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Markéta Osinová
Jaroslav Zavadil
V úterý 12. 2. 2013 uspořádala skupinka studentů třetího ročníku FRRMS MENDELU pasovací večírek. Uskutečnil se v oblíbeném studentském S-Klubu v budově Z. Pozvání přijali
i někteří pedagogové, a to především ti, kteří

se podíleli na průběhu studia budoucích bakalářů. Studenty potěšila i účast děkana fakulty,
prof. Dr. Ing. Libora Gregy.
Večer byl odstartován recitací vtipné básně
vystihující studentův pochod jednotlivými předměty. Následoval slavnostní přípitek, na který
navázalo představení studentů prostřednictvím
fotoprezentace. Mečem, z rukou pana děkana,
se nechali studenti pasovat do stavu bakaláře

Pasování
bakalářů
čekatelů
na FRRMS
MENDELU
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čekatele a fialové stužky připnula paní proděkanka Pavlíčková. Studenti připravili pro své
mentory zábavní program, ve kterém využili
i vědomostní soutěž pro pedagogy. Na chvíli si
tedy všichni vyměnili role, což bylo zábavou
nejen pro studenty, ale dokonce i pro odvážné
akademiky, kteří se do jednoho soutěže zúčastnili. Za svou odvahu byli oceněni drobnými
výherními cenami.
Večírek přispěl k posunutí roviny učitel vs. student k lepším vzájemným vztahům a vzájemnému poznání. Celý večer byl doprovázen smíchem a velmi dobrou atmosférou. Snad to do
června vydrží, shodují se studenti.
Foto Vojtěch Schilas

Veselé Vánoce přeje
Social Erasmus a Kociánka!
ISC MENDELU
Andrea Surá
Druhá akce v rámci SocialErasmu tohoto
semestru se na rozdíl od té první, kdy jsme se
pomocí košťat a hrábí pokoušeli najít zoologickou zahradu pod horami spadaného listí,
točila kolem vzdělávání. Se třemi zahraničními
studenty jsme se vypravili na Kociánku, tedy do
Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou
mládež v Brně.
Na vrátnici jsme se v poklusu seznámili s paní
pečovatelkou a rovnou uháněli do místního
odpočinkového klubu, kde už na nás čekalo
zvědavé publikum, které sestávalo asi z dvaceti usměvavých studentů střední školy a žáků
odborného učiliště ve věku 18 až 30 let. Chtěli
se dozvědět něco nového o Vánocích ve světě,
jak bylo přislíbeno. A my koneckonců také.
První se o tradice své země podělil Mark
z Ghany. Exotika z jeho prezentace jen prýštila.
Na konci nám bylo jasné, že africké Vánoce mají
s těmi evropskými společného jen pramálo.
Jsou především velmi důležitým náboženským
svátkem a příležitostí k návštěvě všech blízkých
i vzdálených příbuzných a přátel. Materiální
záležitosti, jako třeba dárky, tedy nehrají takovou roli jako u nás.

Markovi se ze začátku do této akce moc nechtělo, podle jeho pozdějších reakcí si však myslím,
že byl rád, že se nakonec přidal. Jak sám řekl,
byla to pro něj zajímavá zkušenost. Protože byli
žáci překvapivě aktivní a ochotní si povídat,
přiučil se něco také on sám o Vánocích, které
jsou pro něj první mimo domov.
Další přišly na řadu Anna a Sandra, sympatické
studentky z Rakouska. Mohlo by se zdát, že tady
nás nic moc nepřekvapí. To však zdaleka není
pravda. Stačí se už jen pokochat obrázky slavnostní štědrovečerní tabule, které vévodí masová obdoba fondue se spoustou zeleniny na několik způsobů. Na holkách bylo vidět od začátku,
že je to celé baví. Předvedly se opravdu krásnou
prezentací, jejíž příprava je prý pořádně naladila
na blížící se vánoce. Hned odtud si jedeme na
koleje uvařit naši vánoční polévku s klobásou,
po tomto vyprávění na ni přece nemůžeme čekat
až do Štědrého večera!, směje se Sandra.
Povídání bylo potřeba průběžně překládat,
v publiku se to však nezřídka zavlnilo souhlasným
přikyvováním, což nás přivedlo k úvaze o rozdělení na skupiny s potřebou překládání a bez ní
pro příští sezení. A to dozajista nastane. Když
jsme se s žáky, studenty i pracovníky ústavu
loučili, sklidili jsme spoustu chvály a ujištění, že
nás Kociánka znovu ráda kdykoli přivítá. Co
takhle třeba povídání o Velikonocích? Určitě se
vynasnažíme, setkání v krásně vymalovaném
a vyzdobeném klubíku samotnými dětmi jsme si
totiž skutečně užili. A potom, odcházet odněkud
s tak dobrým pocitem, že jste udělali něco hezkého, a navíc odměněni tucty přátelských úsměvů, kdo by si to nechtěl zopakovat?

▌ číslo 1 ▌ březen 2013
J. Rybnikár
J. Grmela
Čtvrtý ročník festivalu FOR FISHING konaný
na výstavišti PVA EXPO PRAHA navštívilo ve
dnech 24.–27. 1. 2013 téměř dvacet tisíc zájemců o rybářství. Vystavovatelé prezentovali
320 výrobců z tuzemska a ze zahraničí na ploše 8200 m2. Na účastníky čekal kromě rybářského zboží a novinek pro rok 2013 také doprovodný program přednášek, odborných výkladů
a ukázek, který probíhal po celou dobu veletrhu.
Jeho průběh bylo možné sledovat také prostřednictvím on-line vysílání na internetovém portálu www.vydry.cz.
Mezi 92 vystavovateli zaujímal významné postavení reprezentační stánek Oddělení rybářství
a hydrobiologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Oddělení reprezentovali
dva studenti 3. ročníku doktorského studia Ing.
J. Rybnikár a Ing. Jan Grmela a absolventka
AF MENDELU Ing. M. Henslerová. Na ploše
9 m2 bylo prezentováno studium oboru Rybářství a hydrobiologie, studium bakalářských
a magisterských oborů na Agronomické fakultě
MENDELU a činnost v oblasti vědecko-výzkumné činnosti na AF MENDELU. Hlavním cílem
a posláním prezentace oboru bylo seznámit
veřejnost s novinkami na univerzitě, s děním
v oblasti vědy a výzkumu a v neposlední řadě
také podat zájemcům bližší informace ohledně
studia. Pozornost návštěvníků upoutala interaktivní prezentace fotografií z různých aktivit
oddělení. Na stěnách stánku si mohli zájemci
prohlédnout a přečíst tištěné postery obsahující nejdůležitější údaje o výuce, studiu, výzkumu
a dalších aktivitách. Nejvyšší zájem budilo
moderní akvárium, ve kterém neúnavně plava-

