z těchto „podsložek biotechnologií“ by bylo možné psát donekonečna.
Agrigenomika spadající do „podsložky“ zelená biotechnologie, propojuje
rostlinnou i živočišnou sféru. Jako příklad zelené biotechnologie může sloužit
domestikace rostlin pomocí mikropropagace, což je praktický a rychlý
způsob vegetativního množení rostlin, kdy vzniká velké množství potomků, za využití tkáňových kultur. Rostlinná agrigenomika spočívá zejména
v „konstrukci“ transgenních rostlin, které mají specificky upravené vlastnosti dle požadavků lidstva. Důležitou výhodou je, že s pomocí zelených
biotechnologií je možné produkovat ekologicky a ekonomicky mnohem citlivější řešení než za pomoci tradičních zemědělských postupů. Popisované
rostliny mohou být rostliny, které např. samostatně vytvářejí naturální
pesticidy a není tedy nutné chránit tyto kultury chemicky, např. kukuřice
Bt. Rostliny mohou mít větší výnos z jednotky plochy, mohou vykazovat
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Žena v experimentálním
porostu transgenní
kukuřice (Izrael). Tato
odrůda kukuřice,
vyvinutá společností
Rosetta Green, může být
zavlažována slanou
mořskou vodou
v podmínkách, kde není
dostatek vody sladké.
Zdroj: Gates
Foundation, 2010.
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rezistenci k infekcím i škůdcům. Podstatný je genomický a proteomický
výzkum, na jehož základě je možné takové rostliny produkovat.
Planeta Země má rozlohu 510 mil. km2, z toho přibližně 71 % tvoří
moře. Pro lidský život tedy zbývá 149 mil. km2, z čehož jistě ne celá tato
plocha může být využita k produkci potravin. Obyvatelstva na Zemi stále
přibývá, ve chvíli psaní tohoto příspěvku je nás na Zemi 7 093 439 871
a toto číslo se každou vteřinu zvyšuje. Rád bych zde zdůraznil anglické
slovo famine – hladomor, v naší budoucnosti jistě tento internacionální
výraz ještě uslyšíme. V roce 2010 trpělo hladomorem 925 mil. lidí na Zemi, což je „pouze“ 13 % celkové populace. Vzhledem k tzv. ekonomické
krizi asi nelze příliš počítat s tím, že toto číslo bude klesat. V přímém kontrastu s tímto faktem je skutečnost, že na Zemi existuje cca 1,4 mld. lidí
s vysokým stupněm nadváhy. Dalším aspektem je fenomén tzv. globálního
oteplování, který pravděpodobně také bude negativně ovlivňovat plochy
k produkci potravin, a to jak prostřednictvím zvyšující se teploty a nedostatku vody, tak extrémnějšími projevy počasí. Dle časopisu Science byl
rok 2012 desátým nejteplejším rokem od roku 1880, nejteplejším byl rok
2010. S tím možná souvisí také narůstající stupeň znečištění planety.
Tedy zpět k zeleným biotechnologiím. Je složité v tomto krátkém příspěvku
popsat všechny metody, které se k zeleným biotechnologiím vztahují. Je však
důležité si uvědomit podstatu, a ta spočívá právě v molekulárně biologických metodách. V následujícím textu je předložen krátký výčet základních
postupů a stručná charakteristika metod molekulární biologie, které jsou
v rámci biotechnologií naprosto zásadní.
Purifikace a separace nukleových kyselin spočívá v jejich izolaci,
tzn. oddělení nukleové kyseliny od jiných látek v organismu tak, aby mohla být dále analyzována – čím kvalitnější izolace, tím snadnější další postup. Rozhoduje zejména množství a čistota nukleových kyselin.
Manipulace s nukleovými kyselinami zahrnuje využití enzymů
k úpravám nukleových kyselin, které jsou přísně specifické a poskytují
možnost pracovat s velmi malým množstvím materiálu. Dále do této skupiny patří hybridizace nukleových kyselin, což je proces vytváření dvouřetězcových molekul z jednořetězců DNA nebo RNA za předpokladu, že se
jejich sekvence vyznačují úplnou nebo částečnou komplementaritou.
Klonováním DNA se rozumí tvorba klonů DNA. Klon DNA je soubor identických molekul, fragmentů nebo úseků DNA, připravených např.
molekulárním množením rekombinantních molekul DNA v hostitelské
buňce (in vivo) nebo polymerázovou řetězovou reakcí (in vitro). Fyzikální
mapování DNA (genomu) zastřešuje metody tvorby restrikčních map
a metody detekcí polymorfizmů v genomech.
Stanovení sekvence DNA tzv. sekvenování či sekvencování DNA je
získání řady jednotlivých nukleotidů jdoucích za sebou v řadě, které tvoří
genetický kód, který udává povahu vzniklých proteinů.
Amplifikace nukleových kyselin je základním procesem v moderním
přístupu ke genetice vůbec. Zásadní krok v tomto naprosto nezbytném
procesu amplifikace znamenal objev tzv. PCR (polymerase chain reaction –
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polymerázová řetězová reakce), kterou objevil Kary Mullis a roku 1993 byl
za tento objev odměněn Nobelovou cenou. Jedná se o namnožení řetězce
DNA exponenciálním způsobem. To znamená, že z několika málo „kousků DNA“ lze získat miliardy „kousků DNA“ a ty pak lze dále analyzovat.
Několik málo „kousků DNA“ totiž často nelze nijak podrobně analyzovat.
Transgenika zahrnuje způsoby, pomocí kterých lze izolované geny
přenášet do eukaryotických buněk. Tyto metody je možné rozdělit na
3 skupiny: biochemické, fyzikální a biologické.
Analýzu genové exprese lze dále rozdělit na analýzu transkripce (tj.
přepisu DNA do RNA) a translace (tj. tvorby proteinu nebo polypeptidu
podle templátu mRNA).
Metody molekulární virologie jsou metody zaměřené na zvláštní kategorii živých soustav – na viry. Viry se vyznačují nebuněčnou strukturou
a závislostí na hostitelské buňce. Viry způsobují několik druhů infekcí
v závislosti na typu viru a citlivosti buňky (infekce cytocidní, perzistentní,
transformující).
Ekonomická síla oboru
biotechnologie.
Nejsilnější
biotechnologické trhy na
světě. Člověk s kvalitním
biotechnologickým
vzděláním je dobře
uplatnitelný v tomto
ekonomicky silném
oboru.
Zdroj: Scientific
American Worldview,
2013.

Všechna výše vyjmenovaná odvětví spadají pod obor molekulární biologie, který tvoří podstatu biotechnologií. Dříve byl obor bioinformatika –
zmiňovaný výše – řazen mezi tato odvětví metod molekulární biologie.
Avšak s velmi rychlým vývojem biotechnologií a informačních technologií
je dnes sama bioinformatika chápána jako jeden z hlavních biotechnologických oborů. V rámci biotechnologií jí dnes patří právem první místo.
S ohledem na rozvoj např. sekvenačních technologií je vysoce důležité
tato data umět zpracovat a uchovat. Pro demonstraci „ultra rychlého“
vývoje biotechnologií tedy uvádím příklad vývoje sekvenací, jako jednu ze
zásadních metod v oboru biotechnologií. První sekvenace roku 1977 probíhala na základě metody „plus a minus“. Tato metoda byla nesmírně pracovně a časově náročná – postup trval několik let, a pomocí této metody
byla získána kódující sekvence nukleotidů viru ΦX174 o velikosti 5 375 nukleotidů. Později, roku 1978 byla metoda zdokonalena pomocí techniky ter-
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minace řetězců. Bylo zjištěno, že genom viru ΦX174 je složen z 5 386 nukleotidů. Za vývoj této metody dostal pan Frederick Sanger Nobelovu cenu.
V dalším období následovalo další zdokonalování této sekvenační techniky – probíhala v tzv. kapilárních sekvenátorech, které se používají dodnes. Jejich výkonnost je dána zejména počtem kapilár, kde proces sekvenace probíhá – v jedné kapiláře může být osekvencováno až 1 000 nukleotidů v řadě, přičemž lze využívat i sekvenátory s 96 kapilárami. Výsledkem
tedy může být 96 000 nukleotidů z jednoho běhu takového přístroje. Lidský genom má ale velikost přibližně 3,2 mld. nukleotidů (pro představu,
tato informace má kapacitu cca 468 000 disků DVD), např. genom pšenice
má velikost cca 17 mld. nukleotidů. Metody sekvenací šly tedy ještě dále
v podobě tzv. Next Generation Sequencing (sekvenování nové generace),
kdy výsledkem může být – v závislosti na aplikaci – řada až 600 mld. nukleotidů v jednom běhu. Tento postup je maximálně automatizovaný a je
řízen, vyhodnocen a internetově sdílen za obrovského využití informačních technologií. Lze říci, že výtěžnost těchto systémů je dnes vyšší než
vůbec informační technologie dokážou vyhodnotit, resp. IT by to dokázaly, ovšem vyškolených specializovaných pracovníků v tomto oboru je
velký nedostatek.
Obor biotechnologie má obrovskou budoucnost. Moderní společnosti
jsou silně závislé na technologiích, které se odvíjejí od základního výzkumu. Náš životní styl rovněž závisí na těchto technologiích. Moderní společnosti jsou na ně již zcela odkázány při zajišťování potravy a zdravotní
péče. Jedním ze způsobů, jak biotechnologie ovlivňují společnost, je
i ekonomický dopad. Objevy z oblasti genetického výzkumu iniciovaly
nesčetné projekty obchodního podnikání v biotechnologickém průmyslu
na celém světě. Společnosti, které obchodují s farmaceutickými přípravky
a diagnostickými testy, nebo které poskytují služby v podobě analýzy
DNA, přispěly ke světovému ekonomickému růstu.
Faktem je, že objevy v genetice mění postupy a praxi jak v zemědělství,
tak v lékařství, avšak tyto pokroky s sebou přinášejí také etické, právní,
politické, společenské a filozofické otázky.
Ing. Aleš Eichmeier
Absolvent oboru Zahradnické inženýrství na Zahradnické fakultě MENDELU.
Ve své bakalářské i diplomové práci se zabýval molekulárně-genetickými metodami sloužícími k detekcím patogenů a k mapování genomů. V roce 2012
pracoval ve společnosti GeneTiCA s. r. o., kde působil jako manažer mezinárodní společnosti Illumina, Inc. v České republice, která se zaměřuje na sekvenace nové generace a mikročipové technologie. Momentálně dokončuje dizertační práci na téma „Analýza variability genomů nepovirů (GFLV a ArMV)
v produkčních vinicích vinařské oblasti Morava“.
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II. Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Studijní obor Jakost rostlinných
potravinových zdrojů
Jakost a bezpečnost potravinových zdrojů patří mezi základní priority
Evropské unie. Změna hodnotové orientace Evropanů a hledání zdravého
způsobu života vede k vysokým nárokům na sledování a hodnocení kvality potravin. Řízení jejich jakosti představuje vysoce odbornou disciplínu,
vyžadující hluboké znalosti o parametrech kvality jednotlivých druhů
potravin a rozsáhlé dovednosti při provádění instrumentálních analýz
a zkoušek na přístrojích nové generace.
Studijní plán bakalářského stupně nabízí kombinací povinných a volitelných kurzů základní teoretické vědomosti a praktické znalosti potravinářské produkce a jejího řízení. Z technologických disciplín je kladen důraz na oblast skladování čerstvého ovoce a zeleniny, konzervační metody
zpracování a produkci alkoholických a nealkoholických nápojů. Významný
prostor je věnován fyzikálně-chemickým a senzorickým postupům hodnocení kvalitativních parametrů potravin především rostlinného původu
a komplexním systémům řízení jejich jakosti a bezpečnosti. Dalším pilířem
studijního oboru jsou ekonomické disciplíny a orientace na management,
právní požadavky a marketing potravinové produkce.
Zaměření navazujícího magisterského stupně studia vychází z aktuálních potřeb praxe připravit specialisty v oblasti posklizňových technologií
s rozšířenou znalostí managementu a marketingu rostlinných potravinových zdrojů, které koresponduje s celospolečenskou potřebou zajištění
vysoké jakosti produktů a odpovídající prosperity v podmínkách trvale
udržitelného rozvoje. Studium rozvíjí znalosti potravinářských technologií
s důrazem na komplexní management kvality, marketing a pochopení
environmentálních dopadů produkce a spotřeby potravin. Po ukončení
magisterského stupně studia může absolvent pokračovat ve čtyřletém
doktorském studiu, které je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou
tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje v tomto oboru.
Naplnění kompetencí absolventa oboru Jakost rostlinných potravinových zdrojů umožňuje moderní technologické a instrumentální vybavení
studentských pracovišť a laboratoří a neustálý kontakt s praxí a externími
lektory. Řešením projektu Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se tato spolupráce významně
rozšířila a prohloubila zejména v oblastech posklizňových technologií,
instrumentální a senzorické analýzy a aktuálních certifikovaných systémů
řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin.
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
garant oboru Jakost rostlinných potravinových zdrojů

53

II. Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Ústav posklizňové technologie
zahradnických produktů

Praktika posluchačů
oboru Jakost rostlinných
potravinových zdrojů
s využitím rotační
vakuové odparky.
Foto: M. Horák, 2010.

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů zabezpečuje
výuku technologických předmětů skladování a zpracování ovoce a zeleniny se zaměřením na chladírenství a konzervárenství, výrobu nealkoholických nápojů, ovocných destilátů, fermentačních produktů, senzorické
a instrumentální metody hodnocení a řízení kvality a bezpečnosti zahradnických produktů. Uvedené oblasti studia ústav garantuje v rámci
bakalářských studijních oborů Jakost rostlinných potravinových zdrojů,
Zahradnictví a Vinohradnictví a vinařství a navazujícího magisterského
studijního programu Zahradnické inženýrství, v oborech Zahradnictví
a Řízení zahradnických technologií. Na Ústavu posklizňové technologie
je možné studovat i v doktorském studijním programu Zahradnické
inženýrství.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů garantuje výuku v předmětech: Fermentační technologie, Instrumentální analýza v kontrole jakosti, Jakost rostlinných produktů, Jakost v legislativě potravin,
Kolokvium I., II., III. JRPZ, Konzervační metody, Metodologie senzorické analýzy, Kvalitologie
a řízení jakosti, Metody
analýzy potravin, Obaly
a obalová technika, Ovocné destiláty, Posklizňové
technologie, Potravinářská chemie, Seminář analytických metod, Senzorické hodnocení jakosti,
Skladování ovoce, Skladování zahradnických produktů, Zpracování ovoce,
Zpracování zahradnických
produktů, Systémy řízení jakosti, Technologické laboratoře I., II. (bc.),
Technologické laboratoře (mgr.), Technologie nealkoholických nápojů,
Technologie zpracování ovoce a zeleniny, Úchova řezaných květin, Výživa
člověka, Základy kvasného průmyslu aj.
Zaměření předmětů garantovaných Ústavem posklizňové technologie
zahradnických produktů reaguje na celospolečenskou potřebu zajištění
vysoké kvality a bezpečnosti potravinářských produktů a odpovídající
prosperity v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Vychází z aktuálních
potřeb praxe připravit specialisty v oblasti zahradnické produkce a posklizňových technologií s rozšířenou znalostí metod hodnocení a řízení
kvality zahradnických produktů.
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Teoretické vědomosti získané na přednáškách si studenti ověřují ve
specializovaných technologických učebnách, analytických laboratořích,
senzorické laboratoři a na výjezdech do technologicky zaměřených podniků. Ústav disponuje moderním technologickým a instrumentální vybavením. Součástí laboratorního a technologického zázemí ústavu je chladírna,
vybavená 8 boxy s možností regulace složení okolní atmosféry a teploty,
dále kapalinový (HPLC-DAD) a plynový (GC-MS) chromatograf, FTNIR spektrometr, UV spektrofotometr, lyofilizátor aj. Součástí výuky je
interaktivní analýza rizik v posklizňových technologiích ovoce a zeleniny
a jejich technologického zpracování. Praktické procvičování v senzorickém hodnocení potravin a praktické testování smyslů umožňuje vybrat
mezi studenty potenciální specialisty pro senzorickou analýzu.
Ústav při naplňování studijních programů spolupracuje s externími organizacemi a lektory z praxe. To otvírá možnosti, aby posluchači během
studia získali řadu certifikátů, které zvyšují jejich konkurenceschopnost na
trhu práce, jako např. osvědčení interního auditora systému řízení kvality
podle normy ISO 9001:2008, certifikaci pro oblasti systémů bezpečnosti
potravin (HACCP, BRC Food, IFS), osvědčení vybraného posuzovatele
pro senzorickou analýzu podle normy ISO 8586-1.
Vysokou aktuálnost a studium nejmodernějších trendů v oboru pomáhají odborníkům z ústavu aplikovat ve výuce i kolegové z praxe. Touto
formou inovací prošlo celkem 12 výukových předmětů, ve kterých se
vystřídalo 26 externistů, z toho 6 zahraničních.
Na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů si studenti mohou vybrat ze široké nabídky
témat závěrečných prací, které jsou
zaměřeny na problematiku zpracování a skladování ovoce a zeleniny,
technologií alkoholických a nealkoholických nápojů a na metody hodnocení a standardy řízení kvality
a bezpečnosti potravin.
Ústav posklizňové technologie
zahradnických produktů se kromě
pedagogické činnosti zabývá i výzkumem v oblasti změn látkových
složek ovoce a zeleniny během jejich
chladírenského skladování v různém
složení ambientní atmosféry a studiem těkavých aromatických sloučenin ve výrobcích z ovoce a zeleniny.
Aplikovaný výzkum je zaměřen na zkoumání metod a operací s cílem
kvalitativního řízení technologických procesů skladování a zpracování
ovoce a zeleniny s důrazem na alkoholické a nealkoholické nápoje. Mezi
současné priority výzkumu patří studium vlastností kondenzovaných anthokyaninů, metody zvyšování biologicky aktivních složek na bázi polyfe-
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nolů v zahradnických produktech a optimalizace skladovacích podmínek
asijských odrůd hrušní.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů v současnosti
řeší 7 výzkumných projektů podporovaných z externích zdrojů a zajišťuje
odborné poradenství pro oblast skladování a zpracování ovoce a zeleniny,
výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a možnosti hodnocení
jejich kvality instrumentálními a senzorickými metodami.
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
vedoucí Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů

56

II. Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Certifikované systémy
v potravinářském průmyslu
V rámci studia jsou posluchači oboru Jakost rostlinných potravinových
zdrojů seznamováni s požadavky certifikovaných systémů v potravinářském průmyslu.
Studenti se pak mohou uplatnit a také se uplatňují v pozicích představitelů vedení pro níže uvedené systémy. Tito posluchači jsou požadováni potravinářskými společnostmi vzhledem k tomu, že v současné
době mnoho potravinářských společností zvažuje, který z celé řady
standardů vhodných pro potravinářský průmysl implementovat a případně certifikovat. Cílem bývá naplnit legislativní požadavky a také
požadavky odběratelů, kteří vyžadují nadstandartní požadavky nejen na
provoz, ve kterém probíhá výroba a skladování, ale i na dokumentaci,
která tyto systémy popisuje. Cílem tohoto příspěvku je popsat hlavní
certifikované systémy, se kterými se nejčastěji setkáváme v potravinářském průmyslu.

Systém kritických bodů – HACCP
Povinnost pro provozovatele potravinářských podniků zavést systém
kritických bodů (HACCP) do praxe vyplývá jak z českého zákona o potravinách č. 110/1997Sb. v pozdějším znění, také z tzv. hygienického balíčku
Evropské unie a z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/
/2004. Principy, jak správně zavést systém HACCP, vychází z platného
Codex Alimentarius.
Systém kritických bodů může být v provozu implementován samostatně nebo jako součást systému řízení kvality, řízení bezpečnosti potravin
nebo standardů IFS a BRC. Systém je zaměřen na zajištění zdravotní nezávadnosti, ale nese s sebou i jiné důsledky. Slouží pro prevenci ekonomických ztrát, zlepšuje systém označování, umožňuje racionalizaci současných metod výrobních postupů a kontroly. Systém klade velký důraz na
prevenci.
Pro úspěšné zavedení systému HACCP je nezbytné mít k dispozici odpovídající postupy pro určení a monitorování všech kritických bodů, přičemž by se však neměla soustřeďovat pouze na identifikaci nebezpečí
a hodnocení rizika. Kritický bod – CCP je technologická operace, ve které
je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potravin a v nichž se
uplatňuje, ovládaní různých druhů nebezpečí ohrožujících zdravotní nezávadnost potravin s cílem zamezit, vyloučit, případně zmenšit tato nebezpečí. Podnik musí mít představu o tom, jestli bude uvažovat o budování
systému kvality, systému bezpečnosti potravin či standardů IFS a BRC.
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Jestliže ano, měl by i zaváděný systém HACCP implementovat tak, aby
vyhovoval obecným požadavkům zvoleného hygienického standardu.

