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Helena Steigerová
AF MENDELU

Ve dnech 21. 1.–22. 2. 2014 se uskutečnil
v rámci projektu POPRAR v pořadí již pátý
výjezd skupiny 24 studentů a lektorů převážně
z LDF MENDELU do Peru. Cílem cesty byla
realizace praxí charakteru mentoringu, ale také
exkurzí a odborných projektů. Součástí skupiny
byl i dvojčlenný tým z AF MENDELU, jehož
hlavním objektem zájmu byla palma Mauritia
flexuosa. Na základě dlouhodobé spolupráce
naší univerzity a Universidad Nacional Agraria
de la Selva v Tingo María jsme byli požádáni
o pomoc při řešení otázky určení pohlaví u této
palmy. O jakou rostlinu že se to vlastně jedná
a proč je pro místní obyvatele tak důležitá?
Mauritia flexuosa (Mauricie převislá) je několik
desítek metrů vysoký dvoudomý strom, patřící
do čeledi arekovitých. Roste v nížinných oblastech v povodí jihoamerických řek, nejčastěji na
zaplavených půdách. Často tvoří zapojené
porosty, zvané aguajales, podle odhadů je to
v celé Amazonii přibližně 5 640 000 ha. Zhruba
od osmého roku života začínají tyto palmy plodit, za rok dokáže samičí rostlina poskytnout
až 200 kg plodů. Ty se zde konzumují opravdu
ve velké míře a na ulici se s nimi můžete setkat
prakticky na každém kroku jak ve formě celých

plodů, tak v podobě džusů, zmrzlin, ale i marmelád nebo likérů. Ceněná je především jejich
dužina, která obsahuje hodně vitaminů C, A,
a dále vysoký obsah tokoferolů, karotenoidů
a kyseliny olejové. Díky vysokému obsahu tuků
se z dužiny vyrábí olej, používaný jak na vaření,
tak pro výrobu mýdla i kosmetiky, kde se využívají především jeho čisticí a detoxikační účinky.
Ani ostatní části rostliny však nepřijdou nazmar.
Ze semen se vyrábějí knoflíky nebo šperky,
mladé listy zase slouží k výrobě různých rohoží,
tašek, opasků nebo klobouků. Problematickým bodem je sběr plodů, především u volně
rostoucích palem. Vzhledem k tomu, že rostou
na zaplavených půdách, a jejich hladký kmen
může mít až 40 metrů, je prakticky nemožné
dostat se k plodům vyrůstajícím na vrcholu jiným
způsobem, než celý strom pokácet. Tím ovšem
dochází ke ztrátě celé rostliny, která může plodit teoreticky až 50 let. Cílené pěstování na
plantážích se potýká s jiným problémem. V populaci se vyskytují samčí a samičí rostliny přibližně v poměru 60:40, což je značně ekonomicky nevýhodné, neboť plody dávají pouze
samičí rostliny. V současné době jsou bohužel
rozlišitelné až v dospělosti, kdy vykvetou, což
je asi po osmi letech. My se tedy budeme snažit
najít způsob, jak pohlaví rozlišit už ve stadiu
semenáčku, a tím upravit poměr na plantážích
ve prospěch samičích rostlin. A jak toho dosáh-

Spolupráce ČR
a Peru při
řešení otázky
určení pohlaví
u palmy Mauritia
flexuosa
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nout? Odpověď by nám mohla dát molekulární
biologie. Pomocí jejích metod, zejména PCR,
budeme hledat takovou značku, která se váže
na určitý typ pohlaví, a která by nám pomohla
bezpečně určit, zda se jedná o samčí nebo
samičí rostlinu. Cílem našeho měsíčního pobytu v Peru bylo tedy především navázání spolupráce s odborníky z místní univerzity při řešení
této otázky, dále návštěva laboratoří za účelem
zhodnocení jejich vybavenosti pro možnost
realizace námi vyvinuté metodiky, vyzkoušení
některých pracovních postupů zde používaných,
a především sběr rostlinného materiálu pro
experimenty. Teď nás už čeká dlouhá cesta
vlastního vědeckého bádání v laboratoři. Máme
před sebou nelehký úkol, ale věříme, že naše
úsilí a vzájemná spolupráce povede k úspěšnému vyřešení tohoto problému.

Plody mauricie a produkty z nich
prodávané místními oby vateli na tr žišti
Foto: Helena Steigerová

IPCOSRE

Mgr. Eva Abramuszkinová
Pavlíková, Ph.D., MA
PEF MENDELU

V letošním akademickém roce se bude konat
třetí a poslední ročník intenzivního programu
Corporate Social Responsibiolity, který je
koordinován na Výzkumném centru PEF
MENDELU. Program se uskutečnil v Brně na
MENDELU od 9. 3. do 22. 3.2014 ve spolupráci se školami v Belgii, Finsku, Dánsku a v Litvě.
Z každé instituce se zúčastní sedm studentů
a dva vyučující. Cílem programu bylo představit
téma korporátní sociální zodpovědnosti formou přednášek místních i hostujících lektorů,

Návštěva Zahraniční oddělení MENDELU
delegace
Mendelovu univerzitu v Brně navštívila ve dnech
z Kasetsart 4.–6. 3. 2014 delegace zástupců vedení thajské
University, Kasetsart University, Bangkok, kterou reprezenBangkok toval předseda univerzitní rady prof. Dr. Niwat
Ruangpanit v doprovodu manželky Riab Ruangpanit, dále prorektoři Asst. prof. Dr. Thanwa
Jitsanguan a Dr. Damrong Sripraram a vedoucí
ústavu managementu Asst. prof. Dr. Nirundon
Tapachai. V rámci návštěvy proběhla jednání
o možnostech budoucí spolupráce se zástupci