li jeseteři společně s kapry a jedním sumcem.
Ti všichni dokázali spolehlivě zaujmout kolemjdoucí rybáře i nerybáře, malé i velké, zkrátka
všechny. Zájem návštěvníků nebyl omezen jen
na vědu a studium. Často přicházeli pro radu
nebo pomoc s problémy týkajícími se jejich zájmových aktivit spojených s rybářstvím a hydrobiologií. Zástupci oddělení tak radili, jak zařídit
akvárium pro pstruha duhového v hotelu, kam
se obrátit s úmyslem postavit rybník, jakou
potravu přijímá jeseter, proč ta ryba v akváriu
je sumec, když vypadá jako mník atd. Kromě
laické veřejnosti navštívili stánek i zástupci
odborné veřejnosti z řad chovatelů ryb a někdejší absolventi oboru. Tito návštěvníci se zajímali především o novinky na oddělení a fakultě,
výsledky výzkumů, včetně informací o nově
vybudovaném biotechnologickém pavilonu M.
Vysoký zájem o obor a úspěch stánku dokladuje množství rozdaných informačních materiálů.
Prezentace stánku denně upoutala pozornost
tisíců lidí. Zájemců o více informací byly desítky
až stovky každý výstavní den. Podrobně seznámených návštěvníků se studiem bylo přes sto
dvacet. Prezentace oboru figuruje také v projektu známého rybáře Jakuba Vágnera, který
se týká vzdělávacích institucí s rybářským zaměřením. Za tímto účelem byl natočen videorozhovor týkající se informací o Rybářství
a hydrobiologii na MENDELU. Toto video bude
součástí filmu, který bude v dohledné době
dostupný na internetu.
Rybářství jako jeden z nejstarších oborů lidské
činnosti se stále rozvíjí a takovéto veletrhy
mohou poskytnout dostatek informací široké
veřejnosti o nejnovějším vývoji a výzkumu,
trendech rybářského průmyslu, činnosti rybářských svazů a informovat o možnostech studia
rybářství.
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Martin Čermák
Zdeněk Čermák
a Petr Němec
V rámci řešení projektu Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti
rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa (NIKAZAM),
registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0028, se
ve dnech 1. až 31. října 2012 uskutečnil další
výjezd studentů a zaměstnanců Mendelovy
univerzity v Brně (MENDELU) do Zambijské
a Zimbabwské republiky.
Program realizace praktického modulu tohoto
projektu navázal na loňské zkušenosti a byl
koncipován tak, aby byl co nejpřínosnější pro
tým složený ze zástupců Lesnické a dřevařské
fakulty, Agronomické fakulty a Zahradnické
fakulty. Ti se mohli seznámit s historií objevování povodí řeky Zambezi evropskými cestovateli
(mezi něž patřil i holický rodák dr. Emil Holub)
se zemědělskou a lesnickou činností, s problematikou ochrany přírody, využívání přírodních
zdrojů a v neposlední řadě také s prací nevládních organizací v oblasti rozvojové spolupráce
i se všedním životem v této části jižní Afriky.
Na jihu Zambijské republiky (Livingstone) byly
navštíveny farmy zaměřené na pěstování banánů a pšenice, dále jatka, mlékárna a dřevozpracující závod. U největší přehradní nádrže na
světě (dle objemu), Lake Kariba, sloužící zejména k výrobě elektrické energie, nám byla umožněna prohlídka krokodýlí a prasečí farmy
a pobřežních ekosystémů, dále byla s místními
odborníky diskutována problematika průmyslového rybolovu a turistického využití přehrady.
S moderními metodami chovu hospodářských
zvířat a s výukou místních expertů jsme se
mohli seznámit na výzkumné stanici Mochipapa.

Výukov ý program pro místní mládež,
V i c t o r i a Fa l l s ( Z i m b a b w e)

Te r é n n í v ý u k a , V i c t o r i a F a l l s ( Z i m b a b w e)

L e s n í š k o l k a u m ě s t a C h o m a ( Z a m b i e)

Tr a d i č n í m e t o d y k o n z e r v a c e r y b , L i s u w a ( Z a m b i e )

Výzkumná činnost byla zacílena na pěstování
porostů introdukovaného druhu borovice Pinus
oocarpa v okolí města Choma, rostoucích pod
silným vlivem nepříznivých antropogenních
aktivit (vypalování trávy, ilegální těžba). Měření
přírůstů opětovně probíhala na zkusných plochách v nejmladších porostech, které byly vytyčeny a změřeny v minulém roce, a došlo
k rozšíření aktivit také do mýtních porostů.
Na západě země, v okolí města Mongu, vedly
exkurze do výukového centra pro učně, (projekt
tuzemské partnerské organizace Njovu, o.p.s.),
na krokodýlí farmu, do sadů a zpracovatelského
závodu oříšků kešu a do centra zaměřeného
na distribuci osiva a zpracování produktů ze

▌ číslo 1 ▌ březen 2013
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N o v á š k o l n í z a h r a d a v e s l u m u C h i b o l y a ( Z a m b i e)

V ý z k u m n á s t a n i c e M o c h i p a p a ( Z a m b i e)

K r o k o d ý l í f a r m a v M o n g u ( Z a m b i e)

semen (potraviny, olej, mýdlo, bionafta, hnojivo, palivo). V zátopovém území řeky Zambezi
bylo představeno pěstování rýže, kukuřice
a chov skotu, spojené s návštěvou rybářské
vesnice, kde byly prezentovány tradiční metody
rybolovu a konzervace ryb. Velmi zajímavá byla
návštěva Barotského království (Kingdom
of Barotseland) a královské vesnice Limulunga za doprovodu vysokých dvorních úředníků.
Ochrana přírody se těší v Zambii zasloužené
pozornosti a příjmy spojené s turistickým ruchem
podporují místní obyvatele i státní rozpočet.
Představu o druhovém bohatství místní fauny
a flóry a o koncepci ochrany přírody bylo možné získat v jednom z největších afrických ná-

rodních parků Kafue a dále v národním parku
Mosi-oa-Tunya.
Pro studium moderních metod ochrany africké
přírody lze nalézt vynikající zázemí v sousední
Zimbabwské republice. Pracovníci The Wild
Horizons Wildlife Trust (Victoria Falls) pro nás
uspořádali sérii přednášek o ochraně přírody,
doplněné ukázkami veterinární laboratoře, imobilizace zvěře a jejího sledování pomocí telemetrie, výukového programu pro místní mládež
a zejména odborným terénním programem,
zahrnujícím také zásady bezpečného pohybu
v místní přírodě, stopařství apod. Nezapomenutelná byla návštěva jednoho z největších
klenotů africké přírody – Viktoriiných vodopádů.
Zakončení pobytu v Zambii souviselo s přípravou a uspořádáním Dne životního prostředí
(Environmental Awareness Day) v chudinské
čtvrti Chibolya (součást hlavního města Lusaka),
který probíhal pod vedením partnerské organizace Njovu, o.p.s. Program zahrnoval přednášky pro mládež, divadelní a hudební vystoupení,
výstavu osvětových plakátů s tématikou ochrany životního prostředí a soutěž pro děti. V této
lokalitě byl také realizován na místě připravený
návrh školní zahrady.
Poděkování si zaslouží všichni zahraniční
i tuzemští spolupracovníci a zástupci kooperujících organizací, kteří svým vstřícným jednáním
a pomocí přispěli ke zdárnému průběhu akce.
Fotograf ie Mar tin Čermák

Z a k l á d á n í š k o l n í z a h r a d y v e s l u m u C h i b o l y a ( Z a m b i e)
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Návštěva studentek z Thajska
ZF MENDELU
a Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
V listopadu 2012 se v Lednici na Zahradnické
fakultě MENDELU uskutečnila měsíční návštěva čtyř thajských studentek z Kasetsart University v Bangkoku, vedená doktorkou Sumallikou
Morakul. O odborné zázemí pobytu se postaral
Ústav vinohradnictví a vinařství, jehož členům
patří touto cestou poděkování. Thajská návštěva se seznámila se základními aspekty produkce vína, sklepním hospodářstvím, senzorickou
analýzou i praktickým vinařským provozem
několika vinařských podniků. Odborná i osobní

„Florigami“
na Žofíně

ZF MENDELU

Př ijetí u děkana ZF MENDELU

stránka návštěvy byla beze zbytku úspěšně
naplněna, o čemž svědčí i spokojenost a oboustranný zájem o další spolupráci.