ISO 9001 – Systémy řízení kvality
Systém řízení kvality je přirozený způsob, jímž plánujeme a řídíme pracovní proces s cílem zjistit kořenové příčiny případných neshod, stanovit
opatření k nápravě, sledovat účinnost těchto opatření a prokázat, že jsou
úspěšná a dokumentací zaznamenaná. V pravidelných intervalech je systém podrobován vnitřním auditům, analyzován vrcholovým managementem a potvrzován plánovaný, trvale řízený přístup ke kvalitě. Získaný certifikát je potom doklad, že systém kvality byl akreditovanou firmou
nezávisle a objektivně přezkoumán a vyhovuje požadavkům normy ISO
9001, je dobře implementovaný a potvrzuje, že podnik je schopen produkovat kvalitu a hledá tu nejlepší cestu pro řízení kvality a trvalé zlepšování.
Dobře implementovaný systém řízení kvality zlepší výkonnost podniku,
je zárukou řízení kvality pro zákazníky a obchodní partnery, důvěryhodný
pro finanční sektor i pro společnost. Je to pokroková strategie podniků
21. století vstoupit do podvědomí veřejnosti, zákazníků a odběratelů svým
prokazatelným, solidním zájmem o kvalitu svých činností a procesů.
Norma ISO 9001 vyžaduje, aby systém kvality byl dokumentovaný,
prokazatelný, účinný, udržovaný, přehledný a pravdivý. Záleží tedy hodně
na promyšlené a účelné konstrukci dokumentace systému kvality.

ISO 22000 – systém bezpečnosti potravin
Norma ISO 22000 specifikuje požadavky pro systém managementu
bezpečnosti potravin organizace. Požadavky tohoto systému jsou náročnější než požadavky, které běžně vyžaduje legislativa. Systém managementu bezpečnosti potravin vzájemně spojuje prvky již zmíněných norem
s cílem zajistit bezpečnost potravin v rámci celého potravinového řetězce.
Norma ISO 22000 zohledňuje strukturu normy ISO 9001, a to za účelem snadné kompatibility a zajištění možnosti implementace obou těchto
standardů.

FSSC 22000
Počátkem roku 2013 uznala Globální iniciativa pro bezpečnost potravin
(GFSI) tři nová certifikační schémata. Jedním z těchto schémat je Systém
certifikace bezpečnosti potravin (FSSC 22000). Norma ISO 22000 nebyla
doposud touto iniciativou schválena. Díky nově schválenému certifikač-
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nímu schématu FSSC 22000 a technické specifikaci ISO/TS 22002-1,
která detailně definuje „Nezbytné předpoklady pro bezpečnost potravin
pro výrobce potravin“, si mohou výrobci potravin zvolit i jiné certifikační
schéma, než standardy BRC nebo IFS.

IFS
IFS Food je norma pro auditování bezpečnosti a kvality procesů a výrobků potravinářských společností. Norma je uznaná GFSI (Global Food
Safety Initiative).
Je aplikovatelná na výrobce potravin nebo společnosti, které potraviny
balí. Je tedy použitelná na výrobky, které jsou „zpracovávány“, nebo tam,
kde je nebezpečí kontaminace výrobku během balení do prvního obalu.
IFS norma je důležitá pro všechny výrobce potravin, zejména pro ty, kteří
vyrábí pod privátní značkou svého zákazníka, protože obsahuje řadu požadavků týkajících se shody se specifikací.
Nová, již šestá verze normy IFS Food pro bezpečnost potravin byla
zveřejněna v lednu 2012 a je rovněž zpracována s ohledem na nový Global Food Safety Initiative (GFSI) Guidance Documents. Certifikace podle
této verze jsou prováděny od července 2012.
Při tvorbě nové verze byli přítomní zástupci certifikačních orgánů, maloobchodníků, průmyslu a společností poskytujících služby v potravinářství z celého světa. Jednotlivé požadavky normy na provozovatele potravinářských podniků byly částečně upraveny, zpřesněny a doplněny. Byl
také upraven systém hodnocení skóre. Velký důraz je nyní také kladen na
kvalitu, ne pouze na zdravotní nezávadnost výrobku. Další výraznou změnou je oblast obalových materiálů, kdy je nově požadováno stanovení
klíčových parametrů pro řízení obalových materiálů, ověřování tvrzení na
etiketách, záznamy o kontrole obalů atd. V případě externě zajištěných
procesů musí být důležité aspekty jednoznačně definovány ve smlouvách.
Zcela nová je kapitola č. 6 – Food Defence – stanovující požadavky na
zajištění bezpečnosti závodu, resp. potravin.

Global Standard for Food Safety
Globální norma pro bezpečnost potravin je norma vysokého hygienického standardu a správné provozní praxe určená pro potravinářské podniky
a také pro poskytovatele cateringových služeb. V minulosti byla více známá
pod názvem BRC (zkratka autora normy – British Retail Consortium).
Dle této normy je ve Velké Británii certifikováno již více jak 90 % výrobců značkových výrobků a certifikace je standardně vyžadována velkými
obchodními řetězci, jako jsou například Sainsbury. V České republice je
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tato certifikace požadována mezinárodními obchodními řetězci jako např.
AHOLD a dalšími odběrateli.
Požadavky normy přísně poukazují na dodržení národní legislativy
a požadavků státních dozorových orgánů, jejichž stanoviska jsou nedílnou
součástí závěrečné zprávy z auditu GS for Food Safety. Velký důraz je
kladen na správnou výrobní a hygienickou praxi.Systém GS lze zavádět
postupnými kroky a průběžně jej prověřovat neakreditovanými certifikacemi, které odráží specifické podmínky potravinářské výroby, nebo přímo
přikročit k akreditované certifikaci.
Orientace v řadě použitelných certifikovaných systémů není rozhodně
jednoduchá. Potravinářské společnosti v tomto sektoru spolupracují
s renomovanými poradenskými subjekty, které mají odpovídající zkušenosti
s tím, který z certifikovaných systémů doporučit danému podnikatelskému
subjektu. Je vhodné, aby spolupráce těchto subjektů byla nastavena již od
počátku, protože se může předejít problémům, které se při implementaci
náročných standardů vyskytují. Zkušený poradce může při spolupráci navrhnout nejsnadnější a také nejlevnější způsob zavedení požadavků.
Požadavky na většinu certifikovaných systémů jsou v rámci EU shodné,
a proto je možné konstatovat, že z obecného hlediska je český potravinářský průmysl v rámci certifikovaných systémů na velmi dobré úrovni
a může se bez obav porovnávat s potravinářskými společnostmi v rámci
celé EU.
Ing. Stanislav Králík
poradce, auditor, lektor
KONFIRM, spol. s r. o.
Purkyňova 45, Brno
www.konfirm.cz
KONFIRM, spol. s r. o.
Poradenství – audity – školení
Společnost KONFIRM, spol. s r. o., Brno byla založena v roce 1993 s cílem
poskytovat nezávislé poradenské a konzultační služby v oblasti managementu
podniků a systémů jakosti. Zpočátku byla činnost společnosti zabezpečována
pro zemědělské a potravinářské podniky. Od roku 1995 byla činnost rozšířena
i na podniky z jiných oblastí s důrazem na systémy jakosti dle standardu
ISO 9001 a systémy environmentálního managementu ISO 14001. V současné
době se společnost soustředí na poskytování nadstandardního poradenství
v oblasti potravinářského průmyslu a prvovýroby.
Divize integrovaných systémů
Hlavní náplní divize je poskytování poradenských a konzultačních služeb při
zavádění a udržování systémů ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 a PAS 220,
FSSC 22000, standardů BRC, IFS a GLOBALGAP. Divize rovněž realizuje spolupráci s potravinářskými podniky při zavádění systémů HACCP.
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III. Vinohradnictví a vinařství

Studijní obor Vinohradnictví a vinařství
Výuka vinohradnictví a vinařství má na Zahradnické fakultě MENDELU
se sídlem v Lednici dlouholetou tradici, která sahá až k začátkům vysokoškolského studia zahradnického oboru v Lednici. „Vinařský ústav“ byl od
samého počátku jedním z nejvýznamnějších.
V současné době je na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
schválená Ministerstvem školství ČR výuka oboru Vinohradnictví
a vinařství v prezenční i kombinované formě, v bakalářském a magisterském stupni studia. Pro doktorské studium je akreditován obor Zahradnictví, v rámci kterého je možné řešit doktorskou práci i z vinohradnictví.
V rámci výuky tohoto oboru je kladený velký důraz na získání nejnovějších teoretických poznatků a zároveň jejich okamžitou aplikaci v praxi.
Výuka se proto skládá z teoretických přednášek a praktických cvičení.
Praktická cvičení a vybrané přednášky zejména z vinohradnických předmětů probíhají v praxi, přímo ve vinicích nejlepších vinařských podniků
v České republice. Výukou v praxi jsou studenti přímo konfrontováni se
svými teoretickými poznatky a mohou si vyzkoušet získané vědomosti
v reálných podmínkách.
Studijní plán je sestavený z předmětů všeobecného odborného základu,
ekonomických disciplín a profilových předmětů. Profilové předměty jsou
zaměřené na biologii révy vinné,
ampelografii révy vinné, základy vinařství, enologii, agrotechniku révy
vinné, chemii a biochemii vína, mikrobiologii vína, management kvality
ve vinohradnictví a také ekologické
vinohradnictví a vinařství. Profil
absolventa je zaměřený také na segment studentů, kteří mají zájem
o sommeliérství a senzorické hodnocení vína.
V průběhu studia mají studenti
možnost absolvovat také exkurze ve
vinařských podnicích, výzkumných
ústavech a odborných školách v zahraničí, zejména v Rakousku, Maďarsku, Německu, Slovensku a Slovinsku. Studenti mají rovněž možnost studovat na univerzitách v zahraničí ve
vyspělých vinařských zemích, jako jsou Rakousko, Německo nebo Francie.
V rámci obou typů studia studenti řeší závěrečné práce, bakalářskou
práci a diplomovou práci. Obě práce spolu v mnoha případech souvisí.
V rámci bakalářské práce studenti soustředí nejnovější poznatky z odbor-
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Praktická výuka biologie
révy vinné ve vinohradu.
Studium morfologie
kořenového systému.
Foto: P. Pavloušek,
2012.

né a vědecké literatury a v rámci diplomové práce potom provádí vlastní
pokusy. Diplomové práce jsou zaměřené na řešení aktuálních problémů
vinohradnictví a vinařství, mezi které patří např. hodnocení pěstitelských
a enologických vlastností PIWI odrůd, vliv podnože na kvalitativní parametry hroznů, hodnocení kvalitativních parametrů hroznů, vliv mikrooxidace na kvalitu vína,
vliv použité technologie
na kvalitu vína a otázky
autenticity vína. Nejzajímavější výsledky závěrečných prací jsou publikované v odborné a některé také ve vědecké
literatuře. Toto vzájemné
propojení podporuje u studentů vztah k experimentování a neustálé aplikaci nejaktuálnějších poznatků přímo v praxi. Závěrečné práce řeší studenti v pokusných vinicích
a vinařském provozu na Zahradnické fakultě nebo ve vinohradnických
a vinařských podnicích v České republice.
Na základě spolupráce s profesními svazy a odbornými organizacemi
mají studenti možnost zúčastnit se seminářů a odborných konferencí,
které probíhají v České republice. Významná je zejména účast studentů na
konferenci VinoEnvi v rámci předmětu Ekologické vinohradnictví a vinařství a workshopech zaměřených na ekologické vinohradnictví.
Velká většina absolventů pracuje po ukončení studia přímo v oboru vinohradnictví a vinařství. Zaměstnanost absolventů v oboru dosahuje
téměř 100 %. Pouze velmi malá část absolventů odchází do státní správy
a služeb.
Je proto celkem zřejmé, že cílem výuky studentů je poskytnout jim co
nejužší propojení teorie a praxe. Významným prostředkem k dosažení
tohoto cíle bylo zapojení externistů do výuky studentů v bakalářském
a magisterském stupni studia. V uplynulých letech byla proto navázaná
spolupráce s agronomy ve vinicích, technology ve vinařských provozech,
poradci v oblasti enologie, ale také pracovníky ze státní správy a výzkumu,
kteří se aktivně podíleli na výuce vybraných předmětů. Výuka vybraných
předmětů proto často probíhala přímo v organizacích přednášejících, tzn.
na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském ve ZnojměOblekovicích, Státní zemědělské a potravinářské inspekci v Brně, nebo
některých vinařských laboratořích.
Na základě konzultací se studenty je možné konstatovat, že propojení
teorie a praxe bylo studenty všech stupňů studia vysoce oceňované a studenti vyjádřili přání, aby se pokračovalo v nastaveném trendu.
Cílem do budoucna je proto propojení teorie a praxe ve všech profilových odborných disciplínách, na které by se měli zaměřit všichni garanti
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předmětů. K tomuto účelu je vhodná také stále častější aplikace blokové
výuky, která umožní vyučovat danou problematiku právě v tom období,
kdy je možné ji co nejnázorněji prakticky demonstrovat. Významné je také
další pokračování v nastaveném trendu zapojení externistů do výuky
a zvýšit podíl praktických exkurzí v zahraničí.
Díky vzájemným vztahům a spolupráci garanta oboru s významnými
pracovišti v Rakousku, Maďarsku, Německu, Slovinsku, Francii, Švýcarsku jsou vytvořené ideální podmínky k tomu, aby studenti získávali zkušenosti v zahraničí.
Mezi absolventy Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně patří
většina vinohradníků a vinařů v České republice i na Slovensku. Cílem do
budoucna je proto pokračovat v tomto trendu, zachovat pozitivní vztah
vinohradníků a vinařů „k Lednici“ a trvale prokazovat, že výuka oboru na
Zahradnické fakultě MENDELU patří mezi nejkvalitnější.
Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Garant oboru Vinohradnictví a vinařství
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Ústav vinohradnictví a vinařství

Hybrid ze šlechtitelské
práce ústavu. Autor
hybridu: Pavel
Pavloušek.
Foto: P. Pavloušek,
2012.

Ústav vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy
univerzity v Brně je především garantem studijního oboru Vinohradnictví
a vinařství. Zaměstnanci ústavu jsou garanty a vyučujícími jednotlivých
odborných předmětů.
Ústav vinohradnictví a vinařství se zabývá také velmi intenzivně výzkumem v daném oboru. Jako pokusné plochy pro výzkum využívá 4 ha
vlastních vinic, které se nachází
v areálu pracoviště Mendeleum ve
viniční trati „Na Valtické“. V pokusné vinici se nachází rozsáhlá sbírka
genových zdrojů révy vinné, která
představuje asi 350 položek. Velkou
většinu této kolekce tvoří odrůdy
révy vinné se zvýšenou odolností
k houbovým chorobám. S využitím
těchto odrůd probíhá také vlastní
šlechtění. Šlechtitelská plocha počítá
téměř 2000 semenáčů, které se hodnotí v rámci výzkumné aktivity členů
ústavu a dizertačních prací. V posledním období jsou už vybrané
hybridy, které jsou určené k přihlášení do odrůdových zkoušek na následné registraci odrůd. Jedná se v této fázi především o stolní odrůdy,
určené pro přímou konzumaci hroznů.
Významnou část výzkumných aktivit tvoří také hodnocení pěstitelských
a enologických vlastností odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k houbovým chorobám. Výsledky těchto pokusů jsou publikované v odborných
časopisech, vědeckých časopisech v České republice a zahraničí, a mezinárodních a světových kongresech. Díky tomu se výzkumná aktivita ústavu
stává mezinárodně známou, což otvírá cestu pro mezinárodní spolupráci.
Další významná část výzkumu na Ústavu vinohradnictví a vinařství je
založená na analytických rozborech složení vína. Vína se analyzují s ohledem na obsah zdravotně prospěšných fenolických látek, profilů cukrů
a kyselin a také aromatických látek. Tyto analýzy se využívají k hodnocení
vín na základě autenticity geografického původu a výsledky jsou publikované v impaktovaných časopisech.
Dlouhodobě probíhá na ústavu výzkum zaměřený na kvalitativní parametry hroznů. Významné jsou v tomto směru především dusíkaté látky
v hroznu, které jsou významné pro kvalitu hroznů. Výzkum dusíkatých
látek je komplexní a směřuje od hroznů až k výživě vína a případně vlivu
na kvašení.
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V rámci vinohradnického výzkumu Ústav vinohradnictví a vinařství
spolupracuje také s vinařskými podniky v praxi, jako jsou Bohemia Sekt
Starý Plzenec, Znovín Znojmo nebo Sonberk Popice a Moravíno Valtice.
Na ústavu je k dispozici také sklepní
hospodářství pro výzkum v oblasti vinařských technologií. V nádobách o objemech 25–200 l se zkouší nové enologické
postupy ve vztahu k odrůdě, případně
zralosti hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství je velmi úspěšný i na mezinárodní scéně. Největším světovým úspěchem členů ústavu
je ocenění monografie Doc. Ing. Pavla
Pavlouška, Ph.D. „Pěstování révy vinné –
Moderní vinohradnictví“, která získala významné světové ocenění „Prix de l´OIV“
v jedné z hlavních kategorií „Viticulture“
pro rok 2012. OIV – Mezinárodní úřad
pro révu vinnou a víno v Paříži oceňuje
každoročně nejvýznamnější publikační aktivity na základě vědecké a vzdělávací hodnoty a tato cena má velmi vysokou hodnotu ve vinohradnickém
a vinařském odborném a vědeckém světě.
Ústav vinohradnictví a vinařství má velký zájem o spolupráci s podniky,
které se zabývají vinohradnictvím a vinařstvím. Ústav nabízí svoje schopnosti a vědeckou a odbornou erudici pro řešení problémů praxe.

Víno z produkce Ústavu
vinohradnictví
a vinařství.
Foto: J. Dohnal, 2013.

doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
docent na Ústavu vinohradnictví a vinařství
Vinný sklep Zahradnické
fakulty MENDELU
v podzemí tzv.
Genobanky v Lednici.
Foto: archiv PR ZF
MENDELU.
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Možnosti ekologizace produkce
nejen ve vinařství
Ochrana révy vinné proti chorobám a škůdcům je významnou položkou nákladů pro vinaře. V současnosti je také významný tlak na omezení
spotřeby pesticidů v rámci „Národního akčního plánu ke snížení spotřeby
pesticidů v České republice.“ Od roku 2014 bude používání obecných
zásad integrované ochrany pro zemědělce povinné, resp. jednou z podmínek pro získávání dotací.
Výše uvedené snížení spotřeby pesticidů lze dosáhnout mimo jiné následujícími opatřeními:
1. Využíváním metod krátkodobé nebo dlouhodobé prognózy a signalizace.
2. Využitím rezistentních odrůd révy vinné „PIWI“.
3. Využíváním ekologických prostředků ochrany rostlin.

