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STRANA 1

Vážené čtenářky a čtenáři,
blíží se konec letošního kalendářního roku
a to je čas vhodný ke stručnému bilancování. V průběhu roku 2015 se událo mnoho zajímavých a pro univerzitu přínosných
událostí. Studenti a zaměstnanci naší univerzity získali řadu ocenění za svoji příkladnou práci. Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně oslavila v tomto
roce velmi důstojně a s věhlasem 30. výročí od svého založení. Oslavy, které
probíhaly zejména v prostorách fakulty
v Lednici, vyvrcholily slavnostním zasedáním Vědecké rady Zahradnické fakulty
MENDELU dne 23. řijna v univerzitní aule. V průběhu letošního roku
se též uskutečnila na naší univerzitě řada návštěv významných představitelů. Namátkou jmenujme návštěvu předsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministra zemědělství Mariana Jurečky či mongolského
velvyslance. Symbolickým vrcholem byla návštěva předsedy senátu
Milana Štěcha. Jednalo se o setkání velmi významné, neboť od návštěvy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na naší
univerzitě v roce 1924 nás první a druhý muž republiky až do letošního roku nenavštívil. Podařilo se uzavřít řadu memorand o spolupráci se zahraničními univerzitami, což do budoucna umožní meziuniverzitní rozvoj vědecko-pedagogické činnosti. Konec letošního a začátek
příštího roku bude pro nás mnohé náročnější vzhledem k velkému
množství končících projektů podpořených evropskými fondy.
Závěrem mi dovolte popřát Vám úspěšné ukončení letošního roku,
pohodové prožití svátků vánočních strávených v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku pevné zdraví, hodně elánu a dobré nálady.

redakce@mendelu.cz
Ladislav Havel,
rektor
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Zkusili jste to vypnout a zapnout?
Absolvent zootechniky Ivo Vyskočil působí na MENDELU
jako webmaster. Jaká je jeho práce a jak se k ní dostal?
Dominika Langová

Jste univerzitním webmasterem. Co dělá takový člověk?
Spravuji po technické stránce univerzitní web, zakládám fakultní weby, dělám školení ohledně redakčního systému. V podstatě dělám vše, co se točí kolem technické stránky webů.
Obsah webových stránek tedy ne?
Jen vkládám ten, který nám je dodán pro univerzitní web například ohledně vědy a výzkumu, studia a podobně. Co se týče
aktualit, ty tvoří PR oddělení.
Vystudoval jste zootechniku, to spolu asi nemá mnoho
společného. Jak jste se k práci webmastra dostal?
Je to tak, jsem absolventem Agronomické fakulty MENDELU.
Už v průběhu studia střední školy jsem ale začal tíhnout k oblasti informačních technologií a na fakultě jsem se k tomu
dostával víc a víc, až jsem si řekl, že zootechnika dobrá, ale IT
mě baví prostě víc.
Poslední dobou je častým úkazem, že studenti po ukončení
školy pracují v jiném oboru. Plánujete se ještě k tomu svému původnímu navrátit?
Já jsem už předtím vystudoval i střední školu zemědělského
zaměření, takže si myslím, že to vzdělání v tom oboru mám
dostatečné. Specializaci jsem si udělal na krmivářství, kde
jsem právě měl možnost vyzkoušet i nějaké aplikace a podobně. Kdybych v IT skončil, tak na úroveň zootechnika bych
se asi zatím dokázal vrátit, protože z toho oboru nejsem tak
dlouho. Nebránil bych se tomu, ale návrat neplánuji.
Jakým způsobem probíhá váš pracovní den?
Když přijdu do práce, podívám se co mám za požadavky
v mailu. Na pracovišti tu máme helpdesk, kam by nám měli

pracovníci MENDELU posílat požadavky co
potřebují. Po vyřízení požadavků pak pokračuji v tom, co mám zrovna rozpracované.
Říkáte měli by. Všichni jsou spokojení a nikdo nic nepíše?
Říkám měli by, bohužel řada z nich píše
na naše maily a helpdesk tak není využíván
tak, jak by měl.
Jakým směrem jsou dotazy nejčastěji
směřovány?
Nejběžnější jsou dotazy ohledně redakčního systému. Když někomu něco nejde,
zvedne telefon a zavolá mi. Já se snažím
hned poradit, pokud je to problém složitější, podívám se na to a pak tazatele kontaktuji s návrhem řešení.
Říkáte často slavnou větu ze seriálu
IT Crowds „Zkusili jste to vypnout a zapnout?“?
Naštěstí ne. Většinou se snažím uživatele
k řešení nějak navést.
Zažil jste nějaký kuriózní dotaz, kdy jste
se vyloženě plácal do čela?
Sem tam něco přijde, někdy je to věc, která mi přijde automatická, člověk se nad
tím občas pousměje. Většina těch dotazů
je ale věcná a řešitelná.
Když se o někom řekne, že studuje nebo
pracuje v IT oborech, většina lidí si představí někoho, kdo má doma všechny existující herní konzole a čte komixy. Vy ale
rád chodíte do přírody a fotíte. Pomůže
vám to lépe se odreagovat?
Už vzhledem k mému vzdělání, ten vztah
k přírodě mám. Nemůžu mluvit za všechny,
ale co takhle kolegy znám, většina z nich
právě zajde relaxovat radši do přírody. Já
si tak nejlépe „vyčistím“ hlavu.
„Většina těch dotazů je věcná
a řešitelná.“
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Prváci se zaškolili na Vranovské
přehradě
Dominika Langová

Několik autobusů plných budoucích studentů MENDELU vyrazilo ve čtvrtek 3. září
2015 z Brna na Vranovskou pláž. Jako
každý rok touto dobou vezly všechny nedočkavce na Zaškolovák MENDELU, seznamovací akci pod taktovkou našich studentských spolků. A že se letos zase vydařil!
„Studium na vysoké škole pro mě bylo už
od začátku velkou výzvou. Co mě čeká? Dokážu to? Zapadnu mezi ostatní? Na všechny otázky mi odpověděl právě Zaškolovák.
Dostala jsem se, i díky němu, do úžasné
party lidí, se kterými po boku se stal boj
jménem vysoká škola jednodušší a zábavnější. Můžu popravdě říct, že Zaškolovák
mi změnil život,“ popisuje účastnice jednoho ze Zaškolováků, Eliška z FRRMS, své
zkušenosti. To, že má náš Zaškolovák dobrou pověst i úroveň, potvrzuje i vysoká
účast. Letošního kurzu se účastnilo kolem
tří set studentů, o které se staralo dvacet
pět instruktorů. Na stejný kurz Masarykovy univerzity však přijelo studentů jen
zhruba sto, Vysokého učení technického
v Brně dvě stě padesát.
„Letošní Zaškolovák se extrémně povedl.
Nebylo ani žádné zranění, ani žádné problémy, děcka byla hravější a trávila dost času
ve skupinkách podle oborů,“ říká Marta
Havránková, jedna z organizátorů, ke konci

akce. Po takzvaném „Prvním pomazání“ se na Vranovské přehradě ve čtvrtek rozběhnul bohatý program plný her, kultury,
adrenalinu a nechyběly samozřejmě ani večírky. O sportovní
zážitky program obohatilo Centrum sportovních aktivit.
Největším lákadlem se tradičně stal swing jump, skok z mostu do hloubky patnácti metrů na dynamickém laně. „Swing
jump, to bylo úplné překonání sama sebe. Ty chvilky předtím
a potom skok, to se nedá popsat,“ vzpomíná Sára, která se
chystá studovat na Provozně-ekonomické fakultě.
Jako každý rok se mohli budoucí studenti MENDELU zasmát při show Na stojáka, bojovat o vítězství ve sportovních
turnajích, nebo se samozřejmě seznamovat. „Každý den tu
bylo živo do tří, to je myslím známkou dobré zábavy,“ komentuje večerní akce Marta.
Večer před odjezdem jsou studenti rituálně přijati na akademickou půdu „Pasováním prváka“. Jedná se o zábavnou
oficialitu, na kterou určitě žádný z nových prváků jen tak nezapomene. Večer už všechny čeká jen táborák a v neděli ráno
již několik autobusů plných studentů MENDELU odjíždí zpět
do Brna. Tak hodně štěstí do nového studia.
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Letošní ročník největšího veletrhu pomaturitního vzdělávání
v Česku se na brněnském výstavišti konal již po dvaadvacáté.
U takovéto příležitosti jsme samozřejmě nemohli chybět ani
my – a ocitli jsme se zde v dobré společnosti – na veletrhu se
prezentovaly přes dvě stovky samostatných vystavovatelů.
Akci, která se tradičně konala v prvním listopadovém týdnu,
navštívilo bezmála třicet tisíc návštěvníků.
Stánek Mendelovy univerzity v Brně, který i letos celý postavili studenti a univerzitní pracovníci, se zde opět zařadil mezi
nejnavštěvovanější expozice. To se také projevilo v každoročním hodnocení stánků, ve kterém se naše expozice umístila
na čtvrtém místě, a to v konkurenci stánků, které instalovaly
profesionální firmy.
Již od prvního dne bylo zřejmé, že o tradiční i nově otevírané obory na fakultách Mendelovy univerzity v Brně je mezi
středoškoláky stále větší zájem.
Značnou odezvu měl i náš doprovodný program Vědy pro
život a relaxační zóna MENDELU. K vidění zde byla expozice
robotiky a virtuální reality, dále také interaktivní Mendel-Kvíz
i soutěž v simulovaném dojení či na veslařském trenažeru.
Závěrem jen zbývá dodat, že se na všechny zájemce o studium těšíme v příštím akademickém roce a přejeme jim hodně štěstí u přijímacích zkoušek.