První únorovou sobotu se v pražském paláci
Žofín odehrál již 71. ročník reprezentačního
zahradnického plesu, na kterém samozřejmě
nesměla chybět ani Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici. Návštěvníky plesu
čekaly čtyři květinami bohatě vyzdobené sály,
letos s tématikou barev a s nimi souvisejících
emocí. Večerem noblesně provázela Klára
Doležalová a k tanci a poslechu zahrálo mnoho
českých hvězd, za zmínku stojí především

Orchestr Václava Hybše nebo Marcela Holanová. Vrcholem večera se stala módní a květinová přehlídka, vytvořená našimi studenty v rámci předmětu Floristika 1, s netradičním názvem
„Florigami“, která sklidila velké nadšení a zúročila tak bezmála roční přípravy. Prchavou krásu
modelů inspirovaných japonským uměním skládání z papíru origami kombinovaných s květinami si nyní můžete prohlédnout alespoň na
fotografiích. Zahradnická fakulta připravuje
rovněž video z celé akce, proto sledujte naše
webové stránky či Facebookový profil.

Záplava růžových a fialových květů
Phalaenopsis doprovázela model
na z vaný O rc hidea. Autor : ateliernastrese.cz – Petr Omelka

Labuť př itančila na scénu v bílém
modelu s dominantním šaterem a květy
anturií. Autor: ateliernastrese.cz – Petr
Omelka

Výrazný model Štíra
doprovázely čer vené
květy chryzantém a
ex travagantní helikonie.
Autor: ateliernastrese.cz
– Petr Omelka
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Odborná exkur ze na kaučukové plantáži

Bc. Lucie Dolinová

logistik odborné stáže
FRRMS MENDELU

V období od 15. září do 15. října 2012 se uskutečnila v pořadí již šestá odborná studentská
stáž. Naše osmičlenná výprava složená ze
šesti studentů, pedagoga a logistika vzbuzovala
mezi komunitou v oblasti Lan Saka, kde se odehrála převážná část pobytu, značný rozruch. Byli
jsme totiž první bělošskou skupinkou, která tuto
vesnici navštívila a doslova s nimi sdílela střechu
nad hlavou. Způsob jak jíme, co děláme, jak
mluvíme nebo jen možnost dotknout se bělocha,
byla pro místní obyvatele nevídanou atrakcí.
Přes značnou jazykovou bariéru se nám nakonec podařilo proniknout do detailů fungování
systému sufficiency economy ve zdejších podmínkách a také jsme si osvojili různorodou thajskou slovní zásobu. Studenti měli možnost zmapovat širokou škálu technologií zaměřených na
zpracování produktů z lokálních surovin s cílem
dosáhnout co nejnižších nákladů. Ke stěžejním
technologiím zde přitom patří výroba hnojiv
a krmiv za použití organických zbytků z domác-

Simona Viktorinová
Na děkanátě jsou všude krabice. Co se děje?
Nepraskla zase někde voda? Tentokrát je to
jinak. Balí se na Den otevřených dveří.
Stolečky, bannery, letáky, propagační materiály, stojany, televize, kabely, notebook, fotoaparát. Máme všechno?
Před posluchárnou Q 01 vybaleno, připraveno,
začíná se trousit omladina, nejistá v neznámém
prostředí.
Dotazů je mnoho – my jsme z Kroměříže, já chci
studovat zootechniku, platí se za studium, jsou
k dispozici koleje? Zaměstnanci fakulty a stu-
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ností, systém filtrace vod, nízkonákladová technologie kopání studní nebo výroba bioplynu
z materiálu rostlinného původu. Každý ze studentů si poté zvolil problematiku jemu blízkou
s cílem vymyslet projekt rozvojové pomoci.
Jeden z návrhů se věnoval i rozšíření adrenalinového turismu v zatopených jeskyních v oblasti Lan Saky. Adrenalinovým sportem může ale
být i pouhá procházka zdejší krásnou přírodou,
protože není nic neobvyklého, potkáte-li kobru
nebo hroznýše.
To, co nás provázelo celým pobytem a častokrát
překvapovalo, byla nezměrná pohostinnost
Thajců. Díky ní jsme měli tu čest a mohli se
zúčastnit významného budhistického obřadu
na posvátném poutním místě, kam většinou smí
jen místní lidé.
Obhajoby návrhů projektů, které vznikly na základě absolvované stáže, proběhly v první polovině listopadu 2012 za přítomnosti zahraničních
expertů z partnerských univerzit z Thajska,
Peru, Chile, Ghany, JAR. Všichni studenti z naší
výpravy své projekty úspěšně obhájili.

Studenti
FRRMS
MENDELU
v Thajsku

Studentka sázející mangrovové stromky

Výroba suchých krmiv

denti doktorského studia ochotně vysvětlují,
rozdávají letáky oborů a s malými dárečky se
zájemci o studium přesouvají do centra dění,
do posluchárny.
V posluchárně, kde studijní proděkanka fakulty
bude provázet hlavním programem, jsou připraveni garanti bakalářských oborů s vedením
fakulty informovat uchazeče o studiu na Agronomické fakultě MENDELU.
Budou z uchazečů sedících v posluchárně naši
studenti a později absolventi?
Všichni tomu věříme.
Dny otevřených dveří se konaly 4. ledna,
18. ledna a 1. února 2013, děkuji všem zúčastněným za vzornou prezentaci fakulty.

Vítejte na Dnech
otevřených dveří
Agronomické
fakulty
MENDELU
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prof. Ing. Jan Lužný, CSc., emeritní
profesor Mendelovy univerzity v Brně
(4. února 1926 – 29. ledna 2013)

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Koncem ledna 2013 zarmoutila odbornou
zahradnickou veřejnost i akademickou obec
Mendelovy univerzity v Brně zpráva o úmrtí
významné osobnosti česko-slovenského zahradnictví, šlechtění a vysokého školství, prof.
Ing. Jana Lužného,CSc., emeritního profesora
naší univerzity.
Narodil se 4. února 1926 v Liptovském Sv. Mikuláši jako nejmladší z pěti dětí. Mládí prožil na
Slovensku, ke kterému měl po celý život velmi
silný vztah. Jeho otec, Oldřich Lužný (1888–1979),
diplomovaný agronom, zde působil v letech
1921–1939 a významně se zasloužil o rozvoj,
pokrok a osvětu zemědělství v tamní oblasti pod
Tatrami. Rozsáhlá a záslužná odborná i osvětová práce otce, stejně jako silná rodinná pouta
k půdě, měla na dospívajícího Jana značný vliv
– otec Oldřich jak z matčiny, tak z otcovy strany
pocházel ze starých selských hanáckých rodin
Lužných (původem z Luběnic na Olomoucku)
a Mlčochů (původem Určic na Prostějovsku).
V roce 1946 Jan Lužný zakončil maturitou
(s vyznamenáním) studium na Vyšší hospodářské škole. Od roku 1946 studoval na VŠZ
v Brně, kterou ukončil v roce 1950 (také s vyznamenáním). Po ukončení vojenské prezenční
služby nastoupil v roce 1952 do Výzkumného
ústavu zelinářského v Olomouci jako inženýr
asistent. V ústavu se specializoval na problematiku šlechtění, genetiku a sortimenty. Navrhl
racionální šlechtitelské postupy získávání I-linií
u košťálovin, metody k provokačním zkouškám
na rezistenci u košťálovin a hlávkového salátu.
Koncipoval a prakticky realizoval využití čmeláků k řízenému opylování při šlechtění zelenin.
Od roku 1957 vedl Oddělení šlechtění, po reorganizaci v roce 1962 se stal zástupcem vedoucího Oddělení šlechtění a světových sortimentů.
V letech 1955–1960 absolvoval externí aspiranturu pod vedením prof. Ph. Dr. Franze Frimmela–Traisenau a později prof. Dr. Ing. Jaromíra
scholze, akademika ČSAZV. V roce 1961
úspěšně obhájil kandidátskou disertační práci
a získal hodnost kandidáta zemědělsko-lesnických věd. Byl následně osloven, aby na zahradnickém oboru AF VŠZ v Lednici koncipoval
a zorganizoval kompletní výuku předmětu šlechtění a množení. Úkolu se ujal zpočátku jako
externista, od poloviny roku 1965 již jako řádný
pedagog. V únoru 1965 se habilitoval pro obor