Výjezd do Peru byl financován z projektu
POPRAR, r.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0303, který
je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

na seminářích v institucích s fungující CSR
strategií, např. IKEA, ale také v menších provozovnách, které myšlenku sociální zodpovědnosti naplňují hlavním předmětem své činnosti –
např. Café Práh, Tyflo centrum, IQ Roma v Brně,
Společnost Na Zemi a další. Po ukončení programu a splnění zadaných úkolů si studenti
odnášejí nejen ECTS kredity, ale zejména neocenitelnou multikulturní zkušenost, zlepšení
komunikačních dovedností v angličtině, nové
teoretické i praktické znalosti a sebereflexi své
schopnosti spolupracovat v národnostně smíšeném týmu. Intenzivní programy Erasmus jsou
koordinovány na PEF MENDELU Výzkumným
centrem. Podrobné informace naleznete zde:
http://vyzc.pef.mendelu.cz/cz/programs.

vedení Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU,
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií MENDELU a Zahradnické fakulty MENDELU. Pro delegaci byla zajištěna odborná
prohlídka univerzitního zázemí, pracovišť jednotlivých fakult, biotechnologického pavilonu
a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Mimo to byl pro zahraniční návštěvu připraven další doprovodný program v podobě návštěvy Mendelova muzea, pivovaru v Černé Hoře
a Lednicko-valtického areálu. Akci organizovalo zahraniční oddělení MENDELU.
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Zahraniční oddělení MENDELU
Ve dnech 25.–27. 3. 2014 navštívil Mendelovu
univerzitu rektor USFEU prof. Andrey Mehrentsev a ředitel školního podniku Severka Vitalii
Senatorov. Součástí programu připraveného
zahraničním oddělením rektorátu bylo setkání
s rektorem prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc.,
děkanem LDF MENDELU prof. Dr. Ing. Petrem
Horáčkem, děkanem AF doc. Ing. Pavlem Ryantem, Ph.D. a proděkany pro zahraničí Mgr. Natašou Pomazalovou, Ph.D. (FRRMS MENDELU)
a Ing. Marcelem Ševelou, Ph.D. (PEF MENDELU).

Zahraniční oddělení MENDELU
Dne 26. 2. 2014 se v aule Mendelovy univerzity v Brně konal seminář o možnostech pracovních stáží v zahraničí pro studenty Mendelovy
univerzity v Brně. Semináře se zúčastnila mezinárodní nezisková studentská organizace
IAESTE Brno, mezinárodní nezisková studentská organizace AIESEC Brno, zástupce evropské služby zaměstnanosti EURES Brno, zástupce informační organizace Eurocentrum Brno
a také zahraniční HR společnost Rhodesnow
z Řecka. Zástupci studentské organizace
IAESTE Brno a AISEC Brno informovali o svých
možnostech praktických, pracovních, výzkum-

Martina Urbánková
V následujících řádcích bych se s vámi ráda
podělila o mé zážitky ze studijního pobytu
v Rusku, Jekatěrinburgu. V polovině listopadu
bylo vyhlášeno výběrové řízení na výměnné
pobyty na základě bilaterálních dohod.
V době, kdy jsem tento příspěvek na stránkách
univerzity četla, jsem již trávila svůj první zahraniční pobyt ve Vídni. Vždy mne lákalo studium
v Rusku, poznat místní kulturu, nové přátele
a zdokonalit úroveň mého ruského jazyka. Když
jsem tento nápad oznámila rodičům i přátelům,
slýchávala jsem: „Zbláznila ses? Co v Rusku
a ještě k tomu téměř na Sibiři? Proč si nebereš
jinou ze zemí, se kterými má škola dohody?“
Nicméně negativní reakce mých blízkých mne
neodradily a po vyřízení nezbytných dokumentů
pro studium a po prvním setkání s ruskou byrokracií na brněnském konzulátu při udělování
víz mně již nic nebránilo k vycestování.
Po příletu na letiště Koltsovo mne vřele přivítala
jedna ze zahraničních koordinátorek, i přesto,
že letadlo přistálo v pět hodin ráno a s úsměvem
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Dále byla zajištěna prohlídka kampusu Mendelovy univerzity a biotechnologického pavilonu,
návštěva Školního lesního podniku Masarykův
les Křtiny a závěrem historická prohlídka Brna.
Tématem návštěvy bylo prohloubení dosavadní
spolupráce a navázání nové, v jejímž rámci proběhla zdařilá videokonference mezi FRRMS
MENDELU a USFEU. Dále byla projednávána
možnost spolupráce v rámci nového programu
Erasmus+ a s tím související podpora studentských a učitelských mobilit s Provozně ekonomickou fakultou MENDELU a Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU.

Návštěva z Ural
State Forest
Engineering
University

ných a kulturních zahraničních stáží. Zástupkyně EURES Brno Mgr. Lenka Navrátilová
představila Program pro mladé do 30 let,
zástupkyně Eurocentra Brno Mgr. Petra Ježová
informovala o pracovních stážích v evropských
institucích a zahraniční společnost Rhodesnow
reprezentovaná Pavlosem Elenisem představila nabídku Summer&Erasmus pracovních
stáží na řeckém ostrově Rhodos. Akce se
setkala s velkým zájmem studentů, kteří tak
mohli využít příležitosti seznámit se s dalšími
možnostmi praktických stáží, které nejsou běžně na Mendelově univerzitě nabízeny.
Organizátorem semináře bylo zahraniční oddělení rektorátu.