O stánek MENDELU byl na brněnském Gaudeamu
tradičně veliký zájem
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Zájemci si mohli vyzkoušet, jak se dojí mléko…

… nebo obdivovat komplikované roboty

ICV MENDELU nabídlo středoškolákům
poradenství zdarma
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Akademický senát a jeho role
na univerzitě
Jan Záhora

Letos jsou to čtyři roky od doby, kdy se
tehdejší ministr školství Josef Dobeš pokoušel prosadit svou podobu reformy vysokého školství. Reforma jako taková by
krom zavádění školného významně omezovala pravomoci samosprávných orgánů

veřejných univerzit a předávala je do rukou správních rad
univerzit. Co tento návrh způsobil, bylo neuvěřitelné. Po celé
republice se jak z řad akademiků, tak z řad studentů začal
ozývat výrazný nesouhlas, který vyvrcholil jedněmi z nejpočetnějších protestů napříč republikou za poslední roky a odvoláním ministra Dobeše z funkce. Pojďme se podívat, co se
za souslovím akademická samospráva skrývá a o co jsme se
tedy tak vehementně prali.
Vrcholným představitelem akademické samosprávy je na veřejných univerzitách univerzitní senát. Jeho zřízení na univerzitách je dáno zákonem, stejně tak jako jeho práva a povinnosti. Zákon ale jen suše definuje, jeho vyložení je na každém
z nás, nebo alespoň na každém, kdo se o tuto problematiku
zajímá. Varianta doslovného výkladu a přísného držení se
tohoto výkladu je pro senátory pohodlná a nekonfliktní. Zákon však říká „Akademický senát fakulty (obdobné platí i pro
univerzitu) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem“, což je věta, ze které, a z dalšího pokračování
zákona, vyplývá mimo jiné, že spolurozhoduje o fungování
fakulty, jejím hospodaření, profilaci studijních programů, odborné úrovni členů vědecké rady a o mnoha dalších věcech.
Ale kdo rozhoduje, měl by logicky nést i zodpovědnost za svá
rozhodnutí. Toto v zákonu již řečeno není, ale pro zodpovědný
výkon práce akademického senátora by to byla veliká, pravda
ne úplně pozitivní, motivace. Jednou z nejdůležitějších pravomocí akademického senátu je volba děkana, potažmo rektora.
S ním pak akademický senát spolupracuje a zároveň kontroluje jeho činnost. Celé fungování senátu se pak odvíjí od toho,
jak je daný představitel univerzity silný a jak je silný senát,
přičemž nejlepší variantou je, když jsou rovnovážní a mohou
tak spolu konstruktivně komunikovat. Důvod proč tento orgán vůbec na univerzitě máme je jednoduchý, kromě kontrolní a poradní funkce směrem k vedení univerzity/fakulty, by
měl hlavně fungovat jako nástroj zpětné vazby a nástroj komunikace od členů akademické obce směrem k vedení. Vedení
univerzity/fakulty má pak za úkol tyto náměty a poznámky
z akademické obce vnímat, posuzovat jejich relevantnost a reagovat na ně. Akademický senát pak má velký úkol, a s ním
spojenou zodpovědnost, komunikovat s vedením konstruktivně (nikoli nezbytně pozitivně) a tak aby osobní spory a ega
jednotlivých senátorů nebrzdili univerzitu. To o co jsme se
před čtyřmi lety prali je demokracie, ta bolí a aby byla efektivní, vyžaduje neustálou otevřenost všech zúčastněných, ne
však slepé zvedání rukou.
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Produkce a lov divokých zvířat
v Jižní Africe
Rozhovor s Prof. Dr. Francois Lateganem (JAR)
Daniel Falta

Co vlastně znamená produkce a využití volně žijících živočichů?
Země jako Jihoafrická republika má velmi bohaté a rozmanité zdroje přírodní pastvy v sedmi různých biomech. Tyto
biomy nabízejí výborné prostředí velké spoustě přirozeně
se vyskytujících volně žijících zvířat a ptáků. Za normálních
okolností jsou tyto biotopy často ohroženy, ať už lidskou činností, změnou klimatu, přírodními katastrofami jako sucha
a požáry, nebo i přirozenými změnami ve složení vegetace.
Tyto změny, stejně jako interakce s lidskými sídly, často
mají nepříznivý vliv na výskyt a druhové složení volně žijících
zvířat a ptáků v určité oblasti. Nekontrolovaný lov v minulosti také významně přispěl k vymýcení nebo vyhnání těchto
zvířat z jejich přirozeného prostředí.
V zemích, jako je JAR je úsilí o ochranu přírody velmi silné, ale také velmi nákladné. Financování ochrany volně žijících živočichů nepolevuje, a čím je ochrana účinnější, tím
je i nákladnější v důsledku nových nákladů na údržbu a rozšiřování. Dalším velkým problémem ochrany divoké zvěře
v uzavřeném prostoru jedné země (kde se zvěř nemůže zcela volně pohybovat) je nebezpečí příbuzenské plemenitby
a genetických poruch vedoucích k vyhynutí celého druhu.
Na uzavřeném prostoru je toto skutečně zásadní, což vede
k potřebě nového genetického materiálu pro zachování nezbytné různorodosti a pro genetickou sílu a schopnost přizpůsobit se změnám přírodního prostředí. To se totiž mění
neustále.
Jedním z důležitých zdrojů financování ochrany je využívání zdrojů. Můžeme to přirovnat k určitému typu „mýtného“,
ale daň to určitě není. Takové využití může mít různé formy,
od profesionálního lovu (pro trofeje či zvěřinu), rekreační
lov (tzv. „biltong“), fotografické výlety, po pozorování volně
žijících živočichů aj. Každé z těchto využití má své náklady
na infrastrukturu, údržbu a správu jednotlivých pořádajících
podniků a celého odvětví. A tak vznikla myšlenka financovat
ochranu prostřednictvím využití samotných zvířat. Tím, že
volně žijící zvířata nabyla finanční hodnotu, narostla také
důležitost o jejich péči (kvůli růstu počtu zvěře) a ochrany
(proti zneužívání nebo nadměrnému využívání). Tímto způsobem se za posledních padesát let vybudovaly takové stavy
volně žijících živočichů, které u většiny druhů překračují nejvyšší zaznamenané počty v celých dějinách.

Farmaření (či chcete-li pastevectví či produkce) volně žijící zvěře nabylo formátu
standardní zemědělské výroby se silným
důrazem na využívání osvědčených výrobních postupů, systémů kvality pro management výroby, komoditních sdružení
na ochranu trhu a hospodářských zájmů.
Také zde probíhá výzkumná činnost s cílem využití vědeckých metod v produkci
(v chovu, řízení pastvin, krmení, atd.), výtěžnosti (lov s puškou nebo kuší, lov pro
maso či trofeje, atd.) a činnostech s přidanou hodnotou (biltong, preparování zvířat, vytvoření scenérie pro fotografování,
apod.).
Jaké jsou výhody a problémy spojené
s využitím volně žijících zvířat?
Vzhledem k tomu, že se produkce volně žijících zvířat stala velmi cenným odvětvím
(roční obrat přesahuje 3,5 miliardy Kč), přitahuje také různé praktiky a lidi, kteří se
snaží na tomto odvětví vydělávat (právem
či neprávem). Silná regulace odvětví působí jako velmi důležitý prostředek k odrazování od protiprávní činnosti, ale pytláctví
zůstává stále ještě velkým problémem. Zejména v případě pytláctví nosorožců a slonů (kvůli rohům a slonovině pro lukrativní
asijský trh) pytláctví reaguje na aktuální
požadavky na hlavních trzích. Sám oficiální systém využití divoké zvěře je velmi
citlivý na poptávku určovanou kulturními
a hospodářskými faktory. Působí velmi
silně a pravidelně přímo ovlivňuje důležité
změny v chovu, v poptávce po jednotlivých
živočišných druzích či výrobcích, a také
v regulaci loveckých a správních předpisech. V JAR existují kupříkladu dva typy
loveckých farem – tzv. volné farmy, které
jsou dostatečně vybaveny a oploceny aby
umožňovaly celoroční lov, a tzv. imitované
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farmy, jimž vybavení a oplocení dovoluje
lov pouze od května do srpna (tedy v zimním období). Tyto dva druhy farem stanoví
odlišná kritéria pro různé typy lovců, a také
nabízejí odlišné druhy zvěře díky přísným
regulacím upravujících jejich „chov“. Nelegální lov a pytláctví jsou nicméně velkým
problémem i na těchto farmách.
Obě hlavní lovecké techniky (puška vs. luk
a šíp) vedou často k velkým sporům. První je považována za příliš násilnou, druhá
zas za nedostatečně silnou. Ve skutečnosti mají obě zbraně své problémy. Zatímco
lov pomocí luku a šípu klade velký důraz
na lovecké dovednosti jako je stopování
a znalost zvěře, lov puškou zase potřebuje schopnost přesného zásahu na velkou
vzdálenost.
V obou případech je nezbytné, aby byl
lovec schopen přesně střílet a používat patřičnou zbraň. To znamená zvolit si zbraň
s takovou silou, která zastaví cíl, aniž by jej
buď zničila (příliš velkou palebnou silou)
nebo jen poranila (příliš malou silou) a přivodila tak zdlouhavou bolestivou smrt. Cílem je v obou případech vytvořit dostatečné zranění (smrt), aby zvíře nemohlo utéci,
a přitom optimalizovat získané množství
masa, které se dá ze zvířete zužitkovat.
Zároveň se také lovci trofejí snaží zastavit
zvíře co nejrychleji, aby se zabránilo poškození trofeje (rohy, kožešina, kůže, apod.)
Výběr vhodné lovecké zbraně je proto určitá věda. Dovednost vytvořená znalostmi
a zkušenostmi je nezbytná pro zachování
loveckého zážitku na co nejhumánnější
úrovni, při současné optimalizaci vzrušení
a výzvy spojených s čekanou a výběrem
kořisti. To je to, co lovci přináší uspokojení, za co jsou lovci ochotni zaplatit velké
peníze. Můžeme-li tento pocit nabídnout
za striktně regulovaných a eticky zodpovědných podmínek, ještě tím o tento rozměr obohacujeme nejen lovcův pocit, ale
i jeho image a image celého lovu. Přináší to
také rovnost do vztahu mezi lovcem a kořistí. Té je nabídnuta větší příležitost k útěku. V tomto smyslu se vše vrací ke skutečné dovednosti lovce, která musí dosáhnout
či přesáhnout schopnosti kořisti.
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Jak důležitý je lov a celé odvětví volně
žijící zvěře?
Pro zemi jako JAR jsou volně žijící zvířata
důležitá na mnoha různých úrovních. Nejde
zde jen o hospodářský význam, nabízí také
příležitosti pro podnikatele, kteří si chtějí
založit firmu generující příjem z volně žijících zvířat, ať už jako organizátor lovu, prodejci masa, vědci nebo správci zvěře.
Obecně lze identifikovat tři hlavní oblasti
významu lovu a odvětví volně žijící zvěře:
ekonomickou, sociální a ochrannou. Podle
průzkumu z roku 2014 na lovu závisí zhruba 34 500 pracovních míst nad rámec těch
uskutečňovaných přímo na farmách.
Lov je jednou z nejdůležitějších výdělečných činností nabízených tímto odvětvím
a také nabízí významné příležitosti. Je to
také nejdůležitější činnost rozvíjející chovatelské programy a další aktivity s přidanou hodnotou, jako je obchod s divokými
zvířaty (pro začlenění na farmách divokých zvířat) či turismus za divočinou. Lov
je nejdůležitějším spotřebním druhem využití zvěře v celém odvětví. Obrat odvětví
volně žijících zvířat dosáhl v JAR v roce
2014 obratu více než 1 miliardu amerických dolarů.
Jaké jsou nejdůležitější etické otázky
spojené s odvětvím volně žijících zvířat?
Jak probíhá jejich správa?
Celé odvětví volně žijících zvířat je v hledáčku veřejného mínění. To donutilo výrobní odvětví k zavedení spousty důležitých předpisů a právních rámců pro řízení
výrobních činností a zajištění vysoké etiky. Dodržování těchto nařízení a úmluv se
striktně kontroluje, s důrazem na etický
lov a kvalitní turistický servis. Bylo také
zřízeno několik orgánů bdících nad dodržováním všech pravidel.
Lov je monitorován nejvíce, neboť je nejvíce vidět. Různé způsoby lovu jsou regulovány různě. Zvláštní orgány bdí nad lovem
lukem a šípem, puškami, lovem pro trofeje
či biltongem, zatímco zvěřina a turismus
podléhají svým vlastním regulatorním orgánům. Nejdůležitější etické otázky odvětví
lovu jsou tyto:
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Chování lovců v terénu je velmi důležité, proto je alkohol přísně zakázán, stejně jako náhodná střelba.
Lovecké skupinky jsou organizovány pod vedením
provozovatele nebo profesionálního lovce a v tomto
duchu jsou i spravovány.
Použití vhodné zbraně je také velmi důležité. Je navíc
zcela nezbytné pro některé druhy zvěře. Na to také
lovečtí vůdci a organizátoři dohlížejí.
Používání šipek a sedativ je přísně regulováno. Zejména proto, že se pomocí uspávací pušky „loví“ některé vysoce ceněné druhy, jako například nosorožci.
Existují přísná pravidla určující sílu a typ uspávacího
prostředku, stejně jako počet uspání, kterými může
za rok dané zvíře projít.
V případě velmi ceněných druhů, jako je „velká pětka“
(slon, lev, nosorožec, buvol a leopard) se před časem
začal praktikovat tzv. „ohraněný lov“. V těchto případech byla lovená zvířata držena v malých ohradách
a často omamována, aby se nechovala moc „živě“.
Lovec pak jednoduše zaplatil za to, že zvíře skolil.
Jakmile informace o takovýchto praktikách pronikla
na povrch, byly přísně zakázány. Od té doby je etičtější a atraktivnější lovit zvířata tak, aby měla „férovou
šanci“ uniknout a přežít.
Intenzivní chov zvěře s vysokou hodnotou pro lovecké
účely se také stal velmi lukrativním odvětvím. Nabízí
lovcům možnost zaplati si a střelit vysoce hodnotná
zvířata, která pro tento účel byla přímo odchována;
většinu života však žila v divočině a tam je také lovci
loví. Tím se zlepšila ochrana a udržení stavu některých
exotických druhů, které by jinak nepřežily vysokou poptávku po lovu. Jejich současné počty se rychle zvyšují oproti původním předpokladům.