Šlechtění a genetika zahradnických rostlin (jmenován a ustanoven docentem byl však až v roce
1966). Stal se vůbec prvním docentem pro
disciplínu šlechtění, množení a speciální genetiku zahradnických rostlin v tehdejší Československé republice. Již v roce 1966 byly vydány
jeho první učební texty. Zajišťoval výuku profilové disciplíny Šlechtění zahradnických rostlin,
dále předmět Zahradnické pokusnictví a Množení a školkařství okrasných dřevin.
Není bez zajímavosti, že si v letošním roce
připomínáme 50. výročí vzniku dnešního Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin,
které jako zcela nové pedagogické zařízení
vzniklo v roce 1963. Profesor Lužný byl v letech
1977–1992 vedoucím tohoto pracoviště, které
bylo především jeho zásluhou kultivováno do
současné podoby. Působil také několik funkčních
období ve funkci pedagogického proděkana.
Docent Lužný navázal brzy osobní kontakty se
všemi šlechtitelskými stanicemi zahradnických
specializací v Čechách, na Moravě i Slovensku.
Protože byl již dříve aktivně činný v některých
celostátních komisích a institucích, stal se brzy
známý ve šlechtitelské praxi tehdejší ČSSR.
Díky publikační činnosti se rychle stal známým
i v zahraničí. To vyústilo v členství mezinárodní
šlechtitelsko-množitelské organizaci EUCARPIA, která měla sídlo původně v Paříži, později v Holandsku (Wageningen, od roku 1969).
Z titulu tohoto členství se mu podařilo ve spolupráci s resortními ústavy zorganizovat tři mezinárodní zahradnicko-šlechtitelské konference
(v roce 1988 k plodovým zeleninám v Bratislavě, 1985 ke kořenovým zeleninám v Olomouci
a v roce 1986 k okrasným rostlinám v Praze).
Doc. J. Lužný byl prvním členem mezinárodní
organizace EUCARPIA z oboru zahradnictví.
Přes různé těžkosti (státní dozor) v tehdejší
době měly uvedené konference velký význam,
nejen k získání vědomostí u našich odborníků,
ale i k propagaci československého zahradnictví. Mimo tyto tři mezinárodní konference se
každoročně v Lednici uskutečňovaly celostátní
semináře nebo konference zaměřené na šlech-

▌ číslo 1 ▌ březen 2013

strana 

tění zelenin a květin. Tímto způsobem se
zahradnické obory v Lednici mimo jiné dostaly
do podvědomí významných zahraničních pracovišť a Lednice se opětovně stala známou
i v širokém zahraničí.
Profesor Lužný napsal více než 70 původních
vědeckých a odborných prací, obhájil 37 závěrečných zpráv výzkumných úkolů, je autorem
desítek odborných článků a pojednání. Byl
školitelem 18 aspirantů na úseku genetiky
a šlechtění zahradnických plodin z Čech i Slovenska a vedoucím velkého počtu diplomových
prací. Je autorem odrůdy brokolice ´Vitamina´
a spoluautorem odrůdy ´Ametyst´ popínavé
letničky Dolichos lablab. Přednášel v Budapešti, Weihenstephanu, Leningradě, Moskvě, Plovdivu, Hannoveru, Bělehradě, Hamburku apod.
Významná byla jeho činnost ve šlechtitelských
a vědeckých radách (např. šlechtitelská rada
pro révu vinnou při KVÚVV v Bratislavě, šlechtitelské rady v rámci oborových podniků – Oseva, Sempra, Semex, výzkumných ústavů –
VŠÚZ Olomouc, VŠÚOZ Průhonice, VÚOOD
Bojnice, VŠUO Holovousy apod.).
Ani po odchodu do zaslouženého důchodu
nepřestal profesor Lužný aktivně podporovat
odbornou činnost mateřského ústavu a Zahradnické fakulty. Své celoživotní zkušenosti a poznatky předával studentům a doktorandům,
působil v různých hodnoticích komisích (např.
Flora Olomouc), vědeckých radách, komisích
pro doktorské zkoušky a obhajoby disertačních
prací. Byl velmi aktivní také v oblasti mapování
historického vývoje zahradnictví v českých zemích a na Slovensku. Z prací posledních několika let je možné vyzvednout zejména publikace
(zpracované v autorském kolektivu): České
osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX. století a dvě

kapitoly v prestižní knize Městečko Lednice.
Velké množství informací obsahují také čtyři
publikace, vydané postupně v letech 2006–2010
pod souhrnným názvem Historie zahradnictví
I–IV. Neméně záslužná byla činnost profesora
Lužného v oblasti kinematografie. Podílel se
jako scénárista na přípravě a realizaci několika
dokumentárních filmů, z nichž nejvýznamnější
jsou dva: Vzpomínka na prof. Dr. F. Frimmela a
prof. RTDr. Ing. Jaromír Scholz, Dr.h.c., významná osobnost zahradnického vysokého školství.
Až do poslední chvíle svého života pracoval
i v tvůrčím kolektivu aktuálně dokončovaného
výukového filmu z oblasti historie a současnosti šlechtění.
V době bývalého režimu byl třikrát podán návrh
na jeho profesuru, která ovšem nikdy nebyla
z různých politických důvodů realizována. Profesura byla mu přiznána až v roce 1990. Prof.
Lužný byl držitelem medaile VŠZ Brno (bronzová, stříbrná, zlatá), zlaté medaile Mendelovy
univerzity a čestného titulu emeritní profesor
(2010). V roce 2006 byla jeho celoživotní práce
v oblasti genetiky a šlechtění oceněna udělením
v odborném světě velmi uznávané a prestižní
medaile J. G. MENDELA (medaili uděluje Mendelianum, resp. Moravské zemské muzeum Brno).
Profesor Lužný svým bývalým žákům, kolegům
a spolupracovníkům, působících na odborných
pracovištích či různých pozicích v Čechách a na
Slovensku, vždy pomáhal svou radou, zkušenostmi i vrozeným citem pro zahradnictví. Jeho
obětavá celoživotní práce, směřující k podpoře
dalšího rozvoje zahradnictví, si zaslouží nejvyššího uznání. Rozvoji a budování dobrého jména
Mendelovy univerzity v Brně zasvětil pan profesor Lužný více než 50 let poctivé a obětavé
práce. Buďme mu za to vděční a snažme se jeho
myšlenky nejen zachovat, ale i rozvíjet.