Metody krátkodobé prognózy a signalizace
V tomto případě se ošetření provádí na základě skutečného infekčního
tlaku choroby nebo škůdce. Ochrana se provádí pouze v případě, že škody
způsobené škodlivým činitelem jsou vyšší než náklady na samotnou
ochranu. Tímto se vyloučí ošetřování pouze na základě fenologických fází
rostliny bez ohledu na infekční tlak. Metody prognózy a signalizace v rámci integrované ochrany rostlin umožňují konečnému uživateli pracovat
s jednoduchými informacemi – neošetřovat, ošetřovat a jakým přípravkem. Tímto se zabrání hospodářsky významným škodám na zemědělských
plodinách včetně révy vinné za minimalizování použití pesticidů.
Na základě průběhu meteorologické situace se stanovuje infekční tlak
škodlivého činitele. Stanovení infekčního tlaku se děje na základě těchto
pravidel:
1. K hospodářsky významnému výskytu škodlivého činitele dojde
v tom případě, jsou-li splněny „předpoklady“, tj. určitý přesně stanovený průběh meteorologické situace, který epidemii předchází (krátkodobá prognóza) a „podmínky“, tj. určitý přesně stanovený průběh
meteosituace, který následuje po „předpokladech“ (signalizace).
2. Jestliže jsou splněny „předpoklady“ a nebyly splněny „podmínky“,
k hospodářsky významnému výskytu nedojde.
3. Jsou-li splněny „podmínky“ a nebyly splněny „předpoklady“, k hospodářsky významnému výskytu škodlivého činitele rovněž nedojde.
Pro přesné stanovení je nutné provádět pravidelná hlášení následujících
údajů: úhrn týdenních srážek, fenologie sledovaných plodin a provedená
ošetření.
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U révy vinné je prognóza zpracována pro následující škodlivé činitele:
plíseň révová (Plasmopara viticola), padlí révové (Uncinula necator syn. Erysiphe
necator), plíseň šedá (Botryotinia fuckeliana, anamorfa Botrytis cinerea), obaleči na
révě vinné (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana).
Krátkodobá prognóza a signalizace je dále zpracována u následujících
škodlivých činitelů: na jabloních se jedná o strupovitost (Venturia inaequalis), padlí jabloňové (Podosphaera leucotricha) a obaleče jablečného (Cydia
pomonella). Na broskvoních kadeřavost (Taphrina deformans) a padlí (Sphaerotheca pannosa). Na meruňkách hnědnutí listů meruněk (Gnomonia erythrostoma) a moniliová spála třešně, višně a meruňky (Monilinia laxa).
Ze zelenin se jedná o plíseň bramborovou (Phytophthora infestans) a padlí
(Oidium lycopersici) na rajčatech. Plíseň okurková (Pseudoperonospora cubensis)
a padlí okurky (Erysiphe cichoracearum a Sphaerotheca fuliginea). Plíseň cibulová
(Peronospora destructor) na cibuli seté.
Dále na chmelu plíseň chmelová (Pseudoperonospora humuli).
Z polních plodin je to padlí travní (Blumeria graminis) a stéblolam (Tapesia yallundae syn. Cercosporella herpotrichoides) na pšenici ozimé, hlízenka
obecná (Sclerotinia sclerotiorum), plíseň šedá (Botryotinia fuckeliana, anamorfa
Botrytis cinerea), mšice maková (Aphis fabae) a mšice slívová (Brachycaudus
helichrysi) na slunečnici seté. Na řepě cukrové se jedná o skvrničnatku řepnou (Cercospora beticola), padlí na řepě (Erysiphe betae) a mšice, a to mšice
maková (Aphis fabae) a mšice broskvoňová (Myzus persicae). Dále plíseň
bramborovou (Phytophthora infestans) na bramboru.
Z obecných prognóz se jedná o drátovce (Elateridae – larvae). Je zpracovávána také dlouhodobá prognóza rojení chrousta obecného (Melolontha
melolontha) a škodlivosti ponrav, se kterou je zemědělská veřejnost seznamována v odborném tisku.
V České republice uvedené metody využívají Školní zemědělský podnik
Žabčice, Vinofrukt a. s. Dolní Dunajovice, Ing. Zdeněk Jakubčík Šakvice
a řada dalších.
Ing. Antonín Muška
Problematikou krátkodobé prognózy a signalizace chorob a škůdců pěstovaných plodin se zabývá více než padesát let. Byl dlouholetým pracovníkem
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu Brno (dnes Státní rostlinolékařská správa – Sekce přípravků na ochranu rostlin) a Ústredného kontrolného
a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho Bratislava. Pracoval také jako
agronom specialista pro ochranu rostlin na Štátnom majetku Hubice,
v bývalém okrese Dunajská Streda na jižním Slovensku.
Od roku 1961 zpracoval Ing. Antonín Muška celou řadu metod v České republice i na Slovensku, jako např. prognózu a signalizaci pro plíseň bramborovou na bramborách, peronosporu, padlí a plíseň šedou na révě vinné a peronosporu na chmelu. Některé metody byly také ověřovány v zahraničí,
v Maďarsku a Norsku.
Je nositelem tří osvědčení metod signalizace
Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej republiky.
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Antonín Muška nejml.
Anna Mušková
Ing. František Muška, Ph.D.
Táborská 21, Brno, 615 00, tel. 534 009 348, mobil. 607 187 895, e-mail:
muska34@email.cz
Společně se svým otcem, Ing. Antonínem Muškou nabízí tento servis pro
zemědělské podniky.

Využití rezistentních odrůd révy vinné „PIWI“
Prvním impulsem pro pěstování rezistentní révy vinné byl výskyt mšičky révokaze (Viteus vitifoliae) v 19. století v Evropě. Do Evropy byla zavlečena v letech 1858–1862. Během 20 let ve Francii zničila 1 000 000 ha
vinic. Na území České republiky se poprvé vyskytla v Šatově v roce 1890.
Jedinou možnou obranou bylo pěstovat evropskou révu vinnou na podnožích americké révy vinné, která je k uvedenému škůdci odolná.
Později se hledaly možnosti pěstování rezistentní révy vinné k nejvýznamnějším chorobám padlí, plísni révové a plísní šedé. Již dříve na území
České republiky vzniká vědeckovýrobní sdružení Resistant Velké Bílovice
(Ing. Sedlo, Doc. Michlovský, Ing. Mádl, pan Peřina).
V současnosti jedním z nejvýznamnějších center pro pěstování těchto
odrůd je sdružení PIWI (http://www.piwi-international.org/). Regionálním zástupcem tohoto sdružení pro Českou republiku je Vinařství Sádek,
které nabízí praktické zkušenosti s pěstováním odrůd Solaris, Hibernal,
Hibia, Festivalnyj, Regent.
Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita Praha,
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
Katedra zahradnictví
Vinařství Sádek, 675 23 Kojetice na Moravě 175,
mobil: 602 721 625, e-mail: lampir.lubomir@seznam.cz

Využívání ekologických prostředků ochrany rostlin
K ekologickým prostředkům ochrany rostlin je možné zařadit např.
vodné a suché extrakty a silice, které se aplikují na rostliny. Pro výrobu
tekutého extraktu jsou využívány suroviny přírodní povahy – plody, natě,
kořeny, listy, květy rostlin. V oblasti přírodních hnojiv ve spolupráci
s pěstiteli vinné révy vznikly dva nové přípravky s hnojivými a antibakteriálními účinky. Jedná se o vodné koncentrované extrakty s minimálním
obsahem sušiny 10 %. Základem je výluh z kopřivy a přesličky. Extrakce
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je šetrná a řízená. Výluh z kopřivy obsahuje soubor účinných látek ve vodě
rozpustných včetně chlorofylu. Tyto účinné látky mají kladný vliv na zvýšení obranyschopnosti rostlin vůči stresům, chorobám a škůdcům. Dále
zabezpečují částečnou výživu rostlinných pletiv a dochází k celkovému
zvýšení vitality rostliny.
Výluh z přesličky obsahuje antiseptické a antibakteriální látky. Tyto látky mají účinek protiplísňový a protipožerový.
Aplikace extraktů postřikem na vinice se osvědčila. Spolupráce s vinaři
probíhá již pět let. Výrobou vodných, suchých extraktů a silic určených
pro další zpracovatele a výrobce potravin, kosmetiky a přírodních hnojiv
se zabývá např. Společnost PLANTA MEDICA, a. s.
Ing. Radek Váňa
PLANTA MEDICA a. s., V kolkovně 3, 110 00 Praha 1,
mobil: 605 264 605 e-mail: vana@e-plantamedica.com

71

IV.
ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ
ARCHITEKTURA
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Studijní obor Zahradní
a krajinářská architektura
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je jedinou fakultou
v České republice, která poskytuje úplné vysokoškolské vzdělání v oboru
Zahradní a krajinářská architektura. Tento obor je jedním ze dvou oborů
studijního programu Zahradní a krajinářská architektura. Druhým oborem
programu je na bakalářském stupni studia obor Zahradní a krajinářské
realizace a na stupni magisterském obor Management zahradních a krajinářských úprav. Výuku všech oborů studijního programu Zahradní a krajinářská architektura zabezpečují zejména tři ústavy: Ústav zahraní a krajinářské architektury, Ústav plánování krajiny a Ústav biotechniky zeleně,
který bude představen v další kapitole. Obor Zahradní a krajinářská architektura je možné na Zahradnické fakultě MENDELU studovat ve třech
stupních – jako čtyřleté bakalářské, ukončené titulem „bakalář“ (Bc.), dvouleté navazující magisterské, ukončené titulem „inženýr“ (Ing.) a čtyřleté
doktorské studium, ukončené titulem „doktor“ (Ph.D). Úspěšně ukončené
magisterské studium tohoto oboru dává, po splnění potřebných náležitostí
zkoušky odborné způsobilosti, absolventovi možnost stát se členem České
komory architektů (ČKA), používat chráněný titul „autorizovaný krajinářský
architekt“ a působit jako svobodný architekt, neboť toto vzdělání je chápané jako vzdělání uznané (jediné v ČR). Součástí přijímacího řízení ke studiu
bakalářského stupně je kromě jiného i talentová zkouška.
V prvních ročnících bakalářského stupně studia získávají studenti především obecné odborné znalosti, které mají průpravný charakter, a to jak
z oblasti biologických disciplín, např. Botanika, Klimatologie, Ekologie,
Dendrologie, tak z oblasti disciplín uměleckých, jako jsou Teorie a vývoj
zahradní architektury, Dějiny umění, Výtvarná tvorba, Základy prostorové
kompozice apod. Ve vyšších ročnících se pak studentovi dostává již oborových informací, zaměřených nejen na rozšíření jeho teoretických znalostí, příkladem mohou být předměty jako Nauka o krajině, Zahradně architektonická tvorba, Materiály a konstrukce, Použití rostlin, Květinářství
nebo Urbanismus, ale je veden také k tomu, aby byl schopen své teoretické vědomosti aplikovat v praktických činnostech. Takovýto způsob aplikace je využíván v předmětech ateliérového charakteru (např. Ateliér biotechniky, Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Workshop), kde se
student setkává s konkrétním problémem, který musí na základě svých
doposud získaných znalostí a za pomoci individuálních konzultací s vyučujícím správně vyřešit.
V magisterském stupni studia se studenti ve výuce zaměřují na prohlubování svých schopností syntetického myšlení a řešení problémů z mnoha
oblastí oboru, které uplatňují při studiu předmětů především ateliérového
charakteru (Ateliér navrhování, Ateliér krajinného plánování nebo Ateliér
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projektování). Znalosti studentů jsou prohlubovány také v oblasti teoretických odborných disciplín, jako je např. Krajinná ekologie, Krajinné
plánování, Architektura a stavby či Interiérové květinářství. Velká pozornost je věnována zpracování závěrečné, tj. diplomové práce, která má být
prací prokazující schopnosti a dovednosti studenta v oblasti plánování,
navrhování a projektování v oboru zahradní a krajinářská architektura.
V rámci studia se může student profilovat dle svých individuálních zájmů
a představ o budoucím uplatnění v praxi pomocí výběru volitelných předmětů. Tyto může volit z široké nabídky Zahradnické fakulty MENDELU,
celé Mendelovy univerzity v Brně, ale také z nabídky jiných univerzit.
Studentům všech stupňů studia je v rámci kreditního systému (ECTS)
umožněno semestrální či několika semestrální studium na partnerských
zahraničních univerzitách. Významnou součástí výuky na oboru zahradní
a krajinářská architektura jsou terénní cvičení, která umožňují studentovi
ověřit si své teoretické znalosti in situ. Oblíbená jsou obzvláště terénní
cvičení zaměřená na studium děl zahradní architektury v Itálii, Francii
a Anglii, která jsou studentovi nabízena jako samostatný předmět.
Součástí studia na oboru Zahradní a krajinářská architektura je i povinná odborná praxe v rozsahu 7 týdnů ve specializované odborné firmě.
Studijní plán tak svému absolventovi umožňuje získat znalosti a dovednosti z mnoha oblastí oboru jak na úrovni teoretické, aplikační, tak praktické. Velký důraz je kladen na vyvážený poměr biologických, technických
a uměleckých disciplín, stejně jako na správný poměr teoretických a praktických znalostí. Absolvent oboru se pak v praxi uplatňuje v celé řadě
oblastí činnosti krajinářského architekta – může působit jako samostatný
projektant i jako člen multidisciplinárního týmu, uplatnění najde v orgánech státní správy a samosprávy, v orgánech památkové péče, ochrany
krajiny apod., kde má možnost svou činností významně pozitivně ovlivnit
kvalitu životního prostředí, prostředí každodenního pobytu člověka jak
v urbanizované, tak v přírodní krajině. Významné uplatnění může nalézt
také jako specialista v oblasti školství nebo výzkumu.
Výuku na oboru Zahradní a krajinářská architektura zajišťují především
členové třech odborných ústavů, které tvoří obor. Je to Ústav zahradní
a krajinářské architektury, Ústav biotechniky zeleně a Ústav plánování
krajiny. Studenti všech stupňů studia jsou často zapojováni do výzkumné
činnosti ústavů. V menší míře např. v rámci zpracování tématu bakalářské
práce, častěji prací na tématu diplomové práce, ale většinou se k výzkumu
jednotlivých ústavů nebo celého oboru váží témata disertačních prací
v doktorském stupni studia. Studenti doktorského stupně studia jsou také
často členy jednotlivých výzkumných týmů na pracovišti. Výzkumné úkoly, které řeší jednotlivé ústavy oboru, jsou směřovány do oblastí podle
odborného zaměření ústavů, tj. do oblasti dotváření a spoluvytváření urbánních prostorů, do oblasti biotechnických opatření, správy a managementu zeleně, či do oblasti dotváření a ochrany krajiny ve vztahu k výrobě, bydlení, rekreaci a dopravě. Oborově je pak výzkum zaměřen na
vyvíjení metod a nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních,
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uměleckých a historických souvislostí v rozvoji městského i venkovského
prostředí.
Specifickou formou výzkumu je na oboru Zahradní a krajinářská architektura výzkum formou projektování. Mnozí pedagogové na oboru jsou
autorizovanými osobami činnými v projekční a realizační praxi a tudíž
mohou studenty ovlivnit nejen v oblasti teoretické, ale výrazně i poznatky
ze své odborné praxe. V rámci smluvních vztahů mezi jednotlivými ústavy
oboru a externími subjekty se do procesu plánování, navrhování a projektování v oboru Zahradní a krajinářská architektura zapojují také studenti
a tím se výrazným způsobem prolínají výsledky výzkumu a výuky.
Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Zástupce garanta oboru Zahradní a krajinářská architektura
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Ústav zahradní a krajinářské architektury

Studie Čtvrť 1. Máje,
Bojkovice. Autor návrhu:
Bc. Kateřina Weissová.
Ateliér navrhování ZaKA.
Garant předmětu: prof.
Ing. Jiří Damec, CSc.
Vedoucí práce: Ing. arch.
Dagmar Bowyer. 2012.

Ústav zahradní a krajinářské architektury je ve své pedagogické, tvůrčí,
výzkumné odborné činnosti zaměřen na zahradní a krajinářskou architekturu, plánování a navrhování veřejných prostor, teorii a historii zahradního
umění. V pedagogické činnosti se rovněž podílí na utváření teoretického
základu studenta v oblasti obecné teorie umění, výtvarné výchovy, kresby
a modelování. Veškerá tvůrčí činnost pedagogů ústavu se synteticky promítá v ateliérové výuce studentů v I. až VI. ročníku, v konkrétních a individuálních zadáních reflektujících soudobé problémy spoluvytváření
a dotváření prostředí v sídlech a krajině.
Teorie a vývoj zahradní architektury jako jeden z prvních povinných
předmětů umožní posluchačům získat základní poznatky z teorie a vývoje
zahradního umění, jakož i základní orientace v komplexu problémů řešených metodami a prostředky krajinářské architektury v procesu spoluvytváření a dotváření urbánních prostorů. Přednášky jsou tematicky zaměřené na objasnění základních principů kompozice, především evropské zahrady. Důraz je
kladen na podrobný rozbor příkladů konkrétních
zahrad a charakteristiku práce s jednotlivými základními kompozičními
prvky jako jsou vegetace, terén, voda, architektura a umělecká díla.
Terénní cvičení Prameny zahradního umění je odbornou exkurzí za
účelem systematického studia vývoje slohového útvaru francouzské, italské a anglické krajinářské zahrady na konkrétních dílech. Program je doplněn o studium nejvýznamnějších příkladů vývojových tendencí zahradního umění v 19. a 20. století.
Cílem předmětu Péče o památky zahradního umění je poskytnout
posluchačům možnost orientace v problematice péče o památky krajinářské architektury a zahradního umění a jejich obnovy. Tematicky je výuka
zaměřena na obecné principy památkové péče i na specifickou problematiku péče o památky zahradního umění.
Cílem povinného předmětu Zahradně architektonická tvorba je seznámit posluchače s procesem a principy tvorby prostorů urbánní a suburbánní krajiny, v nichž lze uplatnit formy a ducha zahrady manipulací
s terénem, vodou, vegetací, stavbami a artefakty a zapojit je do systému
s cílem spoluvytvářet a dotvářet harmonické životní prostředí sídla a podílet se na kvalitě života jeho obyvatel.
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Dovednost vytvoření harmonické kompozice je základním předpokladem kvalitního tvůrčího procesu zahradního architekta. Teoreticky i prakticky zaměřený předmět Základy prostorové kompozice proniká do
primárních zákonitostí kompozice, objasňuje její základní prvky, jejich
vlastnosti a způsob vnímání lidským zrakem. Následně se věnuje způsobům organizace kompozičních prvků, jejich vzájemným interakcím i specifikům působení na pozorovatele. Důraz je kladen na rozvoj tvůrčích
schopností, citu a vnímavosti studentů ke svému okolí.
Cílem předmětu Výtvarná tvorba je rozvoj a kultivace schopnosti posluchačů vyjádřit základními výtvarnými prostředky – zejména kresbou –
předmětnou skutečnost, naučit se a rozvíjet práci s různorodým kresebným materiálem a technikami kresby, seznámit posluchače se základy
kompozice a perspektivy. Předpokladem úspěšného osvojení si kresebných dovedností je soustavná samostatná tvůrčí práce mimo rámec povinné výuky. V rámci magisterského studia se posluchači seznamují s technikou malby, zákonitostmi barevné harmonie a s grafickými technikami
výtvarného vyjadřování. Malba viditelné skutečnosti je zaměřena na architekturu, krajinu a stylizované formy. Cílem pětidenního soustředěného
kurzu Kresba v přírodě je prokázat a současně prohloubit schopnost
posluchačů využít vyjadřovacích dovedností, které získali v předmětech
Výtvarná tvorba I.–IV. pro kultivované výtvarné zobrazení krajinného
a přírodního prostředí kresebnými a malebnými technikami.
Základní informace o stavebních materiálech a konstrukcích používaných v zahradní a krajinářské architektuře poskytuje posluchačům předmět Materiály a konstrukce I. Jeho cílem je rozvíjet tvůrčí schopnosti
a dovednosti v projektové přípravě staveb malých forem a při stavebnětechnických řešeních zahradních realizací. Navazující předmět Materiály
a konstrukce II. je zaměřen na problematiku volby materiálů pro vybrané

Studie centrální části
Bojkovic. Autor návrhu:
Bc. Iveta Horáková.
Ateliér navrhování ZaKA.
Garant předmětu: prof.
Ing. Jiří Damec, CSc.
Vedoucí práce: Ing. arch.
Dagmar Bowyer. 2012.