Je zřejmé, že lov je velmi populárním, byť někdy kontroverzním druhem zemědělského podnikání. Má svůj vlastní
výrobní řetězec a soutěží o zdroje s tradičním chovem dobytka a podobnou zemědělskou činností. Obrovská poptávka po lovné zvěři zvýšila hodnotu většiny zvířat, a tato zvířata jsou chována a udržována za účelem uspokojení lovecké
poptávky. Výsledkem je dramatické zvýšení prostředků pro
ochranu a růst populace těchto zvířat právě díky financím
pocházejícím od lovců a pozorovatelů.
Vše se odehrává pod bdělým dohledem regulačních orgánů.
Různé instituce a právní mechanismy zajišťují etický přístup
k lovu a chrání celé odvětví proti zkorumpovaným lovícím firmám a nelidským a nešetrným loveckým praktikám.
Prof. Francois S. Lategan
Cape Peninsula University of Technology (JAR)
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Chraňme naše bohatství –
původní dřeviny
Luboš Zahradníček

Všeobecně známou skutečností je, že každý den vyhyne
na Zemi nějaký živočišný druh. Málokdo si ovšem uvědomuje, že podobně jsou ohroženy i dřeviny, tedy stromy a keře.
Živočichové ani člověk nemohou existovat bez dřevin, většina dřevin je také závislá na aktivitě živočichů. V posledních
sto letech jen na území ČR vyhynulo pět druhů dřevin. Již
v naší krajině nepotkáme například zimozel severní (Linnaea borealis) nebo břízu nízkou (Betula humilis). Je nejvyšší
čas udělat něco více pro přírodu, podpořit její biodiverzitu
a udržet dnes ohrožené druhy v krajině, aby za několik let
nebyly prohlášeny za vyhynulé nebo nezvěstné. První krok
na cestě pro jejich ochranu je zmapovat výskyt ohrožených
druhů dřevin a vytvořit jejich seznam. Tento cíl si klade projekt Červená kniha dřevin ČR, červená kniha ohrožených druhů lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava a červený
seznam ohrožených druhů Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (registrační číslo EHP-CZ02-OV-1-012-2014).
Na modelových územích je zkoušen postup možné záchrany
ohrožených druhů a jejich návratu na původní lokality. Tato
činnost začíná téměř jako detektivka, a to pátráním po vytipovaných druzích dřevin v největších herbářích v ČR. Dle
počtu zjištěných položek, resp. lokalit (míst výskytu) a jejich
změně v průběhu staletí, tedy delší časové řady, lze predikovat možný budoucí vývoj. Ten ovšem může být ovlivněn
dalšími okolnostmi, jako jsou nevhodné zásahy člověka
do přirozených ekosystémů, například meliorace, rozsáhlá
těžba hornin, nebo přeměna druhové skladby lesních porostů. Na druhou stranu terénní průzkumy v rámci sledování
biotopů Natura 2000 přinesly množství nových údajů, a to
i o výskytu druhů, o kterých jsme se domnívali, že jsou již
na našem území na pokraji vyhubení. I na základě těchto
poznatků bude zpracován seznam ohrožených druhů.
Dnes je přírodě a biodiverzitě ze strany státních orgánů
ochrany přírody věnována velká pozornost. Jedná se o důsledek tlaku jak odborné veřejnosti, tak veřejnosti laické.
Jsou zpracovávány různé strategie pro ochranu druhové rozmanitosti jednotlivých území. Jedním z přístupů může být
také ochrana vegetačních prvků, rostlinných společenstev,
v rámci maloplošných chráněných území, např. v rezervacích. Takovým známým příkladem úspěšné ochrany biotopů
v síti lesních rezervací, která byla prozíravě vybudována již
v 50. letech minulého století, je Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (ŠLP Křtiny),
jedna z vybraných oblastí výzkumu v rámci projektu. Tradice

ochrany přírody a spolupráce se státní
ochranou přírody je zde dlouhodobá. Zde
jsou také velmi dobré podmínky pro návrat ohrožených druhů zpět do přírody.
V rámci záchranného programu, který
probíhá od května 2015 v Dykových školkách ŠLP Křtiny, budou vypěstovány sazenice vybraných ohrožených druhů dřevin. Tento postup, záchrana druhů ex situ,
tedy mimo místa původního rozšíření
druhů, je dnes hojně používán. Pro tento
účel bude také využito arboretum Křtiny,
kde se v současné době nalézá rozsáhlá
sbírka s více než sto druhy domácích dřevin. Pokud se podaří namnožit ohrožené
druhy, budou částečně vysazeny v arboretu a na původních lokalitách ŠLP Křtiny
nebo Biosférické rezervace Dolní Morava.
Taktéž předpokládáme využití části rostlinného materiálu pro veřejnost. Vždyť
některé ohrožené druhy jako třeba klokoč
(Staphylea pinnata), brslen bradavičnatý
(Euonymus verrucosus) nebo kalina tušalaj (Viburnum lantana) jsou i velmi atraktivní okrasné dřeviny, využitelné na mnoha zahrádkách či větších předzahrádkách.
Byly to oblíbené dřeviny našich prababiček. Samozřejmé je i využití těchto dřevin
v ochranných lesních pásech nebo biologických koridorech a biocentrech, případně v dalších ekologicky motivovaných
výsadbách. V letech minulých existovalo
velké množství různých organizací, které
měly blízký vztah k přírodě a pomáhaly
jí. Dnes, díky jiným možnostem vyžití, se
význam těchto organizací výrazně snížil.
Žijeme více individualisticky, ale zdravou
přírodu potřebujeme všichni, je základní
podmínkou pro naši budoucnost. Proto
neváhejte, a i vy na svých pozemcích vysazujte méně známé a ohrožené druhy domácích dřevin. Využijte výsledků našeho
projektu a podpořte přírodu!
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Stezky pro handikapované
v zemích V4 – projekt financovaný
z Višegrádského fondu
Jitka Fialová

Od začátku července roku 2015 je na Mendelově univerzitě v Brně řešen půlroční projekt
s názvem Trails for disabled people in the V4
countries (Stezky pro handikapované v zemích
V4), který je financovaný z Višegrádského fondu. Garantujícím pracovištěm je Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické
a dřevařské fakulty a na řešení projektu spolupracují Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z Varšavy (Polsko) a Technická univerzita vo
Zvolene (Slovensko).
Cílem projektu je shromáždit a analyzovat
informace o metodikách a strategiích, jakož
i stávajících postupech při rozvoji turistických
stezek pro handikapované osoby v zemích
V4. Identifikované metody v zemích, které
jsou do řešení projektu zapojené, by měly být
v rámci projektu harmonizovány a sjednoceny.
Nedílnou součástí projektu je zvýšení informovanosti o možnostech rekreačního využívání
krajiny mezi zdravotně postiženými osobami,
a to především osobami na vozíku.
Výstupem projektu bude letáček, který bude
informovat o činnostech jednotlivých partnerských univerzit, a publikace, která bude shrnovat všechny zjištěné informace, identifikované
problémy a především návrhy pro opatření
v krajině, která by měla vést k lepší dostupnosti krajinného prostředí pro lidi na invalidním vozíku.
Do projektu je v České republice zapojena
i Liga vozíčkářů za jejíž pomoci budou dotazníky, které mají zjišťovat míru zajištění možností

pro rekreaci vozíčkářů v krajinném prostředí,
distribuovány cílové skupině.
V rámci projektu proběhla již dvě setkání,
konkrétně v červenci roku 2015 v Brně a v září
2015 ve Zvolenu. Setkání v Brně bylo zaměřeno na představení možností zpřístupnění jeskyní pro lidi na vozíku a byla navštívena Sloupsko-šošůvská jeskyně, která je příkladem dobré
praxe v této oblasti. Součástí setkání bylo
představení Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kterého se ujal Ing. Pavel Mauer,
jenž seznámil kolegyně ze zahraničí s možnostmi rekreačního využívání lesního majetku Mendelovy univerzity v Brně.
Setkání ve Zvolenu bylo většího rozsahu
a bylo spojené s realizací odborného semináře,
kterého se zúčastnilo třicet lidí, včetně předsedkyně Slovenského zväzu telesne postihnutých paní Moniky Vrábľové.
Výsledky a výstupy projektu budou využity
také při výuce studentů zmiňovaných univerzit.
Na Mendelově univerzitě v Brně konkrétně při
výuce studentů Krajinného inženýrství v rámci
předmětu Cestovní ruch a krajinná rekreologie.
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Dům přírody Moravského krasu
Jindřich Neruda