Ing. Jiří Urbánek

Rok radosti, kreativity
a exkurzí do světa
neziskových aktivit

Právě takto nazvala Marie Zbořilová, studentka
Provozně ekonomické fakulty, svoji návštěvu
a studium na univerzitě Nebrasky – Lincoln.
V roce 2011 začal její sen o studiu v Americe
a ten se také brzy díky získání velmi prestižního
Robitschekova stipendia vyplnil.
Vzhledem ke své odevzdanosti, vlídné povaze
a optimismu si splnila nejen svůj sen, ale především potkala nové přátele a přivezla si mnohé životní i pracovní zkušenosti. „Payit forward“
aneb „pošli to dál“ je Mariiným heslem, tak snad
bude alespoň pro některé z vás její příběh
inspirací.

Jak ses o stipendiu dozvěděla a co tě nejvíce lákalo na studiu v USA?
O stipendiu jsem se dozvěděla z letáčku, který
visel několik let na rektorátě nad knihovnou
a nikdo si ho moc nevšímal. Jelikož jsem si
chtěla vylepšit angličtinu a zažít něco nového
oproti Erasmu v Německu, kde jsem byla na
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bakalářském stupni, rozhodla jsem se využít
právě této příležitosti. Když jsem se v dubnu
dozvěděla výsledky, mohla jsem se začít těšit
na velké americké dobrodružství.
Nyní máš tedy možnost porovnat Erasmus
a Robitschekovo stipendium, v čem bylo
studium v Americe jiné?
Jedním z hlavních rozdílů byla především rodinná atmosféra. V malém počtu vybraných studentů se všichni dobře znají a mají k sobě mnohem
blíže. Za celou dobu fungování stipendia vycestovalo přibližně padesát studentů, takže i koordinátoři na místě všechny dobře znají. Také
administrativní proces odpovídá rodinné atmosféře. Pokud postoupíte do druhého kola, přijedou se na vás američtí koordinátoři osobně
podívat a podle toho dělají posudek. Téměř
veškeré papírování v rámci České republiky je
velice jednoduché, což bylo určitě také výhodou.
Jaké byly tvé první dojmy z návštěvy Ameriky i samotné univerzity?
První dojem. Vlastně to začalo už na letišti
v Praze, kde jsem se potkala se všemi vybranými studenty. Letěli jsme všichni společně, což
bylo moc příjemné a ihned po příletu nás vyzvedli koordinátoři (děkan pro přijímání studentů
a ředitel kariérních služeb), kteří byli velmi milí
a srdečně nás uvítali. Hned nás také přepadlo
hrozné vedro, jelikož v srpnu, kdy jsme letěli, jsou
v Nebrasce skoro čtyřicítky. Po příjezdu na kolej
už nám to bylo ale jedno. Vše vypadalo jako
v hotelu, recepce, krásné pokoje a úžasná menza. Výborně tam vařili, člověk si mohl jít pro jídlo
kdykoli měl hlad a porce byly neomezené.

Nebraska je velmi přívětivým státem, jak na
tebe působili místní obyvatelé?
Všichni lidé byli nesmírně vstřícní, milí a pohostinní. Nebraska je známá především tím, že zde
žijí nejvlídnější lidé v Americe a je to pravda.
Nejspíš právě proto si Paul Robitschek vybral
tento stát. Mnoho zdejších obyvatel má české
kořeny, a proto si každého skutečného Čecha,
který přijede, nesmírně váží. Lidé jsou na své
české kořeny pyšní a s českou kulturou se
v Nebrasce setkáme velmi často.
Snad dokonce okolo 70 % obyvatel má české
předky. Nedávno sem do ČR přijelo pár známých, kterým jsem pomáhala s hledáním jejich
kořenů. Ze zdejší kultury byli ohromně nadšeni
a velice se jim tu líbilo.
Které předměty jsi na univerzitě studovala?
Jelikož jsem mohla studovat, co jsem chtěla,
vybrala jsem si hlavně předměty z oborů, které
mě nejvíce baví a zajímají. Studovala jsem
například Marketing služeb, Design, Reklamní
a PR kampaně, Turismus, EventPlanning, Profesionální prodej, Teorie organizací a podobně.
Nabídka předmětů byla opravdu pestrá.
Co jsi dělala ve volném čase?
Volnočasových aktivit bylo opravdu hodně.
Začala jsem nejprve bazénem, plavání mám
totiž velice ráda. Dost času jsem trávila v kostelním sboru, kde jsem se setkala s úžasnými
lidmi. A mimo jiné jsem se stala členkou organizace PRSSA (Public Relations Student Society of America), kde studenti mohou proniknout
do oblasti PR a vyzkoušet si tak na vlastní kůži,
jak to chodí v praxi.
Díky PRSSA jsem se dostala na mnohé konference, například na Floridu a potkala se se
zajímavými osobnostmi, s Billem Gatesem či
s Warrenem Buffettem. Získala jsem také výbornou mentorku z oblasti PR, V. Schroeder, která
se stala postupem času mou přítelkyní a zasvětila mě do světa neziskových aktivit a organizací.
Několikrát jsem se zúčastnila také výletů, jela
jsem na vodu, nebo jsem trávila o Vánocích
zhruba měsíc v New Yorku.
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Když jsi mluvila o neziskových aktivitách,
měla jsi také možnost spolupráce na projektech z této oblasti?
Spíše se jednalo o teoretickou průpravu, ale
řešili jsme také příklady z praxe. V rámci jednoho z projektů jsme měli za úkol rozdělit 10 000
USD neziskovým organizacím, a za tímto účelem jsme zveřejnili možnost získat grant a uskutečnili celé výběrové řízení. Ve skupině třiceti
lidí šlo především o dlouhé diskuse a týmovou
práci. Nebylo to vždy jednoduché, ale hodně
jsem se naučila a vím, co očekávat v této branži.
Máš v plánu pracovat v rámci PR a neziskových aktivit i do budoucna?
O PR a neziskový sektor se stále velmi zajímám,
právě nyní pořádám se svým týmem veletrh
neziskových organizací Brno, který proběhne
na naší univerzitě 28. listopadu 2012. Celý den
budou v budově Q neziskovky, asi 27 organizací,
kam se mohou lidé přijít podívat, přičemž nepůjde o rychlý prodej na ulici, ale akce bude doprovázena mnoha semináři a workshopy s cílem
zasvětit studenty lépe do neziskového sektoru.
Také jsem nyní založila organizaci, která bude
fungovat pro studenty v Brně podobně jako
sdružení PRSSA v Lincolnu. Přála bych si, aby
i ostatní mohli získat podobné zkušenosti
a příležitosti jako já.
Dozvěděla jsem se, že jsi vyhrála několik
soutěží během studia v Nebrasce, mohla bys
nám přiblížit, o co se jednalo?
Za rok 2011 jsme získali s kolegy asi šest ocenění. Největším byla cena za Nejlepší akci
v oblasti PR v Nebrasce za rok 2011, kterou

jsme získali za projekt s názvem TheSupercharging PR WithSocial Media, jehož prostřednictvím jsme chtěli poukázat na úplně novou hodnotu PR po zapojení sociálních médií. Hlavním
hostem byla Shonali Burke, guru americké
Public relations. Celou akci jsem také moderovala, což byla ohromná výzva.
Vyskytl se nějaký problém, kterému jsi
musela během pobytu čelit?
Problémy se žádné naštěstí nevyskytly, spíše
jen pár drobností. Byla jsem například překvapená, že během prázdnin byly zavřené menzy,
nebo že docházelo poměrně často k požárním
poplachům. Poprvé jsem si dokonce myslela,
že si mě moje spolubydlící v noci fotí, když
poplach začal.
Několikrát se také přehnalo přes Lincoln tornádo, na což nejsme z Evropy zvyklí. Jednou jsme
se museli schovat do tornádového krytu, ale
mnohdy se stávalo, že po zaznění tornádových
sirén nikdo nereagoval, což bylo pro cizince
dosti matoucí. Člověk potom neví čemu věřit.
Chtěla by ses zase do Ameriky vrátit, nebo
dokonce přestěhovat?
Vždycky se tam určitě ráda vrátím, pokud bude
čas a finanční prostředky. Ale Českou republiku
mám velice ráda, a pokud nenastane nějaká
neúnosná situace, tak bych zde chtěla rozhodně zůstat.
Setkala ses s mnoha zajímavými osobnostmi, které setkání ti bylo nejbližší?
Nejvíce nadšená jsem byla ze setkání se spisovatelkou Immaculée Ilibagizou, která píše o svém
životě ve Rwandě. Immaculée přežila tamější
genocidu, při které jí zavraždili celou rodinu
a jelikož jsem již dříve četla její knihy, bylo podání ruky s ní opravdu emotivním zážitkem.
Další informace o Mariině pobytu jsou na www.
maruskacetovatelka.blogspot.cz.
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Robitschekovo stipendium

