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ÚVODNÍ SLOVO
Milí kolegové, studenti naší univerzity,
máme za sebou více než polovinu roku, který je pro naši školu jubilejním. Také
největší akce, kterou mohla navštívit i široká veřejnost, je už za námi. Musím říct, že
červnový Sraz století se opravdu vydařil. Do našeho moderního kampusu zavítaly
více než čtyři tisícovky absolventů. Byla to velká příležitost pro ně i pro školu
jako takovou. Absolventi si mohli prohlédnout moderní kampus, který se od doby
jejich studií významně změnil. Naše univerzita a její pracovníci měli zase příležitost
s absolventy, kteří v mnohých případech zastávají významné funkce, navázat nový
kontakt.
Osobně mne překvapilo, jak široký má naše škola záběr, a jsem na to velice pyšná.
Vžďyť s výjimkou neobydlené Antarktidy přišli do kampusu MENDELU absolventi
ze všech světadílů i natolik vzdálených zemí, jako jsou Jordánsko, Bolívie, Austrálie
nebo Kanada. Rozhovory s některými z nich si můžete přečíst právě v tomto čísle
Mendel Greenu. A do kompletního výběru nakonec můžeme zařadit i tu zmiňovanou
Antarktidu. Manažerem České vědecké stanice J. G. Mendela na jihu zeměkoule
je totiž také náš absolvent, který sice na srazu chyběl, s univerzitou však chce dál
spolupracovat.
Oslavy letošních sto let MENDELU ještě zdaleka nekončí. Koncem září chystáme
exhibiční závod osmiveslic. Na podzim proběhne také slavnostní zasedání vědecké
rady nebo hokejový zápas s další stoletou univerzitou – MUNI. Oslavy naše škola
zakončí v lednu udílením čestného doktorátu, takže se ještě máme na co těšit.

Danuše Nerudová, rektorka
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NA OSLAVY PŘIJELI
ABSOLVENTI Z ŠESTI
SVĚTADÍLŮ
Ze všech světadílů kromě Antarktidy se sjeli 15. června na Sraz
století Mendelovy univerzity v Brně její absolventi. Sešlo se jich
více než 4 000. Sraz století byl nejmasovější akcí letošních oslav
sta let existence univerzity. Škola otevřela všechny svoje fakulty,
včetně té v Lednici. Do univerzitního kampusu v Brně zavítalo
několik rektorů, svou alma mater navštívil i absolvent MENDELU
a současný ministr školství Robert Plaga.
TEXT: Petra Hanzlová, Filip Vrána
FOTO: AVC MENDELU

Až z Jordánska přijel do Brna na deset
dní Násser Omar Maaita, který
v roce 1985 dokončil studium oboru
Mechanizace na Provozně ekonomické
fakultě. Od té doby pracuje v oboru
na různých pozicích, v současné
době na jordánském ministerstvu
zemědělství. Od doby, kdy odjel
z Československa, sice uplynulo přes
30 let, studium si však vybavuje velice
dobře. „Každý den si pamatuji, byl to
ten nejlepší život. Byl jsem mladý muž,“
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Bolivijec
Ivan Morales

Zatímco absolvent z Jordánska vazby
se svou univerzitou znovu objevuje,
v přímém kontaktu se školou je Bolivijec
Ivan Morales, který vystudoval lesnictví.
Vzal si Češku a na MENDELU nyní stu‑
duje jeho nejmladší syn. Moralesovi žijí
v Bolívii, kde tento absolvent MENDELU
působil jako ředitel několika národních
parků, jako jsou Madidi nebo Cotapata,
staral se i o lesy v Andách. „Škola mne
vybavila velice dobře, ale více než
30 let jsem ji neviděl, ani učitele jsem
na srazu nepoznal,“ uvedl Morales, který
před lety v Brně studoval se čtyřmi
bolivijskými kolegy. Dva z nich však
studium nedokončili. Jeho nejmladší
syn nyní studuje FRRMS.

Podle rektorky MENDELU Danuše
Nerudové je úlohou univerzit být
arbitrem ve společnosti, nezávislým
elementem, který společnost formuje.
„Naším úkolem je vychovávat absol‑
venty, kteří budou silnými a nezávislými
osobnostmi, schopnými kritického
myšlení. Budou vědět, že demokracie
je křehká rostlina, o kterou je nutné se
starat. Jenom takoví lidé budou společ‑
nost posouvat dál,“ uvedla Nerudová.
Univerzita svým bývalým studentům
ukázala moderní kampus, do kterého
za poslední roky investovala více
než miliardu korun. Absolventi tak
viděli přístroje za desítky milionů korun
a mohli obdivovat architekturu nových
budov, které v době, kdy zde studovali,
ještě nestály.

pamatuji, ve kterém domě byla vinárna
nebo knihkupectví,“ dodal bývalý
student, který má na Brno stále živé
vzpomínky.

Násser Omar
Maaita, který
přijel z Jordánska

vzpomínal Maaita. Ve své rodné zemi se
s kolegy zabývá zejména problémy tý‑
kajícími se nedostatku vody. Jeho alma
mater se podle něj značně proměnila.
„Všechno je úplně jinak,“ uvedl.
Na oslavách 100 let univerzity se znovu
sešel s bývalými spolužáky. „Od dob
studií jsem s nimi nebyl v kontaktu.
Bylo skvělé znovu potkat tolik kama‑
rádů,“ řekl Maaita. Při návštěvě Brna
se z budovy univerzity vydal pěšky
ke kolejím „Kohoutkám“. „Pořád si

Jose Tavaréz

Z Portugalska přijel v osmdesátých
letech studovat Agronomickou fakultu
MENDELU Jose Tavaréz. Chvíli mu
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trvalo, než si zvykl na jiný jazyk a pova‑
hu lidí v Česku, dnes je ovšem za tuto
zkušenost velice vděčný. „Udělalo to
ze mě nového člověka. Získal jsem
tu nejen titul inženýra, ale i mnoho
znalostí a zkušeností, které jsem pak
v životě využil,“ popisoval Tavaréz, který
se jako první české slovo naučil říct
„brambory“. Po návratu do Portugalska
v roce 1986 vedl zahradnickou fimu,
která se starala o parky v historic‑
kém městě Sintra u Lisabonu. Nyní
pracuje na volné noze jako vynálezce
a inovátor.
Vysoká škola zemědělská (dnes
MENDELU) za svou historii vychovala
celou řadu expertů v různých ob‑
lastech, mimo jiné řadu pozdějších
ministrů zemědělství. Jedním z nich
je Marian Jurečka. „Dobu studia
považuji za nejlepší životní období,
protože kromě studií měl člověk
spoustu možností, jak trávit čas tady
v Brně. Kdybych mohl, tak bych se
klidně do toho roku 1999 vrátil,“ uvedl
Jurečka, který v minulých letech sle‑
doval, jak se škola rozrůstá, proměňuje
a profesionalizuje. „Vidím, že škola
má dynamiku a rozvoj, a z toho mám
skutečně radost,“ uvedl Jurečka.

STATISTIKY
Sraz století byl největší akcí
svého druhu, kterou univerzita
ve své historii pořádala.
Den měl proto několik nej.
Co mimo jiné přinesl?

Přestože Antarktida žádné trvalé
osídlení nemá, Mendelova univerzita
v Brně má svého zástupce také tam.
Pavel Kapler, absolvent magisterského
i doktorského stupně na Agronomické
fakultě MZLU, je od roku 2010
manažerem České vědecké stanice
J. G. Mendela. Jak sám uvedl, jeho
životní cesta zjevně směřovala
„z Mendlovky na Mendlovku“. Pouze
jeho nabitý pracovní program a povin‑
nosti mu neumožnily účast na oslavách
stoletého jubilea alma mater, na niž
často a rád vzpomíná. Díky kontaktům
na MENDELU už dostal do Antarktidy
potraviny s quinoou a stále nevzdal
myšlenku na vybudování nejjižnějšího
českého pivovaru. Se svými spolužáky
a učiteli, kteří zůstali stejně jako on
v Brně, se setkává pravidelně; ty
vzdálenější se mu potkat už dlouho
nepodařilo, a také proto své absence
na oslavách upřímně želel a své pozdra‑
vy a blahopřání posílal alespoň na dálku.
„Užijte si to pořádně i za mě,“ vzkázal
všem známým i neznámým účastníkům
oslav, „na příští kulatiny už určitě někdo
z Antarktidy dorazí!“

→ Do kampusu MENDELU
se sjelo přes 4 000 lidí.
→ Ze sedmi kontinentů chyběli
jen obyvatelé Antarktidy.
→ Den přinesl osm
velkých koncertů.
→ Zlatou promoci mělo
57 absolventů PEF.
→ Knihu o historii školy
si koupilo 208 lidí.
→ Sraz století pomáhalo
organizovat 427 studentů
a zaměstnanců.

Zajímavostí programu Srazu století
byly zlaté promoce prvních absol‑
ventů Provozně ekonomické fakulty.
Ze 147 absolventů prvního studijního
ročníku (1959–1964) se slavnostního
aktu předání výročních diplomů
k 60. výročí založení PEF MENDELU
zúčastnilo symbolicky téměř šedesát
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v aule u příležitosti MDŽ. „Tehdejší
rektor přišel na zkoušku, s koncertem
byl spokojen a koupil nám nástroje,“
vzpomínal Hlušek. Dnes Silvanka hraje
jen při slavnostních příležitostech.
„Věřím, že zde studuje spousta stu‑
dentů, kteří jsou muzikanti a že dnešní
koncert pro ně bude inspirací k tomu,
aby se zapojili, a Silvanka tak mohla‑
pravidelně fungovat,“ uvedl na srazu
Hlušek. V kapele si zahrál i exministr
zemědělství Marian Jurečka. Podle
něj se ukázalo, že v orchestru jsou
vynikající muzikanti, kteří ani nemusí
trénovat. Na zkoušku měli pět minut.

absolventů. Většina spolu se svými
rodinami vážila dalekou cestu nejen
z České republiky a Slovenska, ale
i ze zahraničí. Přijeli například manželé
Joudalovi (na snímku). Oba získali před
pětapadesáti lety titul zemědělský
inženýr a právě na škole se dali
dohromady. „Blíž jsme se seznámili,
když jsme se jako zástupci studijních
skupin, takzvaných dvacítek, doha‑
dovali o nejlepší termíny na zkoušky,“
vzpomíná Zdeňka Joudalová. Setkání
po 55 letech od absolutoria bylo pro
první absolventy PEF jedinečnou
možností nejen se vidět se svými
spolužáky, ale i poznat současný
areál univerzity. Absolventi v rámci
komentovaných prohlídek shlédli také
výstavu ve 4. patře budovy Q, která je
věnována právě jim – prvním absolven‑
tům PEF MENDELU. Výstava je stále
volně přístupná veřejnosti.
Co by to bylo za oslavy sta let bez
slavnostní hudby? Univerzita má
od letoška nové slavnostní fanfáry,
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které složil hudebník Hanz Sedlář. „Při
tvorbě znělky jsem se snažil vycházet
z přírody, ta byla mojí inspirací. Když
jsem pak tvořil fanfáry a intrády k pro‑
mocím, snažil jsem se vcítit do role
promovaných či jejich blízkých, aby se
u jejich poslechu necítili jen slavnost‑
ně, ale také klidně a hrdě a byli uvnitř
naplněni jen libými pocity. Jestli se to
povedlo, to už nechám na ostatních,“
uvedl Sedlář, který je všestranným
hudebníkem. Hraje například v kapele
Janka Ledeckého.

Zajímavou hudební vložkou bylo
vzkříšení univerzitní dechovky
Silvanka. Dechovou hudbu měla
Vysoká škola zemědělská v Brně už
na počátku 70. let a tehdy v ní bylo
28 muzikantů, vzpomíná emeritní
rektor Jaroslav Hlušek. První vy‑
stoupení měla dechovka v roce 1971
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Sraz století ozvláštnili studenti
Designu nábytku Filip Dočkal
a Lubomír Dobrovolný. V areálu nama‑
lovali na průhlednou fólii dvě osobnos‑
ti spojené s MENDELU. Jasnou volbou
byla postava spjatá s názvem školy,
tedy zakladatel genetiky G. J. Mendel,
druhou tváří, s kterou si řada návštěv‑
níků Srazu století nevěděla rady, byl
první rektor školy František Bubák.

koncerty, tím hlavním bylo vystoupení
zpěvačky Anety Langerové. Hudební
program uzavřela populární skladba
Voda živá. Návštěvníci festivalu se pak
odebrali do botanické zahrady, odkud
mohli sledovat poslední ohňostroj
festivalu Ignis brunensis věnovaný
jubilujícím brněnským univerzitám.
Část inspirovaná MENDELU měla
zelené rámování a byla laděná směrem
ke genetice, konkrétně „ke šlechtění
okrasných rostlin, tentokráte těch, co
kvetou v noci a rozvíjejí se na nebi,“
uvedli tvůrci ohňostroje.

Nejstarším účastníkem Srazu století,
který se na výzvu pořadatelů ozval,
byl bývalý děkan lesnické fakulty
František Doušek, narozený roku 1927,
který na univerzitě pracuje od roku
1963. „Na oslavy výročí školy jsem se
dlouhodobě těšil, jsa si vědom, že se

zde setkám s bývalými spolupracov‑
níky, generacemi absolventů a dalšími
příznivci univerzity. Duch oslav však
moje očekávání předčil,“ uvedl Doušek.
Podle něj panovala po celý den dobrá
nálada a účastníci srazu byli hrdi
na sounáležitost se svou alma ater.
„Jediné, co částečně negativně ovliv‑
nilo příjemnou atmosféru, byly fronty
na jídlo. Celkově to však byly důstojné
oslavy, a je tedy nutné poděkovat
všem, kteří se o ně zasloužili,“ uvedl
Doušek.
Sraz století doplnil MENDELU FEST.
Ti, kteří vydrželi velké horko, prošli
odpoledne areálem botanické zahrady
na vedle stojící bývalý fotbalový sta‑
dion Za Lužánkami. Čekali je čtyři velké

DALŠÍ
PROGRAM
OSLAV
Oslavy letošních sto let
univerzity ještě zdaleka nekončí.
Dne 26. září chystá škola
exhibiční závod osmiveslic.
Na podzim pak připravuje také
slavnostní zasedání vědecké
rady, které proběhne 15. října
a při němž se budou udílet
medaile. 7. listopadu se uskuteční
hokejový zápas s další stoletou
univerzitou, kterou je MUNI.
Oslavy zakončí škola v lednu
udílením čestného doktorátu.
7
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Ministr Plaga
s rektorkou
Danuší Nerudovou

V roli ministra školství
a zároveň absolventa
navštívil oslavu 100 let
Mendelovy univerzity
Robert Plaga. Ocenil, že
si kamenné univerzity,
včetně jeho alma mater,
udržely kvalitu i přes
dřívější tlak na zvyšování
počtu studentů.
TEXT: Petra Hanzlová

Jaký je to pocit, vrátit se na půdu
Vaší univerzity nyní v pozici ministra
školství?
Návrat sem je jednoznačně příjemný.
Tempo a prostředí v Praze je hodně
dynamické a průměrná doba život‑
nosti ministra školství je asi čtrnáct
měsíců, takže je příjemné se vrátit
na místa, kde jsem působil, a mezi
známé lidi.
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Jaká je v současnosti pozice tradičních
vysokých škol v České republice?
Vrchol rozvoje soukromých vysokých
škol máme za sebou. V posledních
letech se jejich počet snížil. Není už ta‑
kový tlak na onu nešťastnou masifikaci
vysokého školství, jako tomu bylo v le‑
tech 2009 nebo 2010. Svým způsobem
docházelo k devalvaci vysokoškolských
titulů. Jsem rád, že kamenné univer‑
zity si kvalitu udržely a ten tlak ustal.
V dnešní době přidáváme do systému
vysokého školství poměrně významné
prostředky. Protože už není na školy
vyvíjen tlak na zvyšování počtu
studentů, mají možnost se soustředit
více na kvalitu.
V čem spatřujete zásadní roli
ministerstva ve vztahu k vysokým
školám?
Ministerstvo školství je primárně tím,
kdo zabezpečuje dostatek peněz
do systému. Druhá role je, říct si, jakou
veřejnou službu by vysoké školy měly
poskytnout, při zachování své auto‑
nomie. Jsem rád, že se nám to daří.
Zaměřujeme se na celospolečenské
potřeby, jako jsou pedagogické nebo

lékařské fakulty, a zároveň zvedáme
objem prostředků do celého systému.
V rámci hodnocení vědecko‑výzkumné
činnosti ministerstvo přináší to, co tu
v minulosti chybělo, a to je systém
práce s lidskými zdroji.
Jak by se měl přístup univerzit
změnit?
Bohatství univerzit spočívá v lidských
zdrojích, ne v materiálním vybavení.
Proto budeme po univerzitách poža‑
dovat, aby měly jasnou strategii rozvo‑
je lidských zdrojů, aby měly programy
podpory doktorských studentů. Aby
mohly plně využít materiálních zdrojů,
tedy přístrojů a technologií, které jsme
z evropských zdrojů pořídili.
Chcete tedy docílit toho, aby
absolventi méně odcházeli
do zahraničí?
Klidně ať naši absolventi odjíždějí
na zkušenou do zahraničí. Důležité
je, aby se vraceli zpátky. A aby naše
doktorské studium bylo lákavé také
pro studenty z ciziny. Abychom nebyli
zapouzdření, ale naopak zajímaví pro
zahraniční vědce.
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PRVNÍ PROFESOŘI
BYDLELI VE SVÝCH
KABINETECH A SPALI
NA SLAMNÍCÍCH
Ke 100. výročí založení dnešní Mendelovy univerzity v Brně vychází
dvě publikace, které se navzájem doplňují. Tou hlavní je 100 let příběhů
MENDELU a jako suplement k ní vychází publikace mapující život
osobností spojených s kulatým výročím univerzity. O historii někdejší
Vysoké školy zemědělské, dnes Mendelovy univerzity v Brně jsme si
povídali s autorkou knih Alenou Mikovcovou.
TEXT: Filip Vrána
FOTO: AVC, repro z knih
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Snahy o založení zemědělsky
zaměřené české vysoké školy jsou
patrné už od druhé poloviny 19. století.
Vznikla ale až se samostatným
československým státem. Proč to
trvalo tak dlouho?
Dlouhotrvající neúspěšné snahy o zří‑
zení vysokého zemědělského školství
v českých zemích byly podmíněny
mnoha fakty. V prvé řadě to bylo
podcenění významu vysokoškolského
vyučování a zemědělského výzkumu
pro hospodářství rakousko‑uherské
monarchie, jejíž součástí byly i české
země. Poměrně dlouho panoval názor,
že lze rentabilně hospodařit i bez
odborného vzdělání. Přetrvávaly obavy,
že vysoké školy budou především
teoreticky zaměřené a zemědělští
inženýři nebudou mít pro zemědělskou
praxi potřebné znalosti. Pozornost
byla proto věnována vyšším středním
školám, namísto vysokým. Ukázalo se
však, že prudkému rozvoji přírodních
a technických věd již nepostačují
nejen ony, ale ani encyklopedické
stolice zřízené při polytechnikách.
Vysokoškolské úrovně dosahovala
pouze učiliště, která zůstala v důsled‑
ku rakousko‑uherského vyrovnání
v roce 1867 v Zalitavsku. Bylo tedy
zapotřebí zřídit v Předlitavsku vysokou
školu zemědělskou. Přestože se
na zemských sněmech projednávaly
návrhy na založení vysokého země‑
dělského učení v Praze nebo v Brně,
byla v roce 1872 zřízena Vysoká škola
zemědělská ve Vídni – Hochschule für
Bodenkultur. Dalšími důvody nepřízně
byla politická hlediska. Vídeňská vláda
se postarala, aby monopolní posta‑
vení VŠZ ve Vídni nebylo ohroženo
další vysokou školou – ani českou,
ani německou. Přesto se shodou
příznivých okolností podařilo v roce
1906 otevřít zemědělskou fakultu
na české technice v Praze. Negativní
roli sehrál rovněž nedostatek finačních
prostředků a nevyřešené národnostní
problémy monarchie.
Co tedy o zřízení vysoké školy v Brně
nakonec rozhodlo?
K nejdůležitějším úkolům nového státu,
vzniklého v říjnu 1918, patřily moderni‑
zace zemědělské výroby, pozemková
reforma včetně parcelace velkostatků
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a řešení rozdílů mezi zemědělsko‑
‑průmyslovou povahou českých zemí
a výlučně agrárním charakterem
Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Pražská zemědělská fakulta zdaleka
nemohla postačovat potřebě většího
počtu vysokoškolsky vzdělaných
odborníků. Předtím než parlament
dostal k projednání návrh zákona
o zřízení VŠZ v Brně, bylo nutné
předjednat řadu otázek. Bylo roz‑
hodnuto, že VŠZ v Brně bude, stejně
jako vídeňská škola, samostatnou
vysokou školou a že bude technickou
vysokou školou, nikoliv univerzitou.
Zřízení školy blokovaly i kompeteční
spory mezi ministerstvy zemědělství
a školství. Dalším nejasným problé‑
mem bylo umístění školy, protože
do jednání vstoupily různé regionální
zájmy. O vysokou školu zemědělskou
se hlásila také Zemská hospodářská
akademie v Táboře a Zemská střední
hospodářská škola v Olomouci. Sbor
pražských profesorů na zemědělském
odboru ČVUT se snažil, aby VŠZ
zůstala jen v Praze. O slovo se přihlásili
i zástupci jiných národností, Němci
a Slováci. Definitivním řešením byla
přeměna táborské akademie na vy‑
sokou školu a její přenesení do Brna.
Řada okolností přesvědčivě prokázala,
že Brno má k umístění školy optimální
podmínky. K dvěma vysokým školám
technickým (české a německé),
zřízených v 19. století, přibyly v letech
1918–1919 Vysoká škola zvěrolékařská
a Masarykova univerzita. Od roku 1899
bylo Brno sídlem Zemského výzkum‑
ného ústavu zemědělského. Bylo
zemským hlavním městem, střediskem
politických i samosprávných úřadů
a sídlem kulturních institucí. Současně
mělo jedinečné zemědělské zázemí
v úrodných oblastech jižní Moravy,
vysokou úroveň průmyslu, strategické
umístění a výhodné dopravní spojení
se všemi místy republiky, zejména
se Slovenskem. Umístění nových
vysokých škol mělo napomoct k po‑
sílení českého charakteru města Brna
s hospodářsky významnou německou
menšinou, která vystupovala se
svými požadavky. Rozhodující roli pro
umístění VŠZ v Brně sehrála skuteč‑
nost, že nová škola měla, na rozdíl
od Olomouce, již zajištěno sídlo.