V srpnu letošního roku byl v samém centru Moravského krasu, v lokalitě Skalní mlýn v blízkosti světoznámých Punkevních jeskyní a propasti Macocha, slavnostně otevřen nově
postavený Dům přírody Moravského krasu. V nejstarší chráněné krajinné oblasti na Moravě tak vzniklo zařízení, ve kterém vysoký počet návštěvníků, kteří do Moravského krasu
každoročně zavítají, nalezne ucelenou informaci o přírodě
a nabídku dalších zajímavých míst k návštěvě v rámci celého
Moravského krasu a blízkého okolí.
Koncepce Domu přírody je zaměřena na aktivní zapojení
návštěvníka do prezentovaných témat a na pochopení vzájemných souvislostí složitých vazeb živé a neživé přírody, a to
všemi věkovými kategoriemi návštěvníků. Již první exponát
před vstupem do objektu – model krasové krajiny – tento interaktivní přístup dokazuje. Návštěvníci mohou sami pomocí
čerpadel napouštět vodu do ponorů a závrtů, bočními průzory pozorovat tok vody v podzemí a ve vývěru, její objevení
se opět na denním světle a pochopit tak základní principy
vzniku i funkcí krasové krajiny a s tím související význam koloběhu vody v přírodě.
Dům přírody ve dvou podlažích nabízí stálé expozice i možnost aktuálních výstav. První podlaží je zaměřeno na geologickou minulost Moravského krasu a vše co souvisí s jeskyněmi.
Návštěvník zde „vstoupí“ do devonského moře s modely živočichů dávného moře. Na animacích a modelech návštěvník
pozná vznik a vývoj krasové krajiny, utváření jeskynních systémů i jejich výzdoby, nahlédne do sídliště neandrtálců, lovců sobů a lidí halštatské doby. Odrazem v zrcadle se mohou

Dům přírody Moravského krasu. foto: rndr. leoš štefka

do tohoto sídliště „přenést“ a být tak v přímém kontaktu s našimi předchůdci.
Z potemnělých, jakoby pouze světlem
karbidové lampy osvětlených, „jeskynních“
prostor zavede návštěvníka točité schodiště do prostor prosvětlených velkými okny
s výhledy na ústí Suchého a Pustého žlebu.
V této části expozice jsou mj. prezentovány
důsledky dlouhodobého a mnohdy i velmi
intenzivního využívání přírodních zdrojů
Moravského krasu. Na interaktivních modelech jsou dokumentovány změny krajiny, ke kterým došlo při těžbě železné rudy
v 9. století, při zakládání sídel a poté při
rozvoji průmyslu. Návštěvník si nasunutím
skla s kresbami těžby rudy, výstavby vesnic a hradů, stavbou železnice údolím Svitavy sám promítá tyto změny do krajiny.
Část expozice v horním podlaží přibližuje
současnou, velmi bohatou a cennou živou
přírodu Moravského krasu. Velkoplošné
vitríny, filmové sekvence a preparáty představují např. bučinu, suťový les, skalní step
a další. Celou expozici doplňují nejrůznější
modely a vzorky k osahání, nechybí však
ani moderní prvky a technologie, jako jsou
např. dotykové obrazovky se zajímavými
pořady.
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Ukázka expozice geologie. foto: rndr. leoš štefka

Magnetem Domu přírody je kinosál pro
35 osob s nabídkou filmů o Moravském krasu včetně nově natočeného 3D filmu „Říše
zkamenělého času“. Zařízení Domu přírody
pamatuje i na nejmenší návštěvníky krasu,
kteří v dětské herně s prolézačkou jeskyně
nahlédnou do tajemství života dnešních
i dávných jeskynních živočichů, na skluzavce nebo lanovém žebříku pak jeskyni
opustí. Návštěvu Domu přírody mohou
jeho hosté zakončit procházkou po geologické stezce s horninami Moravského krasu a okolí a samozřejmě ji spojit i s prohlídkou blízkých jeskyní a propasti Macocha.
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Dům přírody je provozován obecně prospěšnou společností stejného názvu. Mendelova univerzita v Brně je jedním z nejvýznamnějších zakladatelů této o. p. s. Důvodem
zapojení univerzity do o. p. s. je skutečnost, že významnou
část svých aktivit jak univerzita, tak i její ŠLP Křtiny vyvíjejí
v Moravském krasu a dlouhá léta zde nacházejí prostor pro
řadu vzdělávacích a vědeckých programů. Vzdělávání na poli
ochrany životního prostředí a rozvoje regionů má úzkou návaznost na plánované aktivity Domu přírody Moravského
krasu. Dům přírody Moravského krasu tedy může být v případě zájmu univerzity zapojen do vzdělávacích programů
studentů univerzity i využíván jinými způsoby, které jeho
prostory umožňují a nabízejí.

Velkoplošné vitríny s přírodními sekvencemi. foto: rndr. leoš štefka

Vyhlášení výsledků studentské
soutěže na designový návrh interiéru
Daniela Tesařová

Soutěž byla vyhlášena Lesy ČR, s. p., krajským ředitelství Brno, cílem soutěže byl

designový návrh interiéru v daném prostoru sídla Krajského
ředitelství Brno, a to včetně designu vestavěného a mobilního
nábytku pro tento vzdělávací prostor.
Slavnostní vyhlášení výsledků studentské soutěže na designový návrh interiéru Centra lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání v budově Krajského ředitelství LČR
Brno, Jezuitská proběhlo 4. 11. 2015 v sídle Krajského ředitelství Brno.
Vítězný návrh bude realizován.
Studenti LDF MENDELU se umístili na prvních pozicích:
1. Bc. Lenka Pospíšilová, odměna 10 000 Kč
2. Klára Fajkusová, odměna 8000 Kč
3. Bc. Soňa Jourová, odměna 5000 Kč
4. Jan Vašut
5. Petra Šťastná
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Neuromarketing: Přístroj Emotiv
Epoc čte zákazníkovy emoce

V klasickém dotazníkovém šetření se někteří spotřebitelé rádi
ukazují v lepším světle. Výzkumné metody neuromarketingu
ale neobelžou. Přístroj Emotiv Epoc, který snímá mozkové
vlny podobně jako EEG, pozná, jestli zákazníka zboží skutečně zaujalo. „Tento nový přístroj zaznamenává čtyři základní emoce, takže víme, zda to spotřebitele nudí, nebo ho to
nějak oslovilo. Nemůžeme zatím číst emoce na sto procent,
ale víme, zda to vyvolalo nějaký vzruch či zaujetí,“ vysvětlil vedoucí eye trackingové laboratoře (ET Lab) Ing. Martin
Souček, Ph.D.
Emotiv Epoc používají lékaři například při léčbě depresí
nebo úzkosti. „Momentálně testujeme chování spotřebitele při nákupu v maloobchodě. Zkoumáme jeho emoce při
různém rozložení zboží v regále. Paralelně probíhá výzkum
na obaly výrobků a product placement,“ dodal Ing. Denis
Drexler. O spolupráci na výzkumu už projevilo zájem několik
komerčních společností.

Kombinace eye trackeru, který monitoruje pohled spotřebitele, a nového přístroje
Emotiv Epoc nabízí mnohem komplexnější
data než klasický dotazník. „Doteď bylo
všechno o dotazování nebo skupinových
rozhovorech, kdy spotřebitel může lhát,
nebo si může upravovat své odpovědi, aby
byla jeho image pozitivní. Stroj na principu
EEG ale cíleně ovlivňovat nemůžete,“ dovysvětlil Souček, proč se Ústav marketingu
a obchodu rozhodl zařízení za 120 tisíc korun pořídit.
V budoucnu by do své marketingové laboratoře odborníci z PEF MENDELU rádi
pořídili i software Face Reader, který pomocí klasické web kamery rozpoznává emoce
z obličeje. „Jeho cena se ale pohybuje v řádu
stovek tisíců korun. Platí se totiž za obrovskou databázi tváří, na základě kterých je
možné číst mimiku,“ upřesnil Souček.
Dosud si figuranti v ET Lab prohlíželi zboží v obchodě jenom v digitalizované podobě, v nadcházejícím semestru vybaví eye
trackingovou laboratoř skutečnými regály.
Simulace nákupu v obchodě tak bude ještě
reálnější. „V budoucnu bychom chtěli mít
i mobilní tracker, což je kamera implementovaná do brýlí tak, abychom mohli spotřebitele testovat v reálném obchodě,“ naznačil plány týmu ET Lab Souček.
Více informací najdete na http://etlab.cz/ nebo
http://emotiv.com/.
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Oslavy 30. výročí vzniku samostatné
fakulty se vydařily
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně si na počátku září připomněla
30. výročí vyhlášení samostatné fakulty
v Lednici
PR ZF MENDELU

Oficiální oslavy, které proběhly 10. a 11. září
za účasti akademické sféry i odborné veřejnosti v Kampusu Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici, byly věnovány
nejen historii odborného vzdělávání a výzkumu na ZF MENDELU. Důležitou součástí oslav bylo ocenění celkem 22 osobností
a 11 institucí, které významně přispěly
k rozvoji oboru a jsou neodmyslitelně spjaté se Zahradnickou fakultou. Vzpomenuto
bylo též na 11 významných osobností, které
se již nemohly těchto oslav zúčastnit.
Nad rámec bohatého programu byly péčí
aktivních sponzorů a příznivců v Akademické zahradě vysazeny dva stromy věnované
in memoriam prof. Ing. Vilému Krausovi,
CSc. a prof. Jaroslavu Machovci, CSc. Výsadbou těchto dvou stromů započala nová
tradice živoucích památníků významných
osobností zahradnického života v Lednici.
Pro širokou veřejnost byly připraveny komentované prohlídky. Návštěvníci nahlédli
do fakultních laboratoří, knihovny či specializovaných učeben a zároveň se seznámili
s aktuálním děním na akademické půdě.
V odpoledních hodinách si kulaté výročí fakulty při cimbálu připomněli i zaměstnanci
Zahradnické fakulty MENDELU.