Studie centrální části
Bojkovic. Autor návrhu:
Bc. Ján Augustín. Ateliér
navrhování ZaKA.
Garant předmětu: prof.
Ing. Jiří Damec, CSc.
Vedoucí práce: Ing. arch.
Dagmar Bowyer. 2012.
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stavební konstrukce uplatňované v krajinářské tvorbě, jejich zpracování
z polotovaru a montáž prvků včetně zásad zpracování projektové dokumentace.
Předmět Dějiny umění seznamuje posluchače s přehledem dějin a vývojových proměn výtvarného umění se zaměřením na malířství, sochařství
a architekturu od nejstarších dob, přes období středověku, renesanci a baroko. Studenti získají oborově specifické kompetence v podobě schopnosti
vnímat tvorbu v ploše a prostoru a orientovat se ve fázích vývoje měst.
V magisterském stupni studia se předmět zabývá dějinami a vývojovými
proměnami výtvarného umění 19. a 20. století, seznamuje posluchače
s aktuálními výtvarnými a architektonickými tendencemi a rozšiřuje oborově specifické kompetence o schopnost uplatnit kompoziční principy
a pravidla v praxi. V průběhu magisterského studia je možné zvolit předmět Estetika.
Ateliéry ZaKA jsou nedílnou součástí studia bakalářského i magisterského. Studenti jsou uvedeni do problematiky plánování, navrhování
a projektování v oboru zahradní a krajinářské architektury. Od prvních
Ateliérů jsou studenti seznamování se základními složkami architektonického výkresu a možnostmi jeho zpracování se zaměřením na základní typy
výkresové dokumentace pro úroveň studie. Cílem předmětu je umožnit
iniciaci rozvoje tvůrčího potenciálu studenta a hledání jeho ideální vyjadřovací techniky. V ateliérové tvorbě student syntetizuje poznatky teoretické i praktické s cílem komplexně formulovat řešení zadaného zahradněarchitektonického celku. Základem ateliérové práce je komplexní analýza
řešeného území, ústící v definování problémů. Pracovní metodou je hledání variantních návrhových řešení spolu s obhajobou návrhových etap
v rámci ateliérových kritik. Hlavním cílem předmětu v navazujícím magisterském studiu je trénink a prohloubení kreativních schopností studenta
s uplatněním syntetického přístupu v použití všech doposud získaných
znalostí z profilových teoretických disciplín. U jednotlivých zpracovávaných témat je požadován komplexní přístup k řešení, zvláštní důraz je
kladen na koncept řešeného prostoru a jeho hluboké propracování v průkazném měřítku v půdorysech, řezech, pohledech, perspektivách a virtuálních prostorových modelech. Požadováno je technické řešení, znalost
materiálů a technologií a jejich vhodné kombinace.
Předmět Architektura a stavby uvádí studenta do vývojových období
architektury od začátku 19. století do současnosti. Cílem předmětu je získat hluboké znalosti v oblasti teorie a vývoje architektury. Problematiku
architektury začleňuje do širšího rámce, uvádí architektonický tvůrčí proces ve vazbách na spolupracující obory a disciplíny. Zaměřuje se především na výtvarnou stránku architektury. Pozornost je věnována architektonickým směrům a tendencím posledních desetiletí, zároveň se věnuje
tendencím a směrům v architektuře 19. a 20. století včetně zahradních
staveb současnosti.
Cílem předmětu Urbanismus je seznámit posluchače s vývojem plánování a stavby sídel od prehistorie po soudobé město. Přednášky jsou tema-
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ticky zaměřeny na klíčová období vývoje urbánního prostoru. Výklad
vývoje osídlení a jeho forem se soustřeďuje na evropský civilizační okruh
a významné kultury asijského a amerického kontinentu. Následující část
předmětu objasňuje problematiku utváření městských a venkovských sídel.
V přednáškách a cvičeních si studenti osvojí základy urbanistického navrhování, které jsou přípravou pro ateliérovou tvorbu a následnou praxi.
Výchozími předměty pro Workshop I. jsou Ateliéry navrhování ZaKA
a Ateliér krajinného plánování. Cílem předmětu je podpora tvořivých
schopností a návyků studenta v intenzivním nasazení ve stanoveném čase,
za účelem dosažení ucelené grafické a verbální formulace individuálního
urbanistického, krajinářského, architektonického a výtvarného řešení
komplexu problémů modelového území. Obsahem předmětu je zpracování urbanistické, krajinářské, architektonické a výtvarné studie modelového území.
Akademická zahrada
Zahradnické fakulty
v Lednici byla slavnostně
otevřena 26. září 2011.
Autor návrhu: prof. Ing.
Jiří Damec, CSc.
Vizualizace: Ing. arch.
Lukáš Fišer. 2005.

Členové Ústavu zahradní a krajinářské architektury jsou k roku 2012 aktuálně zapojeni ve třech projektech Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK). Ve své vědecko-výzkumné činnosti se
podílí na řešení projektu Metody a nástroje krajinářské architektury pro
rozvoj území Ministerstva kultury České republiky v rámci programu Národní a kulturní identita.
Mendelova univerzita v Brně je jedinou univerzitou v České republice,
která je členem mezinárodní sítě LE:NOTRE Thematic network in Landscape Architecture. Ústav zahradní a krajinářské architektury je koordinátorem mezinárodní spolupráce v rámci této sítě pro Českou republiku.
Ing. arch. Dagmar Bowyer
asistentka na Ústavu zahradní a krajinářské architektury
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
docentka na Ústavu zahradní a krajinářské architektury
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Ústav plánování krajiny

Krajina v okolí
Hustopečí. Její využívání
a vnímání jednotlivými
aktéry. Prezentace
krajinářské studie
studentů zahradní
a krajinářské
architektury v rámci
předmětu Workshop –
krajinářské téma, ve
kterém jsou studenti
vedeni k rozvoji vlastní
kreativity, prohloubení
znalostí o plánování
rozvoje větších území
a týmové spolupráci.
Foto: M. Flekalová,
2011.

Ústav plánování krajiny zabezpečuje výuku předmětů pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského stupně studijního programu
zahradní a krajinářská architektura.
Studenti se nejdřív setkávají s předměty, které jim dávají prvotní informaci o krajině. Dovídají se o procesech, které se v ní odehrávají a postupně tak odkrývají složitý
systém vztahů a jevů
v krajině, kterou se učí
vnímat jako živý organismus. K závěru studia
už mají sami možnost
navrhovat konkrétní krajinářská opatření týkající
se managementu krajiny,
její nové funkční náplně
či ochrany.
V předmětech Nauka o krajině I. a II. se studenti učí porozumět hlavním procesům, které krajinu formovaly od jejího počátku po dnes. Získáním
teoretických poznatků potřebných pro pochopení krajiny jako systému
mohou porozumět i principům jejího formování, fungování, tomu, že vše
souvisí se vším. Z krajiny přírodní se stává kulturní krajina. Studenti se seznamují s jejími vlastnostmi a vývojem, ale i požadavky na současný management a ochranu krajiny. Vznik a formování sídel, zemědělství, lesnictví,
rybnikářství, dobývání nerostných surovin, ale i duchovní život lidí, jejich
potřeby, plány a ideje, to vše ovlivnilo kvalitu a fungování krajiny osídlené
člověkem. Ve cvičeních si studenti ve vlastních modelových územích vypracovávají první studie průzkumů a rozborů krajiny, čímž se učí jednak poznávat limity, hodnoty a problémy reálné krajiny, ale i interpretovat její
vlastnosti a hledat možnosti její efektivního využití či ochrany.
Stěžejní poznatky z ekologie můžou studenti získat v předmětech Ekologie, Ekologie I. a II., které je seznamují s ekologickými přístupy ke
krajině, a to např. i z pohledu filozofického a biologického, či prohlubují
poznatky o životním prostředí člověka, o jeho struktuře, vývoji a změnách
způsobených člověkem. Zabývají se i aplikací ekologických přístupů
v praxi a vypracovávají případové studie.
Na obsah ekologických disciplín navazuje i volitelný předmět Péče
o chráněná území přírody a krajiny. Jeho náplní je návrh plánů péče
o chráněná území a návrh programů druhové ochrany podle zákona číslo
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jejich následný monitoring.
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými ukázkami realizace
těchto plánů a programů a naučit je praktickému postupu při práci v terénu.
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Obecně ekologické vědomosti studenti dále uplatňují v úžeji profilovaných předmětech Krajinná ekologie I. a II. zaměřených na studium
problematiky ekologické stability krajiny. V praxi uplatnitelné např. pro
navrhování protierozních opatření, biotechnických opatření na charakteristických typech stanovišť či tvorbu územních systémů ekologické stability. Posluchači se v průběhu výuky prakticky seznamují s výsledky realizovaných projektů, řešících ekologické problémy.
Získané základní teoretické
i praktické poznatky a dovednosti o fungování složitého komplexu krajiny umožňují studentům pokračovat ve studiu komplikované problematiky plánování krajiny v předmětech Krajinné plánování I. pro ZKA,
Krajinné plánování I. a II.
a Územní plánování pro ZKA.
Společným cílem těchto předmětů je seznámit posluchače
s obsahem a významem plánovacích procesů, s metodami,
procedurou a legislativním
rámcem krajinného a územního
plánování v České republice, ale
i se soudobými trendy v evropském a světovém kontextu, se zaměřením na management krajiny podle principů udržitelného rozvoje.
V praktických ukázkách se seznamují s postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací
dokumentace a expertních posudků území s přihlédnutím k potřebám
zahradních a krajinářských architektů. Kromě toho se zabývají např.
i tématem pozemkových úprav, posuzováním vlivů na životní prostředí, krajinotvornými programy, možnostmi obnov území narušených
těžbou nerostných surovin a v dnešní době stále více se rozvíjejícím
tématem participativního plánování.
Formy, metody a techniky participativního plánování – plánování s veřejností – mají studenti možnost prakticky si vyzkoušet i ve volitelném
předmětu Seminář participativního plánování. Posluchači získávají
informace o možnostech spolupráce s veřejností a metodách, jak ji zapojit
a jak s ní pracovat v průběhu plánovacího procesu. Seminář probíhá za
účasti externích odborníků – expertů na problematiku participativního
plánování v České republice, a to zejména praktickou formou.
Studium těchto předmětů, znalost metod a současných trendů a potřeb
v krajinném plánování pomáhá studentům v praxi zdokonalit jejich
schopnosti interdisciplinárního řešení problémů v oboru, komunikovat
s experty v jiném oboru i s obyvateli – konečnými uživateli navrhnutého
prostoru.
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Vítězný návrh soutěže
„Oživení blanenského
nábřeží Svitavy“
studentek předmětu
Workshop II. (garant
doc. Ing. P. Kučera,
Ph.D.). Soutěž pro
studenty vysokých
architektonických
a zahradnických škol
vyhlásilo město Blansko
v únoru 2012. Návrh
studentek, dnes už
krajinářských
architektek Ing. Evy
Hlavinkové, Ing. Šárky
Sedlákové, Ing. Barbory
Šnajdarové, Bc. Pavlíny
Šťastné a Ing. Kristýny
Vejtasové pod vedením
Ing. Barbory Matákové,
Ph.D., postoupil
s dalšími dvěma návrhy
do semifinálového
výběrového kola, stal se
favoritem odborné
poroty a získal první
místo. V říjnu 2012 se
vítězný návrh „Oživení
blanenského nábřeží
Svitavy“ stal součástí
nového Strategického
plánu rozvoje města
Blansko pro období let
2013–2023. Vizualizace:
P. Šťastná, 2012.
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3D model terénu
Chráněné krajinné
oblasti Beskydy
vytvořen pomocí
softwaru ArcGIS.
Barevně je vyznačena
dohlednost kulturních
dominant. 3D model:
J. Sedláček, 2012.

Spolupráci a vzájemné komunikaci se studenti učí také v průběhu studia
předmětů zaměřených na analýzu, hodnocení a navrhování vybraných
modelových území, jako jsou Ateliér biotechniky I., Ateliér krajinného
plánování, Workshop – krajinářské téma a Workshop II. Ve všech
těchto předmětech studenti svou práci obhajují v průběhu semestru ve
třech tzv. kritikách, kde jsou konfrontováni s názory a doporučeními
svých kolegů – studentů a členů kolegia kritiky – svých pedagogů a externích lektorů, odborníků z praxe. Výsledkem práce studentů v Ateliéru
biotechniky I. je vytvoření podkladů pro režim péče o objekty sídelní
zeleně. V Ateliéru krajinného plánování navrhují na území správního
obvodu obce novou koncepci uspořádání krajiny podle platného stavebního zákona. Workshop – krajinářské téma probíhá na rozdíl od ateliérů formou trojtýdenního intenzivního blokového cvičení, ve kterém
studenti zpracovávají krajinářskou – územní studii
reálného území. Završením studia tzv. ateliérových předmětů je Workshop II., kterého cílem je
prověřit schopnosti studentů v souladu s požadavky „Autorizačního řádu“ České komory architektů – realizovat všechny výkonové fáze projekční činnosti. V rámci předmětu je to prováděno na tzv. vyžádaných
projektech, které jsou iniciovány ze strany veřejné správy v České republice a od partnerů univerzity. Výsledkem předmětu je odevzdání projektové
dokumentace pro stavební řízení konkrétního objektu. Předmět podporuje
také spolupráci mezi ústavy Zahradnické fakulty – jeho výuka je zabezpečována ve spolupráci s kolegy z Ústavu biotechniky zeleně.
Pro technické zvládnutí náročných úloh souvisejících s krajinným plánováním Ústav plánování krajiny garantuje výuku předmětů zaměřených
na použití geografických informačních systémů: Úvod do GIS, Krajinné
analýzy v GIS a GIS a krajinné interpretace. V těchto předmětech se
studenti postupně seznamují se základními pojmy, architekturou systému
ArcGIS a rozsahem jeho funkcí, následně s možnostmi ArcGIS Spatial
Analyst a ArcGIS 3D Analyst. Získávají tak znalosti a dovednosti v oblasti
tvorby map, pořizování a editace dat, jejich zpracování a analýzy. Naučí se
také, jak vytvářet a editovat prostorové modely a používat je např. pro
analýzy terénu, viditelnosti, sklonitosti, expozice apod.
Specifické dovednosti mohou studenti získat v úzce profilovaných volitelných předmětech Rekreace, Interpretace krajiny, Percepce a estetika krajiny a Audiovizuální percepce krajiny. Cílem předmětu Rekreace je získání znalostí o významu rekreace pro obnovu psychických
a fyzických sil člověka a základních vědomostí nezbytných pro koncepční
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navrhování různých rekreačních aktivit a zařízení v sídlech a v krajině.
Předmět je zaměřen na problematiku navrhování rekreačních území
a různých rekreačních aktivit vhodných pro daný krajinný typ. Praktické
zkušenosti získávají studenti formou jednodenní exkurze a teoretické znalosti si mohou ověřit při zpracování seminární práce.
Ve spolupráci s kolegy z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně probíhá volitelný předmět Interpretace
krajiny ve formě dvoudenního terénního kurzu. V modelových územích
získávají studenti znalosti dvou přístupů hodnocení krajiny, a to z pohledu geografického a krajinářského. Zaměřují se na analýzu různých
vrstev krajiny, způsoby „čtení“ terénu, využití mapových a obrazových
podkladů a možnosti společné interpretace. V mezioborových týmech
(krajináři–geografové) také spolupracují na plnění zadaných úkolů. Mají
tak možnost nejen poznat různé přístupy k hodnocení krajiny, ale i navázat kontakty a rozvíjet mezioborovou komunikaci vedoucí v praxi ke
snadnější spolupráci.
Vnímat, zaznamenat a jako budoucí krajinářští architekti i hodnotit ty
pické znaky a krásu krajiny se studenti učí v předmětu Percepce a estetika krajiny. Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy a technikou
vnímání krajinného prostoru člověkem, se způsoby záznamu vnímané
kvality krajiny a jejím hodnocením v rovině estetické. To vše pak v praxi
krajinářských architektů uplatňují např. ve zpracování expertních posudků
nebo plánů rozvoje území. Součástí výuky jsou kromě přednášek i praktická cvičení, zaměřená na vnímání krajiny méně obvyklými způsoby, např.
v nezvyklou denní dobu, na hodnocení její estetických kvalit prakticky
zkoušenými postupy v terénu, či na vlastní záznam krajiny různými způsoby, od mentálních map až po fotografické zachycení podle přesně stanovených postupů či volnou tvorbou.
Vnímání a zachycení krajiny ve fotografii a filmu je náplní volitelného
předmětu Audiovizuální percepce krajiny, který probíhá formou čtyřdenního intenzivního workshopu ve spolupráci s odborníky – profesionálním fotografem, filmařem a krajinářskými architekty. Cílem předmětu
je seznámit posluchače s principy a technikou vnímání, zachycení a interpretace krajinného prostoru a jeho specifik ve
fotografickém a filmovém
výtvarném umění, rozvíjet
jejich praktické technické
dovednosti fotografického a filmového snímku
a pod vedením zkušených odborníků si odzkoušet praktické postupy ve fotografickém a
filmovém zachycení fenoménů jedinečné krajiny, např. krajiny komponované nebo narušené, jako součást krajinné analýzy. Studenti si sami zpra-
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Scéna „Zatloukání
učitele Vlasáka do hory
blanickým rytířem“ na
motivy hry Blaník od
Járy Cimrmana, v podání
maňáskového divadla
Ústavu plánování
krajiny, byla součástí
představení turisticky
atraktivního
a propagovaného
mytického místa – hory
Blaník – v rámci exkurze
z předmětu Rekreace.
Foto: D. Vítovská, 2012.
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Kao-ling tchu je „hlína
z vysokého kopce“.
Nápověda v čínštině
měla přivést studenty
předmětu Interpretace
krajiny k identifikaci
místa, na kterém se
ocitli. Čím je tohle místo
typické a jedinečné
v porovnání s jinými
místy? Jakými
přírodními procesy bylo
vytvořeno? Moravský
Kras.
Foto: M. Flekalová,
2012.

covávají
a formou veřejného promítání prezentují audiovizuální projekt – krátký
film nebo fotografický cyklus.
Ústav plánování krajiny posiluje ve výuce předmětů i mezioborovou
spolupráci v rámci studijních programů na Zahradnické fakultě. Udržitelný rozvoj zemědělské krajiny je povinným předmětem magisterského
studijního programu Zahradnické inženýrství, oboru Řízení zahradnických
technologií ve dvou studijních specializacích, Jakost rostlinných potravinových
zdrojů a Vinohradnictví a vinařství. Cílem předmětu je poskytnout studentům
těchto oborů teoretické základy v oblasti
udržitelného rozvoje venkova prostřednictvím témat souvisejících s ochranou
přírody a krajiny, zemědělskou krajinou,
jejím využitím, revitalizací a managementem a využitím lidských zdrojů. Po absolvování předmětu studenti rozumí
základním ekologickým hodnotám krajiny a principům jejich ochrany, umí
zhodnotit udržitelnost dopadů lidských
aktivit na přírodu a krajinu a principy
udržitelného rozvoje krajiny mohou využít v praxi např. pro plánování
hospodaření formami šetrnými k životnímu prostředí.
Předmět Ovocný strom v krajině je pod názvem Fruit Trees and Cultural Landscapes vyučován v angličtině pro magisterský studijní program
Master of Fruit Science. Cílem předmětu je seznámit posluchače – zahraniční studenty s historií vývoje evropské kulturní krajiny a požadavky na
ochranu její identity. Zvláštní pozornost je věnována postavení ovocných
dřevin v krajině v kontextu jejího vývoje a využití ovocných dřevin v současné krajinářské tvorbě.
Ústav plánování krajiny svým zaměřením pokrývá kromě pedagogické
činnosti i širokou oblast vědecko-výzkumných aktivit od územního plánování, rekultivace a regenerace krajin narušených těžbou, managementu
kulturní krajiny, výzkumu komponované krajiny, po problematiku zapojení veřejnosti do plánovacího procesu. Výsledky výzkumných i vzdělávacích projektů jsou aplikovány ve výuce předmětů, čímž mohou studenti
sledovat nejaktuálnější trendy i vědecké poznatky.
Členové Ústavu plánování krajiny jsou k roku 2012 aktuálně zapojeni
v šesti projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), z nichž jeden projekt ústav garantuje. Vědeckovýzkumná činnost je náplní dvou řešených projektů Ministerstva kultury
České republiky v rámci programu Národní a kulturní identita. Ústav plánování krajiny je výrazně zapojen i ve dvou mezinárodních projektech,
kde je garantujícím pracovištěm za Mendelovu univerzitu v Brně. V rámci
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projektu Innovation in Rural Development – LLP Erasmus Intensive
Programme se již od roku 2008 spolu s partnerskými univerzitami z Finska, Nizozemí, Německa, Rumunska a Maďarska podílí na realizaci každoročně pořádaného dvoutýdenního intenzivního výukového kurzu pro
zahraniční studenty z těchto univerzit. Projekt TRACOPI – Enhancing
local program based innovation and development – a landscape and natural resources perspective je zaměřen na posilování rolí jednotlivců v procese participativního plánování a implementaci konkrétních technik a nástrojů
participativního plánování do plánovacích procesů v partnerských zemích.
Mimoto je Ústav plánování krajiny koordinátorem mezinárodní sítě
CEEPUS Landscape management – Sustainable land use perspectives in the
Central European Region, která sdružuje 10 univerzit střední a východní
Evropy a podporuje zahraniční stáže studentů i pedagogů. Studenti tak
mohou rozšířit své znalosti studiem v cizině, či využít přednášky zahraničních lektorů na své domovské univerzitě. Součástí je i každoroční organizování letních škol v některé z partnerských zemí, v roce 2012 na Corvinus University of Budapest v Maďarsku, v roce 2013 u nás, v Lednici.
Ing. Barbora Matáková, Ph.D.
odborná asistentka na Ústavu plánování krajiny