První rektor Vysoké školy
zemědělské v Brně
profesor František Bubák

Škola vznikala podobně jako další
brněnské univerzity v revolučním
kvasu. Jak složité bylo pro ni najít
budovu?
Moravští poslanci agrární strany
prosadili v prosinci 1918 návrh zákona
o VŠZ se sídlem v Brně k projedná‑
vání v parlamentu. Jejich zástupci
v Moravském zemském výboru byli
schopni pro VŠZ rychle zajistit vhodné
umístění. V květnu 1919, zhruba dva
měsíce před hlasováním o zákonu,
nabídli zástupci zemského výboru
budovu Zemského ústavu pro výchovu
nevidomých v Brně – Černých Polích
jako sídlo školy. Agrárníci v minister‑
stvu zemědělství dali podnět k vy‑
tvoření komise, která se sešla přímo
v budově, aby posoudila její stav,
možnosti a budoucí nutné úpravy.
Komisionální šetření odsouhlasilo
provizorní umístění školy a návrh mohl
být předán školskému výboru parla‑
mentu. Budova byla nová, postavená
v letech 1913–1915 a za 1. světové války
v ní byl umístěn vojenský lazaret.
Byla komfortně vybavená ústředním
topením, osobními výtahy a moderní
kuchyní. Pro ústav pro nevidomé, který
původně počítal s větším počtem
osazenstva a s jeho rozdělením
na českou a německou část, však
byla příliš rozlehlá. Proto mohly být
do jejího levého neobsazeného
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křídla po nezbytných úpravách velmi
rychle umístěny pracoviště a ústavy
VŠZ. Když v červenci 1919 hlasovalo
Revoluční národní shromáždění na své
poslední schůzi před prázdninami
o VŠZ, bylo již o budově rozhodnuto.
Založit univerzitu zákonem je jedna
věc, ale každou školu tvoří především
učitelský sbor a studenti. Odkud
do Brna pedagogové přicházeli
a v jakých podmínkách zde učili a žili?
Základem hospodářského odboru
VŠZ v Brně byli profesoři Zemské
hospodářské akademie v Táboře
(Bubák, Munzar, Trnka, Holý, Dohnal,
Černý, Vilikovský a Schindler). Tito byli
jmenováni prvními řádnými profesory
nové školy. Patřil k nim i prof. František
Kubec, který přišel z České vysoké
školy technické v Praze. Z pražské
techniky pocházeli také oba mi‑
mořádní profesoři – Dr. Rudolf Hac
a Dr. Josef Knop, který také učil
na České vysoké škole technické
v Brně. První rok se samozřejmě
nepodařilo zřídit a obsadit další
ústavy, a tak některé předměty
vyučovali tzv. honorovaní docenti,
tedy externí učitelé. Většina jich
působila na brněnské české technice,
Masarykově univerzitě a českých
středních školách. Adaptace části
budovy, sídlící na adrese V Černých
polích 201, nepokračovala tak rychle,
jak se původně předpokládalo. I když
brněnské úřady vycházely rektoru
Bubákovi vstříc, vyučovalo se leckdy
mezi hromádkami cihel a v impro‑
vizovaných lavicích. Urychleně se
zařizovaly laboratoře, posluchárny,
pracovny profesorů a asistentů.
V průběhu letního semestru byla
zřízena ještě ústřední knihovna
a zahájeno budování botanické
zahrady. Na laboratorní cvičení chodili
posluchači nejen na českou techniku,
ale také na státní průmyslovou školu.
Rektor prof. František Bubák neměl
sekretáře ani písařku a sám si vedl
korespondenci. Až na jaře 1920
nastoupili do rektorátní kanceláře
tajemník a úřednice. Začátkem roku
1920 přicházeli postupně první
asistenti, kterým profesoři mohli
svěřit péči o laboratoře, přístroje,
sbírky, terénní pokusy i cvičení se

Insignie univerzity na výstavě na Špilberku

studenty. Pomocné práce obstarávalo
šest sluhů a posluhovaček, kteří přišli
také až v průběhu letního semestru.
Je na místě si připomenout, že nové
vysoké školy zápasily se všemi nedo‑
statky, které vyplývaly z poválečného
hospodářského rozvratu. K němu patřil
i katastrofální nedostatek bytů, a tak
ani jeden profesor nebydlel v Brně.
Profesoři proto přebývali přímo
ve svých kabinetech a spali na slam‑
nících. Na VŠZ i na ostatní brněnské
vysoké školy učitelé trvale dojížděli,
a dostali proto přezdívku „vagonoví
profesoři“. Auta byla vzácností a ces‑
tovalo se hlavně vlakem. Vlaky byly
z první světové války rozbité a stále
přeplněné, cestující navíc obtěžovaly
štěnice. Rozvrácené dopravní poměry
způsobovaly problémy všem dojíždě‑
jícím, zejména však táborským profe‑
sorům. Tito ještě v Táboře učili, měli
tam rozpracované výzkumy a vraceli
se tam k rodinám. Rychlíky nejezdily
a cestování osobními vlaky z Tábora
do Brna trvalo 12 hodin, protože se
4 hodiny čekalo na přestup v Jihlavě.
Na nádražích panoval chaos a řádily
tam zlodějské bandy, na něž početně
slabá policie vůbec nestačila.

A jak vypadalo složení prvního ročníku
studentů?
Zápis do prvncích dvou ročníků
studia zemědělského inženýrství
Vysoké školy zemědělské v Brně
se konal na rektorátu České vysoké
školy technické v Brně ve dvou
termínech (16. 10. a 31. 10.). Druhý
termín byl určen zejména k zápisu
demobilizovaných vojáků. Počátkem
školního roku 1919/1920 měla škola
celkem 182 posluchačů, z nichž
bylo 119 řádných a 63 mimořádných.
Do 1. ročníku se zapsalo 84 studentů,
z nichž 1 byla žena. Do 2. ročníku přišlo
k zápisu 98 posluchačů, včetně 1 ženy.
Podle národnosti zahájilo studium
168 Čechů (včetně 1 ženy), 9 Slováků,
4 Srbové, 1 Slovinka, 1 Němec
a 1 Rus. V letním semestru přibyl
ještě 1 Bulhar. Co do zemské a státní
příslušnosti pocházelo 60 posluchačů
z Čech, 104 z Moravy, 4 ze Slezska,
9 ze Slovenska, 5 z Jugoslávie
a 1 z Polska. Největší počet příchozích
tvořili maturanti ze středních škol.
K zápisu se dostavilo 109 absolventů
gymnázií, reálek a středních odbor‑
ných škol. Nejvíce nových studentů
bylo z řad maturantů z hospodářských
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škol v Přerově a Chrudimi. Následovali
studenti vyšších odborných škol.
Převahu měli studenti táborské
akademie (79 osob). Po jednom
studentu přišlo z hospodářských
akademií, z německé v Děčín‑Libverdě,
z maďarské v Košicích a z rakouské
v Mödlingu. Z jiných vysokých škol
přešlo na VŠZ 15 studentů z Prahy,
Brna a Šoproně, nejvíce však z Vysoké
školy zemědělské ve Vídni.

Podporoval činnost studentských
spolků a jejich finančních požadavků,
včetně zabezpečení prostor a jejich
vybavení. Zapojil se i do složitých
a bouřlivých jednání, která směřovala
k definitivnímu přemístění dočasně
umístěného lesnického odboru
z Prahy do Brna. Navázal spolupráci
s funkcionáři ostatních vysokých škol
a podílel se na zrodu brněnské české
akademické obce.

Prvním rektorem Vysoké školy
zemědělské v Brně byl profesor
František Bubák. Ve své době
významný mykolog, dnes
pozapomenutá osobnost. Jak dlouho
v Brně působil a jaký byl jeho přínos
pro univerzitu?
Prezident T. G. Masaryk jmenoval
17. října 1919 prvních dvanáct profe‑
sorů VŠZ. Mezi nimi byl PhDr. Fratišek
Bubák, který se stal řádným profe‑
sorem soustavné botaniky a fytopa‑
tologie. Vzápětí jej profesorský sbor
na první schůzi, konané ještě v Praze
na ministerstvu školství, zvolil rekto‑
rem. Profesor Bubák působil na škole
přesně rok, když byl 15. října 1920
jmenován řádným profesorem České
vysoké školy zemědělské a lesnické
ČVUT v Praze. Co se týká jeho přínosu
pro VŠZ, tak díky němu byly na škole
velmi rychle nastaveny procesy
řízení a úřední procedury. Rektor byl
energický a okamžitě zahájil jednání
o pozemcích pro novostavbu školy.
Její umístění v Zemském ústavu pro
výchovu nevidomých bylo pova‑
žováno za provizorní. Spolupodílel
se při hledání vhodných objektů
pro školní zemědělský statek. Také
velmi brzy po otevření školy vyjednal
se Zemským výborem moravským
pronájem části přilehlých pozemků pro
botanickou zahradu. S profesorským
sborem spolurozhodoval o rozdělování
subvencí, budování stolic a jejich
umístění. Během jeho funkčního
období došlo ke zřízení ústřední
knihovny. Podílel se na výběru kandi‑
dátů na místa suplentů, honorovaných
docentů, asistentů a dalšího personálu
školy. Současně projednával skladbu
studijního programu, staral se o záleži‑
tosti jednotlivých studentů a o jejich
sociální a zdravotní zabezpečení.

Klenotem pro každou univerzitu je
zakládací listina. Brněnská zemědělka
je však v tomto směru určitou
výjimkou, protože vlastně žádnou
nemá a s její historií je spojený
zajímavý příběh. Můžete nám jej
přiblížit?
Hned zkraje je třeba připomenout, že
zakládací listina nebyla zřizovací listi‑
nou, protože VŠZ v Brně byla zřízena
zákonem. Listina měla tedy charakter
osvědčovací, protože potvrzovala
již existující právní skutečnosti. Pro
školu měla nezastupitelný význam
právě její pamětní funkce. Příběh
je následující: Zahájení přednášek
na na nově vzniklých vysokých školách
mělo mít mimořádně slavnostní ráz,
neboť se jich měl osobně zúčastnit
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prezident Tomáš G. Masaryk. Součástí
připravovaného slavnostního programu
mělo být i předání zakládacích listin
rektorům nově vzniklých brněnských
vysokých škol. Listiny byly připraveny
pro VŠZ, Masarykovu univerzitu
a Vysokou školu zvěrolékařskou.
Slavnost byla naplánována na 9. lis‑
topad 1919 v době prezidentovy
první plánované návštěvy Moravy.
Zhotovení zakládací listiny objednalo
pro VŠZ ministerstvo školství v říjnu
1919 na Umělecko‑průmyslové škole
v Praze (UMPRUM). Listina byla psána
na pergamenu, který byl uložen
ve zvláštním dřevěném pouzdru. Kvůli
Masarykovu náhlému onemocnění se
však návštěva Brna nekonala. Listinu
prezident nepodepsal, protože její
datum a text neodpovídaly skutečnos‑
ti. Slavnostní otevření VŠZ se proto
konalo až 18. listopadu 1919, bez prezi‑
dentovy účasti a bez zakládací listiny.
Listina zůstala na UMPRUM až do října
1920, kdy si ji vyžádalo ministerstvo.
Rektorátu ji zaslalo zpět až koncem
roku 1921, když veškeré pokusy získat
prezidentův podpis vyzněly naprázd‑
no. Vedení VŠZ se s daným stavem
nespokojilo. V lednu 1922 se opět
obrátilo na ministerstvo, aby dalo pro
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VŠZ vyhotovit novou listinu, která by
vyhovovala svému účelu. Tou dobou
se uvažovalo o zhotovení pamětní
listiny o první návštěvě prezidenta
na VŠZ, kterou by předal zástupcům
školy při své příležitostné návštěvě
Brna. Profesoři si ji plánovali uložit
v archivu školy. Ministerstvo souhlasilo
a za dva měsíce putovala listina zpět
z Brna do Prahy. Rok se nic nedělo.
Poté ministerstvo v přípisu sdělilo,
že se prezidentova návštěva v Brně
neočekává, a proto další jednání
o listině považuje za bezpředmětné.
Zájem o listinu na několik let opadl,
přestože prezident navštívil Brno
ještě několikrát. Další zpráva o jejím
osudu pochází až z roku 1930. Snaha
o řešení záležitosti zakládací listiny
souvisí pravděpodobně i s pozor‑
ností, kterou vyvolalo memorandum
profesorského sboru z 22. ledna 1930
o dobudování VŠZ v Brně. Vedení
školy, podpořené rozvířenou kampaní
a osmělené zájmem prezidenta,
znovu otevřelo nevyřešenou otázku
zakládací listiny. Kancelář prezidenta
republiky však nesouhlasila, aby
ministerstvo vydalo listinu do archivu
školy. Opětovné předání listiny
do Brna vázala na vypuštění pasáží

o přítomnosti prezidenta při otevření
školy. K další Masarykově návštěvě
Brna však již nedošlo. Prezident byl
vážně nemocen, v listopadu 1935 se
vzdal prezidentského úřadu a v září
1937 zemřel. Tato okolnost znamenala
i definitivní konec snah o získání
zakládací listiny nebo její aktualizované
varianty. Poslední stopy k zakládací
listině vedou zpět do Prahy, již
na protektorátní ministerstvo školství.
Z prosince 1939 je zachován záznam,
že byl veškerý spisový materiál v této
věci uložen ad acta do ministerské
spisovny. O zakládací listině se již dál
neobjevily žádné zprávy. Údajně měla
být zavlečena koncem války do Vídně,
ale to se nepotvrdilo. Univerzitní archiv
provedl pátrání ve všech archivech,
avšak žádné stopy jej zpět k listině
nepřivedly. Další osudy zakládací listiny
zůstávají zahaleny tajemstvím.
V posledních letech nese původně
Vysoká škola zemědělská v Brně
ve svém názvu jméno zakladatele
genetiky Johanna Gregora Mendela.
Jak vnímáte vztah univerzity k jeho
osobě a není vlastně z pohledu
historika určitou ironií, že původně
česká škola má v názvu jméno patrně
světově nejproslulejšího brněnského
Němce?
Z pohledu historika je určitě ironií
osudu, že původně česká vysoká
škola nese jméno německého
badatele, který byl dokonce aktivním
přívržencem Německé liberální strany.
G. J. Mendel byl zastáncem německo
rakouské politiky, velmi kritické
k českým národním aspiracím. Vztah
VŠZ k Mendelově osobě a jeho dílu šel
s dobou. Oslavy 100. výročí Mendelova
narození organizovala Německá
společnost pro vědu a umění v Brně
v čele s jejím předsedou Dr. Hugo
Iltisem, docentem Německé vysoké
školy technické v Brně. Profesorský
sbor se k nim původně nechtěl
připojit s argumentací, že se jedná
„o podnik německý“. Zástupci školy
se do Mendelových oslav v září 1922
přece jen zapojili, a to zásluhou
doc. Jaroslava Kříženeckého, který
přesvědčil profesorský sbor o napros‑
té nezbytnosti účasti. V 50. letech
20. století zasáhla Československo

kampaň proti Mendelovým zákonům
dědičnosti. Také na VŠZ v Brně se
pseudovědecké Lysenkovo učení,
exportované ze Sovětského svazu,
stalo teoretickým východiskem
ve výuce a vědecké práci. Začátkem
60. let po částečném politickém
uvolnění a pod tlakem vědeckých
argumentů zažilo Mendelovo učení
a sounáležitost VŠZ s jeho osobností
kýžený comeback. Sounáležitost
VŠZ s Mendelem a genetikou našla
vyjádření v roce 1965, kdy se VŠZ
aktivně zapojila do Mendelova
pamětního sympozia, které upořádala
Československá akademie věd v Brně.
V témže roce Výzkumná a šlechtitel‑
ská stanice Lednice, převzatá VŠZ,
dostala zpět název Mendeleum. Rok
1968 je spojen s prvním pokusem
připojit Mendelovo jméno k názvu
školy. Tyto tendence se opakovaly
každých deset let. Až zákonem získala
škola od 1. 1. 1995 název Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita
v Brně. Nejmarkantnějším zhmotněním
Mendelovy osobnosti jsou nové
univerzitní insignie z let 2011 – 2012.
Dominujícími prvky řetězů i žezel je
Mendelova osobnost a hrachové
kuličky, objekt jeho vědeckého zájmu.
G. J. Mendel se stal dominantní
a erbovní osobností univerzity, která
se trvale těší neobyklému zájmu
a pozornosti. Mendel má na univer‑
zitě svoji sochu, jeho jméno nesou
časopisy a univerzitní mateřská škola,
jeho podobizna i hrášek se objevují
na reklamních předmětech. Naprosto
zásadní a jedinečné je však vědecké
a duchovní souznění Mendelovy
univerzity s Mendelem při rozvíjení
jeho celoživotního díla nejen v geneti‑
ce a biologii, ale i v dalších vědeckých
disciplínách.
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NARODIL SE MAMUT,
JMENUJE SE PAVLÍK
Květinový mamut se stal hlavním symbolem akce Archeopark
v květ(n)u, která se stala vyvrcholením květinového roku
v Archeoparku Pavlov. Akce se konala v sobotu 4. května. V tento
den se na mamuta přišlo podívat přes sedm set návštěvníků, kteří
mu prostřednictvím ankety vybrali jméno Pavlík. Pod vedením
floristek ze Zahradnické fakulty MENDELU mohli návštěvníci
v rámci této akce pomoct nejen s jeho zdobením, ale mohli si
také vyzkoušet uvázat kytici inspirovanou pravěkem.

KRÁTKÁ ZPRÁVA

Forbes umístil rektorku
do první stovky

TEXT a FOTO: Andrea Smékalová
Mamuta vytvořily během 24 hodin studentky Zahradnické fakulty Andrea
Smékalová, Jana Lenochová, Kateřina Knotková a Renata Sobotková, které mají
za sebou již řadu školních floristicky zaměřených akcí, například výzdobu repre‑
zentačních plesů Zahradnické fakulty nebo realizace expozic na výstavišti Flora
Olomouc, na kterých se pravidelně setkávaly a získávaly cenné zkušenosti. Proto
vytvořily tým Flowerio, který se specializuje na možné i nemožné v aranžování
květin. Mamut Pavlík je toho důkazem. A jak se rodí takový mamut?
Prvotní nápad vznikl ze spolupráce Kateřiny Knotkové a kurátorky Archeoparku
Zuzany Havlické. A jelikož se jedná o místo pravěkých archeologických artefaktů,
tak proč se nevydat po stopách lovců mamutů a nevytvořit něco originálního.
Třeba květinového mamuta, který je symbolem dob dávno minulých. A tak začal
pomalu vznikat tento jedinečný projekt, kterému předcházelo studium mnoha
materiálů, především pak stavby jeho těla, rozměrů a také vegetace, která
v pravěku rostla.
Jako kostra posloužila svařovaná kovová konstrukce ze čtvercových profilů potaže‑
ná pletivem. Z velké části je tělo mamuta tvořeno vinnou révou, která je doplněna
o snopky suchých travin v kombinaci s živým rostlinným materiálem, mezi nějž
patří břečťan nebo živé květy chryzantém (Chrysanthemum). Ty pak byly během
akce doplňovány i samotnými návštěvníky. Snahou bylo představit také rostlinný
materiál, který v době lovců mamutů rostl, proto byla konstrukce doplněna o břízu
(Betula sp.) nebo rákos (Phragmites australis). Po naaranžování všech vrstev měřil
květinový mamut přes tři metry.