Seminář
o možnostech
pracovních stáží
v zahraničí
pro studenty
MENDELU

Můj studijní
pobyt
v Jekatěrinburgu

Fotograf ie z konference
Russia – Kazachstan,
která proběhla
1 0 . – 11 . 11 . 2 0 1 3
v Jekaterinburgu
Foto: Mar tina Ur bánková
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Plenární zasedání konference
R u s s i a – K a z a c h s t a n 1 0 . – 11 . 11 . 2 0 1 3 ,
fotograf ie pořízena během konference
Foto: usue.r u

mne doprovodila na koleje. Po cestě mi bylo
sděleno, že shodou okolností před pár hodinami odletěla zpět domů jedna ze studentek
z Francie, protože prý „nezvládla život v Rusku“.
Tato informace mne upřímně velmi vyděsila,
a já se obávala, co mě bude následující čtyři
měsíce čekat.
Ihned tentýž den v 9 hodin jsem přišla na univerzitu, kde mne seznámili s ostatními zaměstnanci zahraničního oddělení, prostředím univerzity a také jsem trávila čas vyřizováním
dokumentů. Dokonce jsem tentýž den poskytla
rozhovor do regionální televize. S přibývajícím
časem jsem se stále utvrzovala v tom, že mé
rozhodnutí vycestovat do Ruska bylo správné.
Studium na Ural State University of Economics
mně poskytlo neuvěřitelné možnosti v akademickém, ale i osobním rozvoji. V průběhu mého
studia jsem vystupovala jako řečník na konferenci v Nižním Tagilu, kde jsem přednášela
v anglickém jazyce na téma “Types of debt“,
které je tématem mé bakalářské práce pod
vedením prof. Živělové. Současně jsem také
přispěla článkem do sborníku konference.
Také jsem se během mého pobytu účastnila
konference Youth Economic Forum Russia –

Kachachstan, za účasti prezidenta Ruské federace a Kazachstánu, kde jsem měla možnost
hovořit s řadou významných lidí a účastnit se
jejich velmi zajímavých a inspirativních workshopů. Tato konference také probíhá každým
rokem pod hlavičkou pořadatele v květnu
v Astaně, která je více prestižnější, účastní se
jí každoročně několik laureátů Nobelových cen
za ekonomii a já doufám, že úsilí, které vynakládám, bude odměněno pozváním na tuto
prestižní konferenci – tak mi, prosím, držte palce.
Celkově bych všem možnost vycestování do
zahraničí doporučila, obzvláště do Ruska, což
je země neomezených možností pro osobní
rozvoj, zlepšíte si v komunikaci v cizím jazyce,
načerpáte nové znalosti od místních kapacit,
získáte nové přátelé pro celý život, poznáte další
kus světa, vyvrátíte zažité stereotypy o národech. Já i přes krátkou dobu, kterou v jsem
Ruské federaci strávila, mám již na obyvatele
jiný názor. Kromě výjimek jsou to velmi zdvořilí
a pohostinní lidé a to především k cizincům.
Takže jestli ještě váháte, zda si při příštím období podat na výměnné pobyty přihlášku, běžte
do toho, já sama již mám podanou další na
prodloužení pobytu na USUE.

Na FRRMS Ivo Válka
MENDELU si F R R M S M E N D E L U
to už potřetí
Hlavní myšlenka se zrodila již na podzim
rozdali studenti loňského roku, kdy se studenti Šárka Cieślarová
s kantory a Ivo Válka náhodou potkali s Mgr. Martinem

Koncept akce je celkem jednoduchý. Hlavní
soutěž sestává z padesáti otázek z deseti
různých kategorií, soutěží ideálně osmičlenné
týmy, v případě více členů jsou rozdávány trestné body. Minimální počet hráčů určen není,
na posledním kvízu jsme měli celkem úspěšný
i dvojčlenný tým. Stačí přinést tužku, objednat
si nějaké dobré pití a doufat, že sedne kategorie. Po každých deseti otázkách je vyhlášeno
průběžné pořadí. Tým, který získá nejvíce bodů,

Plenární zasedání
mezinárodní konference
v N i ž n í m Ta g i l u
2 1 . 11 . 2 0 1 3
Foto: Mar tina
Urbánková

Hrabálkem na hospodském kvízu. Slovo dalo
slovo a vyvstala otázka, jestli by o vědomostní
kvíz byl zájem i na FRRMS mendelu. Po prodiskutování nápadu s vedením fakulty a majitelem S–Klubu nic nestálo v cestě.
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dostává 50% slevu za útratu v průběhu kvízu.
Po hlavní soutěži následuje bonusová tipovací
otázka, kde se hraje o láhev něčeho dobrého
a čokoládu pro ty, kteří se svým tipem dostanou
nejblíže.
V současné době připravujeme již čtvrtý kvíz.
Snažíme se, aby kvíz byl rozmanitý, proto nám
s tvořením otázek pomáhají lidé z jiných univerzit, kteří studují různé obory, jako třeba fyziku,
psychologii nebo dopravní inženýrství.
V každém kvízu jsou dvě stálé kategorie
„Aktuální události“ a „Hudba“, kde jsme se kupříkladu naposledy ptali, kolik dní trvalo prezidentu Zemanovi jmenování vlády, kdo byl jmenován za ČR na Nobelovu cenu míru, či o jakou
hudební ukázku z filmů, které byly natočeny
v roce 2013, se jedná. Další kategorie se již
každý měsíc mění. V posledním kvízu jsme
zabrousili třeba na zimní olympijské hry do
Soči, dále jsme se ptali na otázky z geografie,
české kuchyně a neminuli jsme ani fantastické zbraně nebo kulturní vyžití v Brně. Poslední