V říjnu 2012 se výuka
předmětu Audiovizuální
percepce krajiny
uskutečnila na Kuksu,
v barokní krajině
hraběte Františka
Antonína Šporka.
Jedním z pozvaných
lektorů byl doc. PhDr.
Stanislav Bohadlo,
CSc., vedoucí Kabinetu
barokních studií na
Univerzitě Hradec
Králové, který studenty
seznámil s příběhem
vzniku barokní krajiny
i s počátky věhlasného
východočeského
loutkového divadla,
které jsou vázány právě
k tomuto místu a osobě
hraběte Šporka.
Foto: B. Matáková,
2012.
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Studie obnovy centrální zóny města Poběžovice
Práce studentů 2. ročníku magisterského studia
oboru Zahradní a krajinářská architektura
V rámci projektu Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických
oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jsem působila
jako externí lektor v zimním semestru akademického roku 2012/2013
v předmětu Workshop I. Pracuji v oboru jako projektant již 35 let. V rámci svého působení externího učitele bylo mým cílem studentům přiblížit co
nejvíce problematiku projektování v běžné praxi. V tomto předmětu si
studenti ověřují své teoretické poznatky a mají možnost vyzkoušet si
všechny fáze projekční práce.
V rámci výuky studenti zpracovávali projekt – studii Obnovy centrální
zóny města Poběžovice. Podklady pro řešení tohoto konkrétního úkolu
byly pro studenty připraveny tak, aby se mohli přímo na místě seznámit se
současným stavem řešeného území, zpracovat si přímo na místě potřebné
průzkumy a přímo na místě si udělat základní skicu navrženého řešení.
V rámci spolupráce uzavřené mezi Mendelovou univerzitou v Brně
a městem Poběžovice odjel na konci září roku 2012 celý 2. ročník do Poběžovic, kde byl ubytován v místním hotelu Hubertus (je to jedna z významných historických budov v centru řešeného území). V hotelu studenti
dostali k dispozici sál, kde mohli nejen zpracovávat získané poznatky, ale
zároveň o nich diskutovat jak s učiteli, kteří jeli s nimi, tak i mezi sebou.
Studenti se sami rozdělili do 8 pracovních skupin, z nichž každá zpracovávala určitou část potřebných podkladů, které si vzájemně předávali.
Početná skupina studentů způsobila v malém městečku velké pozdvižení,
„místní“ je zastavovali, vyptávali se a poskytovali někdy i zcela protichůdné informace.
Městečko Poběžovice má velmi zajímavou a pohnutou historii, je situováno na západním okraji republiky v blízkosti hranice se Spolkovou republikou Německo, leží na málo známém a málo navštěvovaném okraji
Českého lesa. Právě složitý historický vývoj se odráží v dnešním stavu
města, jehož centrum bylo vyhlášeno v roce 1965 městskou památkovou
rezervací. Město bylo založeno v roce 1459 Dobrohostem z Ronšperka.
V průběhu času procházelo obdobími úpadku i vzestupu a každá tato
etapa se vepsala do jeho tváře.
Pro studenty to byla zajímavá lokalita i proto, že právě vývojově poslední
období bylo obdobím rozsáhlé devastace. Zámek i park byl po válce předán
armádě, noví obyvatelé, kteří se do Poběžovic nastěhovali po II. světové
válce z různých částí republiky, stejně tak jako jejich děti, si dodnes hledají
ke svému městu vztah. Řada starých a historicky cenných domů byla zbourána, vznikaly rozsáhlé proluky, nová výstavba nerespektovala základní architektonické principy, velkým problémem byla a je doprava.
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Vyřešení centrální zóny města bylo velmi obtížným úkolem, na druhé
straně však dávalo velké možnosti pro uplatnění invence a nových tvůrčích postupů. Poběžovice mají velmi krásné okolí, je to zapomenutý, dosud turisticky opomíjený, ale velmi krásný kraj s obrovským turistickým
potenciálem.
Motivující byl i zájem
místních. Na závěrečnou
prezentaci a obhajobu
studentských prací přijelo do Lednice na Ústav
zahradní a krajinářské
architektury 8 zástupců
města, kteří se studenty
o jejich řešení velmi živě
diskutovali. Dotazů a připomínek bylo mnoho,
obhájit svůj názor, navržené řešení nebylo jednoduché, ale všem osmi
pracovním skupinám se
to podařilo a zastupitelé
z Lednice odjeli velmi
spokojeni. V jarním období bude v Poběžovicích ze studentských prací instalována výstava, na
které se s výsledky jejich
práce bude moci seznámit i široká veřejnost.
V rámci studie zpracovávali studenti komplexní řešení centrální zóny
města. Rozsah území centrální zóny představuje rozlohu cca 2 ha a zahrnuje poběžovické Náměstí Míru a Spojenecké náměstí. Studie se zabývá
celkovým architektonickým řešením, dopravou, parkováním, zelení, mobiliářem.
V rámci výuky byli k jednotlivým problémovým okruhům zváni externí
lektoři, kterým studenti předkládali svá rozpracovaná řešení a na základě
specifikace konkrétních problémů, formou diskuse, ale i podrobného výkladu jednotlivých vyučujících, byly formulovány nejen obecné závěry, ale
i konkrétní řešení. Tato forma výuky – mohu mluvit za sebe, jako jedna
z vyučujících – byla zajímavá nejenom pro mě, ale dle reakce i pro studenty.
Město výsledky těchto studentských prací využije jako podklad pro další
uvažování a rozhodování o centrální zóně svého města. Cílem je vytvořit
z Poběžovic kulturně společenské regionální centrum, kde se dobře žije
jak jeho občanům, tak jeho návštěvníkům.
Krajinářská architektura je v současné době jedním z velmi atraktivních
oborů, který se na Mendelově univerzitě vyučuje. V praxi již není zahradní
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a krajinářská architektura oborem opomíjeným, na okraji zájmu, naopak je
oborem vysoce perspektivním, s velmi širokým uplatněním. Absolventi
tohoto oboru na ZF MENDELU, pokud pracují jako projektanti, po
splnění příslušných podmínek, nutné praxi a po složení autorizační zkoušky se stávají autorizovanými osobami a členy České komory architektů.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že naše práce je velmi náročná, zodpovědná, nikdy nekončící, v mnoha případech „sisyfovská“. Na straně druhé
tvůrčí, týmová, a protože pracujeme s prvky „živé přírody“ také velmi
krásná a určitě dokáže být naplněním pro celý život.
Ing. Eva Damcová
krajinářská architektka
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Jak stmelit obec?
Plánování a realizace úprav veřejných
prostranství s aktivní účastí veřejnosti
Představte si, že jste třicetiletá, čerstvě zvolená starostka malé obce
v kopcích za Vsetínem – tam, kde dívkám říkají dcerky a chlapcům ogaři.
Spolu s vámi zvolili občané i nové zastupitelstvo, kde místo starých známých tváří poprvé zasedají právě dcerky a ogaři. Občané čekají změnu
a vy chcete ukázat, že obec může fungovat jinak, že může mít k občanům
blíž, že je může vyzvat, aby se podíleli na dění v obci. Ale jak na to? Schůze zastupitelstva občany sotva přiláká… masopust, hasičské závody a jiné
jednorázové akce už máte… potřebujete tedy nějaký pořádný projekt, do
kterého by se občané mohli „zakousnout“. Kanalizace to nebude, vytváření nových směrnic také ne. Potřebujete něco, kde by se setkali lidé, kteří
si obvykle na ulici jen tak nepopovídají. Potřebujete něco, za čím budou
vidět výsledky, a to poměrně rychle, aby lidé neztratili zájem. Chtělo by to
nějakou pozitivní změnu, na které by se lidé mohli podílet, aby cítili, že
i oni mohou něco dobrého udělat v místě, kde žijí.
A když o tom všem přemýšlíte, objeví se e-mailová zpráva o programu
Nadace VIA s názvem: Místo, kde žijeme. Tento program je zaměřený na
projekty plánování, navrhování a realizace úprav veřejných prostranství
s aktivní účastí veřejnosti. Ihned se Vám vybaví zanedbaná plocha kolem
obecního úřadu, která už léta volá po úpravě. Na jedné straně teče potok,
který ocení jen pár mladých návštěvníků v letních měsících, na velkou
zelenou plochu na druhé straně by se vešel jak prostor pro děti, tak klidnější část, kde by se mohli potkávat starší lidé a kde by si mohli odpočinout. Že by se obec konečně pustila do úpravy této plochy? Co by místní
lidé řekli na to, kdyby je jejich nová starostka vyzvala ke spolupráci na
takovém projektu?
Přesně takhle to začalo v obci Francova Lhota. Nově zvolená starostka
smetla ze stolu veškeré pochybnosti a s pomocí místostarosty napsala
žádost o účast v programu. Když se o dva měsíce později dozvěděli, že
jsou mezi 5 vybranými
organizacemi, které obdrží startovací grant ve
výši 300 000 Kč, dále
odbornou pomoc ze strany nadace ve formě konzultanta pro komunitní
plánování a v neposlední
řadě také pozvánku na tři
semináře, s nadšením oznámili novinky zastupitel-
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v skupinkách na prvním
plánovacím setkání
v obci Francová Lhota.
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Realizace návrhu
bludiště. Francová
Lhota.
Foto: P. Králík, 2012.

stvu a občanům. Tam ale narazili na údiv a skepsi:… „Lhocané že budou
stavět park? To si vážně myslíte, že vám někdo přijde pomoct, paní starostko…? Raději si nachystejte lopatu a rýč vy sama…“ Pochybností nebylo málo, ale starostka se nenechala odradit.
Alespoň tedy ne úplně. Sice se mírně vyděsila, ale zanedlouho odjela
s místostarostou na první seminář pro vybrané organizace, kde se dozvěděli, jak podobné projekty probíhaly jinde, jak sestavit organizační tým, jak
vybrat architekta s patřičnými znalostmi a schopností komunikovat s veřejností, nebo jak pracovat se studenty při vytváření kreseb či modelů
budoucího parku. Týden po semináři se tým setkal na první schůzce, kde
pod vedením starostky
a v přítomnosti konzultanta začal připravovat první
velkou veřejnou akci: plánovací setkání. Na tomhle setkání si měli občané
říci, jak má nový park
vypadat a jaké aktivity by
měl umožnit. Členové týmu měli skryté pochybnosti, že na takové setkání nikdo nepřijde, a pokud ano, tak se neodváží nic říct. „Lhocané přece nejsou zvyklí mluvit do
obecních záležitostí…“ Tým nicméně připravil setkání na jedno nedělní
odpoledne v únoru v místním kulturním domě, ale nevěděli, co mají očekávat. Starostka mezitím organizovala výběrové řízení na zahradní architektku, která se těšila, že ji „místní odborníci“ seznámí s celou řadou detailů, na které by sama nepřišla, a zároveň se obávala, že mohou mít nerealizovatelné nápady.
V den setkání bylo vše připraveno – židle a stoly rozmístěné pro velké
publikum, buchty napečené dcerkami, připravené taneční vystoupení –
a členové týmu s napětím čekali na druhou hodinu odpolední, jestli někdo
přijde nebo ne. 13.50… nikdo nikde… 13.55… nikdo nikde… 14.00…
nikdo nikde… 14.05… lidé začali přicházet a za o několik minut později
bylo v sále 40 lidí. Zpočátku se místní ostýchali, ale postupně se osmělili
a během následujících dvou hodin pod vedením starostky a konzultantky
sepsali Lhoťané – děti, mladí lidé, dospělí i senioři – seznam, co všechno
by chtěli dělat a mít v novém parku. Pak ze seznamu šedesáti věcí vybrali
jednotlivým bodováním jedenáct priorit (vedlo lanové centrum, místo pro
posezení, průlezky a herní prvky v přírodním rázu či trampolína) a ve
skupinkách vypracovali návrhy parku. Členové týmu si oddechli a začali
trochu věřit, že to komunitní plánování možná má něco do sebe. Zahradní
architektce, která celý průběh bedlivě sledovala a hlavně naslouchala, na
konci setkání předali všechny materiály, tzn. archy s nápady, priority, náčrtky s návrhy skupinek. Měla tedy zadání pro projekt – ovšem zadání
formulované plénem, nikoliv pouze jedním klientem.
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Následující měsíc byl ve znamení tvůrčí práce architektky, která vypracovala ucelený návrh prostoru založený na požadavcích veřejnosti. Když
se více než čtyřicet Lhoťanů setkalo v kulturním domě podruhé, architektka nejdříve promítla návrh na plátno a představila ho srozumitelným
jazykem (bez použití odborných výrazů). Kromě rozmístění prvků vysvětlila také širší provozní a prostorové souvislosti, a tím dala místním možnost nahlédnout pod pokličku své práce. Aby si místní mohli lépe představit, jak bude návrh vypadat, všichni poté vyšli ven a pod vedením
architektky a s návrhem na formátu A4 v ruce prošli celé území, ptali se na
jednotlivé prvky a diskutovali o možných řešeních. Když se vrátili do kulturního domu, místní se rozdělili do skupinek a podrobili návrh analýze
a každá skupinka pak výsledky prezentovala ostatním. Následovala živá
diskuse nad návrhem mezi místními lidmi a architektkou, která tímto způsobem dostala cennou zpětnou vazbu přímo od budoucích uživatelů plochy. Tu spolu s poznatky a připomínkami uplatnila při vypracování konečné verze návrhu.
Starostka a místostarosta si sotva stihli odpočinout od fáze plánování
a na konci března začali s finální verzí návrhu vyjednávat povolení u stavebního úřadu, připomínkování u Povodí Moravy a dalších úřadů. Po
dvou měsících dlouhého jednání jim paní z úřadu sdělila, že vlastně potřebují pouze jeden dokument, čili žádné složité povolení! Tak jako tak byl
zrovna začátek prázdnin
a nejvyšší čas zaměřit se
na stavbu. Místostarosta
se začal ptát: „Jak se
vlastně bude stavět? To si
nadace opravdu myslí, že
místní lidé sami postaví
herní prvky nebo vodní
kaskádu?“ S těmito otázkami nasedl do vlaku
směr Praha, kde se zúčastnil dalšího semináře
s názvem Jak stavět s veřejností. Na zpáteční cestě už věděl, alespoň
tedy teoreticky, jak rozdělit práci mezi dobrovolníky a stavební firmy,
jak zorganizovat jednotlivé části stavby a jak proměnit brigádu z akce
Z na společenskou událost. Přemýšlel, jak tyto věci uplatnit doma, ve
Francově Lhotě, kde záhy začal připravovat stavbu, shánět materiály
a vybírat dodavatele, kteří by byli ochotni spolupracovat s dobrovolníky. Mnohokrát telefonicky konzultoval jednotlivé stavební procesy
s architektkou. Starostka mezitím jednala s místní firmou, která slíbila
dodat občerstvení na stavební den. Jiné místní firmy a jednotlivci zase
sponzorovali vzrostlé stromy skrze akci „Adopce stromů“ (celkovou
částkou ve výši 30 000 Kč).
Brigáda původně plánovaná na srpen se nakonec uskutečnila až v říjnu,
když dodavatelské firmy konečně dokončily přípravné práce. A těsně před
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otevření nového
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Slavnostní otevření.
Foto: P. Králík, 2012.

první brigádou se zase vynořila otázka: „Co když nikdo nepřijde?“ Členové týmu měli stejnou trému jako u plánovacích setkání. „Lhocané jsou
zvyklí dělat na svém…“ Obavy se nenaplnily: V devět hodin v sobotu
ráno už na ploše čekalo pětačtyřicet místních s kolečky, lopatami a rýči.
Dcerky srovnávaly terén (tzn. „lehká“ ženská práce, kdy mlátily hráběmi
do jílovité hlíny a vybíraly kameny…), ogaři montovali herní prvky, hasiči
položili smyslový chodník (šišky, kameny, kůly…) a místostarosta s vrtačkou v ruce nainstaloval vodní kaskádu. Architektka chodila od skupiny ke
skupině, radila místostarostovi coby stavbyvedoucímu. Po dni plném těžké
práce se po navařené zelňačce, namazaných chlebech a napečených buchtách jen zaprášilo a už večer u táboráku se hořekování nad namoženými
svaly mísilo s plány na druhou brigádu.
Na tu už přišlo tolik lidí (přes 60), že starostka a místostarosta měli co
dělat, aby každého zaměstnali. Celkem bylo zasazeno 22 vzrostlých stromů (v průměru vysokých 3,5 metru) a také 282 keřů. Někteří adoptivní
rodiče stromů si svůj adoptovaný strom přišli i zasadit. Ze srnčího guláše
od myslivců nic nezbylo.
Druhý listopadový pátek večer – týden po sázení – už v parku zářilo více než tisíc svíček ve skleničkách, které přinesli občané. Na slavnostní
otevření parku přišly děti s lampiony, prošly s nimi celý rozsvícený park
a sledovaly ohnivou show a koncert. Až tam někteří členové týmu prozradili, jaké silnou skepsi měli na začátku a jak jenom pomalu a postupně
v komunitní plánování začali věřit. A to teprve až když viděli, že se Lhoťané nejenom přijdou domluvit, jaký park chtějí mít, ale že ho dokonce
přijdou jednu chladnou podzimní sobotu vybudovat, a o jednom téměř
zimním večeru přijdou vše oslavit. Když lidé společně rozsvěcují čtrnáct
set svíček na ploše, kterou společně naplánovali a vybudovali, je vidět
jejich silný vztah k tomu
místu – je cítit, že místo
je jejich.
Toto je tedy jeden
z příkladů, jak se podařilo
obec stmelit. Podobným
způsobem si jiné organizace řešily otázky typu:
Jak prolomit pasivitu místních? Jak obrousit hrany
mezi starousedlíky a náplavou (a zároveň obnovit chátrající farskou zahradu)? Jak s omezeným rozpočtem navrátit vesnici její náves? Jak zapojit studenty gymnázia do místního života a získat
respekt místních lidí?
V každém případě šlo o úpravu veřejného prostranství s aktivní účastí
veřejnosti. Všechny tyto projekty slouží jako platforma pro realizaci dvou
cílů – úprava veřejného prostranství a zapojování veřejnosti – které, jak
vidíte, mohou fungovat jako dvě strany jedné mince. Je to způsob, jak