Paul Robitschek

Robitschekovo stipendium vzniklo v roce 1990.
Jeho hlavním cílem je poskytnout nadaným
českým vysokoškolákům možnost absolvovat
jeden akademický rok na univerzitě v Nebrasce
– Lincoln. Každoročně je vybráno tři až pět
studentů, kterým jsou veškeré výdaje na pobyt
a letenka plně hrazeny. Vybraní studenti mají
také volnou ruku pro výběr předmětů a možnost
dobře placené práce v univerzitním campusu.
Více informací se můžete dozvědět na www.
robitschek.org/index/ nebo nawww.unl.edu/.

Paul Robitschek se narodil v Praze roku 1916,
studoval medicínu na Karlově univerzitě a poté
v roce 1939 uprchl do Londýna a následně do
USA. Po založení firmy na plasty velmi zbohatnul, a když později navštívil Českou republiku,
rozhodl se pro založení Robitschek Czech
Scholarship. Program byl založen na spolupráci právě s univerzitou v Nebrasce, přičemž měl
pomoci českým studentům rozšířit si znalosti
a poznat americkou kulturu. Jelikož nikdy neměl
děti, celé jeho jmění bylo odkázáno právě na
toto stipendium.

Škola mi poskytla základy,
na kterých jsem mohl stavět
Ing. Jiří Urbánek
Vzpomíná Igor Fait na tehdejší studium na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a hodnotí své příjemné i nepříjemné
zkušenosti. Po úspěšném ukončení studia
pracoval několik let na BVV. V roce 1997 založil
a dodnes řídí firmu Jet Investment, která si
vybírá oslabené, ale zajímavé podniky, do nichž
vstoupí a po čase je, už uzdravené, prodá. Co
takové podnikání obnáší a jaké kroky ho k němu
dovedly, nám prozrazuje v rozhovoru.
Jak jste se jako student střední školy rozhodoval o dalších krocích? Věděl jste už od
začátku, že chcete studovat ekonomickou
fakultu?
Dlouho jsem zvažoval architekturu, kde se však
musely skládat talentové zkoušky a to moje
rozhodování velice usnadnilo. Talent jsem moc
neměl a jako další jsem měl vybranou ekonomku. Chtěl jsem zůstat v Brně a tenkrát tu byla
snad jen jedna ekonomická fakulta, a to byla
právě na zemědělské škole.
Jak s odstupem času na vysokou školu?
Bylo to pro vás přínosné období nebo jej
spíše hodnotíte negativně?
Negativně určitě ne. Myslím si, že vystudovat
vysokou školu je přínosné pro každého. Otázkou
zůstává, co vám vysoká škola dá do budoucnosti. Tenkrát se za mě studovala ještě ekonomika
komunistická a upřímně řečeno, moc mi nedala.
Nicméně jsem musel projít makroekonomií, ze
které si základy pamatuji dodnes. Praxe je ale
praxe a já si myslím, že jsem se mnohem víc

naučil právě praxí po škole. Škola mi poskytla
určité základy, na kterých jsem mohl stavět. Ale
hlavně jsem si z ní odnesl, že se člověk musí
neustále vzdělávat, aby to někam dotáhl.
Trendem v současnosti je, že studenti pracují už během studia, aby si připravili lepší
startovací pozici po skončení studia a snáze našli uplatnění. V průběhu studia jste se
už věnoval nějakým aktivitám nebo jste
soustředil pozornost čistě studiu?
Čistě studiu. Aktivity, kterými jsem si přivydělával, byly spíš manuálního charakteru. Že bych se
nějak vzdělával a pracoval v oboru, který jsem
studoval, to určitě ne. Nicméně v dnešní době je
to pro studenty velmi přínosné. Mají tak mnohem
vetší prostor se rozvíjet. Zkušenosti, které v praxi získají, pak ještě doplní teoretické znalosti.
Podle čeho jste se rozhodoval, jakým směrem se bude ubírat vaše kariéra po skončení studia, když jste neměl během studia
zaměstnání?
I zde to bylo úzce svázáno s Brnem. Nechtěl jsem
z Brna odejít. V té době byly jedním z nejpopulárnějších zaměstnavatelů Brněnské veletrhy
a výstavy a bylo hodně prestižní zde získat
místo. Řekl jsem si, že za zkoušku nic nedám
a přihlásil jsem se do výběrového řízení. Měl
jsem asi trochu štěstí, že jsem se tam dostal.
Jakým způsobem jste se z BVV dostal do
JetInvestmentu?
Bylo to složitější a kroků bylo víc. V rámci BVV
jsem působil na ekonomickém a cenovém odboru, kde jsem stál u zrodu vnitropodnikové banky.
Shodou okolností přišla kuponová privatizace
a Brněnské veletrhy založily investiční fond.
Dostal jsem se na pozici portfoliového manažera
tohoto investičního fondu. Následně BVV chtělo obchodovat na burze a mým úkolem bylo
založit v rámci Brněnských veletrhu odbor burzovních operací. Tak jsem se dostal k obcho-
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dování na Pražské burze. Práce makléře mě
natolik oslovila, že jsem se rozhodl opustit tuto
sféru z pohledu zaměstnance a založil jsem
vlastní firmu BBG Finance, která se stala také
členem burzy a zároveň jedním z pěti největších
obchodníků s cennými papíry v ČR.
Vaše společnost se zabývá tím, že nakupuje podniky ve slabším stavu, revitalizuje je
a potom je následně prodává. Asi nikdo
nepochybuje, že je to spojené jednak s velkým výnosem, ale samozřejmě i s velkým
rizikem. Jakým způsobem jste ze začátku
byli schopni kontrolovat riziko spojené
s tímhle byznysem?
Začínali jsme s malými investicemi, protože
jsme neměli příliš finančních zdrojů. Jednalo se
tedy o menší společnosti, u kterých bylo na
první pohled zřetelné, v čem jsou manažerské
nedostatky a chyby. Už při vstupu do takového
podniku jste věděli, co s těmi společnostmi
udělat, aby se ozdravily. Nicméně jedno základní pravidlo jsme měli – nevstupovat do společností, kde hodnota majetku by byla nižší než
jejich kupní cena. Tím jsme si zajistili jakousi
únikovou cestu pro případ, kdyby se projekt
nezdařil a podnik by se nepodařilo ozdravit.
Co je tedy klíčem úspěchu při tomto druhu
podnikání?
Nejdůležitějším faktorem je nákup dané společnosti. Společnost si musíte perfektně projít
a precizně zanalyzovat, abyste věděli, co kupujete. Dalším klíčovým faktorem je, že už při
koupi musíte mít jasnou představu, co se společností chcete udělat. To znamená, jaké kroky
bude potřeba udělat při úsporách nákladů nebo
pro zvýšení tržeb. Musíte vědět, jaké výroby
jsou neefektivní, které budete muset zrušit nebo
naopak, které jsou efektivní a je nutné je podpořit. Nelze to paušalizovat. Je potřeba to posuzovat případ od případu a hledat tu správnou
cestu, pokud ovšem existuje.
Jaké máte plány do budoucna?
Dřív jsme společnost koupili, ozdravili a prodali, abychom získali zdroje na nákup dalších
společností. Teď jsme se dostali do stavu, kdy
zdrojů máme dostatek. Navíc společnosti, které
máme v portfoliu, jsou ziskové a my můžeme
dále rozšiřovat naše portfolio. V současné době
není naší cestou hledat nové společnosti, protože jich značným způsobem ubylo, ale vytvořit
holdingovou strukturu a snažit se nakupovat
takové společnosti, které by do holdingu zapadaly a využily maximálně synergický efekt.
Máte jako hlava společnosti i nějaký volný
čas, či prostor pro vaše koníčky?
Pokud chcete v dnešní době uspět, musíte mít
kolem sebe spolehlivý manažersky tým. Snažím