Rektorku MENDELU Danuši Nerudovou
zařadil časopis Forbes do prestižní
stovky nejvlivnějších žen Česka.
Časopis posuzuje vliv mimo jiné podle
toho, na kolik lidí mají různá rozhodnutí
jednotlivých žen přímý dopad. Letošní
pořadí vyhrála eurokomisařka Věra
Jourová, která se během několika let
vypracovala v jednu z vůbec nejvýraz‑
nějších bruselských političek. Hodně
ji zviditelnilo téma GDPR a ochrany
osobních údajů, výrazně na sebe
upozornila i v kauze Dieselgate.
U Nerudové Forbes ocenil nejen pozici
ve vedení tradiční univerzity, ale také
její angažmá jakožto předsedkyně
komise pro spravedlivé důchody
a její specializaci na daně. Nerudová
skončila v letošním pořadí na 85. místě
hned před rektorkou Vysoké školy
ekonomické Hanou Machkovou.
Forbes celý rok sledoval více než
300 žen z nejrůznějších oborů.
V širším výběru byly majitelky firem,
manažerky, ženy působící ve veřejné
sféře, finančnictví či justici, redakční
tým však sleduje i neziskový sektor,
ženy z oblasti kultury, sportu či opinion
leaders.
red
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ÚJEZD U BOSKOVIC MÁ NOVOU
DESIGNOVOU ZASTÁVKU
Kristýna Janíková si jako téma studentského projektu vybrala
návrh zastávky autobusu. Léta totiž dojížděla z Újezdu u Boskovic
hromadnou dopravou a každý den čekala na staré a neútulné
zastávce. Věděla, že by místo bylo vhodné vylepšit. Proto
vytvořila návrh moderního objektu ze dřeva a ve spolupráci
s obcí se jí podařilo projekt realizovat. V Újezdu dnes stojí krásná
moderní stavba, kterou občané denně využívají.
TEXT: Lucie Nádeníková
FOTO: archiv MENDELU
Jedním z hlavních předmětů studijního programu Nábytek je Ateliér nábytkové
tvorby, kde studenti pracují na vlastních projektech. „Ve chvíli, kdy má člověk
něco vymýšlet na téma, které mu není blízké, přistupuje k práci s úplně odlišnou
motivací,“ říká Kristýna Janíková. Proto se rozhodla vymyslet něco praktického,
nejen splnit zadání, aby získala zápočet. V době, kdy hledala téma, se obcí prohnal
velký vítr, který poškodil místní zastávku autobusu. A to byla příležitost pro
Kristýnu. „Věděla jsem, že přemýšlím nad stavbou, kterou je v obci opravdu potřeba
postavit,“ dodává.
Zvolila na místní poměry inovativní typ stavby. Většina zastávek v okolí má strohou
kovovou konstrukcí, krytou polykarbonátem. Janíková ale použila dřevo, které
zastávce svojí přirozenou kresbou dodává specifický vzhled. Výrazným prvkem je
i prosklená plocha s pískovaným nápisem „ÚJEZD U BOSKOVIC“. Ta vzhled zastávky
odlehčuje a propojuje ji s přilehlým parkem v pozadí. Na celém projektu prý bylo
nejtěžší přimět obec, aby se nebála přijmout něco tak odlišného.
Volba dřeva jako stavebního materiálu byla pro Janíkovou od začátku jasná. Údržba
je sice v porovnání s mnoha materiály složitější, ale tuto nevýhodu bohatě vynahrazuje příjemný a útulný dojem. Jako udržitelný zdroj si ho studentka oblíbila a ráda
by s ním pracovala i v budoucnosti.
Hotový projekt přihlásila do soutěže Stavby s vůní dřeva. Po realizaci stavby ji
vedoucí školního projektu Milan Šimek inspiroval i k účasti v další prestižní soutěži
Dřevěná stavba roku. Díky tomu se stavba zviditelnila a k Janíkové se dostala
potřebná zpětná vazba. „Poučila jsem se z několika chyb. A také jsem zjistila, jak
důležité je znát vlastnosti materiálů a konstrukci a objevila jsem spoustu souvislostí
mezi školními předměty,“ říká studentka o tom, co jí projekt přinesl.

KRÁTKÁ ZPRÁVA

Daruj krev s LDF
Jako součást univerzitních oslav
iniciovali studenti Lesnické a dřevařské
fakulty vlastní dobročinný projekt pod
názvem 100 let LDF – 100 odběrů
krve. Cílem je uskutečnit za každý rok
existence fakulty symbolický jeden
odběr.
Akci organizuje Spolek posluchačů
LDF pod záštitou děkana Libora
Jankovského ve Fakultní nemocnici
Brno. Zúčastnit se mohou všichni
studenti, zaměstnanci i příznivci
fakulty a univerzity.
Stačí se na webové adrese darce.
fnbrno.cz objednat a při odběru
nahlásit, že patří k univerzitní akci.
Prvodárci dokonce mohou přijít i bez
objednání. Studenti připravují také
hromadné odběry, kam se mohou
hlásit celé skupiny a vzájemně se
podporovat. V zimním semestru vypíší
nové termíny k registraci skupin, které
najdete na fakultních webových
stránkách i na Facebooku.
Doposud darovalo krev 11 lidí, ačkoliv
počet přihlášených byl původně
mnohem vyšší. Důvodem jsou striktní
podmínky pro dárcovství. Člověk
například nesmí mít za poslední měsíc
přisáté klíště, což je v tomto období
obtížné nejen pro lesníky.
Lucie Nádeníková
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ZAHRADNÍCI VYŠLECHTILI
NOVOU ODRŮDU MERUNĚK,
S KŘÍŽENÍM ZAČALI PŘED
ČTVRTSTOLETÍM
Ovocnáři z Mendelovy univerzity vyšlechtili novou odrůdu meruňky, která je odolná vůči virové
šarce švestky, což je nejrozšířenější virové onemocnění meruněk v Evropě. Proces šlechtění nové
odrůdy podobného charakteru trvá až 25 let. Další dva až tři roky potrvá, než se nová odrůda,
která dostala název Sophinka, dostane prostřednictvím školkařů na trh. Meruňky patří dlouhodobě
k nejoblíbenějšímu ovoci pěstovanému v ČR.
TEXT: Filip Vrána
FOTO: Filip Vrána, garanti genofondových kolekcí
ústavu zemědělského (ÚKZÚZ)
zapsáno do státní odrůdové knihy
více než 60 odrůd meruněk, přičemž
šlechtěním se zabývají pouze 3 sub‑
jekty a klíčovou roli zaujímá právě
Zahradnická fakulta v Lednici. „Proces
šlechtění je velmi náročný zejména
na čas potřebný k získání nové odrůdy
s přidanou hodnotou a na znalosti
dědičnosti požadovaných znaků me‑
runěk. Vyšlechtit standardní odrůdu
včetně registrace trvá nejméně 15 let.
V případě rezistentních odrůd je to
i více,“ uvedl Tomáš Nečas z Ústavu
ovocnictví ZF.

Nová odrůda pochází z křížení odrůd
Velkopavlovická a Stark Early Orange,
v jejímž rodokmenu je i čínský původ.
Křížení bylo započato v roce 1984
a následná selekce probíhala od roku
1991 v rámci šlechtitelského progra‑
mu na Ústavu ovocnictví. Aktuální
registrací nové odrůdy byla završena
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třetí etapa šlechtění meruněk
na Zahradnické fakultě v Lednici,
v jejímž rámci byly již registrovány
a právně chráněny v roce 2017 odrůdy
Adriana, Betinka a Candela.
V České republice je podle evidence
Ústředního kontrolního a zkušebního

Odborníci z lednické fakulty se aktuál‑
ně zabývají šlechtěním adaptabilních
odrůd se zvýšenou odolností meruněk
vůči mrazu nebo prodloužením dor‑
mance, což je souhrnné označení pro
přechodné zastavení fyziologických
procesů, které pomáhá rostlině přežít
nepříznivé období. Další výzvou je
šlechtění odrůd s nízkým požadavkem
na období chladu, což je důsledek
klimatické změny a oteplování. „Přitom
stále klademe důraz na kvalitu a atrak‑
tivitu plodů pro konzumenty, což je
i případ Sophinky. Celkově lze říci, že
u šlechtění na několik požadovaných
znaků současně mluvíme v případě
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meruněk o více než generační
práci,“ uvedl Nečas. Po vyšlechtění
každé odrůdy musí vědci zajistit
certifikovaný rozmnožovací materiál
příslušné zdravotní třídy. Po dokončení
cyklu a uznání matečných stromů
u ÚKZÚZ následuje distribuce roubů
školkařům, včetně těch zahraničních.
„Očekáváme, že distribuce roubů
ve velkém bude v případě Sophinky
možná během dvou až tří let,“ uvedl
Nečas.
Pro konzumenty jsou meruňky zajíma‑
vé zejména sezonností (po třešních
je to druhé dozrávající ovoce) a cha‑
rakterovými vlastnostmi, mezi které
patří lákavý vzhled a výborné nutriční
složení. Plody jsou zdrojem mnoha
důležitých látek a obsahují například

15–25 % cukru, beta‑karoten, některé
vitamíny ze skupiny B, jsou bohaté
na železo, draslík, hořčík a vápník,
mangan a měď. Sušené jsou význam‑
ným zdrojem proteinů a také železa.
Po zdravotní stránce napomáhají zraku
a působí jako antiseptikum.
Meruňky se pěstují v ČR na ploše cca
840 hektarů, což je mezi ovocem pátá
největší plocha. Průměrná roční sklizeň
v letech 2011–2017 se pohybovala
na úrovni 6 700 tun. Meruňky jsou
po třešních druhým nejvýhodněji
obchodovatelným ovocem v ČR.
Průměrná výrobní cena za rok 2018
se pohybovala kolem cca 22 Kč / kg.
Pro srovnání – velkovýrobní cena
třešní byla 34 korun a jablek 12 korun
za kilogram.

Sophinka: Habitus a vzrůst
stromu je kompaktní,
vzpřímený, středně silný.
Plodnost je brzká, vysoká
a pravidelná. Zralost
nastává 5–7 dní po odrůdě
Velkopavlovická. Kvalita
plodů je výborná, chuť
standardní, pevnost
dužniny je vysoká, proto
se vyznačuje především
dobrou transportabilitou,
plod váží průměrně 65 g
a vzhledově je velmi
atraktivní.
17
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GENOFONDOVÉ KOLEKCE V LEDNICI
Kolekce meruněk, která zahrnuje téměř 2 000 stromů, patří k několika unikátním genofondovým
kolekcím na Zahradnické fakultě v Lednici. Vznikla jako první už v letech 1963–1964, kdy bylo
na ucelené ploše vysazeno 71 položek. Dalším milníkem stabilizace genofondových kolekcí
na Zahradnické fakultě byl vznik Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin,
do něhož se Zahradnická fakulta zapojila v roce 1994. V současné době probíhá uchovávání
genofondových kolekcí pod záštitou Národního programu konzervace a využívání genetických
zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (období 2018 – 2022).
Teplomilné a méně známé ovoce, vinná réva, vytrvalé zeleniny, vybrané druhy květin
a léčivých rostlin.
TEXT: garanti genofondových kolekcí
FOTO: garanti genofondových kolekcí Libor Dokoupil, Tomáš Nečas, Jarmila Neugebauerová, Ivo Ondrášek,
Pavel Pavloušek, Oldřiška Sotolářová

MERUŇKY

V kolekci jsou dnes zastoupeny
všechny ekologicko‑geografické
skupiny meruněk, významné klony
odrůdy Velkopavlovická a také mnoho
zástupců, respektive donorů význam‑
ných vlastností, a to o celkovém počtu
372 položek rodu P. armeniaca L.,
2 zástupci botanických druhů a 6 vni‑
trodruhových hybridů. Ze zajímavých
položek je možné uvést například
ranou žlutou meruňku Gvardějskij,
pozdní odrůdu Kečpšar zrající v září,
či sladkoplodou odrůdu Koliza Rife
dosahující až k 30% cukernatosti.
Položky soustředěné v kolekci
pocházejí z celého světa a jsou zde
zastoupeny například genotypy z Číny,
Nového Zélandu, Indie, Japonska,
Turecka, Tunisu, USA, Kanady a v pod‑
statě z celé Evropy. V současné době
také probíhá hledání společných cílů
a definic pro spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
v oblasti realizace on‑farm kolekcí
meruněk.
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BROSKVONĚ
A MANDLONĚ
V kolekci je zastoupeno 224 odrůd
broskvoní a nektarinek a 14 odrůd
mandloní. Díky takto široké základně
genotypů je možné nacházet mezi
odrůdami vyhledávané znaky, které
mohou být řešením pro měnící
se trend a požadavky na ideální,
komerčně využitelné odrůdy, včetně
různé míry odolnosti k houbovým
nebo virovým chorobám. Významnou
vlastností genotypů je také míra
adaptability k prostředí a s ní souvise‑
jící vlastnost mrazuodolnosti, pozdního
kvetení nebo i dlouhověkosti, kterou
nacházíme například u volně rostou‑
cích genotypů mandloní.

KOLEKCE MÉNĚ
ČASTÝCH
OVOCNÝCH DRUHŮ

V kolekci jsou zastoupeny druhy jako:
kdouloň obecná, rakytník řešetlákový,
dřín obecný, zimolez jedlý, mišpule

německá, moruše trnavská, kalina
jedlá a muchovník kanadský, celkem
jde o 136 položek. V kolekci jsou
zastoupeny nejen vyšlechtěné odrůdy
nebo vybrané genotypy, ale i lokální
odrůdy získané sběrem především
z Asie a Evropy. Většina méně pěsto‑
vaných ovocných druhů nabízí široké
možnosti využití, většina těchto druhů
je pěstitelsky nenáročná a mohou
růst i na extrémních stanovištích.
Významně přispívají k spoluvytvá‑
ření krajiny a plní funkci estetickou,
asanační, izolační i kulturní.

RÉVA VINNÁ
Kolekce genových zdrojů révy vinné
na Zahradnické fakultě zahrnuje
rezistentní odrůdy révy vinné, odrůdy
„evropské“ révy vinné a podnože
v celkovém počtu 268 položek.
Největší podíl však představují odrůdy,
které disponují zvýšenou odolností
proti houbovým chorobám a zimním
mrazům. Cílem rozšiřování kolekce je
získat genetický materiál, který bude
disponovat geny rezistence, a bude
tak dobře využitelný ve šlechtění révy
vinné. Kolekce zahrnuje odrůdy mošto‑
vé, stolní a podnože. Moštové odrůdy
představují přibližně 60 %, stolní
potom 40 %. Na Zahradnické fakultě
v Lednici probíhá vlastní šlechtitelský
program zaměřený na moštové i stolní
odrůdy.
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KOLEKCE
LÉČIVÝCH ROSTLIN
A VYTRVALÝCH
ZELENIN

ZAHRADNICKÁ FAKULTA
GARANTUJE DEGUSTÁTORSKÉ
ZKOUŠKY
TEXT: Josef Balík

V polní kolekci jsou zastoupeny
domácí odrůdy křenu, chřestu
a reveně (rebarbory) a jejich uchování
je věnována velká péče především
v procesu regenerace. Větší část
kolekce vytrvalých zelenin je
tvořena sběrovým materiálem ze
Slovenska, Ukrajiny a Kyrgyzstánu
a také položkami získanými z Velké
Británie, Německa a Polska. Významné
postavení, z hlediska tradice pěsto‑
vání na jižní Moravě, má polní kolekce
lékořice lysé, nejenom jako rostliny
využívané v potravinářství, ale i jako
rostliny léčivé. Hodnocením hospodář‑
ských vlastností, mezi které patří také
obsahové látky, jsou získávány další
důležité informace charakterizující
konkrétní položky.

KOLEKCE
VYBRANÝCH
KVĚTIN
Kolekce květin je ve světě poměrně
ojedinělá, sbírky genofondů v jiných
zemích jsou zpravidla zaměřeny vý‑
hradně na užitkové rostliny. Vzhledem
k tomu, že právě čeští šlechtitelé
rozšířili květinové sortimenty
o množství cenných odrůd, je ale jistě
opodstatněná. Na lednickém pracovi‑
šti jsou udržovány v semenné formě
kolekce vybraných zástupců letniček.
Celkový počet položek v kolekci je
256, přičemž mnohé z nich již nejsou
tržně dostupné. Nejpočetněji jsou
zastoupeny čínské astry (Callistephus
chinensis) se 122 položkami.

Začátkem června proběhl pod garancí Zahradnické fakulty v prostorách Centra
Excelence ve Valticích ve spolupráci s Národním vinařským centrem 12. ročník výbě‑
ru specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín, do kterého
se přihlásilo 50 žadatelů. Během předchozích jedenácti ročníků se výběru zúčastnilo
přes 500 žadatelů a uspělo jich více než 180.
Zkoušky pro degustátory vín jsou organizovány v České republice od roku 2008
podle metodiky schválené Ministerstvem zemědělství ČR. Jedná se o společnou
metodiku výcviku a výběru degustátorů Národního vinařského centra ve Valticích,
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Střední vinařské školy Valtice.
Základem pro sestavení této metodiky se staly dvě mezinárodní normy.
Degustátorské zkoušky jsou organizovány jednou ročně v NVC Valtice pod odbor‑
ným vedením pracovníků Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů
a Ústavu vinohradnictví a vinařství ze Zahradnické fakulty. Skládají se ze dvou částí,
a to výcviku a samotného výběru – zkoušky.
Dvoudenní výcvik se většinou koná jeden nebo dva týdny před termínem výběru
a skládá se ze dvou částí. První, teoretická je zaměřena na prohloubení znalostí
z oblasti biochemie a technologie vína, ampelografie a pěstování révy vinné, vinařské
legislativy a metodologie senzorické analýzy. Druhá, praktická část je zaměřena
na procvičování senzorických schopností a senzorické paměti. Žadatelé se cvičí
v posuzování vzorků odrůdových vín, popisu jejich vlastností s důrazem na rozlišování
malých rozdílů, senzorickou paměť, hodnocení vín pomocí 100bodové stupnice OIV,
jakostního zatřídění vín a identifikaci chorob a vad.
Výběr probíhá jeden den a skládá se ze dvou částí. V první se jedná o zkoušku zna‑
lostí z oblasti vinařství a metodologie senzorické analýzy formou testu. K úspěšnému
složení vědomostní zkoušky je třeba minimálně 75 % správných odpovědí z celkové‑
ho počtu 60 otázek. Druhá – degustační část je zaměřena na zkoušení senzorických
schopností a senzorické paměti. Obsahuje zkoušku dlouhodobé paměti, pořadovou
zkoušku, trojúhelníkovou zkoušku, párovou zkoušku krátkodobé paměti a deklarační
zkoušku. Žadatel během tří hodin senzoricky hodnotí 50 vzorků vín. K úspěšnému
složení této části výběru je třeba minimálně 75 % správných odpovědí z celkového
počtu 32 praktických úkolů.
Získaný certifikát specializovaného experta posuzovatele pro senzorickou analýzu vín
dává předpoklad stát se členem komise Státní zemědělské a potravinářské inspekce
pro hodnocení a zatřiďování vína, členem komisí pro výběr vín originální certifikace
a členem hodnotitelských komisí stanovených konkurzů vín.