Ve zcela zaplněné a květinami slavnostně vyzdobené aule si vážení hosté, zaměstnanci i příznivci
ZF MENDELU připomněli 30. výročí vzniku samostatné Zahradnické fakulty. foto: ing. daniel matějka

Celkem 22 významných osobností neodmyslitelně spjatých se Zahradnickou fakultou a celým zahradnickým oborem bylo oceněno pamětní
medailí. foto: ing. daniel matějka

Současný děkan ZF MENDELU prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. při předávání výroční skleněné mísy prvnímu děkanovi samostatné Zahradnické
fakulty prof. Ing. Vlastimilu Ficovi, DrSc. foto: ing. daniel matějka

Výsadba pamětního stromu Platanus acerifolia „Alphen's Globe“ na počest prof. Ing. Viléma Krause, CSc. v Akademické zahradě v srdci fakultního kampusu. foto: ing. daniel matějka
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Kvetoucí letničkovou louku do expozice věnovala firma Černý. foto: archiv autorů

Realizace studentů ZF MENDELU
na zahradním festivalu
v Portugalsku
Martina Zimmermannová, David Štěrba, Petr Slovák

Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku portugalského zahradního festivalu v Ponte de Lima! V předchozím článku
(MG 2/2015) jsme se se čtenáři podělili o začátek příběhu
naší účasti na tomto zahradním festivalu – o tom, jak jsme
se rozhodli zaslat návrh s názvem „The Tamed Water“, jenž
byl vybrán z konkurence dalších 47 projektů mezi 12 vítězných, které budou od konce května do konce října 2015
představovat nejrůznější ztvárnění aktuálního tématu festivalu „Voda v zahradě“.
Poté, co byly v prosinci zdárně odeslány všechny potřebné
technické výkresy, rozpočet a popis detailů, jsme se již těšili
na účast při samotné realizaci. Termín návštěvy jsme mohli
stanovit sami, a tak jsme se rozhodli pro odlet 2. března.
Také díky významné podpoře Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity jsme se setkali na letišti v Praze, aby započala
naše dlouhá cesta.
Po náročném cestování napříč Evropou jsme konečně přistáli
v Portu, odkud jsme vypůjčeným automobilem pokračovali ještě asi 90 km do Ponte de Lima. Cestou jsme poprvé zakusili přívětivost místních obyvatel při bloudění všemožnými vesničkami a městečky, kdy se nám každý, koho jsme se ptali na správný

směr, snažil – i přes jazykovou bariéru –
obětavě pomoci. V Ponte de Lima nám bylo
poskytnuto ubytování v nedaleké rezervaci
Lagoas – což bylo pro nás, krajinářské architekty, velmi inspirativním prostředím.
Následující dny jsme většinou strávili
v areálu festivalu. Realizace „naší“ plochy
byla teprve v začátcích, a tak jsme přiložili
ruku k dílu a zároveň jsme si vyzkoušeli
autorský dozor (např. při výběru torza suchého stromu i stromu živého, doladění
drobných detailů). Je třeba podotknout,
že práce s místním realizačním týmem
byla velmi přínosná a příjemná, a tak jsme
každým dnem zaznamenali slušný pokrok.
Ve volném čase jsme navštívili zajímavé
lokality v okolí, středověká města Braga
a Guimarães, ale i národní park Peneda-Gerês. Nejvíce nám však učarovalo samotné městečko Ponte de Lima se svou
neopakovatelnou atmosférou.
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Studenti Zahradnické fakulty při autorské „kontrole“ své realizace v květnu. foto: archiv autorů

Deset dní uteklo jako voda – těžko se nám
opouštěl festival, se kterým jsme se i za tu
krátkou dobu tak sžili – a my na cestě domů
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netoužili po ničem jiném, než se do Ponte de Lima ještě někdy vrátit. To se nám nakonec povedlo. Rozhodli jsme se totiž
zúčastnit otevíracího dne, který měl vypuknout 29. května.
Při opětovné návštěvě areálu jsme přímo žasli nad tím, jak
náš projekt doslova „vyrostl“: letničková směs, kterou nám
laskavě poskytla firma Černý, již byla v plném květu a příjemně na sebe poutala pozornost, potrubí zářilo měděným
leskem v odpoledním slunci a nad jezírkem se vznášel mírný
opar. Vše tedy fungovalo tak, jak jsme si představovali.
Otevírací den nebyl jen lokální slavností. Pozvání na něj
přijaly i mnohé významné osobnosti – mezi nimi i portugalský ministr životního prostředí, který po přestřihnutí pásky vyslechl stručnou filozofii našeho záměru. Pro nás byla
opětovná návštěva velmi přínosná. Nejenže jsme mohli vidět
naši několikaměsíční práci dokončenou, ale navázali jsme
také nová přátelství s autory ostatních projektů.
Přes veškerou dřinu, dny i noci strávené přemýšlením, kreslením, hledáním, jsme ani na chvíli nezalitovali, že jsme se
do něčeho takového pustili. Kromě rozmanitých zážitků jsme
především načerpali mnoho cenných zkušeností díky tomu,
že jsme se mohli projektu účastnit od úplného počátku v podobě několika čar na papíře, přes realizaci, až po úplný závěr.
Doufejme, že nám bude zahrada vzkvétat až do 31. října,
kdy letošní ročník festivalu končí – a kdo ví? My se možná
pustíme zase do něčeho dalšího.

Autoři expoziční zahrady v průběhu její březnové realizace. foto: archiv autorů
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Ústav plánování krajiny
reprezentoval MENDELU
na Landscape festivalu 2015
Markéta Flekalová, Daniel Matějka

Mezioborový Landscape festival v Praze již třetím rokem prezentoval veřejný prostor a krajinu pomocí fotografie, designu
a současného výtvarného umění. Tyto vhledy byly zprostředkovány veřejnosti pomocí výstav, přednášek, workshopů,
kulturních akcí a mnoha aktivit. Hlavním pořadatelem byla
Galerie Jaroslava Fragnera. Dalšími významnými partnery
projektu byly jak přední vzdělávací instituce – Mendelova univerzita v Brně, Fakulta architektury ČVUT a Česká zemědělská univerzita v Praze, tak přední krajinářští architekti. Cílem
letošního interdisciplinárního dialogu probíhajícího během
letních měsíců na Nákladovém nádraží Žižkov bylo hledání
způsobů, jak v současné době kreativně uchopit přetváření
veřejného prostoru v ČR a jak umožnit jeho širší uplatnění
v rámci urbanistické tvorby měst a vesnic.
Oslovení krajinářští architekti a krajinářské školy dostaly
možnost prezentovat své myšlenky formou instalací na vagónech přímo na Nákladovém nádraží Žižkov. Ústav plánování krajiny Zahradnické fakulty MENDELU se účastnil dvěma
instalacemi – Rekrajinostrukce a Ekofitnesscentrum.

Krajina v rekonstrukci. foto: daniel matějka

Rekrajinostrukce vycházela z myšlenky,
že různé typy land use (využití země) vytváří ve svých kombinacích proměnlivou
strukturu krajiny. Mezi sebou se prolínají orná půda, lesy, trvalé travní porosty,
zastavěná území, zahrady, vodní plochy,
vinice, chmelnice, sady. Jejich skutečnou
rozlohu si v krajině člověk mnohdy neuvědomuje. Jak je na tom tedy Česká republika? Jaké důsledky má 38,3 % orné půdy?
Jsou 2 % vodních ploch s přicházející klimatickou změnou dost, nebo málo? A co
10,5 % zastavěné plochy? Uvědomujeme
si, že v ČR je každý den zastavěno výrobními a skladovými areály, dopravními stavbami a obytnou zástavbou 13 ha zemědělské půdy? Není čas na to, zamyslet se nad
možnostmi změny – rekonstrukce krajiny?
Zmiňované plochy land use byly seřazeny
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vedle sebe podle rozlohy v geometrických
tvarech obdélníků. Zároveň byly koncipovány jako „stezka bosou nohou“ – návštěvníci byli povzbuzeni k tomu, aby zuli
boty a ohmatali si jednotlivé typy land use
na vlastní kůži a lépe si tak uvědomili skutečné vlastnosti naší krajiny.
Ekofitnesscentrum paroduje současný
hektický městský životní styl, kdy po přehlcení prací utíkáme ke „zdravému“ životnímu stylu v posilovnách a nápodobách
návratu k přírodě, nostalgicky vzpomínáme na „klidný a přirozený“ život na venkově v minulosti. To je do extrému dovedeno
tím, že „přírodu“ ve formě sena a fitness
prvky (manipulace s ním) přináší člověku
až do města, které tedy není nutné v honbě za přirozeným životním stylem opouštět. V recesistickém duchu se nese i popis
projektu: EBP (Ecologic Bodybuilding Process) je převratná novinka z oblasti fitness.
Na rozdíl od klasických posiloven, kde zvedáte v mnohdy nepřirozených polohách
těžká kovová závaží, princip EBP pracuje
s polohami přirozenými pro lidský organismus – takovými které člověk od pradávna využívá při manuální práci. Pracovním

Ekofitnesscentrum. foto: daniel matějka

Realizační skica vagónu Rekrajinostrukce. foto: daniel matějka

médiem je materiál zvaný DHAGP (z anglického originálu
Dried Herb Above-Groud Part), jehož výhodou je proměnlivá
hmotnost závaží dle schopností cvičence. Zjednodušeně se
jedná o usušené nadzemní části jednoděložných a dvouděložných bylin sklizené v přesném termínu. Ve starší literatuře se
můžete setkat také s termínem „seno“. Jako zajímavost lze
uvést, že se tímto cenným materiálem dříve krmil dobytek.
UPOZORNĚNÍ: Cvičení není vhodné pro osoby s alergickou
rhinitidou!
O nápady, instalaci, pomoc a podporu se zasloužili jmenovitě: Dan Matějka, Hanka Syrová, Markéta Flekalová, Jana
Šulcová, Jožko Sedláček, Mirka Sliacká, Lukáš Lattenberg,
Peťan Syrový, Dušan Kladivík.
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Pilotní projekt v zámeckém parku na Kačině, 2012. foto: kristýna klasová

Květinové směsi pro zakládání
záhonů z přímých výsevů v prodeji!
Tatiana Kuťková, Kristýna Klasová

Květiny jsou neodmyslitelnou součástí ploch veřejné zeleně. Jsou ale také jejím nejnáročnějším a nejnákladnějším
vegetačním prvkem. Současná ekonomická situace v ČR
a s ní spojené hledání finančních úspor a rezerv ve veřejné správě se bohužel odráží i v rozpočtech přidělovaných
správě městské zeleně. Ta je pak nucena hledat nové možnosti tvorby květinového detailu, s menší finanční a časovou náročností.
Trendem dnešní doby, reagujícím na tuto situaci ve veřejné zeleni, je hledání nových alternativních forem navrhování
a zakládání tradičního květinového záhonu, například formou optimalizovaných trvalkových směsí, květnatých trávníků, trvalkových společenstev fungujících na ekologických
principech a v neposlední řadě i formou výsevu letničkových
směsí.