Igor Fait
Absolvent PEF MENDELU
Od roku 1988 zaměstnanec ekonomického oddělení – BVV Brno,
1990–1993 portfolio manažer Veletržního IF a ředitel kapitálových
trhů BVV, a.s.,
1993 spoluzakladatel a generální ředitel brokerské společnosti BBG Brno,
1997 založil společnost Jet Investment a.s., kde je předsedou
představenstva; držitel makléřské licence Ministerstva financí ČR.

se delegovat co nejvíce věcí, aby na mne zbyla
opravdu jen ta práce rozhodovací. To znamená,
moji manažeři všechno připraví a já pouze
rozhoduji, jestli do toho projektu půjdeme nebo
nepůjdeme. Takže prostor na koníčky určitě
mám. Dřív jsem pracoval mnohem víc, ale teď
se mohu spolehnout na kvalitní tým manažerů
a ti dělají řadu věcí za mne.
Z mých koníčků můžu zmínit sbírání umění,
závodění na brněnském okruhu a také gastronomii, protože vlastním nějaké restaurace.
Váš tým tvoří nedílnou součást společnosti.
Kolik odborníků tedy pracuje ve společnosti a jak dlouho tu už působí?
V současné době je přímo v Jet Investmentu
sedm výkonných manažerů. Nicméně vlastním
i jiné společnosti, kde je také management,
který s námi spolupracuje při akvizicích firem.
Takže celkově se dá říct, že dnes je to 20 lidí.
Na závěr, co byste vzkázal našim studentům
při hledání jejich uplatnění?
Myslím si, že dnes je úplným základem jazyková vzdělanost. I my potřebujeme dneska lidi
s minimální znalostí angličtiny. Určitě je lepší
soustředit se na zahraniční studium, kde si
vypilujete jazyk. To by mělo být základní součástí pro každého absolventa. Pak samozřejmě
proniknout trošku do praxe. Pokud chce dělat
člověk něco podobného, co děláme my, vzít si
třeba výkazy společnosti a zkusit si je evaluovat
a hledat věci, které mohou být v té bilanci skryty. Takže určitě bych jim vzkázal, že nejenom
teorie jsou to pravé, ale je potřeba se tomu
skutečně věnovat i z praktického hlediska.
Foto Archiv PEF MENDELU
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vyrašila
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Mendelova univerzita v Brně dne 1. 2. 2013
slavnostně otevřela Univerzitní mateřskou školu Hrášek. Ta je umístěna v nově zrekonstruovaných prostorách na Kolejích J.A.K. na ulici
Kohoutova. Stavební úpravy financovala univerzita z vlastních prostředků a z finančního
daru od Jihomoravského kraje. Celkové náklady na rekonstrukci činily přibližně 3,5 mil. Kč.
Zařízení a vybavení interiéru bylo pořízeno
z finančních prostředků projektu. V rámci jeho
řešení se Mendelova univerzita v Brně zařadila
k zaměstnavatelům, jež kladou důraz na rovné

90 let od založení Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny
Mendelovy univerzity v Brně

příležitosti mužů a žen na trhu práce a sladění
pracovního a rodinného života.
Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy
univerzity v Brně, jak zní její celý název, je od
1. 1. 2013 zaregistrována v rejstříku škol a školských zařízení. Kapacita zařízení je 40 dětí
a bude celkově naplněna od září 2013. Ve zkušebním provozu, který byl zahájen 4. 2. 2013,
navštěvuje UMŠ Hrášek 25 dětí převážně
zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity
v Brně. Nabídku volných míst však využili
i zaměstnanci VUT v Brně a SRS.

–

ŠLP KŘTINY
V roce 2013 si Mendelova univerzita v Brně
připomíná 90. výročí založení jedné ze svých
organizačních součástí – Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Historie
Původní Školní lesní statek Adamov Vysoké
školy zemědělské v Brně byl zřízen výnosem
Ministerstva zemědělství ČSR čj. 29636(I)-1922
ze dne 23. 5. 1922 s účinností od 1. 1. 1923.
Stalo se tak po převzetí konfiskovaného lichtenštejnského majetku státem, který jej postoupil
tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně –
dnešní Mendelově univerzitě v Brně – jako
školní a pokusný objekt. Čestný název Masarykův les byl podniku udělen výnosem Ministerstva zemědělství čj. 118642/V/16-1931 ze dne
14. 4. 1932, a to se souhlasem prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka, projeveným dopisem č. D/6492/1931 ze dne 12. 9. 1931. Bylo to
šťastné rozhodnutí, neboť ve velmi rozmanitých
přírodních podmínkách při pestré druhové
skladbě lesních porostů tak vyrostly mnohé
generace vysokoškolsky vzdělaných lesních,
krajinných, dřevařských a dalších odborníků.

Poslání
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP)
jako organizační součást Mendelovy univerzity
v Brně (MENDELU) a účelové zařízení pro jejích
pět fakult, především pro Lesnickou a dřevařskou fakultu (LDF), naplňuje od svého založení
tři základní poslání:

–

–

v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické
a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství a dřevařství, vytváří podmínky
vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů;
ročně v praktické výuce zde posluchači
absolvují na 75 000 hodin, každý student
LDF zde tedy stráví přibližně 50 hodin, řešeno je 120 odborných studentských prací
a 40 výzkumných projektů,
zabezpečuje řádné obhospodařování lesního univerzitního majetku, a to s prestiží
patřit mezi vedoucí subjekty resortu,
slouží široké veřejnosti, přičemž využívá
svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují užitečné
funkce lesa.

Přírodní podmínky
Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 200
ha, vytvářejí souvislý komplex bezprostředně
navazující na severní okraj města Brna. Lesy
se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 m
a vyznačují se značnou pestrostí přírodních
podmínek, která předurčila zřízení výukového
pracoviště univerzity. Převládají smíšené porosty, ve kterých připadá 46 % na dřeviny jehličnaté a 54 % na dřeviny listnaté. Průměrná
roční teplota je 7,5 °C, průměrné roční srážky
dosahují pouze 610 mm. Terén je velmi členitý
s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště
protékajících řek. Geologické podloží je tvořeno
granodioritem, kulmskými drobami a vápencem.
Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů,
s minimálními holosečnými prvky a s využitím
přirozené obnovy.