19

MENDEL GREEN

 

ÚSTAV CHEMIE A BIOCHEMIE SLAVÍ
100 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
K letošním jubilejním oslavám MENDELU a Agronomické fakulty se připojuje také Ústav chemie
a biochemie, poněvadž výuce chemie byla na nově vzniklé vysoké škole hned od počátku věnována
značná pozornost. Dnešní ústav se hrdě hlásí ke svým tradicím a předchůdcům a důstojně rozvíjí
jejich odkaz nejen v oblasti pedagogické, ale i vědecko‑výzkumné.
TEXT: Vlastimil Sochor
FOTO: Hynek Obořil, Michal Horák

V roce 2019 si připomínáme nejen
100 let od zřízení Vysoké školy
zemědělské v Brně, jejímž nástupcem
je Mendelova univerzita v Brně, nebo
Agronomické fakulty, která patří
mezi její zakládající součásti, ale také
100 let výuky chemie na nejstarší
samostatné vysoké škole svého
odborného zaměření na našem území.
V roce 1919 byly pro základní obor
chemie ustanoveny hned dva ústavy,
a to ústav anorganické a organické
chemie a ústav analytické chemie.
Biochemie pak byla do výuky a poslé‑
ze i do výzkumných činností zařazena
až na přelomu 40. a 50. let 20. století.
Z tradice obou oborů vychází a na pe‑
dagogické a vědecko‑výzkumné
aktivity navazuje dnešní Ústav chemie
a biochemie, který je nedílnou sou‑
částí Agronomické fakulty. Uplatnění
zde v současnosti našlo na 100 pra‑
covníků bádajících na ploše více
než 800 m2 laboratoří s přístrojovým
vybavením na světové úrovni. Ústav
je také součástí Středoevropského
Technologického Institutu (CEITEC),
jehož hlavním posláním je vybudování
významného evropského střediska
vědy a vzdělanosti se špičkovým
zázemím a podmínkami pro nejlepší
vědecké pracovníky v Brně.

První oblast, bioanalytická chemie,
se zabývá výzkumem a vývojem
detekčních postupů a platforem
pro rozbor širokého spektra analytů
od těžkých kovů, jako jsou rtuť, olovo
nebo kadmium, přes nízkomolekulární
metabolity až po makromolekulární
biomarkery závažných onemocnění.
Neméně důležité je také zaměření
na neinvazivní diagnostiku v oblasti
medicíny a vývoje příslušných nástrojů
využívajících nejen elektrochemické,
ale také optické (spektrofotometrické
a fluorescenční) detekční techniky a
fluorescenční zobrazovací metody.
Jednotícím prvkem této klíčové
oblasti jsou chytré nanomateriály,
a to nejen díky jejich využití pro výše
zmíněné účely, ale také pro jejich
charakterizaci a studium interakcí
s biomolekulami.

Základní výzkumnou vizi výzkumu, vý‑
voje a inovací charakterizuje podpora
pokročilých postupů a technologií
v biologické chemii. Na jejím naplnění
pracují výzkumné skupiny zaměřené
na stanovené klíčové oblasti, jako jsou
bioanalytická chemie, řasové a rostlin‑
né biotechnologie a v neposlední řadě
experimentální mikrobiální a živočišná
biochemie a biologie.

Dále je značná pozornost věnována
řasovým a rostlinným biotechnologiím,
které jsou zaměřené na studium
nízkomolekulárních primárních
a sekundárních metabolitů a jejich
vzájemné interakce s epigenetickými
mechanizmy (především malé nekódu‑
jící RNA a metylace) v rozdílných
environmentálních podmínkách.
Samostatným tématem výzkumu
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Druhou oblastí je výzkum a vývoj
pokročilých mikro a nanomateriálů,
a to nejen pro výše zmíněné účely, ale
také pro celospolečenskou nutnost
studia jejich interakcí s biomoleku‑
lami in vivo. Mimoto také ústav
vyvíjí materiály mající antimikrobiální,
protinádorové či naopak vlastnosti
podporující růst a vývoj organismů jak
rostlinných, tak živočišných.

v této oblasti je studium dopadu
nanotechnologií na růst a vývoj rostlin
a mikrořas.
Poslední oblastí je design a testování
materiálů pro cílený transport chemo
terapeutik in vitro a in vivo včetně
materiálů schopných transcytózy
přes hematoencefalickou bariéru.
S ohledem na zvyšování efektivity na‑
vržených léčebných postupů jsou stu‑
dovány mechanismy chemoresistence
nádorových buněk a onkometabolity
ovlivňující agresivitu a úspěšnost
léčby nádorových onemocnění.
Neméně důležitou součástí jsou
mikrobiologické laboratoře zabývající
se hledáním alternativ antibiotických
léčiv, studiem komplexních mikrobio‑
mů a také možným využitím mikrobi‑
álních enzymů v environmentálních
aplikacích.
Ústav chemie a biochemie řeší ročně
nejen individuální či týmové projekty
Interní grantové agentury MENDELU,
GA ČR, TA ČR a dalších tuzemských
poskytovatelů finanční podpory, ale
i např. projekty H2020. Mezi nejvý‑
znamnější úspěchy z poslední doby
bezesporu patří získání ERC grantu
Evropské výzkumné rady v kategorii
Starting Grant.
Pedagogická činnost Ústavu chemie
a biochemie je zaměřena jak na pre‑
graduální studium, tak i doktorské
studium. Výuka chemických předmětů
je zabezpečována pro studenty tří
fakult MENDELU: Na Agronomické
fakultě pro šest bakalářských stu‑
dijních programů a deset studijních
oborů, tři navazující magisterské

  MENDEL GREEN
studijní programy a čtyři studijní
obory, na Lesnické a dřevařské fakultě
pro šest bakalářských studijních
programů a sedm studijních oborů,
na Zahradnické fakultě pro dva studijní
programy a tři studijní obory. Kromě
povinných a povinně volitelných
předmětů ústav zajišťoval také výuku
osmi volitelných předmětů, která
probíhala formou přednášek, seminářů
a praktických laboratorních cvičení.
Z pohledu pedagogické činnosti se
Ústav chemie a biochemie nejvíce za‑
pojuje do programů Chemie a techno
logie potravin a Molekulární biologie
a biotechnologie jak v bakalářském,
tak navazujícím magisterském studiu.
Již v tomto studiu jsou výsledky výše
zmíněných výzkumných směrů zapo‑
jovány do výuky, přičemž se primárně
z těchto studijních programů studenti
dále hlásí na postgraduální program
Zemědělská chemie, na nějž je ročně
evidováno více než 15 přihlášek a který
přímo navazuje na předložený obor.
V současnosti je u Národního akredi‑
tačního úřadu zažádáno o akreditaci
nových bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů
pro prezenční formu studia oboru
Molekulární biologie a biotechnologie.
Zažádáno je rovněž o akreditaci oboru
habilitačních řízení a řízení ke jmeno‑
vání profesorem oboru Biologické che‑
mie a započaly také přípravy žádosti
o akreditaci nového oboru v rámci
doktorského studia. Všechny uvedené
obory bude odborně garantovat právě
Ústav chemie a biochemie, který je
otevřený také pro stáže, a to zejména
studentům, kteří se zajímají o odborná
témata, jimiž se ústav dlouhodobě
zabývá. Zájemci se mohou do řešení
výzkumných problémů rovněž zapojit
během studia ve stávajícím doktor‑
ském studijním programu Chemie. Díky
anglické verzi programu mohou navíc
čeští studenti pracovat v laboratořích
společně se svými kolegy ze zahraničí.
Ústav chemie a biochemie dlouhodobě
spolupracuje s mnoha tuzemskými
i zahraničními vysokými školami, mezi
něž patří např. University of Tasmania,
Universidade de Aveiro, University of

Granada či University of Cambridge.
Také zde mohou studenti a mladí
vědečtí pracovníci působící v ústavu
nalézt uplatnění v rámci výměnných
studijních pobytů.
Kolektiv pracovníků Ústavu chemie
a biochemie nabízí pracovní příležitosti
všem, kdo mají zájem a chuť podílet
se na jeho činnosti. Více informací
včetně kontaktů na vedoucí jed‑
notlivých laboratoří je možno získat
na webových stránkách:
http://ucb.af.mendelu.cz/27015‑ustav

jako jsou spektrofotometrické
nebo fluorescenční metody,
a na fluorescenční zobrazovací
metody, které umožňují detekci
luminiscence jak v mikro
(fluorescenční mikroskopie), tak
v makro (fluorescenční in vivo
zobrazování) měřítku.

Výzkumná skupina
molekulární biologie
a nanomedicíny

Výzkumná skupina syntézy
a chemické analýzy

Kromě elektrochemické detekce
nukleové kyseliny, proteinů, peptidů
a řady prvků včetně těžkých kovů
se Výzkumná skupina syntézy
a chemické analýzy zabývá rovněž
vývojem senzorů a biosenzorů
(detekce platinových cytostatik,
studium metylace DNA ve spojení se
vznikem nádorových onemocnění,
zjišťování kontaminace životního
prostředí těžkými kovy apod.).

Studium pochopení podstaty
rozvoje nádorových onemocnění,
jejich agresivity a chemoresistence
je jednou z priorit Výzkumné
skupiny molekulární biologie
a nanomedicíny. Mezi hlavní oblasti
jejího zájmu patří též metabolismus
sarkosinu a jeho zapojení do vzniku
a průběhu karcinomů prostaty.
Další výzkumný směr se věnuje
studiu rolí specifických isoforem
metalothioneinů v chemoresistenci
a růstu nádorových onemocnění prsu
a maligních nádorů dětského věku,
zejména neuroblastomů.

Výzkumná skupina
biomarkerů a biosenzorů

Výzkumná skupina
bionanoanalýzy a genového
inženýrství

Výzkumná skupina bionanoanalýzy
a genového inženýrství se
zaměřuje především na aplikaci
bioanalytických technik využívajících
molekulovou spektrometrii,

Výzkumná skupina biomarkerů
a biosenzorů se v rámci svého
působení zaměřuje na hledání nových
biomarkerů a na vývoj nových
biosenzorů s využitím nanomateriálů
a elektrochemických metod.
V neposlední řadě se skupina zabývá
také aplikací dosažených poznatků při
provádění zakázkových analýz.
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ROZHOVOR

EURO Z NÁS
EKONOMICKÉHO
TYGRA NEUDĚLÁ
Profesor PEF MENDELU Lubor
Lacina (50) se dlouhodobě zabývá
problematikou měnové integrace
a členstvím České republiky v EU.
Součástí eurozóny jsme podle něj
i bez eura. Rád by však viděl Česko
v tvrdém jádru. Myslí si, že bychom
měli být tam, kde je Německo.
TEXT a FOTO: Dominika Lewczyszynová

Z jakého důvodu by podle Vás mělo
být Česko členem Evropské unie?
To je jednoduché. Patříme do Evropy.
Častou odpovědí na tuto otázku jsou
peníze. Vidíte i jiný důvod?
To je velmi zjednodušené. Jednou
budeme dávat do Evropské unie
peníze my. Princip solidarity je pořád
stejný. Bohatí dávají chudším. V našem
případě jde o jednoduché rozhodnutí,
jestli chceme patřit k zemím, jako jsou
Německo, Francie a Nizozemí, nebo
k zemím, jako jsou Rusko, Ukrajina
a Bělorusko. Důvodem je ukotvení
v prostoru, ve kterém bych chtěl já, ale
možná ne všichni, Českou republiku
vidět.
Myslíte si, že by Česká republika
chtěla směřovat na východ?
Určitě jsou lidé, kteří prosazují myšlen
ku panslovanství. Jsme Slované, takže
teze, že patříme více k Srbům, Rusům
nebo Ukrajincům, tu byla vždy. Někteří
lidé proto zastávají názor, že bychom
měli být více ve slovanském pro
storu než v germánském, se kterým
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nemáme historicky úplně dobrou
zkušenost.
Je rozdíl mezi generacemi? Já se cítím
jako občan Evropské unie a přijde
mi nesmyslné stahovat se někam
na východ.
Myslím si, že se to zlomí. Politiku pořád
dělají lidé, kteří se učili jako první cizí
jazyk ruštinu a kteří si sice pořád mohou
myslet, že rok 1968 nebyl dobrý, ale
od svých rodičů nebo prarodičů znají
verzi, že bychom bez Rudé armády ne
byli osvobozeni. To jsou ti, kteří dneska
vytváří veřejné mínění. Jinak mám úplně
stejnou pozorovatelskou zkušenost, jako
vy. Mým studentům Rusko už vůbec nic
neříká, nemají k východnímu prostoru
žádný emocionální vztah.
Česká republika je v Unii takzvaným
čistým příjemcem. Dáváme
do rozpočtu méně, než z něj
získáváme. Myslíte, že by naše
členství mělo být vykládáno jako čistý
finanční benefit?
Nemělo. V podstatě je to ale nej
jednodušší způsob, jak můžete

jednotlivci ukázat nějaký hmatatelný
přínos. Protože to pochopí. Každý
člověk má nějaký příjem, něco z něj
zaplatí a ví, že něco mu zůstane.
Ostatní přínosy nejdou tak jednoduše
kvantifikovat. Nedá se říct, že když je
tu volný pohyb osob, že z toho něco
máme. Je to výhoda pro jednotlivce,
který může jít pracovat do zahraničí,
nejde ovšem říct, že má Česká
republika z každého vycestovaného
člověka třeba dvě stě korun. Proto to
zjednodušení na má dáti a dal. Je to
pak čistě účetní hodnocení něčeho,
co dneska je a zítra být nemusí.
Po celou dobu členství v Evropské
unii, natož jindy v dějinách, se nám
nedařilo tak dobře jako nyní. I přesto
však jako národ zůstáváme silně
proti všemu unijnímu. Podle výzkumu
Eurobarometru Unii pozitivně vnímá
jen třetina Čechů. Proč tomu tak je?
Absolutně to nechápu. Máme tu jednu
z nejvyšších životních úrovní v historii,
dokonce oproti první republice je
životní úroveň mnohem více rozpro
střena na všechny členy společnosti.
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Podle mě je hlavním důvodem to, že
politici „neprodávají“ Evropskou unii,
a tím pádem to nedělají ani média.
Když si vzpomenete, kdo už od začátku
nejvíce ovlivňoval české veřejné mí
nění, tak to byl prezident Václav Klaus,
který byl silně euroskeptický. Vnímání
Unie ovlivňuje debata, jež se vede
a kterou někdo moderuje, protože má
pozornost médií. Popravdě, jednotlivec
si podle mého názoru v každodenním
životě ani neuvědomuje věci, které ho
obklopují a jež jsou spjaty s Evropskou
unií. Primárně je ovlivňován politickou
debatou a médii.
Naši cestu do EU doprovázel příslib,
že členství povede ke sblížení životní
úrovně mezi východem a západem.
Naplnila se tato očekávání?
Když jsem byl v roce 1989 ve třetím
ročníku ekonomické vysoké školy, měl
jsem obrovská očekávání. Tenkrát jsem
si třeba myslel, že Německo doženeme
už za deset let, a pak jsem byl hrozně
zklamaný, že to bude trvat mnohem
déle. Nevýhodou je naše poloha.
Logicky se srovnáváme se sousedy,
s Němci a Rakušáky, kteří mají v Unii
nejvyšší životní úroveň. Kdybychom byli
v Portugalsku, tak bychom se zřejmě
srovnávali se Španělskem. Pak bychom
byli hrozně v pohodě, protože bychom
zjistili, že už jsme Španěly vlastně
dohnali. Řekl bych, že náš problém
spočívá hlavně v tom, že chceme
dohnat země, které jsou na tom v Unii
úplně nejlépe. Samozřejmě nejde
vymazat, že se Německo a Rakousko
čtyřicet let vyvíjelo úplně jinak než my.
Očekávání, že to jde udělat za deset
let, jsou podle mě neopodstatněná.
Snažíme se i přesto dostatečně
ekonomicky růst?
Podle mě je naprosto přirozené chování
jednotlivce, že se chce mít lépe. Akorát
to nejde, protože to nemůže pouze
ten jednotlivec nebo česká ekonomika
ovlivnit. Nejsme izolovaný ostrov, kde
bychom se hecli a řekli si, že když bu
deme deset let všichni pracovat dva
cet hodin denně, tak se budeme mít
líp. Jsme malá, otevřená ekonomika,
proto nás ovlivňuje celá řada vnějších
vlivů i ta velikost samotná. Nemůžeme
se rozhodovat úplně samostatně.

Vždycky tu budou země, které budou
mít větší ekonomickou a politickou sílu
než my a vždycky budeme ovlivněni
tím, co se děje v okolním prostoru.
Můžeme dělat tu nejlepší politiku, ale
pokud v Německu nastane nějaký
problém, přenese se k nám.
České veřejné mínění ve prospěch
Unie výrazně oslabilo v souvislosti
s krizí eurozóny. Česká republika
členem eurozóny nebyla a není.
Projevily se u nás i přesto nějaké
důsledky?
Reálné důsledky nebyly žádné.
Dokonce jsme se chlubili tím, že
Česká národní banka mohla využít
korunu, aby pomohla české ekonomi
ce se s krizí vyrovnat.
Proč tedy krize eurozóny tak výrazně
zasáhla postoj Čechů k EU?
Bylo zajímavé to sledovat. Před krizí
se u nás o eurozóně skoro nemluvilo.
Pak člověk přišel do hospody a zjistil,
že se z toho stalo hospodské téma
stylu: „Podívejte se, jak Řekové... Kolik
je tam nezaměstnaných...“ Používaly
se zejména negativní konotace, které
byly medializované. V televizi ukázali,
jak v Řecku zapalují pneumatiky a paní
Merkelovou s hitlerovským knírkem.
Média využila zjednodušující symboly,
aby ukázala, že je krize. V realitě nebyla
tak velká, nikde nedošlo k výraznému
propadu životní úrovně s výjimkou
Řecka, částečně Španělska a pobalt
ských zemí.
S kým bychom se měli srovnávat,
protože ho nejlépe známe, je
Slovensko, které paradoxně zavedlo
euro přesně na začátku krize. Takže
jediný, kdo by měl mít odpor k euru,
jsou Slováci. Výzkumy veřejného mínění
v Česku a na Slovensku ale vypadají
jako rozevřené nůžky. Zhruba osmdesát
procent Slováků říká, že euro je dobrá
věc, a přes sedmdesát procent Čechů
říká, že euro je něco tak hrozného, že
bychom ho měli zrušit i na Slovensku.
Proč u nás euro není žádané? Bojí se
Češi změn?
Podle mě jsou dvě vysvětlení. První je
to, že Česká národní banka, která dělá
monetární politiku a stará se o českou
korunu, je od 90. let nejúspěšnější