94

IV. Zahradní a krajinářská architektura

upravit veřejnou plochu tak, aby se místní lidé cítili hrdí a zároveň odpovědní za konkrétní místo.
Helen Lenda
Vystudovala zahradní architekturu a urbanismus na University of California
Berkeley. Od r. 1995 pracuje v oblasti zapojování veřejnosti do projektů tvorby a obnovy veřejných prostranství. Převážně jako konzultantka v programu
„Místo kde žijeme“ při Nadaci VIA, pomáhá občanským sdružením a obcím
plánovat a realizovat proměny veřejných prostranství, které mají za cíl přiblížit
občanům věci veřejné reálným projektem. V České republice žije od r. 2000.
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Pozvání do Zahrady čtyř živlů
Zkusme se jednou podívat na naši odbornou práci dětskýma očima.
Zkusme tuto práci vnímat jako práci se skutečně živými bytostmi, které
rovněž vnímají nás,
když se mezi nimi pohybujeme, ale jejichž možnosti komunikace nejsou
uloženy ve slovech, tak jako u člověka, ale v impulzech prožitků Krásy,
Radosti a Moudrosti v Přírodě skryté.
Pohádkový svět zná mnoho obrazů z rostlinného i živočišného světa,
které našemu dospělému rozumu unikají. Jako děti jsme v nich však žili
a jejich mluvě rozuměli. Rozuměli jsme i tajemstvím, která nám vyprávěly
staré stromy, svědkové dějin, které kráčely kolem nich. Například stará lípa
v Klokočově, jejíž stáří je odhadováno na tisíc dvě stě let a která přes svoje stáří vždy v červnu znovu rozkvete a svou vůni šíří do daleka.
Rozuměli jsme řeči studánek, které nebyly zakryté, ale přijímali sílu
z hvězdného světa, který se v nich vždy v noci zrcadlil. Bohuslav Martinů
zhudebnil Burešovo Otevírání studánek a dodnes se i my, dospělí, můžeme
těšit hudbou i uměleckým slovem prožitku mluvy studánek.
Stejně tak k nám může promlouvat vánek, který svým dechem opyluje
lány zeleného obilíčka a ve vlnách, které připomínají vlny mořské, si
s nezralými klasy hraje.
Nejdále ve svém hlubokém rozumění přírodě a jejím zákonům došli
Řekové, kteří ve své mytologii uložili mnohá tajemství. My však už nerozumíme ani jim.
Proto je pro nás obohacující, když se znovu pokusíme o dětský pohled
a z tohoto pohledu se podíváme na prožitek pohádky Boženy Němcové
Jak Jaromil ke štěstí přišel.
PhDr. Anežka Janátová
Akademie sociálního umění TABOR
Jana Zajíce 32, 170 00 Praha 7
www.akademietabor.cz
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Písně k pohádce Boženy
Němcové Jak Jaromil ke
štěstí přišel. Slova:
Anežka Janátová.
Hudba: Josef Krček.
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Odraz duchovna v krajině
Člověk je bytost putující. Od početí až do přirozené smrti stále někam
směřuje. Toto putování bychom mohli sledovat v několika rozměrech.
První rozměr je tělesný. Organismus se vyvíjí a roste, přijímá potravu,
fyzicky se namáhá, pracuje atd. Druhý rozměr je duševní, člověk rozvíjí
své rozumové schopnosti, nadání, směřuje vášně k určitým cílům. A třetím
rozměrem je oblast duchovní, ve které se nadpřirozená část člověka otevírá hledání a poznávání transcendence.
Během své životní pouti každý člověk potřebuje odpočinek. Proto
v přírodě rád vyhledává klidná místa k načerpání nových sil. V přírodě
může člověk přijít do kontaktu s barokní kapličkou, božími muky, křížem
či obrazem Madony nebo světce. Z jakého důvodu člověk tyto odkazy
k duchovnu do krajiny umisťuje?
Člověk při každodenní práci touží, aby jeho úsilí bylo lemováno chvílemi, kdy si může odpočinout, zhodnotit dosavadní snažení, projevit svoji
vděčnost za prožití určitého úseku dne či života. Proto dává prostor své
touze vytvářet místa odpočinku a pokoje.
Tyto malé či větší stavby bývají velmi vkusně umístěny do krajiny. Jako
by z ní přímo vyrůstaly. Jsou umístěny spíše v údolích, u potoků, v zákoutích, nebo naopak na vyvýšených nepřehlédnutelných místech. Člověk,
který postavil nebo nechal zbudovat kupříkladu kapličku, krajinu nejdříve
poznával a nahlížel její krásu, mnohokrát jí procházel, přemýšlel a hledal,
co by se do ní nejlépe dalo umístit. Je to projev jeho dlouhotrvající touhy
vytvořit něco pěkného a zároveň tím vyjádřit přesah lidského života. Proto je možné vnímat souzvuk zhmotněného duchovna a krajiny samotné.
Člověk k této kapličce rád přichází, aby ji udržoval a staral se o ni. Pokud se jedná o větší kapli, bývá to i více lidí z přilehlých míst, kteří převzali
patronaci nad kapličkou a po všech stránkách se o ni starají. A jestliže se
člověk o něco stará, zajímá se a přebírá zodpovědnost za dané místo, rád k
tomuto místu přichází. Nejprve jsou to jednotlivci, za nějaký čas skupiny,
až se tvoří celé zástupy, které v určitý čas putují ke kapličce. Tím v časovém kontextu vzniká určitá tradice, která se předává z generace na generaci. Tradují se jednotlivé dny, které jsou během roku připomínkou dokončení stavby, svátkem patrona kaple, nějaké události apod., a tím vzniká
určitý kalendář poutí dané kapličky.
Pro člověka je důležité se na něco těšit a mít ve všednodennosti záchytný bod, který mu umožňuje vystoupit z koloběhu dění, a tím si odpočinout a přijít na jiné myšlenky. Zároveň člověk k tomuto bodu alespoň
nějakou část cesty jde pěšky, putuje, protože ve své podstatě je bytostí
putující, hledající, směřující a usilující. Pouť ho stojí námahu, kterou může
obětovat na určitý úmysl. Putuje sám nebo v malých či větších skupinách
z různých míst, jež se nakonec setkají na daném místě. Poutníci putují
spolu, poznávají se, vypráví si o svých osudech, těžkostech i radostech.
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Pro mladé lidi je to příležitost přijít do kontaktu i se sobě rovnými, seznámit se, vyměnit si názory a zkušenosti a dát možnost vzniku nových
přátelství, která se nejednou mohou proměnit i v trvalý svazek.
V krásné přírodě, do které je kaplička zasazena, poutník nachází po
všech stránkách odpočinek, příležitost vnitřně zhodnotit své dosavadní
životní úsilí, vyjádřit vděčnost za dosažené úspěchy, přemýšlet o smyslu
svého života a prosit o další sílu pokračovat v životní pouti.
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Studijní obory Zahradní a krajinářské realizace
a Management zahradních
a krajinářských úprav
V rámci studijního programu Zahradní a krajinářská architektura se
kromě stejnojmenného oboru vyučuje na bakalářském stupni studia obor
Zahradní a krajinářské realizace a na stupni magisterském obor Management zahradních a krajinářských úprav. Výuku všech oborů zmíněného
studijního programu zabezpečují zejména tři ústavy: Ústav zahradní a krajinářské architektury a Ústav plánování krajiny, představeny již v předchozí
kapitole, a Ústav biotechniky zeleně, pracovně zařazen k oborům prezentovaným na následujících stranách.
Studium na bakalářském oboru Zahradní a krajinářské realizace poskytuje absolventům vzdělání v oblasti provozu a organizace zahradních
a krajinářských realizací se zřetelem na efektivní výsledky pracovních postupů. Studium je zaměřeno na několik základních směrů. V prvních ročnících získávají studenti všeobecné odborné znalosti z oblasti ekologie,
botaniky, geologie, bioklimatologie a dalších disciplín souvisejících s vývojem krajiny jako komplexu. Stěžejní je také získání základního přehledu
kulturně-historických souvislostí vývoje zahradní architektury. Další studium je již zaměřeno na získání základních právních a ekonomických oborových informací stejně tak, jako již oborově specializovaných znalostí
(např. Výživa a hnojení rostlin, Fytopatologie, Ekofyziologie dřevin). Logickou součástí je prohloubení znalostí světových jazyků, především
v odborné oblasti. Postupně se přesouvá zaměření studia směrem k výuce
profilových oborových předmětů (Dendrologie, Květinářství, Zakládání
a údržba zeleně), které jsou kombinované v závěru studia s řešením konkrétních zadání s důrazem na individuální přístupy.
Po absolvování bakalářského oboru Zahradní a krajinářské realizace
získává student dostatečnou míru informací nutnou pro zvládnutí oborové
problematiky na úrovni samostatného referenta státní správy a samosprávy. Uplatnění také nachází ve firemním prostředí na pozicích ve vedení
pracovních týmů v oblasti zakládání a údržby zeleně.
Studium v magisterském stupni oboru Management zahradních a krajinářských úprav je významně zaměřeno na využití získaných odborných
znalostí pro řešení široké škály oborových témat. Tato témata jsou proškolována formou zpracování individuálních zadání v každém semestru
studia (předmět Praktika). Na výuce se podílí relativně velký podíl externích lektorů. Rovněž na hodnocení zpracovaných výstupů ve formě projektů se ve vysoké míře podílí specialisté z praxe. Mezi základní předměty
rozšiřující znalosti z bakalářského stupně patří např. Krajinné plánování,
Použití rostlin a Mechanizace. V rámci studia se student dále profiluje dle
svých individuálních zájmů a představ o budoucím uplatnění v praxi po-
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mocí výběru volitelných předmětů. Schopnost samostatné odborné práce
a detailní znalosti ve vybraném oborovém segmentu prokazuje student
zpracováním závěrečné, diplomové práce.
Absolvent magisterského stupně studia je komplexně připraven pro
práci v oblasti realizací zahradních a krajinářských úprav, pěstování vegetačních prvků a jejich obnovy, pro činnost ve veřejné správě, ve školství,
výzkumu a také v souvisejících oblastech. Absolvent je schopen vykonávat
širokou škálu činností na úrovni územního a krajinného plánování, zakládání, údržby a veřejné správy, zaměřených na objekty zeleně i další přírodní prvky a celé úseky městské i venkovské krajiny. Najde uplatnění jako
zaměstnanec i jako podnikatel, případně jako úředník veřejné a státní
správy při rozhodovacích řízeních, kontrole a dozoru zahradních a krajinářských úprav.
Výzkumné oborové aktivity jsou zaměřeny především na segment aplikovaného výzkumu. Účastí ve výzkumných projektech se aktuálně rozvíjí
především biologické disciplíny oboru zahradní a krajinářská architektura
s přesahem do oblasti péče o památky zahradního umění a managementu
sídelní zeleně. Tato témata jsou rozvíjena především na Ústavu biotechniky zeleně. Aktuální výzkumný rámec zahrnuje oblast používání sortimentů
rostlin v jednotlivých historických obdobích a typech úprav včetně nejnovějších trendů. Velká pozornost je věnována novým postupům při navrhování, zakládání a následné péči u jednotlivých vegetačních prvků,
tj. květinových záhonů, dřevin, trávníků apod. Trvalá pozornost je věnována problematice hodnocení dřevinných vegetačních prvků pro široké
potřeby odborné praxe. Současně je dokončováno několik certifikovaných
metodik, které představují významné výstupy aplikovaného výzkumu.
Garanti jednotlivých studijních předmětů jsou současně řešiteli výzkumných projektů nebo projektů realizovaných v rámci smluvního výzkumu.
Ve výzkumných týmech zaujímají významné místo studenti doktorského
studijního programu. Realizací oborového aplikovaného výzkumu jsou
přenášeny nejaktuálnější poznatky do výuky na bakalářském a především
magisterském stupni studia.
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
garant oboru Zahradní a krajinářské realizace
a Management zahradních a krajinářských úprav
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Ústav biotechniky zeleně
Ústav biotechniky zeleně zajišťuje výuku vybraných profilových disciplín pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních
oborů programu Zahradní a krajinářská architektura a mezifakultního
studijního oboru Arboristika. Vyučované disciplíny jsou zaměřeny především na problematiku zakládání a údržby vegetačních prvků a managementu objektů sídelní zeleně, součástí jsou však
i disciplíny týkající se aranžování rostlin a použití
rostlin v interiéru.
V předmětech Dendrologie I, II, III studenti získávají základní
znalosti o dřevinách a jejich vlastnostech významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Důraz je zde kladen především na růstové, vzhledové,
ekologické a pěstitelské charakteristiky a z nich vyplývající možnosti použití těchto dřevin. Výuka je vedena formou teoretických přednášek a praktických cvičení, na kterých se studenti učí poznávat dřeviny dle pupenů,
listů, habitů, atd. Cvičení probíhají nejčastěji v terénu, v Botanické zahradě
a arboretu MENDELU v Brně, v zámeckém parku v Lednici a na pozemcích ZF MENDELU. Podobnou kombinací probíhá také výuka předmětů
Květinářství pro ZaKA I, II, kde studenti získávají základní přehled
o pěstování květin a o uplatňování jednotlivých skupin květin v dílech
zahradní a krajinářské architektury po stránce funkční i kompoziční.
Cílem předmětů Zakládání a údržba zeleně I, II je naučit studenty
základní technologické postupy při zakládání vegetačních prvků a osvojit
si technologie jejich údržby. Nejen s ohledem na šíři problematiky je část
přednášek pravidelně realizována externími lektory. Cvičení probíhají jak
v terénu, tak v učebnách, jejich součástí jsou tematické úkoly, jako vypracování jednoduchého herbáře plevelů nebo vypracování pasportu zeleně
pro vybraný objekt v urbanizovaném prostoru.
V předmětech Použití rostlin I, II, III studenti využívají dosavadní
znalosti z výše uvedených předmětů k samostatnému navrhování vegetačních prvků tak, aby byly požadavky na jejich funkčnost optimálně spojeny
s jejich ekologickými nároky, možnostmi materiálně-technického, ekonomického a organizačního zabezpečení. Ve cvičeních jsou zadané projekty
zpracovávány ve skupinách, přednášky jsou zajištěny jak pracovníky Ústavu biotechniky zeleně, tak externisty z odborných firem (Ing. Vojtěch
Doležal). V rámci tohoto předmětu bývá pravidelně organizována exkurze
do Dendrologické zahrady v Průhonicích.

105

Výjezd z předmětu
Praktika (mgr.) II, práce
na projektu Chvála
stromů.
Foto: T. Nováček, 2010.

V. Zahradní a krajinářské realizace a Management zahradních a krajinářských úprav

V rámci výuky letniček
v předmětu Květinářství
pro ZaKA studenti
využívají kolekci rostlin
v Experimentální
zahradě, která slouží
nejen k výuce, ale i ke
krátkodobým výstavám.
Šachová figurka
v bylinkovém záhoně
v popředí je součástí
zastavení výstavy pod
širým nebem
„Mendelova cesta“
instalované v roce 2012
jako součást oslav
životního jubilea
Gregora Johanna
Mendela a odvolává se
na jeho zájmy.
Foto: D. Matějka, 2012.

Soutěžní prezentace
studentů Zahradnické
fakulty MENDELU
v obchodním centru
Vaňkovka v Brně
proběhla v únoru 2012.
Expozice „Květinová
monstra“ absolventek
Ing. Terezy Havránkové,
Ing. Kristýny Klasové,
Ing. Hedviky Kultové
a Bc. Barbory Fiřtové
získala 1. místo.
Foto: archiv PR ZF
MENDELU.

Ateliérový předmět Praktika I seznamuje posluchače s praktickými postupy používanými při hodnocení objektů městské zeleně z hlediska stability vegetačních prvků a dále při hodnocení vybraného segmentu krajiny.
Dílčím výstupem je vytváření podkladů pro režim péče o objekty sídelní
zeleně. Studenti pracují samostatně a jejich práce jsou postupně hodnoceny
na 3 kolegiích kritiky za účasti externistů praktikujících v oboru (Ing. Pyciak, Ing. Bayerová, Ing. Pilař)
Předměty Biotechnika krajinné zeleně I, II
a Praktika (mgr.) II na
sebe volně navazují. Jsou
zaměřeny na prohloubení
poznatků ze zakládání
a údržby zeleně v krajině
se zřetelem na funkční
poslání vegetačních prvků a charakter stanoviště.
Posluchači se dále zaměřují na biotechnická opatření v krajině se zřetelem
na plnění mimoprodukčních funkcí porostů dřevin včetně ochrany přírody
a krajiny. Posluchači mají za úkol zpracovat pro část území Školního lesního podniku Křtiny komplexní projekt založení, pěstování, případně
obnovy porostu dřevin včetně finančních nákladů, dále mají možnost si
vyzkoušet pracovní operace jako je příprava pozemku, výsadba dřevin,
ošetření výsadeb, výchovný řez a podobně. Součástí předmětu jsou dále
odborné exkurze zaměřené na rekultivaci krajiny, kde se mohou studenti
seznámit s již realizovanými nebo připravovanými projekty jako jsou revitalizace lomů, skládek, výsadby v okolí silnic a dálnic, výsadby biocenter
a biokoridorů, atd. Výklad na těchto exkurzích nejčastěji probíhá za účasti
realizátora, autora nebo investora projektu. Podobným způsobem se zabezpečením naučných exkurzí probíhá také výuka předmětů Rekultivace,
Lesnictví, Základy sadovnických a krajinářských úprav a Vodní
hospodářství a lesnictví.
Praktika (mgr.) III
jsou opět vedena ateliérovou formou, kdy studenti za pomoci externistů řeší ve skupinách na již
realizovaném modelovém
objektu iniciaci zakázky,
vytvoření rozpočtu, technicko-organizační zabezpečení stavby, atd. Řešení projektu předchází
exkurze s návštěvou všech modelových objektů a předání potřebné
části dokumentace za účasti externisty, který se na skutečné realizaci
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projektu podílel. Tato osoba je pak jednak vedoucím skupiny a pomáhá studentům zodpovídat dotazy vztahující se k vypracování dokumentace (rozpočty, harmonogramy, atd.), dále je v kolegiu kritiky,
kde poté všechny projekty za účasti vedoucích všech skupin hodnotí.
Studenti jsou vedeni k tomu, aby se při tvorbě dokumentace dokázali
co možná nejlépe přiblížit skutečné situaci, která během tvorby
a realizace projektu nastala (správný rozpočet, správná organizace
prací, atd.)
V předmětu Praktika (mgr.) IV řeší posluchači individuální projekt,
kde mají za úkol zmapovat a vyhodnotit systém zeleně sídla, analyzovat
současný stav týkající se správy zeleně a navrhnout případná řešení pro
zlepšení stavu. Druhou část tvoří vypracování dokumentace pro správní
řízení v oboru ZaKA. Hodnocení probíhá tak jako u všech ateliérových
předmětů formou kritik za účasti externistů.
Dalšími předměty, které jsou vedené garanty z Ústavu biotechniky zeleně, jsou Arboristika pro MZKU, Ateliér biotechniky II, Projektová
dokumentace staveb, Seminář Ústavu biotechniky zeleně s odbornými přednáškami externistů, Diplomový ateliér, Stavební právo a právo životního prostředí,
Voda v krajině a zahradě a Interiérové květinářství I, II, kde se rovněž konají přednášky s externisty, kteří patří ke
špičkám ve svém oboru,
např. Ing. Martin Matouš –
Vertikální zahrady v interiéru, Pěstování rostlin
v minerálních substrátech, prof. Libor Jankovský – Pěstování orchidejí v interiérech. Výuka
studentů na cvičeních probíhá ve školním skleníku a dále v zámeckém
palmovém skleníku.
Mezi velmi oblíbené předměty mezi studenty patří Aranžování rostlin
pro ZaKA a Floristika I, kde si posluchači mohou osvojit základní pravidla a principy vazby a aranžování květin, a to zejména při praktických
cvičeních ve školní aranžovně či v exteriéru. Studenti mají také možnost
účastnit se pod vedením zkušených floristů ze ZF tvorby expozic na výstavách, květinových show a především floristických soutěží, odkud si již
odnesli řadu ocenění.
Za zmínku stojí především následující akce a ocenění:
 Zelený svět a Flora Olomouc
 Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva 2012 (Bc. Kateřina Holišová:
3. místo v kategorii celkový vítěz (senior), 3. místo v kategorii divadelní koš a 2. místo v kategorii svatební kytice)
 Brněnská růže 2012 – floristická soutěž (Bc. Kateřina Holišová:
2. místo v kategorii dárková kytice, Bc. Jan Milt: 3. místo)
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V rámci předmětu
Floristika I mají studenti
jedinečnou možnost
navrhnout a zrealizovat
květinovou show v
rámci Zahradnického
plesu na Žofíně. Model
s názvem „Současnost“,
byl v roce 2012 součástí
oslavy 70. výročí tohoto
významného plesu.
Foto: archiv PR ZF
MENDELU.
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Průběh měření
poškozené dřeviny
diagnostickým
přístrojem ARBOTOM
3-D Tree Impulse
Tomograph, který
detekuje hniloby, dutiny
a trhliny pomocí
ultrazvuku. Foto: archiv
PR ZF MENDELU.