Popis činnosti
Na ŠLP je dlouhodobě řešena řada výzkumných
úkolů a naplňována je široká pedagogická spo-
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lupráce. Tato činnost je napojena i na mezinárodní programy, a to v rámci Evropské unie,
Ruska, Číny a Latinské Ameriky. Pro tento účel
jsou využívány lesnické a dřevařské demonstrační objekty. Pro lesnický a krajinářský studijní program LDF jsou to výzkumné plochy
probírkové v porostech bukových, smrkových,
jedlových a smíšených, provenienční plochy
modřínu opadavého, smrku ztepilého, jedle
bělokoré a borovice pokroucené, také tři genové základny (buk, dub a jedle) a semenné sady
modřínu opadavého, borovice lesní, topolu
osika a jilmu horského. K práci a studiu je možné využít dosud získané a publikované údaje a
výsledky. Velká péče je věnována modernizaci
stávajících, ale hlavně budování nových výukových zařízení a demonstračních objektů.
V rámci hospodářské činnosti provádí ŠLP na
třech polesích veškeré pěstební a těžební práce, včetně ochrany lesa a myslivosti. Na vlastní
pile, vybavené dvěmi pásovými pilami, katrem,
třemi sušárnami řeziva, pařicí komorou a sortimentační linkou Baljer-Zembrod, se zpracovává vlastní vytěžené dříví, včetně následného
prodeje řeziva. K dispozici pro podnik i pro cizí
zákazníky jsou na ŠLP opravárenské dílny
s širokou nabídkou služeb, dále doprava a vagónování dříví i prodej štípaného paliva. Na
středisku sazenic, arboret a zeleně lze získat
vhodný sadební materiál pro zalesňování
a ozeleňování. Na výzkumné stanici ve Křtinách
vyvíjí a produkuje ŠLP lesní techniku jako navijáky, rýhové sázecí stroje, školkařské stroje,

zraňovače půdy a především čtyři modely lesních lanovek LARIX. Na zcela zrekonstruovaném zámku Křtiny, přebudovaném na moderní
kongresové centrum, je možné i s ubytováním
objednat kompletní zajištění odborných, kulturních i společenských akcí. K vycházce láká
i nově obnovená přilehlá zámecká zahrada.

Estetická a výchovná funkce
Zcela výjimečné postavení má ŠLP v naplňování estetické a výchovné funkce lesů. K tomu
účelu byly v minulosti uchovány bez zásahu celé
porosty s přirozenou skladbou dřevin. Z nich
postupně vznikla síť dnešních 21 přírodních
rezervací a památek o celkové rozloze 865 ha.
Studiu i relaxaci slouží tři arboreta s cennými
sbírkami dřevin. Přírodní krásy zdejší oblasti
jsou záměrně doplňovány. Na vyvýšeninách
jsou udržovány nádherné výhledy do okolí.
V komplexu souvislých lesů jsou upravovány
lesní palouky, kolem nichž jsou pro zpestření
vysazovány cizokrajné dřeviny. Jsou podchycovány prameny, následně budovány lesní studánky a na vybraných místech jsou umístěny
pomníky a pamětní desky.
Celý soubor těchto 80 objektů se nazývá Lesnický Slavín a je věnován vynikajícím českým
i zahraničním lesníkům a umělcům, význačným učitelům lesnických věd, také flóře, fauně
i stromům samotným. Vše slouží široké veřejnosti, a to návštěvníkům nejen pěším, ale
i cyklistům.
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Ekologické
certifikáty

Program akcí
k 90. výročí
založení
ŠLP ML Křtiny
MENDELU

Pro způsob obhospodařování lesních porostů,
estetickou úpravu lesů, mnohé účelové demonstrační objekty, moderní výrobu a širokou databázi výsledků výzkumu je ŠLP cílem četných
domácích i zahraničních exkurzí, praxí a stáží
studentů, praktických lesníků i dalších návštěvníků. To je v souladu se skutečností, že na
základě plnění požadovaných norem je ŠLP
držitelem ekologických certifikátů – od roku
1997 FSC a od roku 2003 PEFC. V roce 2011
zde byl slavnostně vyhlášen Lesnický park
Masarykův les Křtiny. Třetina podniku se nachá-

zí v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
a 40 % lesních porostů ŠLP je zařazeno do
evropského programu ochrany přírody NATURA 2000. Především je však v současnosti
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně na základě platného
českého zákona o vysokých školách pro své
vybavení a dlouhodobé výsledky důležitým
objektem pro pedagogickou činnost a vědecké
bádání nejen posluchačů MENDELU, ale i studentů a odborníků z České republiky, Evropské
unie i dalších států světa.

Oblast PR
–

–

–

Zahájení oslav bylo provedeno tiskovou
konferencí na rektorátu MENDELU, za přítomnosti rektora MENDELU, ředitele ŠLP
a dalších – 28. 2. 2013 v 10.00 h na MENDELU.
Na webu MENDELU je instalována lišta
s fotografiemi a slovním upozorněním
k tomuto výročí, na hlavní stránce webu ŠLP
ML Křtiny MENDELU zřízen odkaz, ve kterém jsou uvedeny základní fakta a historické údaje, týkající se výročí, včetně termináře akcí.
Pro odbornou i laickou veřejnost budou po
celý rok publikovány zprávy (běžná tištěná
masmédia) a články (odborná média jako
Lesnická práce, Silva Bohemica, Lesník,
Svět myslivosti) o tomto výročí.

Publikační činnost
–

Výročí je připomenuto nástěnným kalendářem pro rok 2013.

–

K vydání bude k dispozici i monografie
o vědecké činnosti LDF MENDELU na ŠLP
Křtiny.

–

K vydání je připravena reedice, resp. doplněná a aktualizovaná kniha Ing. Jiřího Truhláře, CSc. Památníky Adamovských lesů.

Oblast společenská
–

Uspořádat pod gescí rektora MENDELU
velký koncert ve křtinském chrámu – předpokládaný termín květen 2013.

–

Stávající i bývalí zaměstnanci podniku, fakulty, univerzity a přátelé ŠLP Křtiny budou

pozváni na letní noc v zámecké zahradě
Křtiny – termín 21. 6. 2013.

Oblast odborná
Slovní připomenutí výročí na univerzitních, fakultních a podnikových odborných akcích:
–

Dnech otevřených dveří v Arboretu Řícmanice (23. 2. 2013),

–

Dnech otevřených dveří v Arboretu Křtiny
(25.–26. 5. 2013 a 5.–6. 10. 2013),

–

Josefské konferenci na zámku Kř tiny
(18.–20. 3. 2013),

–

Dnu nové techniky výzkumné stanice Křtiny
(duben 2013),

–

18. národní soutěži trubačů (7.–9. 6. 2013),

–

Svatohubertských slavnostech (2.–3. 11.
2013),

–

Výstavě Zastavení v krajině – práce studentů ÚDNB LDF MENDELU – zámek Křtiny
– vernisáž 20. 2. 2013, výstava potrvá do
17. 3. 2013,

–

Mezinárodní konferenci FORTECHENVI
2013 v termínu 26.–30. 5. 2013,

–

Výstavě na kř tinském zámku, složené
z historických i současných fotografií, případně z trojrozměrných předmětů – říjen
2013,

–

Odborné lesnické konferenci na zámku
Křtiny s následnou exkurzí po ŠLP Křtiny
s tématem 150. výročí narození a 60. výročí úmrtí významné osobnosti prof. Josefa
Opletala – v termínu 14. 11. 2013 – ukončení oslav.