kategorie bývá obvykle vedena spíše v zábavném duchu. V prosincovém kvízu jsme se teoreticky připravili na Vánoce, v únorovém jsme
se v tématu „Sex“ ptali například na přístroj,
který je určený pro měření výšky nebeských
těles – sextant, či na hrabství na jihu Anglie –
Sussex.
Kvíz v našem podání rozhodně nevypadá jako
zkouška encyklopedických znalostí, naopak se
snažíme docílit přátelské zábavné atmosféry.
Událost se koná každou první středu v měsíci
a je určena pro studenty, kantory, či přátele
fakulty. Veškeré aktuality sdílíme s dostatečným
předstihem na Facebooku na adrese: https://
www.facebook.com/groups/kviz.frrms/.
Nakonec bych dodal, že kvíz je otevřený všem
lidem s dobrou náladou a chutí poměřit své síly
se studenty FRRMS či s jejich kantory. Stačí se
přidat do skupiny, která je zmíněna výše, sledovat aktuální událost a v předem stanovený čas
si napsat o rezervaci stolu. Za organizátorský
tým prohlašuji, že se těšíme na další souboje!

Jiří Urbánek
PEF MENDELU

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) i letos obhájila
svoji pozici v žebříčku Hospodářských novin
Nejlepší vysoké školy v ČR, která byla publikována v lednu 2014. Zde byla fakulta s velkým
náskokem vyhodnocena jako nejlepší fakulta
na Moravě. Není to ovšem jediný úspěch.
Tento rok byla totiž PEF MENDELU vyhodnocena jako třetí nejlepší fakulta v celé České
republice. Lépe se umístily pouze Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Karlova.

A u t o r : z d r o j H N 2 3 .1 . 2 0 1 4
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Oceněni PEF MENDELU ČR
Foto: Jiří Ur bánek

Nejlepší
ekonomka
na Moravě?
Nyní úspěch
i v celé ČR!

Ocenění PEF MENDELU MO
Foto: Jiří Ur bánek
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Co se skrývá
pod menzou?
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Barbora Valenčíková,
doc. Ing. Dr. Jiří Rybička
PEF MENDELU

Věděli jste, že pod novou budovou X (menza)
se buduje nová rozsáhlá laboratoř naší fakulty?
Jedná se o Laboratoř řízení kolejových vozidel.
Co si pod tímto pojmem představit? Pro začátek řadu vláčkových souprav prohánějících se
v malebné krajině. Vše je přesnou kopií reálných
tratí.
Proč jste založili projekt Laboratoře řízení
kolejových vozidel na PEF MENDELU?
Jde o myšlenku spojení dvou subjektů – univerzity a Klubu modelářů železnic Brno I. Klub
vlastní podstatně víc tratí, než je tady vystaveno a vlastní know–how na stavbu a řízení těchto tratí. Univerzita by mohla jako svůj příspěvek
poskytnout tenhle prostor. Výsledkem by měla
být specializovaná laboratoř, kde by studenti
zejména oboru AŘI (automatizace řízení a informatika) byli schopni dělat svoje závěrečné práce na počítačové řízení kolejové dopravy.
Co je tedy cílem tohoto projektu?
Prvním cílem je, aby zde studenti realizovali své
závěrečné práce, které se týkají specializovaných modulů na programové řízení kolejiště,
případně na nějaké řízení vozidel a příslušenství
apod. Připravujeme také volitelný předmět,
který se bude týkat řízení kolejové dopravy.
Byl by v oboru AŘI jednou z možností – jako má
někdo řízení robotů, tak by někteří měli řízení
kolejové dopravy.

Ukázka tratě v provozu
F o t o : A V C , mendelu

Budou muset být studenti nějak zvláště
specializovaní?
Studenti mají ve svém studijním programu předměty, které poskytují nezbytné teoretické zázemí pro to, aby tady mohli dělat praktické věci,

d o c . I n g . D r. J i ř í R y b i č k a ,
koordinátor projektu
F o t o : A V C , mendelu

takže podobně jako mají řízení robotů, budou
mít řízení kolejových vozidel. Tudíž v tomhle
směru nepotřebují nic zvláštního, i když by se
hodilo něco, co se týká samotné kolejové dopravy, o tom žádné informace nemají.
Zde vidíme půlku zastavěné místnosti, jak
to vidíte do budoucna? Přemýšlíte o rozšiřování?
V téhle fázi je zde nastěhováno to, co bylo
smlouvou upraveno. Takže je tady jedno kolejiště, které má měřítko TT (pozn. redakce 1:120),
to je teď zprovozněno, a pak je tady druhé kolejiště v měřítku H0 (1:87), které zprovozněno
zatím není, ale pracuje se na tom. Ta řídicí technologie na obou kolejištích je téměř stejná, ale
kolejiště, které má rozměr H0, je technologicky
trošku dál. Předpokládáme, že tam bude řízení
počítačem, a tím by tedy byla možnost uplatnění závěrečných prací studentů. Do budoucna to
však záleží na studentech, jak se to zde uchytí
a jestli je to bude bavit. V téhle chvíli, tím, že
o tom nikdo neví, máme pouze prvního studenta, který se o problematiku zajímá. Ovšem co se
týče témat, těch máme velkou zásobu. Chceme,
aby v průběhu letního semestru, až se tady
provede veškerá instalace, přišli studenti
v rámci bakalářského semináře a viděli, co zde
všechno je a jaká témata mohou řešit. Na podzim předpokládáme další rozšíření této akce.
Bude laboratoř zpřístupněná také pro veřejnost?
Je to naším cílem, který říkám zatím potichu.
Technický problém je v tom, že ve smlouvě není
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přístup do těchto prostor cizím osobám dovolen,
ale chtěl bych, aby se to změnilo natolik, že by
zde klub mohl pořádat výstavy, a výrazně se
tak zviditelnila celá univerzita. Chceme, aby
výstava byla i možností pro uchazeče o studium,
aby viděli, co tady všechno děláme, co všechno
můžou ve studiu v tom svém oboru potkat.
Bohužel zatím zde má vstup povolen jen omezený počet lidí.
To by ovšem byla škoda…
To by byla obrovská škoda. Další problém je
i v tom, že klub má tratí tolik, že se sem všechny nevejdou.
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Historické podklady
pro tvorbu tratě
F o t o : A V C , mendelu