bankou v regionu. Tam se objevuje
argument, proč vyměňovat něco, co
funguje, za něco, co je právě ve spo
jení s krizí eurozóny méně jistým pro
jektem. Druhé vysvětlení je, a nechtěl
bych exprezidentu Klausovi nasazovat
psí hlavu, že do toho nainvestoval
obrovský politický kapitál, který
z nějakého důvodu přebrala média.
Myslím si, že je to pořád pozůstatek té
klausovské rétoriky.
Nepřijde vám, že lidé obvykle svůj
negativní postoj k euru nedokážou
jasně odůvodnit?
Žádný racionální argument není.
Důvody spočívají v emocích.
Mělo by podle Vás Česko euro
přijmout?
V roce 2007 jsem byl vedoucím týmu,
který dělal studii o euru v České
republice. Snažili jsme se poctivě spo
čítat a kvantifikovat přínosy a náklady.
Vyšlo nám to tak padesát na padesát.
Zavedení eura by nemělo mít negativní
dopad, ale stejně tak by nemělo mít ani
negativní dopad, když si ponecháme
českou korunu. Z pohledu ekonoma
jsem ale pro, abychom měli euro.
Proč?
Na příkladu Slovenska je vidět, že euro
exportérům výrazně zjednoduší život
a nikoho ostatního to v ekonomice
výrazně nepoškodí. Raději bych patřil
do prostoru tvořeného Rakouskem
a Německem, kteří euro mají. Z mého
pohledu by to znamenalo lepší
ukotvení České republiky v Evropské
unii. Zároveň to ale nevidím jako nutně
nezbytnou podmínku. To, že euro
nemáme, nám nepřináší žádné doda
tečné náklady. Myslím si, že by nebylo
ani objektivní prezentovat zavedení
eura jako něco, co z nás udělá nového
ekonomického tygra Evropské unie.
Současná vláda přechod
na společnou měnu nevnímá jako
prioritu a neuvažuje, že by se touto
problematikou aktivně zabývala.
Často zaznívá názor, že na přijetí eura
není vhodná chvíle. Kdy ona vhodná
pro Česko může nastat?
Vhodná chvíle není nikdy. Bývalý
guvernér České národní banky někdy
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kolem roku 2007 řekl, že vhodná
chvíle pro přijetí eura by mohla být
v roce 2018. Oslavili bychom sto let
existence, teď už ne československé,
ale české měny tím, že bychom
korunu nahradili eurem. To mohl
být ten pravý, symbolický okamžik.
Samozřejmě to nemyslel vážně.
A podle Vás?
Vhodný okamžik podle mě neexistuje.
Určitě by nemělo cenu přijímat euro
v roce 2010 nebo 2011, kdy vrcholila
krize eurozóny. Hrozilo, že se ten celý
projekt může skutečně rozpadnout.
Čistě z pohledu připravenosti České
republiky jsme to mohli udělat kdy
koliv od roku 2004. Nejsme na tom
ani líp, ani hůř. Snadno bychom mohli
splnit všechna kritéria. Jde spíše
o politické rozhodnutí.
Proč se o tom více nemluví?
Většina politiků se dneska nejdříve
podívá na průzkumy veřejného mínění
a až pak začne formulovat svůj poli
tický program. Žádný rozumný politik
euro nevytáhne jako hlavní kartu,
protože bude mít obavy, že oslovuje
jen dvacet procent potenciálních
voličů.
Pokud se budou politici
přizpůsobovat veřejnému mínění, tak
se negativní postoj Čechů vůči euru
změnit nemůže.
Změnu mohou udělat jen politici.
Na druhou stranu si myslím, že by
to pak šlo velmi rychle. Když se
podíváte na podrobnější výzkumy
ze Slovenska, ve kterých se ptají lidí,
co si myslí o euru, tak třeba devade
sát procent slovenských podnikatelů
říká, že euro je dobrá věc. Když se
ptají menší skupiny občanů, než je
například u pravidelného výzkumu
Eurobarometru, podpora je ještě
větší. Podle mě je to přeci to nejlepší,
co by politik mohl chtít. Dělat a pod
porovat věc, kterou podporuje většina
podniků a potenciálních voličů. Jsem
přesvědčen, že kdyby tu kartu někdo
našel a měl odvahu ji zvednout, tak
na tom může získat spoustu politic
kého kapitálu. Jen na to nemá nikdo
odvahu.
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Často také zaznívá, že by se Unie
měla reformovat. Je to tak?
Unie se o reformu snaží už několik
let. Evropští politici nesedí a nečekají,
že se vše vyřeší samo. Problémem je
brexit, který nastal dříve, než stačili
novou infrastrukturu pro eurozónu do
budovat. Nemohli se vylepšení euro
zóny věnovat na sto procent. K tomu
se ještě přidala migrační krize. Když
vám stojí na hranicích statisíce lidí,
tak je to akutnější problém, než třeba
lepší ochrana bankovního sektoru
před případným kolapsem. Přesto si
myslím, že je dnes eurozóna na krizi
mnohem lépe připravena. Zůstává
otázka, jestli by nebyla eurozóna pro
Česko přitažlivější, kdyby v ní nebyly
Itálie, Řecko a Španělsko. Kdyby
byla tvořena jen třeba Německem,
Rakouskem a Holandskem.
Chtěly by potom takové země Českou
republiku jako člena?
Určitě. V okamžiku, kdy by se
budovalo tvrdé jádro eurozóny
tvořené Německem, tak jsme zcela
jistě ve sféře jeho zájmu. Struktura
investic ukazuje, že největší inves
toři u nás jsou Němci, Holanďané
a Francouzi. Byli bychom první, za kým
by přišli a říkali: „Pojďte se s námi
spojit do nové eurozóny.“
Pokud bychom chtěli být v eurozóně,
jaké reformy bychom museli provést
na národní úrovni?
My jsme de facto součástí eurozóny.
Řekne vám to většina lidí, která dělá
v byznysu, že už tam v podstatě jsme.
Z mého hlediska by to nevyžadovalo
nic, co by bolelo běžného občana.
Šlo by spíše o technické záležitosti
typu, že by centrální banka musela
dělat jinou práci, protože by ztratila
autonomii. Nešlo by o nějaké bolestivé
reformy jako zvyšování daní, snižování
sociální ochrany a podobně, které by
zasáhly jednotlivce.
Vidíte budoucnost Evropské unie
ve vícerychlostní integraci a budování
unijního jádra?
Ano, protože dneska je to realita. Už
Maastricht rozdělil Evropskou unii
na více rychlostí tím, že si Británie
a Dánsko vyjednaly trvalou výjimku

z účasti v eurozóně. V Unii celkově
výjimek přibývá. Myslím si, že to není
dobře. Čím více je výjimek, tím je slo
žitější se zorientovat v tom, co platí
a neplatí. Bylo by lepší, kdyby byla
pravidla stejná pro všechny. Mně se
to nelíbí, byl bych radši, kdybychom
se dostali k federaci a předefinovali si
znovu od začátku, co bude federální
zodpovědnost a co bude autonomní
rozhodování na úrovni členských zemí.
Zatím to spíše vypadá, že se těch
více rychlostí bude přidávat.
Mělo by být Česko v takzvaném
tvrdém jádru?
Mělo. Můj argument je pořád ten,
že bychom měli být tam, kde je
Německo a Rakousko.
Někteří se ale obávají (například
členové ODS), že přijmout euro, být
v tvrdém jádru EU a posilovat unijní
integraci není pro Česko výhodné.
Zejména kvůli hrozbě, že na nás v tom
solidárním propojení připadne nutnost
řešit problémy v zemích, v nichž
je ekonomika labilní – po Řecku
například Itálie.
Celý projekt evropské integrace
byl od svého začátku založen
na principu solidarity. Přijde mi divné,
že v okamžiku, kdy vstupuji jako
chudý stát, tak plně akceptuji, že mi
bohatí dávají peníze. Česká republika
dostávala z Evropské unie peníze
ještě dávno předtím, než se stala
členským státem. Říkat, že solidaritu
chápeme jenom jednostranně, mi
přijde jako neférový argument. Podílet
se na suverenitě není nic, co by
zemi zatížilo výrazně víc než nějaký
nekompetentní politik nebo špatné
politické rozhodnutí.
Česká ekonomika je závislá na té
evropské. Není pro Česko nebýt
u hlubší integrace jakési zahrávání si
s budoucností? Neškodíme si tím?
To ne. Důležité bylo, že jsme vstoupili
do Evropské unie. Dokud z ní nebude
me chtít vystoupit, tak by se nemělo
nic změnit. Euro nás může udělat jen
trošičku atraktivnější. Už to nebude
žádný velký skok. Jsme součástí
jednotného vnitřního trhu se všemi
pravidly. To je podstatné.
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Jak vnímáte budoucnost Evropské
unie? Udrží se v současném stavu?
Nějaká krize vždycky přijde, to je
neúprosné. Jen nevíme odkud. Jestli
zkolabuje čínská ekonomika nebo
americký prezident Donald Trump
a jeho bláznivé nápady přivedou USA
do recese. Pak bude záležet, jak se
to projeví v národních volbách. Jde
vypozorovat, že pokud přijde krize
a trvá déle, napříč Evropou mají euro
skeptické strany tendenci navyšovat
svůj potenciál. Když se ekonomice
naopak daří, jejich politický kapitál
se snižuje. Budoucnost Evropské
unie bude ale zajisté ovlivňovat další
integrace. Jestli se bude posouvat
dál k federaci se společnou armádou,
federálním rozpočtem a skutečnou
společnou zahraniční politikou, nebo
jestli se začne posouvat směrem
k Británii. Uvidíme, jak dopadne brexit,
kdy přijde další krize a jakou bude mít
podobu.

Lubor Lacina
Narodil se v Přerově.
Vystudoval Mendelovu
univerzitu v Brně, v roce 2016
byl jmenován profesorem
v oboru management
a ekonomika. Od roku 1992
působí v Ústavu financí
Mendelovy univerzity. Zabývá
se problematikou měnové
integrace, rozpočtu Evropské
unie a členství ČR v EU.
V roce 2009 získal titul Jean
Monnet Chair in European
Economic Studies. Od roku
2014 je ředitelem think‑tanku
Mendelova Evropského
centra. Je autorem řady
politických dokumentů,
které poskytují návrhy
na další proces prohloubení
hospodářské a politické
integrace v EU.

KONFERENCE REGION
V ROZVOJI SLAVÍ
DESÁTÉ VÝROČÍ
Region v rozvoji společnosti je hlavním tématem mezinárodní
konference, která se každoročně koná na půdě Fakulty regionálního
rozvoje a mezinárodních studií. Letos proběhne již desátý ročník. O tom,
jak se RESPO za tu dobu rozvinulo a na co se mohou v rámci letošního
slavnostního ročníku návštěvníci 10. a 11. října těšit, jsme si povídali
s hlavním organizátorem akce Ivo Pavlíkem.
TEXT: Kateřina Čechová
Pane profesore, představte nám prosím konferenci Region v rozvoji společnosti.
Na jaká témata se konference zaměřuje a pro koho je primárně určena?
Konference je každoročně zaměřena na sdílení poznatků z různých oblastí regionálního
rozvoje a mezinárodních studií. Těmi jsou témata ekonomická, sociální, demografická,
geografická, environmentální a další. Konference je primárně určena pro pracovníky
z oblasti veřejné správy a neziskových organizací, pro výzkumné a akademické pracov
níky i další odborníky.
Letos v říjnu proběhne již desátý ročník konference. Jak se za tu dobu konference
změnila?
S ohledem na zájem účastníků je konference od roku 2017 konána jako dvoudenní.
Po prvním dnu prezentací výsledků výzkumu a dalších poznatků probíhá druhý den
organizovaná celodenní exkurze. V loňském roce byli v rámci 10letého výročí založení
FRRMS na konferenci pozváni zahraniční hosté z Nikaragui, Peru a dalších zemí, kteří
ve svých plenárních přednáškách informovali o rozvojových problémech a možnostech
jejich řešení.
Desátý ročník – to už je malé jubileum. Chystáte u této příležitosti něco
speciálního?
Speciální bude především doprovodný program, který bude zahrnovat např. návštěvu
běžně nepřístupné Nové Amatérské jeskyně, kterou nám umožní místní speleologové.
Je nějaký ročník, který vám přirostl k srdci?
V posledních třech letech se snažíme návštěvníkům přiblížit vždy něco zajímavé
ho a nevšedního. Účastníky 8. a 9. ročníku zaujala noční prohlídka skleníků našeho
Arboreta, při které bylo možné obdivovat nevšední kolekci nasvícených orchidejí,
tillandsií a dalších rostlin včetně atraktivního biotopového akvária. Mně osobně nejví
ce zaujal loňský ročník, ve kterém se podařilo v plenárních přednáškách zahraničních
hostů prezentovat i naše zahraniční aktivity, které v rámci rozvojových projektů reali
zujeme např. v zemích Latinské Ameriky.
Jaké je téma ročníku 2019? Dokdy mohou řečníci hlásit zájem o účast?
Hlavními pěti tématy konference jsou rozdílné vývojové tendence venkova, rovno
váha mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem rozvoje regionů, vnitřní
a mezinárodní migrace a její regionální dopady. Dalšími okruhy jsou regionální politika
v praxi a budoucnosti obcí, regionů a států, rozvoj území a projektový management.
Mohou se konference jako posluchači účastnit také studenti a široká veřejnost?
Konference je svým zaměřením a obsahem vhodná pro širokou odbornou veřejnost
včetně studentů, kteří jsou vedeni svými pedagogy. Těšíme se na vaši účast!
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JMELÍ, TO JE
PROBLÉM
A ZÁHADA
SOUČASNĚ
Titul nejkontroverznější rostliny dozajista patří jmelí.
Na jedné straně je uctívané, na druhé proklínané. Již před
staletími mu byla připisována magická moc. Římský filozof
Plinius zmiňuje v souvislosti s ním keltské kněží, druidy, kteří
jej ořezávali z dubů pro své obřady odění v bílém šatu, a to
pomocí zlatých srpů. Ostatně jmelí se dosud těší mimořádné
přízni veřejnosti. Vždyť co by to bylo za Vánoce, kdyby
doma chyběl svazeček jmelí? Už Keltové věřili, že líbání pod
ním zajistí zamilovaným štěstí a plodnost. Jenže zahradníci
nad touto poloparazitickou rostlinou zdaleka tak nejásají.
Naopak, jsou překvapení z toho, jak rychle se v některých
oblastech Česka i Evropy šíří. Těchto stálezelených rostlin
v korunách stromů přibývá. Jmelí je doslova dusí, vysává
z nich živiny a pod jeho tíhou se lámou větve. Své o tom
ví doktorand Ústavu šlechtění a množení zahradnických
rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
maďarského původu Tivadar Baltazár, který se léta věnuje
monitoringu této rostliny a zároveň boji s ní.
TEXT: Jiřina Studenková
FOTO: Filip Vrána
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„Jmelí bílé, to je problém a záhada
současně. Potíž je v tom, že se
v některých oblastech šíří velmi rychle,
přičemž je velmi složité jeho rozrůstání
zastavit. Záhadou mimo jiné je, jak
je možné, že vedle sebe stojí dva
stromy stejného druhu, věku, výšky,
v přibližně stejné kondici, přičemž
jeden pod náporem chuchvalců jmelí
umírá, přičemž na druhém stromě není
z této rostliny ani lísteček,“ vysvětlil
Baltazár. Podrobně zkoumal rozšíření
jmelí v rozlehlém zámeckém parku
v Lednici na Břeclavsku, který je podle
odborníků světovým arboristickým
unikátem.
Je přesvědčený o tom, že na šíření
jmelí má vliv globální oteplování.
Dokladem toho jsou poznatky
například ze Švýcarska, kde kvůli
nárůstu teplot lze najít jmelí na stromech v podstatně vyšší nadmořské
výšce, než tomu bylo v minulosti.
V Česku je s ním velký problém nejen
na Ostravsku, ale i v lednickém parku.
Baltazár při detailní prohlídce zjistil, že
tam jmelí napadlo již sto druhů stromů,
což je ve srovnání s jinými lokalitami
v republice naprostý rekord.
Výzkumník našel jmelí i na tamní
metasekvoji čínské. Byl to světově
vůbec první popsaný případ růstu
jmelí na této dřevině. Většinou je lze
najít na javorech, topolech, ořešácích
a lípách. Inventarizaci lednických
stromů provedl Baltazár v letech 2012
až 2014. Podle něj by bylo užitečné,
aby se v letech 2022 až 2024 uskutečnila znovu. Dal by se tak popsat vývoj
situace.
„Jsem přesvědčený o tom, že za tak
obrovským šířením jmelí je něco
víc. Musí jít o genetiku samotných
stromů. Jen tak lze vysvětlit, že
jedna dřevina je napadená a druhá,
která má proti jmelí zřejmě nějaké
protilátky, je naprosto čistá. Možná je
celý proces šíření jmelí ještě mnohem
komplikovanější, než si momentálně
umíme představit. Mohl by souviset
s hnízděním ptáků. Otazníků je mnoho.
Pokud najdeme odpovědi, budeme
vědět, jak proti jmelí bojovat. Jmelí

bílé představuje problém, a to dost
závažný problém,“ uvedl vědec.
Rostlina vyrůstá přímo z větví. Část
odborníků se domnívá, že nemá smysl
ji vyřezávat, protože to napomáhá
k tomu, aby rostla ještě ve větší míře.
Baltazár se domnívá, že vyřezávání
smysl má, ale na podzim tak, aby nově
vzniklé výhonky v zimě zmrzly a rostlina tím uhynula. Při svých pozorováních
zjistil, že tato metoda v některých
případech funguje.
Dosud nejrozšířenějším způsobem
boje se jmelím je vyřezání celých větví.
Jenže to má smysl jen v situaci, kdy je
těchto rostlin v koruně málo a strom je
po zásahu arboristů schopen uvolněné
místo zaplnit novými větvemi. Pokud
zásah přijde pozdě, z větví zůstanou
jen pahýly.
Podle Baltazára by teoreticky bylo
možné zahubit škůdce škůdcem,
tedy na poloparazitickou rostlinu
jmelí bílé použít parazitickou houbu
Phaeobotryosphaeria visci. Potvrdilo
se, že do jisté míry umí jmelí zahubit.
Je tedy nutné zkoumat i její použití
v boji se jmelím. Zajímavostí je, že jmelí
se využívá na výrobu léčiv a vypěstovat jej v umělých podmínkách pro
farmaceutický průmysl je ve skutečnosti pořádný oříšek. Pro tyto účely
jsou pro jmelí bílé coby hostitelské
dřeviny pěstovány odolné druhy
jabloní, z nichž se pak jmelí vyřezává.
„Boj se jmelím by měl být kombinací
hned několika postupů, přičemž jej
rozhodně nelze odkládat, protože
by jmelí v lokalitách, kde je ho příliš
mnoho, mohlo napáchat nedozírné
škody na vegetaci. Samozřejmě
už nyní je nutné myslet na něj jako
na hrozící nebezpečí při výsadbě
městské zeleně. Všeobecně lze
říci, že citlivěji reaguje na všechny
škůdce. Pro městskou zeleň je proto
nutné vybírat ty kultivary stromů,
které jsou vůči jmelí odolné,“ vysvětlil
Baltazár. Se zájmem sleduje výzkum
svých kolegů z Ústavu ochrany lesů
a myslivosti z Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Zjistili, že na Moravě tato vánoční

dekorace ve velkém ničí doslova tisíce
stromů. Situace je podle nich vážná
v Moravskoslezském a Zlínském kraji
a v části kraje Jihomoravského. Jde
prý o problém, kterému se dosud
nevěnovala velká pozornost. Závažný
je prý stejně jako například kůrovec.
Při likvidaci jmelí se vědci rozhodli využít toho, že jde o rostlinu plně závislou
na svých hostitelích. Jmelí odčerpává
větvím vláhu a živiny. Zkoušejí na něj
použít v zimě, kdy jsou hostitelské
stromy bez listí, a tedy odpočívají,
běžně dostupné růstové stimulátory.
Jde o postřik, který na jaře podporuje
život a v zimě zabíjí. Ideální k jeho
aplikaci je počasí, kdy venku panují
teploty od mínus pěti do deseti stupňů Celsia. Stromy nemají listy, a tak
pokračují v zimním odpočinku. Zato
jmelí se po postřiku náhle probudí
k životu.
Stimulátory v něm nastartují fyziologické procesy. Stálezelená rostlina
otevře průduchy, zahájí fotosyntézu
a chce pokračovat v tom, co dělala
dosud, tedy brát živiny a vláhu ze
svého hostitelského stromu. Jenže
strom odpočívá a není z čeho brát.
Jmelí proto odumírá. Při testech
na univerzitě byl zaznamenán úhyn
skoro ve sto procentech případů.
V terénu, a to při nedávném testu
na stromech v parcích Zlína byla
úspěšnost 95 a v Přerově 90 procent.
„Jmelí je už tolik, že nás doslova
zaplavuje. Příroda si s ním neumí
poradit sama. Žádný svůj ochranný
mechanismus proti jmelí nám neukázala. Budeme jí muset pomoct,“ uvedl
arborista z Mendelovy univerzity Jiří
Rozsypálek. Baltazár s ním souhlasí
a dodává, že problém se jmelím by
se mohl dále prohlubovat do těžko
představitelných rozměrů.
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VRŠKA: HLAVNÍ
VÝZVOU JE
KLIMATICKÁ
ZMĚNA
Nový ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš
Vrška (52) bude bojovat zejména s projevy klimatické změny,
v první řadě se suchem. Pokračovat chce ve výsadbě listnatých
stromů na úkor smrku a borovice. Oproti kolegům lesníkům v jiných
firmách má výhodu v tom, že už nyní listnáče v univerzitních lesích
převažují. Podle Vršky mají být školní lesy do budoucna vzorem
pro ostatní lesníky. Stromů se bude ale v průměru na hektar
pěstovat méně než dnes. Zato v lesech severně od Brna za pár
let nově porostou i některé balkánské druhy dubů a jiných stromů,
což souvisí právě se změnou klimatu. Šéf univerzitních lesů chce
do budoucna pustit do pěstebních postupů v lesích u Brna také
více tvořivých sil přírody, a mít tak les stabilnější a geneticky,
fyziologicky i mechanicky odolnější.
TETX a FOTO: Filip Vrána
Do pozice ředitele Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny jste
nastoupil od začátku dubna. Jaké jsou
Vaše hlavní vize ve vedení podniku?
Tím, že jde primárně o univerzitní lesní
podnik, tak je moje vize samozřejmě
spjatá s tím, že budeme příkladem
v tom, jak adaptovat lesy na globální
změnu klimatu. Říkám to s vědomím,
že to třeba vůbec nemusíme stihnout.
Je možné, že se les bude měnit neří‑
zeně před našima očima rychleji, než
se nám podaří měnit jeho prostorovou
strukturu a dřevinnou skladbu. Je to
ale největší téma dneška, nejboles‑
tivější věc. Měli bychom si otevřeně
říkat, že přichází největší krize lesů
a lesnictví od doby vzniku oboru,
tedy od první poloviny 18. století. Ten
rozsah změny je větší než cokoliv
v minulosti a změna letos nekončí,
situace bude ještě horší a všechny
klimatické modely to jasně ukazují.
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Roste v této situaci význam školního
lesního podniku?
Školní lesní podnik je významný tím, že
je spojený s univerzitou a akademiky.
Je tu tedy od toho, abychom dovedli
co nejrychleji aplikovat nové poznatky
z výzkumu a studentům a jiným subjek‑
tům to následně ukazovali. Co nejrych‑
leji reagovat v lesnictví však znamená,
že výsledky uvidíme za mnoho let.
Z roku na rok zásadně nezměníme
dřevinnou skladbu, můžeme ale
upravit pěstební postupy v některých
porostních typech. Když to shrnu,
tak naší hlavní prioritou je být vzorem
v reakci na klimatickou změnu a s tím je
spojená nejen změna dřevinné skladby,
ale i prostorového uspořádání lesa.
Naše klima se mění na klima balkánské
a někde až středomořské – všimli
jste si, že první dva týdny v dubnu
převažovalo jihovýchodní proudění?
Něco takového jsme dříve na jaře

vůbec neznali. Na to musíme reagovat
tím, že zde začneme posupně zavádět
také balkánské dřeviny, tedy ty, které
jsou adaptovány i na zimní periodu.
Jde například o balkánské druhy dubů,
jejichž severní hranice rozšíření dosud
ležela na jižních moravských hranicích.
Na jižní Moravě jsme se je před 30 lety
učili jako super vzácné druhy. Dnes
nevidím důvod, proč bychom s nimi
nemohli pracovat naplno. Například
pro lesnické úseky v okolí Soběšic,
na Hádech a na dalších suchem nejvíce
ovlivněných lokalitách se stromy jako
dub uherský, dub pýřitý, dub žlutavý