 OC Vaňkovka – soutěž studentů ZF o nejlepší expozici, 2012
(1. místo Ing. Kristýna Klasová, Ing. Tereza Havránková, Bc. Barbora Fiřtová, Ing. Hedvika Kultová)
 Victoria Regia 2012 – floristická soutěž (Slovensko): 2. místo –
Bc. Jan Milt
 Rosa Pragensis 2012 – floristická soutěž: 1. místo – celkový vítěz
Bc. Kateřina Holišová
 Zahradnický ples na Žofíně – květinová show
 Reprezentační ples ZF MENDELU
 Adventní výstavy na Rybničním zámečku
Vědecko-výzkumná činnost Ústavu biotechniky zeleně je zaměřena na
aplikovaný výzkum v oblasti obnovy památek zahradní a krajinářské architektury. Důraz je kladen na bylinné i dřevinné vegetační prvky, především
na hodnocení dendrologického potenciálu objektů zahradní a krajinářské
architektury, dále například na tvorbu nových letničkových či travobylinných směsí a jejich použití. Ústav se rovněž zaměřuje na pěstování, zakládání a údržbu vegetačních prvků v městském prostředí a na správu a hodnocení objektů sídelní zeleně.
Ústav biotechniky zeleně disponuje tzv. xylotékou (především depozitář
výřezů kmenů stromů). Slouží jako výukový prostor, ale zároveň také pro
výzkum jednotlivých druhů dřevin a jejich věkových stádií. Dále ve vědecko-výzkumné činnosti jsou používány moderní přístrojové metody k měření poškození dřevin ARBOTOM 3-D Tree Impulse Tomograph. Jedná
se o diagnostický přístroj k detekci hnilob, dutin a trhlin pomocí ultrazvuku (akustické tomografy). Pracuje na bázi šíření zvukových vln ve dřevě.
Používání různých výzkumných metod umožňuje odborníkům z ústavu vypracování posudků
v oblasti zahradní a krajinářské architektury se zaměřením na vegetační
prvky. Na ústavu se aktuálně připravuje několik
certifikovaných metodik
pro oblast památkové péče. Těžištěm smluvního výzkumu (požadavky firem a oborových sdružení)
jsou témata související s technologickou náročností pracovních operací,
uplatněním oborových norem a správou zeleně. Ústav je oponentním
pracovištěm pro vznikající arboristické standardy.
K dispozici má Ústav biotechniky zeleně také vlastní grafické centrum,
které mají možnost využívat i studenti.
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Díky spolupráci s významnými pedagogickými
a vědeckými ústavy nejen
v České republice, ale
i v zahraničí je činnost
Ústavu biotechniky zeleně
poměrně rozmanitá. Ústav biotechniky zeleně se
v současnosti významně
podílí na řešení čtyř projektů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK),
z nichž jeden projekt
ústav garantuje. Vědecko-výzkumná činnost je
náplní dvou řešených projektů Ministerstva kultury
České republiky v rámci
programu Národní a kulturní identita. Ústav biotechniky zeleně je zapojen
i v mezinárodním projektu
„Mehr bildung für Europa“, ve kterém je garantujícím pracovištěm za Mendelovu univerzitu
v Brně. Členové ústavu se v letech 2011–2012 podíleli na přípravě a realizaci významného projektu „Regenerace a obnova vegetačních prvků
v lednickém parku“ z Operačního programu Životní prostředí. Mimo to
v roce 2012 proběhl projekt „Příprava libreta, vlastní realizace a údržba
expozic studentů ZF MENDELU v Galerii Vaňkovka“.
Ing. Monika Hudečková
Doktorandka na Ústavu biotechniky zeleně
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Ve skleníku Zahradnické
fakulty MENDELU se
sídlem v Lednici roste
mnoho rostlin v rozsáhlé
kolekci, která slouží
k výuce předmětů všech
studijních oborů
i k výzkumným účelům.
Výuka předmětu
Interiérové květinářství.
Foto: D. Matějka, 2012.

Náplní práce arboristů je
kromě péče o dřeviny či
kácení dřevin
v havarijním stavu nebo
ve stížených
podmínkách i ošetření
významných
a památných stromů.
Na terénním cvičení
s tématem obnovy
památek zahradní
architektury měli
studenti možnost vidět
práci arboristů při
ošetřování dřevin
v parkové krajině
obklopující zámek
Kačina. Národní kulturní
památka Kačina.
Foto: P. Šimek, 2006.
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Ústav zahradnické techniky

Výzkum obnovy trvalých
travních porostů v rámci
řešení grantového
projektu.
Foto: archiv P. Zemánka.

Všechny oblasti výrobního i okrasného zahradnictví, školkařské podniky, vinohradnické provozy, komunální sféra i podniky zpracovávající zahradnické produkty, se v dnešní době neobejdou bez znalosti technologií
a strojů potřebných k jejich zajištění. Orientace v široké oblasti všech
technických prostředků vyžaduje i v oblasti zahradnictví cílevědomé studium principů, konstrukční úrovně, ale i provozní problematiky používaných strojů. Absolventi technicky zaměřených předmětů jsou vedeni nejen
k těmto znalostem, ale také k ekonomickým souvislostem provozu takových strojů a zařízení. Cílem je dosáhnout souhrnu znalostí umožňujících
vybrat stroje do konkrétních podmínek, výběr podložit ekonomicky
a současně znát provozní problematiku. Technické znalosti však využívají
i studenti oborů zahradní a krajinné architektury především v oblasti znalostí materiálů pro konstrukční realizaci prvků zahradní architektury, ale
i v oblasti techniky potřebné k zakládání a údržbě zeleně a techniky komunální.
Ústav zahradnické techniky je v pedagogické činnosti zaměřen na výuku celé řady převážně technicky profilovaných předmětů na všech oborech Zahradnické fakulty.
Mezi všeobecně zaměřené předměty patří Aplikovaná fyzika a Potravinářské inženýrství, které jsou vyučovány s cílem poskytnout teoretické
základy nutné pro zvládnutí dalších technicky zaměřených předmětů.
Odborné předměty, jako např. Zahradnická
mechanizace nebo Vinohradnická mechanizace, připravují svým obsahem studenty na řešení
problémů souvisejících
s technickým zajištěním
pěstitelských zásahů, sklizňových operací, posklizňovým ošetřením zahradnických plodin včetně jejich efektivity. Předměty
jako Technika pro zpracování zahradnických produktů, Technika
pro vinařství, Technika pro zpracování zahradnických odpadů, Odpadové hospodářství a Zahradnické stavby jsou koncipovány s důrazem na technické zajištění a ekologické aspekty zahradnictví, ale i kvality
produkce a ochrany krajiny.
V oblasti okrasného zahradnictví a zahradní a krajinářské architektury zajišťujeme předmět Mechanizace pro ZaKA, který je zaměřen na problematiku provozu techniky při zakládání a údržbě zahradně-architektonických
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prvků. Další předměty jako Materiály a konstrukce, Praktika a Rozpočtování, jsou svým obsahem zaměřeny na technické zajištění realizace stavebních prvků zahradní architektury, na tvorbu dílčích projektů a rozpočtů.
V oblasti zahradní a krajinářské architektury se Ústav zahradnické techniky také podílí na vzdělávání studentů ve výuce počítačem podporovaného projektování, plánování a navrhování, 3D modelování a počítačové
grafiky v předmětech Systémy CAD, Systémy GIS, Počítačová grafika
a Digitální perspektiva. Výuka probíhá v Lednici i v Brně ve specializovaných, technikou vybavených učebnách.
Systémy CAD seznamují studenty s principy kreslení a modelování
v programu AutoCAD, se zpracováním různých typů podkladů a kladou
důraz na přípravu a tisk finálních výstupů.
Hlavní náplní předmětu Systémy GIS je získání teoretických znalostí
v oblasti geografických informačních systémů a praktické zpracování geografických dat v programu TOPOL.
Digitální perspektiva se zaměřuje na 3D modelování a digitální výtvarný
projev ve specifických podmínkách oboru s návazností na tvorbu projektové dokumentace. Vstupní platformou pro 3D modelování je program
SketchUp. Počítačová grafika pracuje s grafickými formáty souborů a jejich využívání pro konkrétní účely, jako jsou příprava a tvorba digitálního
grafického díla, způsoby tisku, archivace a prezentace.
Získané vědomosti z takto zaměřené výuky přispívají ke kultivované
formě prezentace výtvarně-architektonických návrhů a výtvarných prací
studentů. Studenti je také mohou dále rozvíjet na všeobecné úrovni ve
směru dané specializace.
V pedagogické činnosti uplatňují učitelé ústavu řadu progresívních metod. Například zadávání seminárních i semestrálních prací v předmětech
Technika pro zpracování zahradnických odpadů, Technika pro vinařství a Vinohradnická mechanizace je často formou případových
studií. V předmětech Praktika, Mechanizace pro ZaKA a Vinohradnická
mechanizace studenti řeší modelové případy pro konkrétní podmínky,
jejichž výsledky se na závěr prezentují. Ústav spolupracuje s pedagogickými a vědecko-výzkumnými pracovišti v České
republice i zahraničí a pravidelně se účastní výchovných a propagačních
akcí, výstav, veletrhů,
odborných školení a seminářů. Široká spolupráce s výrobci i uživateli
techniky umožňuje předávat studentům ve výuce praktické zkušenosti z provozu strojů. Ústav
disponuje řadou strojů z oblasti malé mechanizace, které mohou studenti
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Hodnocení půdního
zhutnění v meziřadí vinic
jako součást praktické
výuky předmětu.
Foto: archiv P. Zemánka.
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Získávání dat z měření
vlhkosti.
Foto: archiv P. Zemánka.

vidět při práci, nebo při pokusech. Pro studenty také zabezpečuje řadu
titulů studijní literatury ve formě skript a e-learningových podpor. Posluchači Zahradnické fakulty MENDELU dnes mohou najít v Univerzitním
informačním systému tyto e-learningové opory: Stroje pro chemickou
ochranu vinic (2008), Technika pro zpracování zahradnických odpadů –
návody do cvičení (2012), Mechanizace pro ZaKA (2010), Zahradnická
mechanizace – malá mechanizace (2012).
Kromě pedagogické činnosti se ústav zaměřuje i na vědeckovýzkumnou činnost. Hlavními oblastmi výzkumu na Ústavu zahradnické
techniky jsou:
 Inovace stávajících technologických a produkčních systémů, zlepšení
kvality produkce, ekonomiky výroby a agroekologických podmínek
při pěstování zeleniny a révy vinné.
 Údržba městské zeleně včetně trvalých travních porostů pro zlepšení
ekologické stability v městském prostředí a zemědělské krajině.
 Možnosti zpracování zahradnických odpadů kompostováním – sledování procesu, návrhy receptur, ověření vhodných a použitelných
kompostovacích technologií pro využití zahradnických odpadů a odpadů z údržby parků.
 Problematika degradace půdy a sledování půdního zhutnění a fyzikálních vlastností půdy ve vztahu k nasazení zemědělské mechanizace, zejména v trvalých porostech.
 Sledování vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a jádrovin.
 Hodnocení strojů pro provádění progresivních technologických operací ve vinicích.
Mezi nejvýznamnější
výzkumné projekty, které
jsou aktuálně řešeny pracovníky Ústavu zahradnické techniky, patří projekt „Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva
z vinic“ a „Optimalizace
vodního režimu v krajině
a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním
kompostů z biologicky
rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“.
Nejdůležitějšími výstupy z řešených grantových projektů jsou aplikované technologie, certifikované metodiky, původní vědecké práce, odborné
články a knihy. Pracovníci ústavu v nich prezentují výsledky výzkumných
aktivit ve vědeckých periodikách, na konferencích a seminářích apod. Na
řadě výzkumných aktivit se podílejí doktorandi ústavu, kteří jsou tak postupně připravováni k samostatné vědecké práci. Výsledky výzkumné
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činnosti se dostávají do praktického uplatnění především formou spolupráce s uživateli i výrobci techniky.
Ústav zahradnické techniky postupně usiluje o realizaci tematicky zaměřených výukových panelů umístěných v prostorách ústavu, rádi bychom realizovali úpravu učebny mechanizace v prostoru nádvoří fakulty,
postupně modernizujeme videotéku a doplňujeme prezentace u všech
předmětů. I nadále si chceme uchovat svoje zaměření v oblasti výzkumu
zahradnických technologií a zahradnické i vinohradnické mechanizace.
doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Vedoucí Ústavu zahradnické techniky
Mgr. Roman Pavlačka, Ph. D.
odborný asistent Ústavu zahradnické techniky
Ing. Vladimír Mašán
Doktorand na Ústavu zahradnické techniky
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Externistovo ohlédnutí za spoluprací na výuce

Příklad řešení grafické
zkratky systému
zeleně – zjednodušené
zobrazení podstatných
komponentů a limit
v území. Zdroj:
Strategický plán rozvoje
systému zeleně
Statutárního města
Ostravy, Florart 2012.
Grafické řešení:
MgA. Michal Malina.

Patřím k již déle „sloužícím“ externistům na Ústavu biotechniky, proto
si dovolím malé ohlédnutí za předměty, kterých jsem se mohl ve výuce
studentů účastnit. Na základě dlouhodobé spolupráce s projekčním ateliérem Ing. Pavel Šimek – Florart a spoluúčasti na řešení mnoha projektů ze
všech možných okruhů problematiky zahradní architektury, jsem dostal
možnost podílet se na výuce několika předmětů, které garantuje Ústav
biotechniky.
Prvním z nich byla Praktika I a téma „Hodnocení dendrologického
potenciálu jako podkladu pro posouzení stability objektu zahradní a krajinářské architektury“, a to formou účasti na kritikách. Studenti vybavení
teoretickými znalostmi z přednášek a také z praktického hodnocení dřevin
v lednickém parku si ve zvoleném objektu již sami prakticky
vyzkouší hodnocení dřevin a interpretaci výsledku hodnocení.
Dle mého názoru spočívá
přínos pro studenty v možnosti
ověřit si své získané znalosti,
poznat význam tématu s okamžitým komentářem a odezvou
přímo od již praktikujících projektantů. Získají tak odpovědi
na otázku „proč nás zrovna
tohle učí“, porozumějí přesahu
do provozní bezpečnosti veřejného prostoru, kontextu s historií místa apod. Tento praktický úkol je
většinou první zkušeností s průzkumem, zpracováním a interpretací získaných dat a navíc prvním praktickým použitím znalostí dendrologie. Je
zpravidla také prvním kontaktem s aplikací formulace požadavků na ošetření dřevinných vegetačních prvků a vždy problematicky chápané kácení.
Nezanedbatelným přínosem je určitě forma kritiky, kdy je nutno ukázat
schopnost prezentace práce s odpovídající rétorikou, přednesem – „prodáním“ tématu a také patřičné úrovně formálního zpracování s důrazem
na srozumitelnost, přehlednost, technickou podobu a náležitosti dokumentace. Odměnou studentovi je okamžitá zpětná vazba na výsledky jeho
práce v rámci jednotlivých kritik ze strany členů kolegia kritiky. Ti bezprostředně po prezentaci hodnotí práce studentů i předvedený výkon.
Přínosem pro externistu je nekončící překvapení nad množstvím pojetí
prezentace jednoho tématu a zadání na různých příkladech parků a jiných
ploch zeleně. Zpětná vazba studentů tkví v objasnění vzorku všech nejasností a nepochopení účelu, obsahu, zpracování, srozumitelnosti, a to jak
u zadání, tak u interpretace a formulace závěrů. Jako velmi vhodné a po-
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zoruhodné ve výsledcích se jeví zpracování grafické zkratky, tzv. anotace,
kterou student vyjadřuje neotřelou formou individuální přínos práce.
Zpětnou vazbu získává externista i k vlastním způsobům prezentace obdobného tématu. Při prezentaci studentských prací si může klást otázku:
„Nedělám to občas u tohoto typu zadání i já takto špatně?“
Na poslední účasti v kolegiu kritiky jsme velmi dlouho diskutovali nad
rostoucím kvalitativním rozdílem mezi nejlepšími a slabými pracemi. Řešení tohoto problému je však mimo možnosti „externisty“.
Druhým předmětem jsou Praktika (mgr.) IV s tématem „Systém zeleně sídla a správa zeleně“. Cílem je vysvětlit studentům nutnost a principy
managementu ploch městské i krajinné zeleně v sídlech, kriteria hodnocení, možnosti a formy zpracování. Dále pak formulovat a rozpoznat principy rozvoje a rozvíjet schopnost studenta odborně prezentovat téma.
A to nejen v technické podobě projektu, ale například až po tvorbu grafické zkratky – „loga“ zvoleného sídla.
Výuka probíhá opět prakticky. Hodnocením ploch zeleně vybraného
sídla a prezentací výsledků a také návrhem a stanovením rozvoje systému
zeleně.
Protože externisté jsou praktikujícími projektanty, bývá pro studenty
mnohdy velkým překvapením, že jako zkoušející některá sídla velmi důvěrně známe a jsme velmi účinnými oponenty jejich hodnocení a interpretace kvalit území. V tom spočívá též hlavní přínos – hodnocení je vztaženo k podstatným skutečnostem, s důrazem na rozpoznání urbanistických,
historických a kompozičních souvislostí sídla, při zohlednění provozních
potřeb jednotlivých ploch. Vzhledem k pestrosti výběru sídel je kritika
většinou zajímavým výletem po domovech a krajích praktikujících studentů. Vzhledem k tomu, že předmět je situován v posledním semestru navazujícího magisterského studia oboru Management zahradních a krajinářských úprav, předpokládá se již zdatnost v úrovni všech forem prezentace.
Přínosem pro externistu není jen již výše uvedené u předchozího
předmětu, ale v tomto
případě i možnost nahlédnout do mnoha sídel
a měst, kde třeba do té
chvíle ještě ani nebyl.
Posledním předmětem,
kde mi bylo umožněno
působit, jsou Praktika
(mgr.) III s tématem
„Technicko-organizační
zajištění stavby zahradní
a krajinářské architektury“. Jedním ze dvou řešených modelových objektů byla stavba z dílny
našeho ateliéru Ing. Pavel Šimek – Florart, a to „Balneopark Jeseník“.
Druhý modelový objekt garantoval svojí účastí Ing. Radek Pavlačka (Zahrada Olomouc, s. r. o.).
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Modelový objekt
předmětu Praktika
(mgr.) III Balneopark
Jeseník.
Ing. Pavel Šimek –
Florart, 2011.
Foto: Jiří M. Doležel.
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Z mého pohledu projektanta by měl být předmět Praktika (mgr.) III
pro studenty „předmět snů“, po kterém jsme v době našeho studia tolik
volali. Je totiž syntézou všech možných témat, jak se dotknout realizace
stavby zahradní a krajinářské architektury a to od způsobu založení firmy,
její profilaci, průzkum trhu a ekonomickou rozvahu, až po vyzkoušení si
pozice zadavatele stanovením správního postupu, formulací zadávací dokumentace a následnou kontrolou průběhu stavby. To vše na konkrétní
projektové dokumentaci a na příkladu již postaveného objektu. Vedoucí
semináře je průvodcem jednotlivými tématy a praktickým oponentem
studenty prezentovaných postupů.
Pro studenty je to praktické setkání se všemi formami managementu díla zahradní a krajinářské architektury a vhledem do dalších možností svého vlastního uplatnění. Jsou nuceni se seznámit se spletí legislativy, nabídkami školkařských firem, ověřit si možnosti spolupráce i s jinými obory –
musí například umět zajistit i rozpočty technických a stavebních prvků.
Je to předmět náročný s přesahem do mnoha již probíraných oblastí
oboru v předchozím studiu, proto je také situován do posledního ročníku
studia.
Zde bych si proto dovolil i podrobnější zhodnocení přínosu pro obě
strany.
Přínos pro studenty:
 široký záběr problematiky od založení firmy, výběrová řízení, tvorbu
a strategii ceny realizace objektu zahradní a krajinářské architektury
 pohled právní, praktický, pohled na skutečný stav věcí jednotlivých
okruhů problematiky
 reálná, existující stavba včetně její návštěvy – možnost přímého kontaktu s projektantem, dotazů, vysvětlení, formulace dotazů k provedení stavby (líbí, nelíbí, proč toto řešení, materiál, umístění, náročnost založení…)
 možnost srovnání se skutečnými náklady, kroky a posloupností průběhu stavby
Přínos pro externisty:
 zaujetí tématem, hloubka poznatků při zakládání firem a při tvorbě
zaměření firem, ekonomických výhledů;
 vážnost věnovaná prezentacím firem, celková prezentace firmy od
loga až po web, včetně dodržování firemního oděvu a doplňků při
kritikách;
 poměrně velké přiblížení se nabídek firem skutečnému stavu trhu –
velmi dobrá kompilace zdrojů včetně mezioborové spolupráce – konzultace technických stavebních objektů, srovnání produkčních firem.
Tento kurz je extrémně náročný pro všechny zúčastněné – lektory
i studenty. Dovolím si malé doporučení pro garanta předmětu – více motivovat studenty k cestě skutečného poznání podstaty problémů. Studentům je nutno doporučit, aby studium tématu realizovali s plným nasazením, hledáním nových přístupů a plně využili možnosti konzultací.
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Celkově jsem přesvědčen, že zvolená kombinace výuky teoretických
znalostí i procvičení dovedností stálou výukou a následná účast člověka
z praxe na hodnocení prakticky řešeného projektu je velkým přínosem pro
studenta a nesporně i externistu. Na základě vlastní velmi pozitivní zkušenosti a také odezvy studentů se ukazuje tato bezesporu organizačně náročná forma jako opodstatněná a smysluplná. Za sebe jsem velmi rád, že
jsem se na ní mohl doposud podílet.
Ing. Martin Kovář
Absolvent Zahradnické fakulty v Lednici. Od roku 1992 spolupracuje
s ateliérem Ing. Pavel Šimek – FLORART. Je projektant, zahradník a muzikant.