Teď trošku odbočím a zeptám se, jak jste na
tom s financováním?
Zatím do toho univerzita vložila prostor, což je
pro klub zásadní, protože on v této chvíli žije
v pronajatých prostorách, které mu hradí DDM
a klub jako takový si na pronájem prostor není
schopný vydělat. Samotná činnost klubu totiž
představuje značnou částku peněz. Tyto peníze
si klub vydělává výstavami, které jsou dvakrát
ročně, a to, že bude v prostorách, které nemusí hradit, by klubu velmi prospělo. Kdyby se sem
klub mohl přestěhovat, byla by to šance pro
další rozvoj.

sto neexistovala, možnosti naprogramování
vlaku, klaksony, sledování vlaku, kde je na kolejišti atd. No a s tím souvisí veškeré příslušenství řízení provozu, výhybek, návěstidel, to
všechno se dnes dá dělat přes počítač.
Takže se dá namodelovat reálný provoz tak jako
na skutečné železnici. Dokonce existují programy pro řízení provozu, které vypadají úplně
stejně jako na skutečné železnici a které slouží
dispečerovi tratě, ty tady máme taky. A těmito
programy, které mají reálný vzhled, řídíme
modelovou železnici tak, jako se řídí skutečná
železnice. V tom je právě velké pole působnosti pro studenty, že by mohli pracovat na systému,
mohli by doplňovat moduly, mohli by třeba programovat speciální situace na řízení těchto
modelů, takže spousta věcí, které se dají řešit.

Řekl byste nám laikům, jak to funguje technicky?
Kolejiště má všechny prvky s ovladači v digitální podobě. Tak jako se v dnešní době dá počítačem řídit cokoliv, tak i tyhle modely jsou řiditelné počítačem a to v sobě nese spoustu
možností, které dřív nebyly myslitelné, např.
reálná jízda vlaku, třeba se zvukem, dřív napro-

Tratě, které zde vidíme, jsou vymyšlené?
Ne, jedná se o tratě z reálu. Ve skutečné podobě zde máme třeba část trati Čejč-Ždánice, dále
přesnou repliku stanice Klobouky u Brna, kde
ještě dodnes jsou koleje, jak je tady vidíte, ale
už tam nejsou některá další zařízení. Všechno
je uděláno podle dobových materiálů, podle
skutečnosti a získaných pramenů. Vymodelo-

Ukázka laboratoře
F o t o : A V C , mendelu
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váno tak, jak to bylo vybudováno v 70. letech
minulého století. Takže trať sama o sobě má
dokumentační a historický efekt. Má cenu jako
model reálného provozu a snažíme se také,
aby vozidla byla z té doby, aby odpovídala tomu,
co tam skutečně na dané trati jezdilo. Snažíme
se o doklad provozu té doby.
V takovém koníčku musíte být i tak trochu
odborníkem…
Je potřeba hodně odborné práce, protože tratě
znázorňují konkrétní pohled třeba opěrné zdi,
zářezy, strážní domky, všechno uděláno podle
originálu. Abychom mohli udělat přesný model
v měřítku, a nemáme k tomu podklady, tak lidi
z klubu musí někam jet a odměřit všechny skutečné rozměry pásmem.
To musí zabrat velké množství času. Jak
dlouho trvá vybudování takové tratě?

ERASMUS
studijní pobyt
– Zadar,
Chorvatsko
2013

Bc. Marek Paráček
ICV MENDELU

Možnost studovat v zahraničí jsem zvažoval
prakticky od začátku svého studia na Institutu
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně. Nicméně vážněji jsem se možnému
pobytu na zahraniční univerzitě začal věnovat
až po absolvování jazykového pobytu ve Velké
Británii.
Na začátku zimního semestru akademického
roku 2012/2013 jsem se dozvěděl o vypsání
výběrového řízení na Erasmus studijní pobyty.
Tohoto výběrového řízení jsem se zúčastnil,

Moderní trend není dělat trať jako celek, ale
dělat moduly, aby se ta trať dala poskládat, aby
mohla mít pokaždé jinou konfiguraci. Modul,
který má délku zhruba jeden metr, pokud nemá
speciální zařízení, tak jenom ta krajina je práce
asi tak na měsíc až dva, záleží, kolik je tam
prvků, například stromů. To se nezdá, ale takový malý lesík je třeba 150 stromů a to je práce
alespoň na 14 dní.
Můžeme takovému hravému koníčku jen
závidět.
Snahou je nejen si s vláčky hrát, ale dělat i něco,
co má hlubší smysl. No a takovým přidaným
efektem je, že pokud se řídí kolejiště počítačem,
tak si k tomu může sednout vlastně kdokoliv.
Když máme výstavy v klubu, tak si návštěvník
může koupit tzv. jízdenku, my mu dáme kratičké
školení a on potom může s těmi vlaky jezdit. To
samozřejmě chceme zrealizovat i tady.