Záhony z přímého výsevu mají ve veřejné zeleni velký potenciál. Na jedné straně
mohou být již zmiňovanou alternativou
finančně a pracovně náročných záhonů
v městském parteru či parku, na straně
druhé mohou vnést nový rozměr – barevnost, dynamiku, proměnlivost, nahodilost
do „hluchých“ městských ploch jako jsou
dopravní ostrůvky, kruhové objezdy, dělící
pruhy, meze, ruderální plochy atd.
Na Ústavu biotechniky zeleně Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
probíhají pod vedením doc. Kuťkové
od roku 2003 ověřovací experimenty zaměřené na řadu aspektů tvorby květinových
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směsí a doporučených technologií zakládání s cílem:
• ověřit možnosti použití směsí tvořených letničkami nebo letničkami
a trvalkami v podmínkách ČR ve veřejném i soukromém sektoru,
• stanovit výhody a nevýhody záhonů zakládaných metodou přímého
výsevu,
• vytipovat pro podmínky ČR sortiment vhodných druhů letniček pro
tento způsob zakládání,
• stanovit principy sestavování výsevních květinových směsí,
• doporučit optimální výsevek směsi
na 1 m2,
• porovnat různé technologie zakládání a doporučit do praxe,
• porovnat finanční náklady na založení a péči záhonů, zakládaných
metodou přímého výsevu, se záhony
zakládanými z předpěstované sadby,
• ověřit možnosti zakládání ploch kombinací přímého výsevu a výsadby
předpěstované sadby tvořící kosterní
druhy na ploše,
• zabývat se spolehlivostí působení směsí v průběhu celé vegetační
sezóny
• hledání optimálního složení pěstebního substrátu pro zakládání (ve spolupráci s VÚKOZ Průhonice).

ností, skladbou sortimentu a dosahovanou výškou. Ústav
biotechniky zeleně vstoupil do spolupráce s řadou subjektů
působících v oblasti krajinářské architektury, s cílem transferu vědecko-výzkumných poznatků do praxe. Významná spolupráce byla navázána s Výzkumným ústavem Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích a se
Správou veřejného statku města Plzně, která zajišťuje správu zeleně ve městě a rozhodla se u příležitosti udělení titulu
Evropské hlavní město kultury na mnoha místech ve městě
vyset jak již nabízené směsi, tak nové, ověřované. Obyvatelé
pak mohli formou hlasování vybrat jednu z nových směsí,
která byla letos na podzim u příležitosti konání zahradnické
soutěže „Lipová ratolest“ a semináře „Rozkvětlá města II“,
věnovaného zkušenostem se směsmi, pořádaného Ústavem
biotechniky zeleně a Správou veřejného statku města Plzně, vyhlášena a pokřtěna jako „Plzeňská květnice“ a od roku
2016 bude pod tímto názvem také v nabídce.

Výsledkem několikaletého interního výzkumu byl pilotní projekt v zámeckém parku na Kačině, následoval projekt s městem
Strakonice, kde byla v roce 2013 poprvé
ve větším měřítku ve veřejné zeleni uplatněna směs s názvem „Strakonická louka“.
V roce 2014 již byly na několika místech
České a Slovenské republiky vysety celkem
tři druhy směsí sestavené na Zahradnické
fakultě. Na základě jejich pozitivního přijetí
odbornou i laickou veřejností a na základě zájmu řady subjektů bylo přistoupeno
k nabídce těchto směsí prostřednictvím
spolupráce s firmou Černý–BioPro, s. r. o.,
která od roku 2015 směsi nabízí.
V letošním roce bylo ověřováno pět nových květinových směsí, lišících se barev-
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Projekt „Strakonická louka“, 2013. foto: ondřej feit

Průhonice, prezentace směsí vytvořených na ZF MENDELU, 2015. foto: kristýna klasová
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Za funkcemi příměstských lesů a řek
ve městech v Oslu
Helena Lorencová, Jiří Schneider, Ivana Lampartová

V rámci projektu „Zvyšování povědomí a propagace významu
funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků
v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb
povodí“ (akronym RaFA), podpořeného grantem EHP, vyjela
skupina členů projektového týmu, v čele s hlavními řešiteli
jednotlivých částí projektu (za funkce lesů – Jiří Schneider
a za vodní toky – Ivana Lampartová) do Norska, s cílem navázat kontakty s norskými vědecko-výzkumnými institucemi a získat praktické zkušenosti s přístupy k vodním tokům
ve městech a funkcím lesů.
Účastnici navštívili Norwegian Institute for Nature Research (NINA – Norsk institutt for naturforskning), což je přední
norský institut pro aplikovaný ekologický výzkum se sídlem
v Oslu, který zaměstnává na 190 odborníků po celé zemi. Zde
se skupiny ujal David Barton, který je mimo jiné odborně zaměřen na posuzování vlivů na životní prostředí, ekonomiku

Řeka Akerselva, revitalizovaný areál na jednom břehu a břehové porosty na druhém představují efektivní využití potenciálu ekosystémových
služeb, který říční prostor nabízí. Pro svoji přírodní i kulturní hodnotu je
území vyhlášeno za přírodní park. foto: jiří schneider

vodních zdrojů a ekosystémové služby. Představil aktivity
NINA a praktické aplikace projektu OpenNESS. Jedním z jeho
výstupů bylo i zvyšování povědomí občanů Osla o hodnotě
ekosystémových služeb zelených a vodních prvků města. Druhá instituce byla Vista Analysis, což je poradenská společnost
s hlavním zaměřením na ekonomický výzkum, analýzu politik,
poradenství a hodnocení v oblasti územního plánování, sociálních otázek, změny klimatu, energetice a dopravě. Rasmus
Reinvang, odborník na životní prostředí, urbanismus a regionální rozvoj provedl pracovníky FRRMS po revitalizačních

akcích ve městě a praktických ukázkách
prezentace ekosystémových služeb vodních prvků veřejnosti.
Další inspirující ukázkou byla řeka Akerselva. Vytéká z jezera Maridalsvannet, které
je zásobárnou pitné vody pro Oslo a její tok,
než se dostane k moři, je pouze něco přes
osm kilometrů dlouhý. Na této vzdálenosti
klesne o více než sto padesát metrů. V celé
délce protéká městem, ale její charakter se
výrazně mění. K vidění jsou téměř přírodě
blízké úseky, několikametrové vodopády,
bystřinný charakter, zátoky upravené pro
koupání i řeka jako vodní prvek architektonického řešení prostoru. K toku přiléhají budovy, jejichž využití se v souladu s vývojem
města a jeho života změnilo z výrobních
prostor na umělecké školy, sportovní kluby
či kancelářské prostory. Jejich regenerace
byla řešena citlivě, v souladu s Geniem loci
říčního prostoru Akerselvy.
V rámci „říční“ problematiky nelze opomenout ani ukázku přírodě blízkého fragmentu lužního lesa, který je součástí městského parku Svartdalsparken na říčce Alna.
Ta byla v době návštěvy rozvodněná a návštěvníkům parku pomáhali místní dobrovolníci překonat zaplavené cesty.
Poslední část návštěvy byla zaměřena
na příměstské rekreační lesy Osla. Tvoří zelený pás, pokrývající kopcovitou oblast kolem města, zvanou Oslomarka. Kromě lesů
a velkého množství jezer se zde nacházejí
rozptýlené chaty, které si místní obyvatelé
pronajímají na víkendy. Navštívená část Østmarka představuje ukázku přírodě blízkých
lesů s pouze extenzivním lesním hospodařením až bezzásahovým režimem v rámci
přírodní rezervace s rozlohou 12,5 km2.
Účelem této ochrany je zachování podstatné, relativně nedotčené části jehličnatého
lesa spolu s druhy rostlin a živočichů, které
jsou typické pro tuto část Oslomarka, a mají
zvláštní vědecký a výchovný význam.
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fotomateriál budou využity při zpracování populárně naučných knih a dalších výstupů projektu RAFA. Pracovníci Mendelovy univerzity se současně dohodli s norskými kolegy
na pokračování spolupráce, která se uskuteční na jaře 2016
odbornou exkurzí v České republice.