Třetí kritika v předmětu
Praktika (mgr.) III –
prezentace návrhu
modelového území
Balneoparku Jeseník
členům kolegia kritiky.
Foto: J. Šmída, 2012.
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Dřevo ze sadů a vinic
jako obnovitelný zdroj energie
Množství rostlinné biomasy využívané jako zdroj energie se v České republice zvyšuje a výhledově se nepochybně zvyšovat bude. Hlavním důvodem je zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na úroveň vytyčeného
indikativního cíle, ke kterému se Česká republika zavázala. Významnou
roli v celkovém množství spotřebovaném k přímému spalování hraje dřevo. S rostoucí spotřebou ale výrazně roste poptávka a počet vhodných
zdrojů je omezen.
Významné zdroje dřevní hmoty pro energetické účely vznikají při těžbě
dřeva z lesů, při zpracování dřeva na pilách a v dřevozpracujícím průmyslu. Za neprávem opomíjené, dosud málo využívané zdroje, lze považovat
dřevo vyřezané při výchovných zásazích v lesích, parcích a v neposlední
řadě také v sadech a vinicích.
V ČR zaujímají sady a vinice, označované termínem trvalé porosty, pěstitelské plochy o celkové výměře 44 000 hektarů. Podíl ploch připadající
na sady činí 25 000 ha a na vinice 19 000 ha. Protože každoročně při výchovných zásazích v těchto porostech vzniká značné množství odpadního
dřeva, nabízí se možnost jeho využití. Jeho nespornou výhodou je i to, že
jako zdroj využitelné energie je celkem rovnoměrně rozmístěn po celém
území.
Množství odpadního dřeva z ovocných výsadeb je ovlivněno celou řadou aspektů. Jedná se především o ovocný druh, odrůdu, podnož, pěstitelský tvar a spon výsadby. Vedle výchovného řezu má význam zejména
každoroční udržovací řez, při kterém se odstraňují poškozené, suché či
zahušťující větve.
Nejpěstovanějším ovocným druhem jsou na území ČR jabloně. V intenzivních výsadbách jsou pěstovány především ve tvaru volně rostoucích
zákrsků a štíhlých vřeten. Podle tvaru se pak spon pohybuje v rozpětí
3,0×0,8 – 3,5×2,5 m.
Ze žlutých peckovin jsou nejvíce zastoupeny meruňky a broskvoně. Pro
oba druhy je charakteristický pěstitelský tvar s dutou korunou nebo štíhlé
vřeteno. Spon výsadeb se pohybuje nejčastěji v rozpětí 4,0×2,0 – 6,0×5,0 m.
Množství vznikajícího dřeva se může u jednotlivých výsadeb výrazně lišit. Důvodem je rozsah zásahu, který může spočívat v běžném konturovém řezu nebo odstranění menších zahušťujících větví, ale také v hlubším
řezu spojeném s odstraněním hlavních kosterních větví. Z 1 ha ovocných
sadů tak lze získat 0,6–8 t odpadního dřeva o tloušťce 10–100 mm.
Samostatnou skupinu pracovních operací spojenou se získáním odpadního dřeva představuje likvidace sadu. Jedná se o relativně nákladné
a náročné operace, které se zpravidla realizují ve dvou až třech fázích:
likvidace koruny (větví), kmene a kořenů.
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Menší stromy lze vytáhnout po odřezání větví řetězem zavěšeným na
zadním závěsu traktoru, nebo se kmeny přední radlicí buldozeru natlačí
dopředu a následně se podeberou i s kořeny. Tyto způsoby sklizně jsou
efektivní, ale takto sklizené dřevo je značně znečištěno hlínou a prachem.
Proto je obtížně zpracovatelné štěpkovačem. Pro jeho dezintegraci je
vhodnější použít drtič. Drobné kaménky a prachové částice mají negativní
vliv na životnost stojů při dalším zpracování i při samotném spalování.
Vhodnější způsob sklizně je s použitím speciální vidlice tak, že se kmen
s kořeny vyzvedne. Existují také speciální vytahovače stromů s šikmou
vytahovací plošinou, které lze využít u kmenů do průměru 0,2 m.
Při dalším způsobu klučení se v první fázi likviduje koruna, následně
kmen a teprve samostatně kořenová soustava silnými jednořádkovými
frézami.
Další ověřovaný zdroj, který je potencionálně vhodný pro výrobu bioenergetických produktů, jsou zbytky vznikající při údržbě vinohradů.
U možnosti využívání réví jako bioenergetické suroviny je situace v mnoha ohledech obdobná jako u ovocných výsadeb. Velké množství réví je
tedy k dispozici zejména v zimním a jarním období. Jeho množství je
závislé na pěstitelském sytému (určující je výška vedení, počet keřů, tažňů,
příp. čípků), dále na stáří vinice, konkrétní odrůdě a podnoži (bujnost
růstu). Spon výsadeb se pohybuje nejčastěji v rozpětí 2,3×0,9 – 3,0×1,2 m.
Cílem výzkumu použitelnosti dřeva se sadů a vinic jako zdroje energie
bylo získat údaje o parametrech netradičních zdrojů dřeva a posoudit jejich vhodnost pro energetické využití. Všechny výsledky byly stanoveny na
základě měření parametrů reprezentativních vzorků materiálu získaných
u různých pěstitelských podniků v oblasti Rakvic a Velkých Bílovic na
jižní Moravě.
Množství dřeva získané na ploše o známé rozloze při známém počtu
stromů bylo přepočteno na produkci na hektar. Dřevo získané z této reprezentativní plochy bylo štěpkováno na štěpkovači Pezzoalto 110 Mb.
Dále byla stanovena jeho hmotnost postupným odvážením na závěsné
váze a laboratorně byl
stanoven obsah veškeré
vody. Tímto způsobem
bylo stanoveno množství
dřeva, které lze potenciálně získat při údržbě
a likvidaci ovocných výsadeb (jabloň, broskvoň,
meruňka) a vinné révy.
Výsledky výzkumu ukazují, že zbytky vznikající
při údržbě ovocných výsadeb v sadech mohou
být zdrojem nezanedbatelného množství bioenergetických surovin. Při
jednoduchém orientačním výpočtu ze získaných údajů je zřejmé, že
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Broskvoňový sad před
vyklučením.
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Štěpkování dřeva
z výchovného řezu
v broskvoňovém sadu.
Foto: VÚZT, v. v. i. 2009.

v udaných 25 000 ha ovocných sadů vzniká ročně cca 50 000 tun dřevní
hmoty. Potenciální produkce dřeva z údržby ovocných výsadeb tak činí
v průměru 2,11 tun z 1 ha. Sušina se u měřených vzorků pohybovala v
rozmezí 43 až 65 %.
Z 1 ha vinice lze v průměru získat 1,4–1,8 t suchého réví o tloušťce
10–20 mm. Při likvidaci jednoho hektaru vinice se pohybuje množství
získaného dřeva v rozmezí 9,9–15,5 t. Množství opět závisí na odrůdě, pěstitelském sponu,
počtu tažňů atd.
Možnost využití dřevního odpadu ze sadů
a vinic se u nás začíná
pozvolně rozvíjet. Dřívějším nejčastějším způsobem zpracování odpadního dřeva bylo jeho
vyhrnutí z meziřadí a následné neúčelné spálení.
Předností tohoto způsobu byla poměrně vysoká pracovní výkonnost
a nízká náročnost na technické vybavení – traktor s jednoduchými hráběmi (upraveným kultivátorem). Tento způsob likvidace nadále u mnoha
malých pěstitelů přežívá.
U větších pěstitelů je dnes už v převážné většině nahrazen klasický způsob podrcením dřevní hmoty v meziřadí pomocí traktorových drtičů.
Při celkovém hodnocení dřeva z ovocných výsadeb z hlediska energetického obsahu byly pro podmínky ČR získány následující informace. Výhřevnost analyzovaných vzorků se pohybovala v rozmezí 5,6 až 9,7 MJ ∙ kg-1. To
znamená přibližnou kapacitu na území České republiky 382,5 ∙ 103 GJ ∙ rok-1.
V tomto čísle není zahrnuto dalších 1,64 ∙ 106 GJ získaných každý rok vyklučením sadů s předpokládanou dobou rotace 20 let. Zdroj lze považovat
za poměrně stabilní, který se pravidelně opakuje každoročně v termínu
únor až duben. Dostupnost zdroje je zpravidla dobrá, protože příjezd do
sadů musí být uzpůsoben dopravě sklizených plodů v podzimních měsících. Nevýhodou je nerovnoměrnost výnosů v různých letech.
Z provedených měření ve vinohradech vyplývá, že zbytky vznikající při
údržbě vinohradů lze využít, podobně jako zbytky z ovocných výsadeb
k výrobě bioenergetických produktů. Jsou zdrojem nezanedbatelného
množství bioenergetických surovin. Průměrný výnos hmoty při údržbě
porostu je cca 2 t ∙ ha-1. Při počtu 19 000 ha vinic v ČR je to 38 000 tun
ročně. Při laboratorních analýzách vzorků vykazovalo réví vyšší množství
sušiny než ovocná výsadba. Pohybovalo se v rozmezí 51 až 75 %. Výhřevnost vzorků réví byla 16,9 až 17,5 MJ ∙ kg-1. Zdroj se opět každoročně
opakuje. Réví je možné stříhat v období prosinec–březen, tedy v období
topné sezóny. Příjezd bývá obtížnější než v sadech, ale cesta sjízdná pro
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nákladní automobil do 7 t nebo alespoň traktorovou soupravu vede téměř
ke každému vinohradu, takže dostupnost lze označit jako dobrou.
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Externí lektoři ve výuce pohledem studentů
Za dobu svého studia jsem se zúčastnila několika přednášek s externími
vyučujícími. Všechny byly pro studium vysoce přínosné, jelikož přednášející coby odborníci z praxe poskytli studentům informace vycházející
z vlastních dlouholetých zkušeností a reálných situací. Hosté vždy ochotně
odpovídali na otázky studentů, čímž byl podchycen zájem posluchačů
o některé konkrétní detaily. Dle mého názoru je aktivum těchto přednášek
pro budoucí uplatnění absolventů nezpochybnitelné.
Ing. Kateřina Smutná
Absolventka oboru Zahradní a krajinářská architektura,
dnes doktorandka téhož oboru

Během pětiletého studia na fakultě jsem měla možnost setkat se s mnoha odborníky z praxe. Ať to bylo na mnoha exkurzích nebo přímo na
přednáškách v Lednici. Přednášeli vždy zajímavě, poutavě a na jejich komentáře, rady a doporučení jsem vzpomínala ještě dlouho potom.
Zapojení odborníků z praxe do studia na ZF MENDELU je, myslím si,
nejen důležité, ale spíše povinné. Je důležité, abychom se my, studenti, s nimi
setkávali a věděli, že existují, a po absolvování studia se na ně třeba obrátili.
Bc. Zuzana Žďárská
Studentka navazujícího magisterského studia oboru Zahradnictví

Zapojení externistů je dle mého názoru prospěšné z několika důvodů. Každý si je vědom toho, že praxe je úplně něco jiného než teorie
ve škole, ale do jaké míry a v čem, tak o tom nikdo nic neví. Návštěvy
a přednášky externích odborníků by měly pomoci osvětlit rozdíly
a motivovat studenty k tomu, aby se snažili co nejvíce zajímat o svůj
obor a skutečně se věnovali povinným praxím. A ne, jak tomu bývá
často zvykem, aby si nechali potvrdit hodnocení „fiktivní“ praxe
a trávili léto u babiček. Dalším důvodem, proč realizovat setkání s odborníky z praxe, je možnost získání jednak nových poznatků, rozšíření
kontaktů a hlavně získání vlastní inspirace v jejich práci. Nebývá zvykem, že by se za odborníka považoval někdo neúspěšný. Ve škole se
často pořádají workshopy, které jsou zpravidla pro obor Zahradní
a krajinářská architektura. Jsem přesvědčen, že by podobný systém
prospěl dalším oborům i výuce dalších předmětů, dodnes čistě teoretických. Zavedení praktických ukázek a cvičení s odborníky by tak
mohlo nahradit získávání informací pouze z obrázků a schémat.
Kromě zmíněných workshopů a přednášek odborníků bych byl i pro
zavedení mimoškolních setkání, kde v uvolněnější atmosféře budou stu-
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denti mnohem více otevřeni novým informacím a rovněž sdílnější se svými otázkami.
Bc. Zdeněk Lanta
Student navazujícího magisterského studia oboru
Management zahradních a krajinářských úprav

Zúčastnil som sa prednášok, v ktorých prednášali odborníci z praxe.
Môj názor na zapájenie sa takýchto ľudí do výuky je určite pozitívny, bolo
by vhodné, aby do učební zavítali častejšie. Sú to predsa veľmi cenné informácie, ktoré nám otvárajú oči. Samozrejme v štúdiu i v praxi to pomôže, človek sa na konkrétny problém pozerá z iného uhla pohľadu.
Privítal by som i ďalšie formy spolupráce s externistami, i vo forme
manuálnej práce, alebo aspoň ukážok v pracovnom priestore, naživo.
Tiež aby sem zavítali čo najčastejšie a prinášali nám nové poznatky
a skúsenosti.
Dávid Hovanec
Student bakalářského studia oboru
Management zahradních a krajinářských úprav

Osobně si myslím, že zapojení externistů do výuky je velmi důležité. Přináší to nový pohled na téma a hlavně důležité rady od člověka, který má
plno zkušeností z praxe a s mnoha problémy se denně potýká. Já osobně
studuji zahradní a krajinnou architekturu a jako příklad můžu uvést přednášku Ing. Doležala na téma Vodní rostliny. Ing. Doležal má možná nejvíce
zkušeností s budováním koupacích biotopů v ČR. Bylo by zajímavé na toto
téma navázat a zabývat se např. i tématy tvorby koupacích jezírek, vertikálních a ekologických zahrad, které patří k dnešním trendům v zahradní
a krajinářské architektuře. A to nejen formou přednášky, ale např.
i workshopem s možností vyzkoušet si nějaké úkony přímo v praxi.
Filip Vrbas
Student bakalářského studia oboru Zahradní a krajinářská architektura

Podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby si každý študent vytvoril na
problematiku preberanú v škole vlastný názor. Odborníci, ktorí nám chodili prednášať na rôzne predmety, prinášali často krát odlišný pohľad
z iného prostredia, ako akademického. Je zrejmé, že títo ľudia uprednostňujú vzdelanie študentov pred sebeckým uchovávaním si svojho know-how, za čo im patrí vďaka. Vzdelanie je v dnešnej dobe iba akýmsi štandardom, no prax a poznatky z praxe sú to, čo spravidla rozhoduje o tom,
či sa študenti po absolvovaní školy dokážu zamestnať v odbore, alebo nie.
Marek Kocák
Student bakalářského studia oboru Zahradní a krajinářská architektura
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Zapojení odborníků z praxe do výuky je pro studium velmi důležité.
Pomáhá překlenout propast mezi teoretickou přípravou a realitou. Pro
obor Zahradní a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě jsou
charakteristické konzultace s externisty při ateliérových kritikách, které
jsou velmi užitečné, ovšem z důvodu časové nouze krátké. Pokouší se je
doplňovat vernisáže studentských prací, na které jsou externisté taktéž
zváni. Zde ve více uvolněné atmosféře je prostor na otázky, které mají
studenti na mysli.
Přednášky odborníků z praxe na univerzitě probíhají, jsou ceněny,
ovšem studenti nemají často možnost si vybrat okruh přednášených témat.
Přínosem by jistě byly workshopy s externisty zaměřené na jejich pole
působnosti. Čímž by mohlo být obohaceno spektrum vyučovaných témat.
Bc. Iveta Horáková
Studentka navazujícího magisterského studia oboru
Zahradní a krajinářská architektura

Jsem přesvědčen, že odborníci z praxe jsou pro vzdělání studentů Zahradnické fakulty MENDELU velikým přínosem, neboť přináší odlišný
pohled na problematiku probíraných témat. Velkým množstvím zkušeností a praktickými znalostmi včetně jejich prověřené aplikace v konkrétních
podmínkách mohou studentům ukázat význam vyučované teorie. Jsem
velmi rád za to, že jsem měl možnost zúčastnit se několika takových přednášek i při studiu kombinované formy studijního oboru Zahradnictví.
Obor Zahradní a krajinářské realizace je velmi vázaný právě na praxi
v oboru. Každá rada odborníka, který se pohybuje v dané problematice, je
velmi cenná a obohatí studentovy teoretické znalosti nabyté studiem. Ze
strany Zahradnické fakulty je bezesporu vyvíjena velká snaha o kontakty
těchto dvou skupin, nicméně bych uvítal intenzivnější zařazení takovýchto
výukových metod v celém rozsahu studia. Semináře, které by pomohly
přiblížit teorii k praxi ještě více a od začátku do konce studia, by studentům doplňovaly teoretické znalosti.
Bc. Pavel Dostál
Student magisterského studia kombinované formy oboru Zahradnictví
Student bakalářského studia oboru Zahradní a krajinářské realizace
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Poděkování
Publikace Inovace v rozvoji zahradnických oborů vznikla díky podpoře
projektu Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na
Zahradnické fakultě v Lednici – CZ.1.07/2.2.00/15.0122, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Poděkování patří vedení Zahradnické fakulty MENDELU, garantovi
projektu a projektovému týmu, garantům studijních oborů a zástupcům
jednotlivých ústavů, externím lektorům, studentům a všem, kteří jakýmkoli
způsobem přispěli ke vzniku této publikace.
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