rozhodl jsem si podat přihlášku ke studiu v letním semestru na univerzitě v chorvatském
Zadaru. Výběrové řízení jsem úspěšně absolvoval a mohl jsem se začít věnovat vyřizování
administrativních záležitostí spojených s pobytem v Zadaru. Především bylo nutné odeslat
ve stanoveném termínu veškeré dokumenty
požadované zahraniční univerzitou, zajistit si
ubytování, pojištění atd.
Ačkoli podle kalendáře byla v době mého příjezdu do Zadaru stále ještě zima, na místě mě
přivítalo nádherné, téměř letní, počasí. Musím
přiznat, že jsem se zpočátku trošku obával, jak
se mi v novém prostředí podaří zorientovat.
Nicméně můžu s klidným svědomím říct, že
veškeré tyto obavy byly zcela zbytečné. Hned
první den svého pobytu v Zadaru jsem po ubytování na kolejích vyrazil v doprovodu svého
chorvatského spolubydlícího na první prohlídku
tohoto nádherného města. V následujících
dnech mého pobytu mi kromě spolužáků také
velice pomáhali pracovníci zahraničního oddělení univerzity a učitelé.
Zahraniční oddělení univerzity uspořádalo pro
všechny zahraniční studenty uvítací setkání.
Dozvěděl jsem se zde všechny podstatné informace týkající se mého studia na univerzitě.
Stejně tak patří moje velké poděkování všem
učitelům a spolužákům. Účastnil jsem se přednášek na několika katedrách a všichni učitelé
byli skvělí. Pomoc se zajištěním studijní literatury, individuální konzultace, nic nebylo problém. Přednášky byly velice zajímavé, ať už se
jednalo o výuku ekonomických předmětů, psychologie či jazyků. Získal jsem mnoho nových
znalostí a praktických poznatků.
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Spolužáci byli také báječní. Hodně mi pomohli
s orientací jak na univerzitě, tak v samotném
městě. Účastnil jsem se s nimi různých zajímavých projektů a prezentací. Připadal jsem si,
jako bych s nimi studoval od prvního ročníku.
A Zadar jako město? Prostě nádhera. Univerzita, většina kateder, je situována v historickém
centru přímo na nábřeží. Zadar se pyšní bohatou historií, je zde nespočet historických památek. Stejně tak město a jeho okolí nabízí
nepřeberné množství možností pro trávení vol-

ného času. Je zde nádherné moře s několika
pečlivě upravenými plážemi, nedaleko univerzity jsou proslulé mořské varhany, u jejichž
melodií můžete relaxovat celý den…
Se svým studijním pobytem na univerzitě
v chorvatském Zadaru jsem nadmíru spokojen.
Potkal jsem mnoho nových kamarádů, poznal
jsem chorvatský univerzitní systém, seznámil
jsem se s chorvatskou kulturou a kuchyní, procestoval jsem mnoho nádherných míst na území celého Chorvatska.

Ing. Jana Burgová, Ph.D.

ních technických prostředcích, které jsou
v podmínkách moderních malých, středních
i velkých vinařských provozů u nás i ve světě
využívány při zpracování hroznů a výrobě
vína.
Jednotlivé kapitoly knihy obsahují základní
požadavky na realizaci vinařských procesů,
popis konstrukce a funkce pracovních ústrojí
jednotlivých kategorií strojů a zařízení od příjmu
hroznů, přes drcení, lisování a další úpravy až
k tvorbě finálního produktu včetně techniky pro
spotřebitelské i skupinové balení, která jsou
často řešena pro konkrétní případy a v řadě
případů se liší konstrukčním provedením podle
jednotlivých výrobců.
Orientaci v technických popisech strojů usnadní
čtenářům obsáhlý schematický i obrazový materiál, kterým jsou jednotlivé kapitoly doplněny.

ZF MENDELU

Dne 23. 4. 2014 proběhl na Ústavu zahradnické techniky Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně slavnostní křest nové odborné knihy s názvem „Stroje a zařízení pro vinařství“ autorů doc. Ing. Patrika Burga, Ph.D. a prof.
Ing. Pavla Zemánka, Ph.D. Akce se zúčastnila řada významných hostů z řad akademické
obce i odborníků z široké odborné veřejnosti.
Kniha s názvem „Technika pro vinařství“ je
určena praktikujícím zájmovým i profesionálním vinařům, uživatelům vinařské techniky,
odborné i laické veřejnosti a všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem setkávají s vinařskou
technikou.
Snaží se doplnit chybějící odbornou literaturu
a studijní materiály k problematice technologických zařízení využívaných ve vinařství. Je
koncipována tak, aby širokému okruhu čtenářů
poskytla přehled o standardních i perspektiv-
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Kontaktní adresa:
Ing. Jana Burgová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337,
691 44 Lednice, CZ
Křest knihy
Foto: Ing. Jana
Burgová, Ph.D.

strana 10

sr pen 2014 ▌ číslo 1–2 ▌

V y s t a v o v a n á m e c h a n i z a c e (v l e v o) ,
praktická ukázka mechanizace
v a r e á l u Z F (n a h o ř e)
Fota: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