Pozoruhodné využití minimálního prostoru hned
vedle dráhy metra (vlevo) u zastávky Hovinbekken.
Mokřadní společenstva jako součást urbanistického řešení smíšených ploch s převažující výrobní
funkci. foto: ivana lampartová

Odborná exkurze do Osla zprostředkovala účastníkům možnost poznat odlišný přístup jak k využití říčního systému
ve městě, tak k zachování rekreačních zón
a funkcí lesa i při očekávaném dalším rozvoji norské metropole. Poznatky i rozsáhlý

Příměstské rekreační lesy v oblasti Østmarka mají přírodě blízký charakter, doplněný rekreačním mobiliářem a infrastrukturou. foto: jiří schneider

Erasmus Mundus dává
doktorandům příležitost studovat
na prestižních univerzitách v JAR
V rámci čtyřletého projektu EUSA_ID (Capacity Building in Higher Education for an improved cooperation between the EU and SA in the field of Development Studies) mají studenti doktorských programů
na vysokých školách v ČR možnost vycestovat na rok do Jihoafrické republiky a studovat či realizovat výzkum na některé z tamních prestižních univerzit. V ČR výjezdy doktorandů zprostředkovává
Katedra rozvojových studií UP v Olomouci, která je součástí projektu EUSA_ID od roku 2013. Uzávěrka tohoto kola výběrového řízení je 20. 11. 2015.
Program je relevantní hlavně pro doktorandy zabývajícími se rozvojovou problematikou, ekonomickým rozvojem nebo tématy spojenými se sociálními vědami či filozofickými obory. Mezi nabízenými univerzitami je University of the Western Cape (School of Government/Institute for Social Development),
Nelson Mandela Metropolitan University (Department of Development Studies), University of Cape
Town (School of Economics), University of Fort Harare (Department of Development Studies), University of KwaZulu Natal (School of Development Studies) a University of Limpopo (Turfloop Graduate
School of Leadership). Cesta je plně hrazena a měsíční doktorandské stipendium činí 1500 EUR/měsíc.
Program EUSA_ID umožňuje výměnu studentů a akademických i administrativních pracovníků
mezi evropskými a jihoafrickými univerzitami. Studenti z partnerských institucí v JAR naopak mohou až dva roky strávit studiem magisterského a doktorského oboru International Development
Studies na UP v Olomouci.
Více informací o projektu i informace o aktuálně probíhajícím kole výběrového řízení naleznete na webu
www.eusa-id.eu. V případě dotazů kontaktujte Mgr. Martina Schlossarka (martin.schlossarek@upol.cz).
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Průzkum obyvatel Brna ukázal
nejdůležitější aktéry rozvoje města
Průzkum obyvatel města Brna, realizovaný ve snaze rozhýbat veřejné mínění a vyvolat tak veřejnou diskuzi
obyvatel na téma dosavadního a budoucího rozvoje města, jakožto místa pro život, provedl Mezinárodní
institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE) v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj.
Radek Sojma

Reprezentativní vzorek 495 obyvatel Brna starších 18 let odpovídal na ústřední otázku celého průzkumu:

„Který hospodářský podnik považujete
za nejvýznamnější pro další rozvoj města Brna?“

Vedoucí postavení mezi podnikatelskými subjekty získaly
Dopravní podnik města Brna, a. s. a Veletrhy Brno/BVV, a. s.
Ve středu vedoucí pětice nejlépe hodnocených firem a celkově
na třetím místě se umístila Masarykova univerzita v Brně,
která se jako jediná ze všech veřejných i soukromých vysokoškolských institucí umístila v první pětici a potvrdila tak
svůj vysoký kredit v očích brněnské veřejnosti. Pětici nejdůležitějších aktérů rozvoje uzavírá se shodným počtem hlasů
tradiční výrobce zemědělské techniky Zetor, a. s. a globální
hráč na poli informačních technologií IBM ČR, spol. s r. o.
Ostatní podniky působící na území města Brna, ve kterých
obyvatelé nespatřovali velký podíl na rozvoji města, zde nejsou uvedeny. Jedná se o podniky, které byly v průzkumu
zmíněny pouze malým počtem obyvatel (jedenkrát, dvakrát
apod.). Celkově obyvatelé v průzkumu zmínili 73 organizací.
Průzkum se dále zabýval rolí Magistrátu města Brna v územním rozvoji města. Magistrát jako hlavní autorita, koordinátor
a iniciátor územního rozvoje města hraje v dalším rozvoji důležitou roli.
Za nejdůležitější věc potřebnou k dalšímu rozvoji ze strany
magistrátu označili občané zlepšení infrastruktury, aktivnější podporu zaměstnanosti a následně pak přesun a rekonstrukci hlavního nádraží. Po již zmíněné trojici lidé nejčastěji
uváděli pravidelnou údržbu veřejných prostranství a nalákání investorů.
Cílem provedeného průzkumu byl nástin slabých stránek
a potřebných opatření v rozvoji společností, které nejvíce přispívají k rozvoji města Brna. Za největší slabinu lze označit

nedostatečnou komunikaci mezi zmíněnými firmami a veřejností. Nedostatečným
využíváním nástrojů public relations vzniká mezi firmami a veřejností komunikační
bariéra, která oslabuje pozici firmy v očích
veřejnosti.
Zlepšit komunikaci a prezentaci strategických koncepcí, vizí a výhledů by měl
i Magistrát města Brna.
A jako hlavní koordinátor a iniciátor rozvoje města by měl v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj lépe koordinovat spolupráci mezi soukromými subjekty
a městem.
* Otisknutí tiskové zprávy bylo úkolem
studentů předmětu Marketingová komunikace.

„Dopravní podnik města Brna, a. s.“

„Veletrhy Brno/BVV a. s.“

„Masarykova univerzita“
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Naši studenti – senioři bodovali
na mezinárodní sportovní olympiádě
studentů Univerzit třetího věku
Růžena Urbanová

Ústav tělesné výchovy a sportu Technické
univerzity ve Zvolenu pozval naše studenty
Univerzity třetího věku v Bruntále na 4. ročník mezinárodní sportovní olympiády studentů Univerzit třetího věku, která se uskutečnila 10.–15. září 2015. Naši studenti se
už podruhé vypravili na Olympijské hry studentů – seniorů U3V do Zvolena, aby obhájili loňské druhé místo nejlepšího olympionika mezi čtyřmi zeměmi. Letos byla
konkurence veliká. Přijeli účastníci z Polska, Litvy, Ukrajiny, Turecka, domácí Slováci a my, kteří jsme spolu s dvěma účastnicemi z Prahy zastupovali Českou republiku.
Ve středu 9. září 2015 se na nádraží
v Bruntále sešlo deset osob: Marie a Radim
Žertovi, Miluše a Josef Tesařovi, Irena Mičulková, Jaroslava Surá, Růžena Urbanová,
Miroslav Hadámek s bratrem Jiřím Hadámkem a Marta Rozprýmová, která celou akci
zabezpečovala. Osobně nás přišla vyprovodit Jiřina Šmídová, ale měli jsme i virtuální
podporu dalších kolegů a kolegyň, kteří se
letošních OH nemohli zúčastnit. Tak jako
vloni jsme byli řádně vystrojeni, abychom
byli v tom množství lidí dobře viditelní.
Na hlavách jsme měli bílé lodičky s hesly
OH a označením našeho družstva. Muži
měli trička s modrými proužky a červené
šátky, my ženy jsme měly červená trička

Výrazná výstroj byla důležitou součástí výpravy.
foto: u3v bruntál

Studenti U3V v Bruntále získali na mezinárodní sportovní olympiádě studentů Univerzit třetího věku ve Zvolenu celkem 4 medaile. foto: u3v bruntál

s modrými šátky na krku, plné baťůžky a celí natěšení jsme
vyrazili na Slovensko.
Úvodní setkání bylo nádherné. Byl nám přidělen průvodce, harmonikář, veselá povaha, který znal všechny slovenské
i české písničky, přichystali nám dobré jídlo a dobré vínko.
Druhý den olympijské hry slavnostně zahájil rektor Technické univerzity Zvolen, přivítali nás i představitelé města
a další významné osobnosti kultury a sportu.
Bojovali a bodovali jsme v těchto sportovních disciplínách:
královská hra šachy (zlatá medaile Mirek Hadámek), lukostřelba (zlatá medaile Radim Žert), střelba ze vzduchovky
(bronzová medaile Pepa Tesař), stolní tenis (bronzová medaile Jiří Hadámek, čtvrté místo Marta Rozprýmová). Získali
jsme celkem 4 medaile a svůj úspěch společně s ostatními
účastníky oslavovali na diskotéce. Tančili jsme až do pozdních nočních hodin, zpívali a radovali se ze života. Nikoho
nic nebolelo, jako by nám bylo dvacet. Možná proto, že jsme
všichni každé ráno cvičili před hotelem ranní rozcvičku, kdy
se k nám přidávali Ukrajinky, Polky i Litevky a také jeden
Turek. Do programu OH byla zařazena i jóga, zumba, plavání,
turistika a také prohlídka města a kulturních památek.
V bohatém večerním kulturním programu vystoupil pěvecký sbor, tanečníci a pěvci v lidových krojích, ale nejvíc působivé vystoupení měly děti s gymnastickým předvedením
s akrobatickými variacemi. Při rozhovoru do slovenského
rozhlasu jsme pěli chválu nad organizačním zajištěním celé
akce a vřelým přijetím.
Hlavní organizátor nám nabídl možnost vzájemné spolupráce při organizaci v příštím roce a vyslovil přání o navázání kontaktů nejen s U3V Bruntál, Mendelovou univerzitou
Brno, ale i s městem Bruntál.
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Konference ICOLLE 2015 – kvalita
vzdělávání pod drobnohledem
Martina Urbánková

Kvalita vzdělávacího systému je v České republice velmi aktuálním tématem. Z různých úhlů pohledu, téměř jako pod
drobnohledem, se na něj podívali odborníci na mezinárodní
vědecké konferenci ICOLLE 2015. Její 7. ročník se zaměřil
právě na zhodnocení kvality vzdělávání a na diskusi nad
možnostmi jejího zvyšování v podmínkách ČR a EU. Konferenci ICOLLE 2015 uspořádal ve dnech 15.–16. 9. 2015 vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně, který se dlouhodobě věnuje problematice
vzdělávání v celé její šíři. Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy
univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
„Posláním mezinárodní vědecké konference ICOLLE je věnovat se aktuálním tématům v oblasti školství, a tím kvalita vzdělávání a její zvyšování jsou. Dokladem toho je i skutečnost, že zvyšování kvality vzdělávání patří mezi priority
MŠMT.“ říká doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka vysokoškolského ústavu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
V úvodní plenární části konference zazněly přednášky,
které vytvořily pomyslný rámec konference. V této části
vystoupil např. PhDr. Václav Trojan, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který poukázal na úskalí
zjednodušujícího pohledu na vzdělávací systém produkující pouze budoucí zaměstnance. Dále PhDr. Trojan uvedl:
„Má-li být vzdělávací systém úspěšný a podporující rozvoj společnosti, musí na jedné straně zohledňovat vývoj
a změny. Stejně tak ale musí na druhé straně respektovat

Konference ICOLLE 2015 se zaměřila na zhodnocení kvality vzdělávání v ČR.

svoje kořeny, východiska i dosavadní vývoj.“ Dalším přednášejícím v plenární části
byl Ing. Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který sdružuje více jak
10,5 tisíce firem. Ing. Rathouský hovořil
o tom, že zaměstnavatelé mimo jiné usilují
o spolupráci při přípravě obsahů vzdělávacích programů, zavedení prvků duálního
vzdělávání i hodnocení VŠ podle úrovně
znalostí a dovedností absolventů, včetně
jejich uplatnitelnosti. Další příspěvky plenární části se věnovaly kvalitě a efektivitě celoživotního vzdělávání, rostoucímu
významu seniorského vzdělávání a vlivu
představ, názorů a argumentů, kterými
učitel odůvodňuje svoji edukační činnost
na kvalitu výuky.
Na plenární část navázalo jednání v sekcích, kde účastníci konference hovořili
„Naši učitelé nesmějí být podobni
sloupům u cest, jež pouze ukazují,
kam jít, ale sami nejdou.“
o různých aspektech, které ovlivňují kvalitu
vzdělávání a dělili se o své praktické zkušenosti z oblastí sekundárního a terciárního
vzdělávání, dalšího vzdělávání a vzdělávání
seniorů.
Z jednání vyplynula řada závěrů, ze kterých lze zdůraznit tyto:
• podporovat navýšení finančních
prostředků ze strany MŠMT ČR pro
pedagogické pracovníky na všech
stupních škol;
• zaměřit se v prostředí vysokých škol
na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí akademických pracovníků;
• rozvíjet multidisciplinární přístup
lektorů dalšího vzdělávání;
• usilovat o možnosti mezigeneračního učení a o jejich korekci.
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ICOLLE 2015 – při jednání v sekcích účastníci konference sdíleli své praktické zkušenosti.