ROZHOVOR  MENDEL GREEN

a další hodí. Tam s nimi musíme začít
co nejdříve.
Jak se tedy změní prostorové
uspořádání lesa od toho, na které jsme
byli dosud zvyklí?
Prostorové uspořádání je spojené
se dvěma zásadními změnami
parametrů. Potřebujeme porosty
s výraznější tloušťkovou i výškovou
diferenciací. Takové porosty jsou
odolnější vůči větru i námraze, jsou
nejenom mechanicky, ale i fyziologicky
stabilnější. Pokud dokážeme zkombi‑
novat členitější strukturu s pestřejší

dřevinnou skladbou, kdy jednotlivé
druhy nebudou ve větších skupinách,
ale budou jednotlivě nebo hloučkovitě
smíšené, můžeme do jisté míry zmírnit
vliv klimatické změny. Tím postupně
opustíme model lesa věkových tříd
reprezentovaný typickými stejnorodými
porosty smrku nebo borovice, přičemž
je třeba říci, že na části podniku se už
takový záměr realizuje. Horší dostup‑
nost vody pro dřeviny bude znamenat
také snížení počtu stromů na hektar.
Budeme se více zaměřovat na rychlejší
dosažení cílových tlouštěk jednotlivých
dřevin a na vyšší kvalitu kmene, který

však bude kratší, nicméně optimalizace
hodnotové produkce lesa ve spojení
s trvalou udržitelností produkčního
potenciálu, biologickou a estetickou
funkcí lesů je naším dlouhodobým
cílem.
Podnik, který jste převzal, je z pohledu
dřevinné skladby ve výrazně lepší
situaci než lesy jiných majitelů. Čím je
to způsobené?
Po pár letech nahodilých těžeb máme
65procentní podíl listnatých dřevin,
přitom průměr České republiky
je prakticky opačný ve prospěch
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jehličnanů. Z tohoto pohledu jsme
oproti jiným majitelům lesů v obrovské
výhodě. Bučiny byly v těchto lesích
v minulosti přirozeným lesním spole‑
čenstvem. Bukové dřevo bylo využí‑
vané pro hutnictví, zejména v podobě
pálení dřevěného uhlí. Lesy byly značně
přetěžované a již lichtenštejnská správa
lesů začala vytěžené lesy obnovovat
zpět k produkčním listnatým, zejména
bukovým lesům. Zároveň do nich
vnášela jako příměs smrk, modřín
a borovici. Nejvíce smrku je v oblasti
Jedovnicka, smrk zde ovšem schne
a sekundárně ho napadá a likviduje
kůrovec, takže jeho podíl se stále snižu‑
je. Druhová rozmanitost určitě přispívá
k nižší pravděpodobnosti, že se tyto
porosty rozpadnou úplně. Už jen vývoj
jara ale jasně ukázal, jaké sucho nás
čeká, takže také buky nám mohou
v korunách prosychat. Buk nebo dub
je však oproti smrku schopen mnohem
lepší regenerace. Obecně je většina
listnatých dřevin schopná lépe se
adaptovat na klimatické výkyvy.
Už jste zmínil některá specifika
školního podniku. Jak se Vám ale daří
zajistit dobrý hospodářský výsledek
a soběstačnost?
Fungujeme v lese zvláštního určení,
který je primárně určený pro univerzitní
výuku a výzkum. Musíme hospodařit
nejenom moderně a vzorově, aby bylo
možné se zde učit, ale i efektivně, aby‑
chom ukázali, že i adaptační postupy
jsou životaschopné. Lesnictví nyní bo‑
juje – bude ještě více bojovat – s krizí
a propadem zejména na trhu s jeh‑
ličnatým dřívím. To podstatné je, že
pěstební systémy adaptovaného lesa
musí být ekonomicky soběstačné,
protože jinak nikoho nepřesvědčíte, že
to má smysl dělat. V tom je lesnictví
mnohem více zkoušeným oborem.
Když zemědělcům uschne kukuřice, tak
jim to stát, resp. EU, okamžitě zaplatí
a oni ekonomicky nestrádají. Zaplatí
tentýž resort zemědělství lesníkům
jejich ztrátu, když mnoha menším vlast‑
níkům během jednoho roku uschl celý
les? Nezaplatí, protože agrární lobby
drží silnou kartu primární produkce
potravin, přitom ničení krajiny zeměděl‑
ci je naprosto brutální. Po lesnictví se
chce, aby produkovalo obnovitelnou
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surovinu a plnilo všechny další mimo‑
produkční funkce, tedy ekologickou,
vodoochrannou, půdoochrannou,
rekreační, a přitom podpora státu je
ve srovnání s podporou zemědělství
směšná. Chodíte se projít do řepko‑
vého pole nebo do lesa s udržovaným
paloukem? Ale po lesnících se chce,
aby tuto službu poskytovali společnosti
automaticky a zdarma.
Pracoval jste dříve mimo jiné
v Národním parku Podyjí, v čem je
Vaše práce nyní odlišná?
V Národním parku děláte obnovní
management, tzn. rekonstruujete
přibližně přirozený stav lesů, na větší
části je ponecháváte samovolnému
vývoji a na menší trvale zasahujete. Ty
zásahy primárně neděláte za účelem
vyššího výnosu, ale kvůli podpoře
biodiverzity. Školní podnik by měl
oproti tomu skloubit biologickou,
ekonomickou a společenskou funkci
lesů. Chceme mít pěkný les, abychom
si v něm např. zasportovali, biologická
část je o pochopení, jak celý ekosys‑
tém funguje, jak se mění a jaké složky
je v něm třeba kontinuálně udržovat.
Zároveň bychom však měli zajistit
trvalost a vyrovnanost produkce dříví,
a tedy ekonomickou prosperitu.
Jaká jsou specifika Masarykova lesa
z pohledu návštěvníka?
Máme ojedinělý koncept lesní estetiky.
Koncept lesních palouků, vyhlídek,
spojený s lesnickým Slavínem. Myslím,
že to návštěvníci oceňují, nejdete
jen lesní cestou, ale je tu pramen,
studánka, palouk, pomník významné
lesnické anebo kulturní osobnosti.
Po patnácti minutách cesty ze města
vystoupíte z autobusu MHD a jste
v prostředí s nadstandardní estetickou
hodnotou, ale je potřeba si uvědomit,
že i údržba tohoto prostředí stojí
nějaké peníze a školní lesní podnik
na to musí vydělat.
Jaká je tedy budoucnost univerzitních
lesů?
Budeme muset zvažovat, co si bude‑
me z toho nadstandardu, který máme,
moct dovolit. Udělám maximum
možného pro univerzitu. Společně
máme větší představu zapojení

našeho lesního personálu do výuky,
aby se studenti naučili odpovědně
vyznačovat zásahy v lesních poros‑
tech s uplatněním různých pěstebních
systémů, kterými vlastně určujeme,
co s lesem bude na dlouhá desetiletí.
Mám vizi, že zde vzniknou interaktivní
tréninkové porosty. Studenti nebo
praktičtí lesníci přijdou, vyznačí zásahy,
my k tomu budeme mít přesná 3D
data, která jim hned ukážou výsledek,
podle kterého si uvědomí, jestli to
udělali dobře, nebo ne. To je pro mne
klíčové – propojit moderní vědecké
poznatky s praxí, experimentovat a to
dobré, odzkoušené učit studenty
a praktiky. A nejde jenom o pěstování
lesa, ale i o další lesnické disciplíny.
Řada věcí se dnes na školním pod‑
niku dělá dobře, řadu čekají inovace
a změny.
Vaší dřívější odbornou specializací jsou
pralesy. Jak tuto odbornost můžete
uplatnit v lesích v okolí Brna?
Dynamiku pralesů studují naši vědci
už několik desetiletí. Pokud bychom
to nedělali, nemohli bychom vědět,
jak funguje dynamika dřevin a celého
ekosystému, prostorové uspořádání,
konkurenceschopnost dřevin na mezi‑
druhové i vnitrodruhové úrovni. Pokud
to nepochopíme, tak si to následně
nemůžeme přenést do praxe pěsto‑
vání hospodářských lesů. V 80. letech
minulého století se v Evropě rozšířil
myšlenkový proud přírodě blízkého
pěstování lesů, který je postavený
na tom, že pro dosažení hospo‑
dářského výsledku využijeme více
tvořivých sil přírody a usměrňování
růstu stromů bude jemnější a citlivější.
Tím ušetříme část nákladů a les bude
odolnější. Pěstování stejnorodých
porostů s jednou dominantní dřevinou
je převzato z německé zemědělské
praxe z počátku 18. století. Z mého po‑
hledu je největší lesnické umění najít
co největší použitelnou míru tvořivých
sil přírody, při snaze dosáhnout co
nejvyšší optimalizace výnosu. Když
studujete fungování pralesa, uvědo‑
míte si, jaké v něm probíhají procesy,
a přemýšlíte, co z toho by šlo využít
v pěstování lesů, tzn. co můžeme
nechat těm zmíněným tvořivým
silám přírody. Nedávno dokončil můj
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diplomant práci na téma „Je proces
samoprořeďování v přirozeném lese
využitelný v pěstební praxi?“ Jeho
výsledky je nyní třeba vyzkoušet
v nějakém experimentálním porostu
u nás na podniku – právě proto byl
před 96 lety zřízen.

Doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.,
začínal jako taxátor
v tehdejším Lesprojektu,
dlouhodobě působil jako
vedoucí odboru ekologie lesa
Výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví. Od roku 2007
je zároveň akademickým
pracovníkem Ústavu
zakládání a pěstění lesů (LDF)
Mendelovy univerzity, kde
v roce 2010 získal habilitaci
v oboru pěstování lesa.
V minulosti působil například
také jako vedoucí odboru
péče o les Národního parku
Podyjí.
Školní lesní podnik Masarykův
les Křtiny je organizační
součástí Mendelovy
univerzity v Brně, účelovým
zařízením především její
Lesnické a dřevařské fakulty.
Lesní pozemky MENDELU
mají rozlohu 10 205 ha
a vytváří souvislý komplex
bezprostředně navazující
na severní okraj moravské
metropole a sahající až
k městu Blansku. Lesy se
nacházejí ve výšce 210
až 574 metrů nad mořem
a vyznačují se značnou
pestrostí přírodních
podmínek, která předurčila
zřízení výukového pracoviště
univerzity. Aktuálně
převažují listnaté dřeviny
se zastoupením kolem
65 procent a jejich podíl
v posledních letech roste.

LESNÍCI ZACHRAŇUJÍ ENDEMICKÉ
DŘEVINY NA OSTROVĚ SOKOTRA
Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně pomáhají zachránit endemické
dřeviny na ostrově Sokotra, který je často nazýván Galapágami Indického
oceánu. Za 20 let jejich působení na ostrově, který patří Jemenské
republice, bylo vysazeno více než 10 000 stromů. Lesníci vybudovali
školky, vyučili školkaře, čeští vědci také podpořili založení několika stovek
domácích a školních zahrad.
TEXT: Vendula Čermáková

Ostrov Sokotra je z pohledu vědců
unikátní lokalitou. Je známý vyso‑
kým stupněm endemismu – jinými
slovy téměř každý druh zdejšího
stromu neroste nikde jinde na světě.
Kritická absence přirozené obnovy
dřevin a stárnutí současné populace
endemických stromů je způsobena ze‑
jména narůstajícím pastevectvím, což
způsobuje závažné environmentální
problémy. Populace endemických
stromů stárnou a postupně i náhle,
kvůli stále častějším a ničivějším
cyklonům, odumírají a hrozí jim tak
akutně vyhynutí.
Odborníci MENDELU v Brně se již
20 let zasazují o záchranu ende‑
mických dřevin, zejména dračinců,
kadidlovníků či myrhovníků. Na ostrově
byly vybudovány školky, vyškoleni
školkaři, v domácích a školních
zahradách jsou mimo jiné využívány
i původní ohrožené druhy dřevin.
„Aby byla změna trvalá, je nutno
naučit místní komunity trvale
udržitelnému způsobu hospodaření
v lesích, s čímž souvisí i modifikace
současných způsobů pastvy a chovu
hospodářských zvířat, zejména koz,

velbloudů, ovcí a krav. Dobytek se zde
totiž pase zcela volným způsobem
a likviduje veškeré přirozené zmlazení
dřevin. Zavádíme proto inovovaná pra‑
vidla komunitního sylvo‑pastorálního
agrolesnictví, založená na tradičních
postupech, ale doplněná o rozmanité
postupy obnovy dřevin,“ popisuje sou‑
časné záměry působení na Sokotře
Petr Maděra z Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
dlouholetý koordinátor projektu.
Lesníci LDF na ostrově působí v rámci
řady projektů zahraniční pomoci
podpořených většinou Ministerstvem
zemědělství, Českou rozvojovou
agenturou, kanadskou rozvojovou
agenturou CIDA či v současné době
prostřednictvím projektu UNE/GEF.
Od počátku jsou platnou součástí
týmu také studenti, kteří zde zpraco‑
vávají své závěrečné práce či se pod
vedením zkušených pedagogů účastní
realizací projektových záměrů.
Ostrov Sokotra leží na pomezí
Adenského zálivu a Indického oceánu
a spadá pod správu republiky Jemen.
Stupeň endemismu, tedy unikátnosti,
zde u rostlin dosahuje až 38 %.
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CHLOUBOU ŠKOLNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
ŽABČICE JE UNIKÁTNÍ VZORNÍK SKOTU
Školní zemědělský podnik Žabčice na Brněnsku je již více než devadesát let důležitou součástí
Mendelovy univerzity. Zabezpečuje praktickou výuku studentů, především budoucích zootechniků
a agronomů. Podnik je zázemím pro jejich vědeckovýzkumné aktivity a studenti se bez něj
neobejdou ani při řešení svých závěrečných prací. Stejně klíčovou roli hraje také pro vědu a výzkum
i pro akademické pracovníky univerzity.
TEXT: Jiřina Studenková
FOTO: AVC

Podnik sestává ze dvou pracovišť,
z nichž jedno je v Žabčicích a druhé
v Lednici na Břeclavsku. Firma obhospodařuje zhruba 2 500 hektarů půdy
a chová přibližně 1 200 kusů skotu.
Patří tak k větším zemědělským
podnikům v České republice.
Unikátní je vzorník skotu, který začali
v Žabčicích vytvářet před dvaceti
lety. Tvoří jej čistokrevní zástupci
šestnácti plemen masného skotu,
která jsou nejčastěji chovaná v Česku.
Jde o největší kolekci svého druhu
v ČR. K tomu, proč vlastně vznikl a jak
je využíván, prozradil více vedoucí
živočišné a účelové činnosti školního
zemědělského podniku Oldřich
Duchoň, který stál u jeho zrodu.
Jak je to v současné době s celkovým
chovem skotu v Žabčicích?
Nyní chováme 600 krav mléčného
skotu, plemene holštýn s užitkovostí
11 500 litrů mléka na uzavřenou
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laktaci v kontrole užitkovosti (pozn.
holštýnský skot je plemeno prošlechtěné na vysokou mléčnou užitkovost. Je to nejrozšířenější plemeno
skotu na světě a je chováno především v severní Americe a v Evropě).
V ostatních kategoriích chováme
dalších zhruba 600 kusů skotu.
Dohromady tedy jde o 1 200 kusů
skotu, a to od telat až po krávy.
Naší zvláštností je vzorník skotu,
který jsme si od konce devadesátých let postupně sestavili. Tvoří
jej zástupci šestnácti plemen
čistokrevného masného skotu bez
tržní produkce mléka. Jde o plemena zapsaná v Plemenné knize
Českého svazu chovatelů masného
skotu. Chováme je především pro
potřebu výuky budoucích chovatelů.
Zaměřujeme se jen na ta plemena,
u nichž má smysl seznámit studenty s jejich vlivem na šlechtění
masného skotu.

Vytvořili jste tak poměrně cenný
genofond skotu...
V našem vzorníku máme zástupce
dvanácti plemen nejvíce chovaných
v Česku. Patří k nim například zástupci
charolaiského skotu, což je mohutné
masné plemeno původem z Francie,
nebo opět francouzské plemeno
limousine, které se vyznačuje dobrou
chodivostí a pastevní schopností
(pozn. někteří lidé dlouhá léta věřili,
že plemeno limousine patří k nejstarším plemenům skotu na světě, což
ale vědci před časem vyvrátili). Třetím
zástupcem poměrně hojně chovaného
skotu je masný simentál, který pochází
z původního švýcarského skotu.
Nechováme exoty, tedy plemena,
která nemají vliv na další plemenářskou
práci v rámci svazu chovatelů. Přesto
některé zajímavosti v našem živém
vzorníku skotu máme. Lze konstatovat,
že vzorník je nejucelenější, co se týká
počtu plemen, a to nejen v ČR, ale
i ve střední Evropě. Za oněch dvacet
let, co jej utváříme, jsme vyprodukovali
150 plemenných býků 15 plemen.
Jaké jsou ony zajímavosti?
Jako jediní v Česku máme například
plemeno rouge de prés. Vyšlechtěno
bylo v severozápadní Francii v údolních oblastech kolem řek Anjou
a Maine. Zástupci tohoto plemene se
vyznačují velkým tělesným rámcem,
silnou kostrou a tmavě červeným
zbarvením s bílými znaky. Jsou to
takoví obři mezi skotem. Býk dorůstá
až do váhy dvou tun. V největší
míře v republice chováme plemeno
bazadais, které má opět francouzský
původ. Zvířata jsou rohatá, středního
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tělesného rámce, velmi odolná,
přizpůsobivá různým podmínkám.
Vyznačují se dobrou konverzí živin
z pastvy, chodivostí a bezproblémovým telením. Býci jsou tmavě šedí se
světlejší srstí na hřbetu. Krávy jsou
světle šedé. Maso tohoto plemene
vysoce cení gurmáni. V celém Česku
je chováno zhruba třicet krav tohoto
plemene, přičemž my v Žabčicích
chováme polovinu z nich.
Je počet plemen chovaných v rámci
vzorníku konečný, nebo jej budete
doplňovat?
Samozřejmě je to práce, která nikdy
nekončí. Případně náš vzorník časem
doplníme a rozšíříme. Vše záleží
na dalším vývoji, tedy na trendech
v chovech. Tento vývoj sledujeme
s tím, že ve vzorníku budeme vždy
chtít mít čistokrevné zástupce
nejčastěji chovaných plemen nebo
těch plemen, s nimiž je nutné
do budoucna počítat. Naší snahou je,
aby vzorník vždy aktuálně mapoval
situaci a především aby studentům
poskytoval ucelený obraz o chovaných plemenech. Momentálně ovšem
není žádné další plemeno do vzorníku
nutné doplnit.
Ještě jednou chci připomenout
význam vzorníku pro genofond skotu
v Česku. Všechna do něj zařazená
zvířata jsou plemenná, tedy lze s nimi
počítat pro další čistokrevný chov.
V rámci daného vzorníku jsou využívány inseminační dávky jak evropských,
tak i zámořských plemeníků.
Dokonce máte mezi chovanými
krávami i jednu celebritu...
Ano, lze to tak s jistou dávkou
nadsázky říct. V květnu 2017 se stala
nejhezčí dojnicí v Česku naše Kája,
tehdy tříletá kráva holštýnského
plemene. Vyhrála Národní šampionát
holštýnského skotu na Národní
výstavě hospodářských zvířat
v Brně. Kája uspěla již při své první
účasti na výstavě. Dojnice posuzoval
mezinárodní rozhodčí z Nizozemska,
takže si tohoto výsledku ceníme.
Pevně věříme, že se nám na tento
úspěch podaří v budoucnu opakovaně navázat.