DNY
TECHNIKY
2014

Poradenská činnost
Foto: doc. Ing. Patrik
Burg, Ph.D.

doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
ZF MENDELU

V úterý 15. dubna 2014 byla v aule Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
uspořádána konference s názvem „DNY
TECHNIKY 2014”, která byla tematicky zaměřena na problematiku mechanizačních
prostředků využívaných v zahradnické
a komunální oblasti.
Celodenní program konference byl rozdělen do
tří částí – prezentace renomovaných firem
zajišťujících prodej, servis a výrobu techniky,
odborné referáty domácích i hostujících lektorů
a ukázky techniky v areálu Zahradnické fakulty
MENDELU.
Mezi prezentovanými firmami byly zastoupeny
AGROTEC, a.s. Hustopeče; OSTRATICKÝ, s.r.o.;
SOME Jižní Morava, s.r.o.; HM, s.r.o. a GARDEN STUDIO, s.r.o. Obchodní zástupci těchto
firem představili účastníkům konference široký
sortiment nabízených výrobků včetně aktuálních
novinek pro rok 2014. Pozornost byla věnována
zejména pásovým malotraktorům, zúženým

vinohradnickým traktorům i speciálním traktorům pro komunální oblast. Mezi přípojnými
stroji byly představeny rozdílné konstrukce
mechanizace pro kultivaci půdy v meziřadí
a příkmenných pásů vinic i sadů, rosiče, stroje
pro zelené práce, ale také sklízeče hroznů.
V sekci zaměřené na odborné referáty zazněla
především aktuální témata z oblasti zpracování odpadní biomasy a vinohradnické mechanizace. Mimořádný zájem vzbuzovala v otevřené diskusi problematika mechanizačních
prostředků využívaných při defoliaci vinic společně s problematikou půdního zhutnění a opatření směřujících k jeho prevenci a omezení.
Vedle ukázek techniky v data–video projekci
proběhly v odpolední části také praktické
ukázky nářadí a mechanizačních prostředků.
K vidění bylo vedle tradičního ručního nářadí
také mechanizované nářadí v podobě elektrických nůžek a pilek, jednonápravové malotraktory v kombinaci s nářadím pro základní zpracování a předseťovou přípravu půdy, pásové
malotraktory do zahuštěných výsadeb vinic, ale
také vybrané typy vinohradnických traktorů.
Během předvádění mechanizace zástupci jednotlivých firem aktivně odpovídali na dotazy
a poskytovali poradenství účastníkům i posluchačům zahradnické fakulty, překážkou nebyla
ani nepřízeň počasí.
Konference, na které bylo přítomno bezmála
70 účastníků z řad studentů, akademických
a vědecko-výzkumných pracovníků zahradnické fakulty, odborné veřejnosti, proběhla pod
záštitou Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a odbornou garancí Ústavu zahradnické techniky MENDELU, za podpory projektu
Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou
architekturu, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0089.
Kontaktní adresa:
doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky, Valtická 337, 691 44 Lednice, CZ
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Ing. Tereza Havránková
ZF MENDELU

Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou
architekturu je projekt Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně probíhající od září
2012 do srpna 2014 ve spolupráci s patnácti
partnery ze soukromého i veřejného sektoru.
Projekt je zaměřen na rozvoj partnerství pomocí
dlouhodobé spolupráce, aktivní vzájemnou
výměnou zkušeností a sdílení informací mezi
jednotlivými par tner y pomocí přednášek,
seminářů, kurzů, workshopů, pracovních a studijních stáží. V celém projektu se realizují čtyři
klíčové aktivity. První zajišťuje podporu spolupráce mezi ZF MENDELU a podnikatelským
sektorem pomocí partnerské sítě. Druhá aktivita podporuje rozvoj spolupráce mezi ZF MENDELU a vědeckými a výzkumnými pracovišti,
podnikatelským a veřejným sektorem formou
komunikačních a interaktivních platforem. Třetí
aktivita zajišťuje vzdělávací a školicí činnost
vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi
ZF MENDELU a partnery. Poslední aktivitou je
poradenské a kontaktní centrum ZF MENDELU
a jejích partnerů pro aplikační sféru.
Za poslední čtvrtletí roku 2013 se v rámci projektu podařilo uskutečnit množství zajímavých
akcí. V přibližných bilancích to bylo čtrnáct
workshopů, sedm seminářů, šest přednášek,
dvě mezinárodní konference a pět kurzů.
K jedněm z nejúspěšnějších bezpochyby patřily
mezinárodní konference „3rd International Horticultural Conference for Post–graduate Students 2013“ a mezinárodní konference „Ovocné
dřeviny v krajině a jejich využití“ pořádané
v říjnu a listopadu roku 2013. Hlavním smyslem
mezinárodních konferencí byla prezentace výzkumných aktivit univerzit a rozvoj mezinárodní
spolupráce jednotlivých vědeckých týmů.
Konference v Lednici se konaly pod přímou
záštitou Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity a umožnily 57 účastníkům ze 14 zemí představit výzkum a projekty pomocí ústních prezentací i formou posteru. Prezentované vědecké
problematiky, projekty a experimenty na konferenci byly diskutovány s odbornou komisí
i publikem. Jednotlivé přednášky obou sekcí
konference (zahradnictví i zahradní a krajinářské
architektury) byly moderovány přítomnými kapacitami ze zahraničních univerzit. Příspěvky
byly recenzovány odbornou vědeckou komisí
složenou ze šestnácti odborníků z pěti zemí.
Recenzované příspěvky byly publikovány ve
sborníku konference. Bilance aktivních i pasivních účastníků konferencí a národnostní zastoupení ve vědecké komisi: Česká republika,
Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Chorvatsko, Irán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Ru-