Přehled všech závěrů konference najdete
na www.icv.mendelu.cz v sekci Věda a výzkum / ICOLLE.
Účastníci konference projevili velký zájem
o uskutečnění mezinárodní vědecká konference ICOLLE i v příštím roce.

Konference ICOLLE 2015 se zúčastnilo 105 odborníků z ČR i zahraničí.

Tečka za konferencí patřila Učiteli národů J. A. Komenskému a jeho citátu: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům
u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou.“

Na gauči práci nenajdeš! Aneb jak
probíhal veletrh JobChallenge 2015
Alena Krejčí

Kariérní a poradenská centra tří brněnských
univerzit Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně a Vysokého učení
technického v Brně uspořádali již 9. ročník
veletrhu práce pro studenty a absolventy
VŠ JobChallenge 2015. Letošní ročník se
uskutečnil 11. 11. 2015 v Adam Gallery. Záštitu nad veletrhem převzali rektoři všech
tří pořadatelských univerzit.
Veletrh JobChallenge je jedním z největších pracovních veletrhů v České republice a rok co rok se snaží zlepšovat nabídku
toho, co může návštěvník na veletrhu zažít.
V průběhu osmi let se veletrh rozrostl co
do počtu vystavovatelů i účastníků z řad

studentů vysokých škol. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 89 vystavovatelů ze soukromého a veřejného sektoru.
Během veletržního dne se účastníci mohli nejen kontaktovat se zástupci jednotlivých společností, zjišťovat informace
o firmě, pracovních pozicích, nabídkách praxí, stáží, pracovních příležitostí, ale měli příležitost se také zapojit do doprovodného programu, který se skládal z 3 panelů: zaměstnání,
rozvoje a praktických tipů. Kdo chtěl, využil také možnosti
zkonzultovat si životopis s pracovníky jednotlivých poradenských center a zapojit se do soutěže.
Účastníci veletrhu obdrželi Challenge book, rozšířený katalog zaměstnavatelů, kde se prezentuje 107 firem s jejich
požadavky a nabídkami pro studenty a absolventy VŠ.
Jako bonus se tři týdny před veletrhem uskutečnila konference JobChallenge, jejímž cílem bylo připravit studenty
a absolventy na to, jak vytěžit z veletrhu maximum. Příspěvky se soustředily na informace, jak se na firmy připravit, jak
k zaměstnavatelům přistupovat a jak se prezentovat.
Letošním generálním partnerem veletrhu byla Komerční
banka a generálním mediálním partnerem Česká televize.
Dalšími partnery se stali Adam Gallery, KPMG, Mondelez International, EmbedIT, Honeywell a Netsuite.
Příští jubilejní 10. ročník veletrhu JobChallenge se uskuteční 9. 11. 2016!
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MENDELU na ČAH 2015
Úspěchy sportovců Mendelovy univerzity v Brně na Českých
akademických hrách v Olomouci ve dnech 7.–11. 9. 2015
Mendelovu univerzitu reprezentoval nejen tým žen ve volejbale, ale také jednotlivci v individuálních disciplínách.
Tým MENDELU ve volejbale žen postoupil do finále z prvního místa kvalifikace, ve které se utkalo s pěti univerzitními
týmy Jihomoravského kraje. Ve finále, které proběhlo začátkem září v Olomouci, pokořil volejbalistky Univerzity Karlovy

Dolní řada z leva: Pavla Rozkydálková, Klára Uhlířová, Kamila Součková
Horní řada z leva: Michaela Bábičková, Jana Vaňková , Markéta Teichmanová , Radka Peňázová, doprovod CSA Marta Drozdková

Zleva: Matěj Vobořil, Nela Čermáková, Jakub Tobiáš, Michaela Dvořáková

a Západočeské univerzity v Plzni, v souboji o zlatou medaili potom naše hráčky podlehly domácímu týmu Univerzity Palackého v Olomouci. Druhé místo na turnaji,
o které se zasloužily Michaela Bábičková,
Radka Peňázová, Pavla Rozkydálková,
Kamila Součková, Markéta Teichmanová,
Jana Vaňková a Klára Uhlířová je historickým úspěchem naší univerzity.
Úspěšní byli také naši sportovci v dalších disciplínách:
Atletika:
Jiří ŠACL získal 1. místo v běhu na 1500 m,
Filip DITTRICH dvě 2. místa za trojskok
a skok do dálky a také Eliška KUTROVÁ dvě
2. místa za běh na 800 m a na 400 m.
Plavání:
Jakub Tobiáš získal dvě 2. místa za polohový závod na 200 m a na 400 m volný
způsob a také 3. místo za 100 m motýlem.
Matěj Vobořil získal 2. místo na 100 m
znak a dvě 3. místa na 100 m volný způsob
a 50 m znak.
Nela Čermáková získala 1. místo na 100 m
motýla.
3. místo získala štafeta 4 x 50 m mix volný
způsob ve složení: Matěj Vobořil, Michaela Dvořáková, Nela Čermáková, Jakub Tobiáš a ve stejném složení i další 3. místo
na 4 x 50 m mix polohový závod.
Lukostřelba:
2. místo Zuzana Páníková – reflexní luk
Stolní tenis:
3.–4. místo Kristýna Mikulcová – dvouhra
Badminton:
3. místo Adéla Vítková – čtyřhra
Mendelova univerzita získala na letošních
ČAH úžasných 17 cenných kovů a umístila se v celkovém bodování všech univerzit
a vysokých škol na 10. místě z celkového
počtu 48!
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Zaškolovák 2015

CSA MENDELU slaví 3. výročí
aneb přeměna Ústavu tělesné výchovy (ÚTV) na Centrum
sportovních aktivit (CSA)
Ani se nezdá, jak ten čas letí, ale Centrum
sportovních aktivit vstupuje do 4. roku své
existence. CSA vzniklo transformací Ústavu tělesné výchovy, který po mnoho let
fungoval pod Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity.
Pro srovnání, ÚTV nabízel studentům
MENDELU kolem 20 sportovních aktivit.
Během 3 let se pod hlavičkou CSA nabídka
„Studenti si mohou nyní vybrat
přibližně ze 40 sportovních aktivit, vše
elektronickou cestou, pohodlně a bez
front při manuálním zapisování.“
sportů výrazně změnila, studenti si mohou
nyní vybrat přibližně ze 40 sportovních aktivit, vše elektronickou cestou, pohodlně

a bez front při manuálním zapisování. Během několika let
jsme rozšířili nabídku o moderní, zajímavé a žádané sporty,
jako např. Jumping, Flowin, Capoiera, KIN-BALL, box, TRX,
Golf, Párové tance, Krav Maga, Street dance, Zumba, Taiči,
Power jóga, Nordic walking, Balet, Bosu, Fitbox a další. K takovéto široké nabídce výrazně přispěla také dostavba nového
multifunkčního sálu a kardiozóny pod Tauferovými kolejemi.
Je velmi potěšující, že ač bez odměny kreditu, v současné
době sportuje pod hlavičkou CSA přes 30 % studentů z celkového počtu naší univerzity.
CSA se snaží do sportu zapojit také zaměstnance Mendelovy univerzity a širší veřejnost, proto i pro ně vznikla bohatá nabídka asi 20 sportovních aktivit, do kterých se mohou
přihlásit.
CSA také pořádá nebo se podílí na dalších akcích, jako např.:
Gaudeamus, Zaškolovák, pořádání AM ČR v Alpských disciplínách, přeboru brněnských VŠ ve stolním tenise, kurzu Agroturistiky, lyžařských kurzech, vodáckém kurzu, letním sportovním kurzu v Chorvatsku atd.
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Závody, které pořádáme již 20 let
Akademické mistrovství ČR ve sjezdovém lyžování,
Evropský pohár FIS/UNI a memoriál Jiřího Havla
Ve dnech 13.–14. 2. 2016 se koná v Bílé v Beskydech Akademické mistrovství ČR v alp. disciplínách slalom a obří slalom.
Pořadatelem a technické zajištění má pod patronátem SKI
Vítkovice-Bílá a CSA MENDELU.
Mendelova univerzita v Brně se podílí na pořádání akademických závodů ve sjezdovém lyžování od roku 1995,
v loňském roce to byl jubilejní 20. ročník. Letos se bude současně konat 2. ročník memoriálu Jiřího Havla, dlouholetého
pracovníka Mendelovy univerzity a mentora akademického
sportu. Celá akce je zaštítěna hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem, dále primátorem města Brna
Ing. Petrem Vokřálem, rektorem MENDELU prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc. a předsedou ČAUS doc. PhDr. Františkem Dvořákem CSc.
Celý závod je prestižní záležitostí, protože kromě Akademického mistrovství ČR je zařazen i mezinárodní závod
FIS a mistrovství ČR juniorů. Spolupráce České asociace

univerzitního sportu, Českého svazu lyžařů a Mendelovy univerzity v Brně je dlouholetá a na velmi dobré úrovni. Závody se
dříve konaly ve Svatém Petru ve Špindle-

„V historii se závodů účastnili naši
nejúspěšnější lyžaři: Šárka Strachová,
Lucie Hrstková, Ondřej Bank,
nebo Martin Vráblík.“

rově mlýně, na Dolní Moravě a v současné době ve Ski areálu Bílá. V historii se
závodů účastnili naši nejúspěšnější lyžaři:
Šárka Strachová, Lucie Hrstková, Ondřej
Bank, nebo Martin Vráblík.

z leva – Petr Vokřál – Ladislav Havel – Michaela Smutná – Václav Vrzgula – Jakub Havel
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