KRÁVY ZE ŽABČIC NA VÝSTAVĚ
Školní zemědělský podnik Žabčice Mendelovy univerzity je již
tradičním účastníkem Národní výstavy hospodářských zvířat.
Nechyběl na ní samozřejmě ani letos. Prezentuje na něm nejen své
poslání, jímž je vzdělávání budoucích odborníků v zemědělství, ale
také své chovy a samozřejmě i svůj unikátní vzorník skotu. Navíc se
účastní také u veřejnosti hojně oblíbené soutěže o nejhezčí dojnici.
V kategorii holštýnského skotu ji předloni jasně vyhrála kráva Kája.
Přestože letos podnik nasadil do boje o titul čtyři favoritky, na její
úspěch nenavázaly.
„Výstava pro nás začíná tři až šest měsíců předem tím, že
vytipujeme jednotlivé krávy. Jelikož se jedná o mléčné krávy, musí
mít v pořádku mléčné žlázy a velikost vemene, což jsou jedny
z hlavních parametrů hodnocení. Snažíme se vytipovat krávy
s maximální laktací v době výstavy,“ vysvětlil zástupce ředitele
žabčického podniku Oldřich Duchoň. Platí to podle něj i přesto, že
letos žádný vavřín tamní chov nezískal.
Do výběru krav na takovouto akci zasahuje bonitér. Poté
v Žabčicích vybrané kusy začnou vodit, aby byly krávy schopny
maximální možné manipulace, a bylo je tedy možné předvádět.
Odborníci krávy pravidelně stříhají a myjí, a to nejdříve
v Žabčicích a pak ještě opakovaně na výstavě. Výsledek je potom
na hodnocení odborné poroty. Snad se již příště na některou z těch
žabčických opět usměje štěstí.

Letos se dojnicím ze Žabčic, které na nedávné brněnské národní
výstavě bojovaly o titul nejsympatičtější dojnice, nepodařilo navázat
na předloňský úspěch kravky Káji.
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JINÁ DOBA, JINÝ PŘÍSTUP, JINÝ
BYZNYS – SPOJUJE JE PEF MENDELU
A SVĚTOVÝ ÚSPĚCH
Příběh dvou absolventů PEF MENDELU, kteří navzdory rozdílné době a odlišnému přístupu tvoří
dějiny mezinárodního byznysu.
TEXT: Dorota Egerlová

TOMÁŠ MILAR – absolvent
manažersko‑ekonomického
oboru, od roku 2006 žil střída‑
vě ve více než deseti zemích
světa, dlouhodobě v USA.
Nyní je jeho domovem již
více než devět let Hongkong.
Založil firmu Startupr, která se
stala respektovanou mezi‑
národní společností se šesti
pobočkami po celém světě.
Zaměřuje se na investiční,
účetní a auditní služby pro
malé a střední podniky. Mezi
jeho úspěchy patří například
komunikační byznys v Kuala
Lumpur nebo výroba nopalo‑
vého chleba a piva v Mexiku.
Kdy a kde je podle něj ten
správný čas na založení vlastní
firmy? A bez čeho podnikat
rozhodně nelze?

Když jste byl požádán o tento rozhovor
pro web PEF MENDELU, souhlasil jste
se slovy, cituji: „To je jasná věc, PEF mi
dala strašně moc do života!“ Co tedy
konkrétně Vám PEF MENDELU dala?
PEF MENDELU mi dala skvělé základy,
jak rychle vstřebávat informace.
Nikdy jsem nepatřil k premiantům,
ale vždy jsem si dokázal odpracovat,
co bylo potřeba. Studoval jsem
magisterský stupeň na třech univer‑
zitách současně, rozjížděl své první
podnikání, jezdil na různé zahraniční
stáže. V praxi to třeba vypadalo tak,
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že jeden týden jsem měl zkoušku
v pondělí na Technické univerzitě
v Gebze v Turecku, ve středu jsem
musel na zápočet do Brna a v pátek
jsem měl další zápočet na univerzitě
v Oulu u severního polárního kruhu
ve Finsku. A to vše by nebylo možné,
kdyby mi PEF MENDELU nedokázala
vytvořit vhodné podmínky. Podobně
tomu bylo například i při odjezdech
na Work & Travel do USA. Letadlo mi
letělo v 17.00 h z Vídně do Bostonu
a ráno jsem ještě absolvoval zkoušku
v Brně. Celkově jsem měl možnost
během studia udělat i spoustu další
práce.
Ve své diplomové práci, kterou jste
zakončil navazující magisterské
studium na PEF MENDELU v roce
2010, jste se zabýval čínským
automobilovým trhem, konkrétně
analýzou strategického rozhodování
společnosti Škoda Auto na tomto trhu.
Čínský marketing a management jste
také studoval na univerzitě v Bruselu.
Co Vás na čínském trhu fascinuje?
Když jsem byl nedávno v Šen‑čenu
v Číně, tak jsem na obědě s naším
auditorem od něj vyslechl zajímavou
věc. Když v roce 2002 dokončil studia
na univerzitě, už z výuky věděl, že
čínská ekonomika je přehřátá. My jsme
si to mysleli i v roce 2010, když jsme
v Číně začínali, a v roce 2016 jsme
cítili, že trh s nemovitostmi je na vylo‑
ženém maximu. I to byl špatný odhad.
Teď máme rok 2019 a ekonomika
pořád drží. Tak jsme s kolegy usoudili,
že vlastně nikdo neví, kde je její vrchol.
To je asi na Číně ta největší zajíma‑
vost. Čínský trh je obrovský, a tak se
díky státním intervencím daří nadále
ekonomiku držet na plné obrátky.

Myslíte si, že je to dobře, že stát svými
intervencemi zasahuje do ekonomiky?
Určitě bych se inspiroval podporou
v těch odvětvích, kde Číňané dokážou
dělat rozhodnutí a práci velmi rychle.
Čína se zaměřila na infrastrukturu
– rychlovlaky a dálnice, což neskuteč‑
ně pohání ekonomiku dopředu.
Procestoval jste celý svět a nyní žijete
v Hongkongu. Proč právě zde? Má to
nějaké podnikatelské výhody?
Hongkong je jiný, vše je tam více
založeno na finančních a logistic‑
kých službách. Prakticky nedávno
Hongkong připadl zpět Číně a od roku
1997 běží padesátiletí v duchu „jedna
země, dva systémy.“ Commonwealth
je zde stále znát, prakticky Company
Ordinance (nařízení o reformě
a modernizaci hongkongského práva
obchodních společností a o změně
části předpisů týkajících se společ‑
ností – pozn. red.) je stále založeno
na britském systému. Žijete v Asii, ale
máte britský právní systém, angličtinu
jako úřední jazyk a tak dále. Je to
prostě impozantní a jedinečný svět.
O Hongkongu se říká, že „A New
York minute is a HongKong second.“
Všechno je zde strašně rychlé. Když
tady žijete více než devět let, tak
vnímáte New York nebo Silicon Valley
jako pomalá klidná města, o Evropě
nemluvě. Vždyť v Hongkongu můžete
založit firmu do jedné hodiny.
Vystudoval jsem a přemýšlel, kam dál.
Začal jsem pracovat pro jednu lobbis‑
tickou firmu v Bruselu, ale zjistil jsem,
že mě to táhne spíš k byznysu, že se
musím věnovat tomu. Jelikož jsem
mimo Českou republiku již od roku
2006, měl jsem možnost žít ve více
než deseti zemích světa, dlouhou
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dobu hlavně v USA. Credit Crunch
– zamrznutí úvěrového trhu, bohužel
zapříčinil, že západní svět bude dlouho
v krizi. Některé specifické oblasti
se z krize dokonce nevzpamatovaly
dodnes, třeba bankovnictví, realitní trh
nebo developerské činnosti.
Jednoho dne jsem byl na zasedání
v nějakém institutu EU v Bruselu,
vedle mě seděl děkan vlámské Vrije
Universiteit Brussel a nabídl mi,
jestli bych nechtěl studovat čínský
management. Souhlasil jsem. Čím dál
více mi dávalo smysl zaměřit se na Asii
a v roce 2010 jsem se tam přesunul.
Nejdříve jsem zvolil Peking, ale tam
jsem velmi rychle po několika měsících

pochopil, že by mi trvalo strašně
dlouho svůj byznys realizovat, tak jsem
sedl na vlak a vydal se přes celou
Čínu do Hongkongu, kde jsem začal
okamžitě podnikat.
V Hongkongu žiji již devět let a občas
zapomínám, jak se věci mají v západní
kultuře. Když cestujete mezi kance‑
lářemi, musíte přepínat i kulturně. To,
co funguje v Hongkongu, je například
ve Spojených státech úplně mimo.
Kdyby chtěl někdo zkusit podnikat
v Asii, doporučil bych mu, aby to prvně
zkusil v Hongkongu či Singapuru.
Ve svém podnikání se zaměřujete
na zakládání a růst firem. Sám sebe

označujete za „Start‑Up Business
Professional“ – co si pod tím mohou
naši studenti konkrétně představit?
Já jsem za posledních dvanáct
let rozjel přes deset firem a řada
z nich funguje dodnes. Některé se
samozřejmě nepovedly, ale tak nějak
si dokážu představit, jak musí byznys
hned od začátku fungovat. Nejlepší je
začít podnikat v oboru, který naprosto
neznáte, protože do toho vnesete
svoje ideály. A úplně nejlepší je, když
rozjíždíte firmu v cizině! To, že jste
prakticky neustále sami, vám dá sílu
soustředit se jen na to podnikání.
I v České republice budete sami,
pokud to s podnikáním myslíte vážně.
Je to brutální zápřah dělat věci jinak
v odvětví, kde vidíte profesionály
s desetiletými zkušenostmi. „Startup
professional“ je podle mě někdo, kdo
dokáže rozjet výdělečné podnikání
během pár měsíců či jednoho až dvou
let. Představte si, že vám teď řeknu:
„Odjeďte do Kuala Lumpur a rozjeďte
tam telekomunikační byznys.“ A to
jsem přesně udělal já a za pár měsíců
jsem ho prodal. Nebo úplně na začátku
v roce 2006, kdy jsme rozjížděli nopalo‑
vý chléb a pivo. Začínali jsme v Mexiku
prakticky s nulovými znalostmi a ono to
vyšlo. Samozřejmě, podnikání má dnes
úplně jinou podobu tehdy, kdy to bylo
hodně spartánské, ale klíčem stále je
dělat jej nízkonákladově a profitabilně.
Když jste na začátku a je to vaše první
podnikaní, tak prostě musí vydělávat
prakticky hned. Až nashromáždíte
nějaký kapitál, tak je vše jednodušší,
můžete jít do něčeho většího, kde
vývoj či licence stojí miliony dolarů,
a až tak nevadí, že zezačátku ztrácíte,
protože vytváříte hodnotu a může vás
někdo koupit i se ztrátou. Opravdu
zaleží na tom, do čeho se pustíte.
Založil jste firmu „Startupr“, která
se stala respektovanou mezinárodní
společností se šesti pobočkami
po celém světě. Zaměřujete se
na investiční, účetní a auditní služby
pro SME. Jak by Vašich služeb mohli
využít třeba absolventi PEF MENDELU,
kteří uvažují o založení vlastní firmy?
Těch služeb je plno, od investic
do startupu po využití našich služeb
třeba v compliance (soulad s pravidly,
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právními předpisy, směrnicemi
a etickým kodexem – pozn. red), kde
jsme nedávno rozjeli další podnikání
a nabízíme KYC (Know Your Client)
services. A před rokem jsme otevřeli
další firmu eqvista.com. Zaměřuje se
na správu podílových listů ESOP a cen‑
ných papírů a obligací firem, které je
rozdělují investorům a zaměstnancům.
Co je podle Vás úspěšný obchodní
model? Jakých základních pravidel by
se měl podnikatel držet, aby se stal
a zůstal úspěšným?
Jednoznačně disciplína a být na sebe
tvrdý. Buď si můžete nastavit laťku sami
a víte, kde je, anebo vám ji život dříve
nebo později nastaví sám. Když běžíte
a chcete přeskočit laťku, tak víte, kde
je, a její výška vás tak nepřekvapí. Jde
o to posouvat tu tyčku stále výš. Já
moc nevěřím na „overnight success“.
Dám vám příklad. Již za studií na PEF
MENDELU bylo mým cílem vydělat ně‑
jaké peníze a našetřit si na podnikání,
tak jsem jezdil na Work & Travel do USA
pracovat do restaurace, kde jsme
dělali čtyři měsíce průměrně 120 hodin
týdně. Tak jsem si domů přivezl každé
léto zhruba 25 tisíc dolarů a šetřil jsem
na první podnikání. Bez té disciplíny
by to nešlo. Takže můj závěr je, že jde
dělat věci z dlouhodobého pohledu
správně prakticky každý den.
Jste zastáncem nejnovějších
fintechových technologií. Myslíte si,
že v této oblasti podnikání mají české
firmy rezervy? A co byste konkrétně
doporučoval malým a středním
podnikům v této oblasti?
Česká fintech scéna je na velikost
našeho trhu výborná. Čeští zakla‑
datelé pochopili, že musí začínat už
s globálním produktem, ale prvně
využít ke startu náš trh, protože není
až tak saturovaný. Určitě zde však
chybějí investoři, kteří dokážou více
riskovat. Například v Silicon Valley či
v Hongkongu prakticky jen první krok
firmy – „Seed Round“, tzn. počáteční
investice na podporu průzkumu trhu,
jaký produkt se vlastně bude nabízet,
mohou být až 2,5 milionu dolarů. Pokud
dnes chcete dělat věci pořádně
a vyhlédnout si vyloženě niche market
(úzký segment trhu – pozn. red), tak
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můžete narazit na řešení úkonů, kterým
rozumí strašně málo expertů, a tam si
klidně můžete nechat zaplatit až stovky
dolarů za hodinu. Každý startup by
měl jít hned globálně a mít co nejdříve
cash‑flow, ono určitě nebude pozitivní,
ale ukáže, že je tam nosná myšlenka
a že klienti jsou ochotni za ni zaplatit.
Ale to jsou všechno známé věci. Moje
první firmy byly výdělečné, pak jsem
teprve mohl stavět něco většího a mít
delší ztráty. Pokud stavíte produkt,
který bude mít hodnotu, obětujete zisk
na úkor růstu. Tak to dnes startupy
dělají.
Jaké by bylo Vaše hlavní doporučení
pro studenty i absolventy PEF
MENDELU, kteří uvažují o založení
vlastního startupu? Na co zejména
nezapomenout, čeho se vyvarovat?
Pokud je to první firma, tak bych
určitě doporučil zaměřit se na něco,
co vydělává, a to do pár měsíců.
Člověka to totiž potom baví úplně
jinak. Vzhledem k tomu, že zakládáme
startupy, tak vidím dnes a denně, že
firma je navenek strašně úspěšná, ale
zakladatelé nemají peníze, protože ten
model je hned od začátku tak nasta‑
vený. Vždy, když jsem rozjížděl firmu,
tak mi musela vydělávat, a to okamžitě,
nikdy jsem neměl ten komfort zůstat
u rodičů, nebo si půjčit od kamarádů.
Takže určitě radím, aby na začátku
firma vydělávala okamžitě, pak teprve
zkoušet další věci. Stejně budete
pracovat šestnáct hodin denně, ale to
k tomu patří!
Můžete na základě svých zkušeností
srovnat obecné podmínky pro založení
firmy v České republice a v zahraničí.
V čem vidíte zásadní rozdíl?
V České republice si moc proces
založení firmy nevybavuji, ale vím, že je
nutné obcházet úřady a notáře a vše
je v papírové formě a trvá to hodně
dlouho. V USA nebo Hongkongu
můžete založit firmu během jedné
hodiny, klidně i o půlnoci. Ono to
vychází z toho nadšení. Jste digitální
nomád a žijete na Bali, dostanete nápad
a vzhledem k tomu, že Hongkong je
„the most friendly state to do business“,
tak si zvolíte právě tuhle jurisdikci. Jen
pozor, řada lidí si myslí, že Hongkong

má nulové daně, ale ve skutečnosti
je to 16,5 procenta, takže jen o něco
nižší než v České republice. Já osobně
bych založil firmu tam, kde bydlím a kde
jsou moje aktivity. Pokud jsou moji
zákazníci ve Finsku, tak ve Finsku, pokud
v Indonésii, tak tam. A pak je tu také
možnost otevírat pobočky. Technických
možností je spousta.
Kdybyste byl nyní na místě absolventa
PEF MENDELU, který chce založit
vlastní podnikání, v jaké oblasti by to
bylo? A s jakým minimálním kapitálem
je možné tyto vize uskutečnit? A kde
jej vzít?
Já bych to rozdělil na dvě kategorie,
pokud máte přístup k levným penězům,
tak bych určitě zvolil to, v čem vidím
perspektivu. Pokud nemáte investice,
tak určitě v oblasti, kde se dají
okamžitě vydělat. To jsou dvě odlišné
věci a dva odlišné přístupy. Ten první
je takový ten Silicon Valley přístup, že
máte vidinu a někdo tu vaši myšlenku
podpoří. A pak ta druhá, že vám chybí
peníze, tak musíte jít do toho, co vám
zajistí příjem. Takže ten minimální
kapitál je vlastně vaše startovací čára,
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buď peníze umíte sehnat a začít stavět
produkt, anebo je nemáte a musíte
hned vydělávat.
Je podle Vás člověk někdy příliš mladý
nebo naopak příliš starý na to, aby
založil vlastní podnikání? Jak zhodnotit
lidský faktor při zakládání firmy?
Vůbec ne, já jsem začínal, když mi
bylo 22 let. Znám šikovné podnikatele,
kteří začínali hned po střední škole.
Čas, místo a lidi kolem vás – to jsou
ty důležité komponenty. Takže pokud
podnikatel dokáže sestavit tým, může
začít kdykoliv.
Spíš bych chtěl ještě dodat, že hodně
důležité je neustále se vzdělávat.
Nemyslet si, že studium školou
končí. Opak je pravdou. To náročnější
studium začne, až když odejdete
ze školy. Základem úspěchu je jít spát
s myšlenkou, že jste se dnes v něčem
vědomostně zdokonalili. Bez těch
znalostí a permanentního vzdělávání
to nejde. To je jedna z věcí, co vás
škola naučí, vstřebávat velká kvanta
informací. Rozhodnu se pro nový druh
podnikání, začnu studovat, ono to
klidně může zabrat půl roku, než to
vůbec pochopím, a pak teprve můžu
implementovat svoje znalosti a tvořit
produkt. Informace můžete získávat
od konkurence nebo z knížek a hlavně:
spousta věcí je zdarma na internetu.
Takže pokud sebevzdělávaní dokáže
člověk přijmout hned na začátku
kariéry, tak dokáže rychle proniknout
do daného odvětví. No a pak je
na řadě fáze implementace.
Jak Vás mohou studenti PEF
MENDELU kontaktovat? Můžete
jim nabídnout třeba nějakou stáž
na dálku?
Jasná věc! Pokud mě
chcete kontaktovat, můžete
na tom@ incparadise. com. Určitě rád
pomůžu, hodně lidí se na mě obrací,
a když můžu, tak poradím. Dokonce
teď můžeme nabídnout i stáž buď
v USA, či Hongkongu, což bych určitě
absolventům PEF MENDELU doporučil,
protože podnikáme ve financích. Jsme
otevřeni přijetí nových kolegů jak
do týmu výzkumu a vývoje produktu,
tak i do oblasti softwarového
inženýrství.

Kdybyste měl PEF MENDELU
doporučit uchazečům o studium,
kterou zásadní informaci byste
vyzdvihl?
PEF MENDELU je parádně zaměřena
na zahraniční stáže a studium. Já
jsem využil dvakrát zahraniční studium
ve Finsku a Turecku a pak i stáž
v Belgii. Dále jsem mohl studovat
v Kanadě a přímo i v Bruselu. A v kom‑
binaci s přístupem učitelů hodnotím
tyto pobyty jako vynikající. Tohle si
myslím, že je moderní přístup k tomu,
jak se stát úspěšným. Když si toho již
na univerzitě naložíte co nejvíce, tak
je to úžasná průprava do života. Je jen
na studentech, kam to v životě chtějí
dotáhnout. Možnosti nemají hranice,
a to je na nich pěkné!