munsko, Rusko, Slovenská republika, Slovinsko.
Projekt „Partnerské sítě“ zprostředkoval další
přednášky renomovaných odborníků. Koncem
listopadu zahradnická fakulta hostila viceprezidenta IFLA Europe Nigela Thorna, který vystoupil s přednáškou na téma „Management
krajinářského projektu – reálný odraz udržitelného krajinářského designu“. Neméně významný byl pětidenní workshop „Teorie a praxe
v biotechnologiích“ s významnou účastí zahraničních lektorů. Vystoupili Dr. Tamas Kovacs
Ph.D; Dr. Zoltán Varecza, Ph.D.; Dr. László
Körösi Ph.D. Studenti díky tomuto workshopu
dostali jedinečnou příležitost získat teoretické
znalosti, které posléze prakticky aplikovali formou experimentů. Workshop byl příležitostí, jak
obohatit studenty o nové tendence v oblasti
vývoje biotechnologií.
Především díky třetí klíčové aktivitě se daří
studenty Zahradnické fakulty MENDELU vzdělávat a zvyšovat jejich kvalifikovanost a tím
konkurenceschopnost po absolutoriu. Za tímto
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účelem byly realizovány především odborné
aktivity pro obory zahradnictví: „Kvalitativní parametry výpěstků okrasných rostlin“; „Biologické
metody nejen pro pokročilé: RT PCR, Real Time
PCR, sekvencování DNA, databáze“; „Využití
DNA markerů pro stanovení příbuznosti a identifikaci odrůd“; „Metoda PCR a její využití při
detekci fytoplazem, bakterióz a houbových chorob“; „Rostliny a možná změna klimatu“; „Praktické využití rostlinných in vitro kultur“; „Stres
rostlin“.
Na podporu spolupráce vědecko–výzkumných
pracovišť Zahradnické fakulty MENDELU a veřejnosti i podnikatelského sektoru byl v říjnu
uspořádán tzv. „Prezentační den“. Ten umožnil
názorně představit aktivity jednotlivých ústavů
fakulty a nabídnout jejich odborné činnosti.
Vznikly tak cenné příležitosti pracovní spolupráce cenné pro rozvoj jak vědy a výzkumu, tak
studentské praxe.
Pro všechny studenty i akademiky byl koncem
října 2013 realizován kurz „Profesní koučink“,
specializovaný na mentoring, takzvaný způsob

vedení zaměstnanců. Záměrem kurzu bylo
rozšíření dovedností uchazečů nejen v jejich
studovaném oboru, ale také v rovině řízení,
managementu lidských zdrojů, efektivního
plánování.
Třetí klíčová aktivita projektu zajistila výuku
anglického jazyka všech úrovní náročnosti.
Studenti, akademici a ostatní pracovníci fakulty
jsou odborně vedeni ve výuce anglického jazyka, případně až k certifikovaným zkouškám.
Pro obor zahradní a krajinářské architektury se
uskutečnilo množství profesně zaměřených
vzdělávacích aktivit, které měly navázat na
probíraná studijní témata. Proběhly workshopy,
kurzy, přednášky a semináře, kde se externí
přednášející podělili o své zkušenosti z praxe.
K nejpřínosnějším patřily „Zeleň v interiérech,
vertikální stěny v interiéru“; „Problematika veřejných zakázek z pohledu ZAKA“; „Biokoridory
– tvorba ÚSES”; „Využití sukulentních rostlin
v současných interiérech“; „Koupací biotopy –
technologie čištění vody, případy vegetace“.
Nejintenzivnější a nejpřínosnější workshop pro
zahradní architekty byl „Navrhování trvalkových výsadeb“ prof. Dr. Wolframa Kirchera.
Tento dvoudenní workshop formou přednášek
a praktické aplikace zjištěných poznatků dovolil účastníkům i aktivní spolupráci s touto
zahraniční kapacitou v oboru. Závěrem workshopu došlo i na návrh a realizaci trvalkového
záhonu na vybrané téma, účastníci kurzu mohli diskutovat s prof. Kircherem a tvořit vlastní
vegetační prvky v areálu Zahradnické fakulty
MENDELU. Obdobně koncipovaným workshopem bylo téma „Smíšená výsadba trvalek
– individuální, kreativní, dostupná“ – přednášející dipl. Ing. Cornelia Pacalaj. V prvních dnech
měsíce října se tak účastníci mohli seznámit
s v ýsledk y několikalet ých exper imentů
z Durynska, dále si získané znalosti prakticky
vyzkoušet v terénu. Problematika plánování
smíšených trvalkových výsadeb byla s odbornicí Pacalaj řešena komplexně, od návrhu,
přes koncept údržby, výběr druhů, přípravu
stanoviště a výsadbu. Program zpestřil i neformální večer, který nabídl společenské setkání,
kde účastníci mohli s odbornicí Pacalaj diskutovat. Sekci zahradnicko-biotechnickou doplnily další workshopy, například „Navrhování
trvale udržitelných výsadeb stromů v moderních městech“ prof. Dr. Hartmta Baldera, kde
se publikum teoretickou i praktickou formou
seznámilo s problematikou stanovištních podmínek v městském prostředí a možnostmi řešení
výsadby stromů.
Celý výčet vzdělávacích aktivity není vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku možno
poskytnout. Komplexní přehled je dostupný na
webové adrese www.zf.mendelu.cz, kde je také
aktuální seznam všech plánovaných akcí.
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