STANISLAV VEČEŘA – na PEF
MENDELU zažil jako
student přelomové období
listopadu 1989. Více
než čtvrt století působí
ve firmě Procter & Gamble,
posledních 15 let na vysokých
manažerských pozicích
generálního ředitele pro
západoafrický region, nyní
ředitele a člena správní rady
v Japonsku. Jako vysoký
manažer nadnárodního
koncernu považuje za velmi
nebezpečné jevy, které vedou
k izolaci a ztrátě, uzavřenost
a konzervatismus a za kritický
faktor svého úspěchu
ve vysokém byznysu označuje
umění odpočívat.

PEF MENDELU jste absolvoval
v roce 1992. Který obor jste si vybral
a proč jste se rozhodl právě pro něj?
Z jakého důvodu jste si vybral studium
na Provozně ekonomické fakultě naší
univerzity?
Můj otec pracoval v zemědělství a byl
absolventem oboru živočišná výroba.
V naší rodině byl také další absolvent

dnešní Mendelovy univerzity, můj bra‑
tranec, takže jsme měli na tuto školu
velmi úzkou vazbu. Mým prvotním
záměrem bylo studovat ekonomiku
zemědělství a začít pracovat jako
ekonom. V roce 1989 se ale spousta
věcí změnila a já jsem se chtěl uplatnit
v marketingu a managementu. Někdy
v roce 1990 jsem se začal intenzivněji
zajímat o management a v tomto roce
jsem se stal i zakládajícím členem
AIESEC Brno.
Co se Vám v souvislosti se studiem
na PEF MENDELU vybaví jako
první? Na co nebo na koho nejraději
vzpomínáte?
Bylo by toho hodně, ale určitě se
mi vybaví ta odlišnost studia před
a po listopadu 1989. Před listopadem
bych zmínil existenci vojenské katedry,
předmětů marxismus leninismus
a podobně. Po roce 1989 všechno
nabralo nový směr a k hlavním vzpo‑
mínkám určitě patří založení AIESEC
Brno a první kontakty se zahraničními
firmami, což bylo pro mě osudové.
S Procter & Gamble jsem se prvně
seznámil právě přes AIESEC.
V Procter & Gamble působíte
více než 25 let, posledních 15 let
na vysokých manažerských pozicích.
Které zkušenosti, znalosti a odborné
dovednosti rozhodly o tom, že jste zde
získal svou první pozici?
Nástup k Procter & Gamble byl
docela prozaický. Pracoval jsem jako
viceprezident pro AIESEC Brno a P&G
byl náš národní a brněnský partner.
Požádali nás tehdy o náborovou akci,
kterou jsem organizoval u nás na uni‑
verzitě. Akce byla velmi úspěšná,
a proto mi tehdejší obchodní ředitel
pro Čechy pan Jankovic nabídl, abych
se také zúčastnil pohovoru. I když
jsem byl teprve ve třetím ročníku,
pohovory jsem absolvoval a nastoupil
jsem přes léto jako stážista, a pak
na poloviční úvazek v posledním roč‑
níku. Bylo to náročné, protože jsem již
v posledním ročníku pracoval pro P&G
a zároveň dokončoval studium, ale to
mi dalo výhodu při dalším postupu.
Po promoci jsem nastoupil na plný
úvazek na svou první manažerskou
pozici unit manažera pro Jižní Moravu.
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Pokud jde o první vedoucí manažer‑
skou pozici, tedy generálního ředitele,
tak to byla souhra náhod. Pracoval
jsem v Singapuru a mým cílem bylo
stát se kandidátem na vedení některé
ze zemí v regionu. Většina z manažer‑
ských pozic byla tehdy obsazována
pracovníky z oblasti marketingu,
jenže já jsem měl hlavně zkušenosti
z obchodu. Nicméně se naskytla
příležitost v Nigérii, kde bylo hlavním
záměrem právě vybudování silné
obchodní organizace. A také jsem si
byl vědom mírného hendikepu oproti
kolegům z marketingového oddělení,
takže jsem firmě nabídl, že půjdu
do jakékoliv země. Ani ve snu by mě
tehdy nenapadlo, že dostanu Nigérii.
Postupem času jste se vypracoval
na post generálního ředitele Procter
& Gamble pro region západní Afriky
(Nigérie, Ghana, Senegal, Pobřeží
slonoviny). Jak byste popsal obchodní
podmínky v tomto regionu? Co Vás
nejvíce překvapilo – a třeba příjemně?
Celý pobyt v západní Africe byl
nezapomenutelný. Ale snad největším
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zážitkem je ta ohromná energie
místních lidí, kteří tam žijí v poměrně
složitých podmínkách. Jejich pozitivní
energie byla neskutečná a pomohla
mi k výborným výsledkům během mé
tamější práce. Vzhledem k investicím
bylo také zajímavé setkat se s politiky
a prezidenty několika států, včetně
Nigérie, Ghany, Senegalu a jiných.
Bylo to velmi úspěšné období. Podařilo
se nám prosadit mnohé investice
do afrického regionu. Pracoval jsem
také hodně externě. Snad největším
přínosem pro mě byla účast na sum
mitu USA a Afriky, kde jsem repre‑
zentoval P&G a americké investice
do tohoto regionu. Setkal jsem se
s představiteli americké vlády a vedl
diskuzi s poradci tehdejšího preziden‑
ta Baracka Obamy. Řešili jsme problém
obchodních tarifů a ekonomických
zón s hlavami předních afrických
států a s osobnostmi americké vlády
a ekonomiky, například s Michaelem
Bloombergem a dalšími.
V roce 2014 získal Procter & Gamble
pod Vaším vedením cenu Africa

Business Leadership Award
za pozitivní dopad na místní
společnost a využití obchodního
potenciálu k šíření humanity v tomto
regionu. Váš podpůrný program ovlivnil
přes 50 milionů dětí v 17 zemích
napříč celou Afrikou. O jaké konkrétní
výstupy se jednalo?
Toto ocenění bylo předáno právě
na již zmíněném summitu. Byla to
veliká pocta! Jednalo se o to, že
Procter & Gamble jednak do tohoto
regionu přímo investoval a za mého
působení jsme postavili několik výrob‑
ních závodů, jednak jsme měli rozsáhlý
dopad na zaměstnanost. Pracovali
jsme s neziskovými organizacemi
na programu čisté vody pro Afriku
a osobně jsem vystupoval na několika
fórech, kde se projednávalo širší
ekonomické otevření Afriky zevnitř.
Existuji totiž velké interregionální tarify,
které komplikuji vzájemný obchod
jednotlivých afrických států.
V současnosti působíte jako ředitel
a člen správní rady Procter & Gamble
v Kobe v Japonsku. Do jaké míry Vás
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ovlivňuje tamější firemní kultura?
Jak vnímáte japonský trh a způsob
obchodního jednání?
Japonsko je velmi zvláštní nejen svou
bohatou kulturní tradicí, ale i silným
charakterem, který je velmi odlišný
od Evropy nebo Afriky. Na otázku,
kolik je toho jiného v Japonsku
nežli jinde ve světě, je jednoduchá
odpověď, devadesát devět procent
je jiných než kdekoliv jinde na světě.
Na druhou stranu se mi však podařilo
úspěšně jednat s místními obchod‑
níky a nastavit strategie, které dnes
Japonsko vedou k postavení jedné
z nejrychleji rostoucích rozvinutých
zemí pro Procter & Gamble.
Firma Procter & Gamble byla největším
zadavatelem reklamy ve 20. století.
V roce 1939, pět měsíců po vynalezení
televizoru, měla premiéru první
televizní reklama Procter & Gamble
a podle prestižního marketingového
časopisu Advertising Age je P&G
označována za nejlepší marketingovou
firmu dvacátého století. Jak vidíte
možnou spolupráci absolventů PEF
MENDELU, kteří se chtějí věnovat
marketingu, a Vaší firmy?
U Procter & Gamble se nedíváme až
tolik na to, co konkrétně studujete.
Zajímá nás vaše osobnost, charakter,
co děláte mimo školu, jaké máte zájmy,
zda jste byli někdy vedoucím projektu
atd. Zkušenosti a předpoklady jsou
důležitější než známky, i když být
absolventem je samozřejmě podmínka
přijetí.
Mohli by se studenti PEF MENDELU
ucházet v Procter & Gamble o stáž
či praxi během studia? Na koho se
případně mohou obrátit?
Samozřejmě se o tyto pozice mohou
ucházet a rádi si s nimi pohovoříme.
Jak jsem již uvedl, i já jsem kdysi začí‑
nal jako stážista. Obraťte se na českou
pobočku Procter & Gamble, napište
nám na kariera@procter‑gamble.cz .
Na základě svých životních zkušeností,
čemu byste doporučil se během
studia více věnovat?
Určitě sbírat co nejvíce zkušeností,
ať už vedením kolektivu na univerzitě,
nebo mimo ni.

Pohybujete se v mezinárodní firmě,
která spojuje lidi různých kultur,
historie, zázemí. Co byste označil
za nejpodstatnější pro management
v takovémto společenství?
Za nejpodstatnější pro management
bych označil flexibilitu a otevřenost
jiným kulturám, což bohužel právě
v Evropě a celém světě dnes začíná
hrozivě chybět. Adaptabilita na nové
podmínky, poznávání a pochopení jiné
kultury, to jsou devízy, které vedou
k úspěchu. Uzavřenost a konzervati‑
smus vedou k izolaci a ztrátě a jsou
velmi nebezpečné.
Spousta firem nyní řeší skloubení
osobního života s pracovním
výkonem. Jak se Vy jako vysoký
manažer nadnárodního koncernu
díváte na poměr mezi flexibilitou
a produktivitou práce?
Na to mám zcela vyhraněný názor.
Úspěšný člověk musí umět odpočívat
a mít koníčky. Já jich mám nespočet,
můžete se přesvědčit na mém
YouTube pod Stvecera. Hlavní z mých
koníčků za posledních dvacet pět let
je potápění. Myslím si, že umět odpo‑
čívat, trávit čas s rodinou a přáteli je
velmi kritický faktor úspěchu.
Kdo Vás nejvíce ovlivnil ve Vaší kariéře
a jak Vám k ní přispěla PEF MENDELU?
Určitě mě ovlivnil můj táta, který
byl mým vzorem. Pak jsem měl
mimořádné štěstí na svého druhého
manažera, který měl na mne obrovský
vliv v devadesátých letech a poslal
mě na první stáž do USA. Jsem s ním
v kontaktu dodnes, i když je už dávno
v důchodu.
Na PEF MENDELU jsem měl možnost
využít zahraniční praxe. Byl jsem ještě
v Sovětském svazu, v létě roku 1989,
a pak v roce 1990 ve Švédsku. To
mě nastartovalo na můj mezinárodní
život a také připravilo na mnohé
nepředvídatelné situace, tedy hlavně
pobyt v SSSR. Celkově bych ze školy
zdůraznil naučení se spolupráce
s ostatními a využití znalostí práce
s lidmi a jejich vedení.

KRÁTKÁ ZPRÁVA

Projekt INTEKO
Letos v srpnu skončil tříletý projekt
INTEKO, který se zabýval inovativními
technologiemi kompostování. Hlavním
cílem projektu bylo pomocí aplikace
kvalitnějšího kompostu zlepšit ochranu
životního prostředí, zvýšit účinnost
zdrojů živin v odpadovém hospodář‑
ství ve vztahu k půdě a snížit znečiš‑
tění vod. Výstupem je příručka pro
kompostáře (Manuál kvality) zaměřená
na standardizaci metody určení kvality
a zralosti kompostu.
Polními pokusy realizovanými v rámci
projektu bylo ověřeno, že přídavek
kompostu, nejkvalitnější a současně
stabilizované organické látky, regene‑
ruje půdní biologickou aktivitu, a tím
urychluje obnovu půdních agregátů.
Indukovaná těsnější spolupráce
rostlin s půdními mikroorganismy vede
ke zlepšení kvality organické hmoty
a k regeneraci vodního režimu v půdě.
Mendelova univerzita v Brně byla
jedním z partnerů v projektu INTEKO,
který se uskutečnil v programu
Interreg Rakousko – Česká republika.
Leadpartnerem projektu byla spo‑
lečnost ZERA – Zemědělská a eko
logická regionální agentura, z. s. , dále
na projektu univerzita spolupracovala
s rakouskými partnery Bioforschung
Austria a BAW – Spolkovým vodo
hospodářským úřadem.
TEXT: Jaroslav Záhora, Jana Vavříková
FOTO: Jaroslav Záhora
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ŠELMY SE VRACEJÍ DO ČESKÉ
KRAJINY
Šelmy se vracejí do české krajiny. K vlkům a rysům se v loňském
roce přidal i medvěd. Jde o celoevropský trend. Symbolem návratu
šelem do člověkem pozměněné krajiny jsou zejména vlčí smečky,
které už kolonizovaly západ Polska, Německo a také části České
republiky, říká Martin Duľa z Ústavu ekologie lesa Mendelovy
univerzity v Brně.
TEXT: Filip Vrána
FOTO: Martin Duľa, Hnutí DUHA Olomouc
„Vlci velmi efektivně využívají potravní
nabídky, v lesích máme historická
maxima divoce žijících kopytníků.
Dostatek přirozené potravy je hlavním
faktorem, dalším je dostatek přirozeného biotopu. Vlci jsou ale schopni se
adaptovat a dokážou se přizpůsobit
české krajině,“ vysvětluje Duľa, který
společně s kolegy eviduje na území
České republiky 16 vlčích teritorií
a v jejich rámci deset smeček, pět párů
a jednoho teritoriálního jedince.
Jde přitom o počty za sezonu
2017–2018. „Podle nárůstu trendu vlčí
populace očekáváme, že počet párů
se od té doby zvýšil. U rysa máme dvě
stabilní populace. Šumavskou, která
má okolo 60–80 jedinců, a karpatskou
na československém pomezí, kde
každoročně zaznamenáváme 10 až
12 dospělých jedinců. Medvěd se primárně vyskytuje na československém
pomezí a počet jedinců odhadujeme
na tři až pět,“ uvedl Duľa.
Výskyt medvěda vzbudil velký zájem
médií i veřejnosti zejména koncem loňského roku, kdy docházelo především
na Valašsku ke ztrátám na hospodářských zvířatech. Vědci následně zjistili,
že jde o medvědici, která se pohybuje
v širším regionu severní Moravy.
„Medvěd se historicky
v Moravskoslezských Beskydech
vyskytoval. Tím, jak jeho polulace
na Slovensku roste a expanduje,
můžeme očekávat, že v nejbližší době
budeme mít stabilní populaci medvěda
i v ČR,“ uvedl Duľa, který společně
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s kolegy odchycené medvědici nasadil
obojek, a může tak sledovat její pohyb
v krajině. Za první dva týdny intenzivního monitoringu medvědice urazila
minimálně 132 kilometrů, tedy průměrně 9,5 kilometru za den. Většinou se
pohybuje v lese, odkud přichází více
než 92 % veškerých záznamů o jejím
pohybu. „Tato medvědice se pohybuje
na velkém území a může urazit i desítky
kilometrů za jeden den. Jsou však
i jedinci, kteří mají vytyčený mnohem
menší domovský okrsek,“ uvedl Duľa.
Vědci budou medvědici, která se usadila v Beskydech, pozorovat dlouhodobě.
Naopak ztratili kontakt s rysem, který
pobýval v Moravském krasu. O pomoc
proto požádali veřejnost. Za tři měsíce
po vyhlášení pátrání po rysu Kryštofovi
dostali několik desítek podnětů o jeho
možném výskytu v Moravském krasu
a jeho blízkém okolí. Potvrdit opětovný
výskyt rysa v regionu se jim ani přesto
nepodařilo. Informace, které lidé hlásili,
se většinou týkaly přímých pozorování,
která nebyla podložená žádnou fotografií, nešlo je tedy ověřit. Výzkumníci
přesto dál vyzývají veřejnost, aby jim
svoje podněty hlásila na mailu
stopy@selmy.cz.
Rys Kryštof, který v roce 2016 překonal
mnoho bariér, aby se dostal z Karpat až
do Moravského krasu, je tak od loňského podzimu stále nezvěstný. Mladý
samec byl pro účely telemetrického
sledování v červnu 2017 odchycen
a vybaven GPS obojkem. Výzkumníci
následně získali unikátní časoprostorové údaje, poznatky o prostorové

aktivitě a habitatových preferencích
rysa, které odrážejí přizpůsobivost
jedince po jeho návratu na území,
kde se dlouhodobě nevyskytoval.
Vědci například zjistili, že velikost
ročního domovského okrsku mladého
samce obývajícího území Moravského
krasu přesáhla 360 km2. Rys Kryštof
se kromě intenzivního turistického
ruchu adaptoval i na frekventované
silnice, které během sledování překonal
nejméně 673krát. Oblíbenou kořistí
byl jednoznačně srnec, alternativou
ve 24 procentech případů muflon.
Dlouhodobé přežívání rysa ve střední
Evropě je podle vědců závislé
na schopnosti přesunu mladých
jedinců mezi stávajícími izolovanými
populacemi, které jsou například
na Šumavě. Místo toho ale mladí
rysové, kteří se vydají na delší potulky
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mimo jádrová území, beze stopy mizí či
umírají pod koly aut. Osud rysa Kryštofa
je symbolický a podobný osudu
mnoha mladých rysů z Pošumaví nebo
z Moravskoslezských Beskyd, kteří ze
svých teritorií po několika letech beze
stopy mizí. Poslední publikované studie
a konkrétní případy potvrzují, že hlavní
příčinou mortality rysů a stagnace
populací je na středoevropské úrovni
ilegální lov. V České republice stále
chybí efektivní strategie, která by vedla
k odhalení a vyšetření případu pytláctví
velkých šelem.
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MENDELOVA UNIVERZITA ZÍSKALA STUDENTSKÉ
AMBASADORY PŘI AKTIVITĚ „EU CAREERS”
Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO) zahájil spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně
s cílem zprostředkovávat studentům MENDELU pracovní nabídky, stáže i další zajímavé příležitosti
v institucích Evropské unie. Ambasadory této aktivity se stali Jiří Močidlan a Filip Vojáček z Fakulty
regionálního rozvoje. Tito studenti jsou v kontaktu s kompetentní osobou na úrovní Evropské unie
a předávají nabízené příležitosti studentům MENDELU v nově vzniklé facebookové skupině „EU
Careers MENDELU Brno”. Oba ambasadory bychom vám proto rádi představili. Co je přimělo přijmout
tuto funkci a proč si myslí, že je podpora praktických zkušeností studentů potřeba?
Dozvíte se v následujícím rozhovoru.
TEXT: Kateřina Čechová
FOTO: AVC
Jak jste se dostali k funci EU ambasadora a proč jste
se ji rozhodli přijmout/vykonávat?
Filip Vojáček
FRRMS, bakalářské
studium, Regionální rozvoj

Jiří Močidlan
FRRMS, bakalářské
studium, Mezinárodní
teritoriální studia

Filip Vojáček:
O příležitosti ucházet se o funkci ambasadora EU
jsem se poprvé dozvěděl přímo ve středu samotné
instituce EU, v Bruselu. Stalo se tak v prosinci 2018,
když jsme se s dalšími kolegy a vyučujícími z fakulty
vydali na exkurzi do Bruselu.
Jelikož jsme se nejvíce informací o těchto příležitostech dozvěděli právě v Bruselu, spoustu z nás
napadlo, proč se tyto stáže více nepropagují přímo
na půdě naší univerzity. Je to skvělá příležitost jak
získat nové zkušenosti, naučit se novým věcem
a také skvělý způsob, jak obohatit svoje CV.
Jiří Močidlan:
K funkci ambasadora jsem se dostal přes exkurzi
v Bruselu v institucích Evropské Unie. Právě tam jsem
se o té možnosti dozvěděl a bohužel, nebo možná
bohudík, říkám téměř na všechny nabídky ano. Tuto
funkci jsem se rozhodl vykonávat z jednoduchého
důvodu – protože podporuji projekt Evropské Unie
a přijde mi důležité, aby se šance pracovat v této
instituci dostala i k našim studentům. Věřím, že je
mezi námi spousta schopných lidí, kteří na to mají, jen
se třeba zdráhají přihlásit. A to snad změníme.
Myslíte si, že je pro studenty důležité získávat
odborné zkušenosti již při studiu?
Filip Vojáček:
V dnešní době, plné konkurence, je třeba, aby se
studenti individuálně a hlavně z vlastní vůle věnovali
osobnímu i profesnímu rozvoji již při svých studiích.
Jak může člověk nabrat zkušenosti vhodné do života?
Jednou z velmi kvalitních možností je účast na projektu EPSO. Budoucnost a prospěšný hospodářský růst
tkví v mezinárodní spolupráci, ve vzdělání a v praxi.
Tudíž student, který se účastní tohoto nebo jiného,
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stejně kvalitního projektu zvyšuje
svou konkurenceschopnost na pracovním trhu. Navíc to přímo vypovídá
o samotné osobnosti konkrétního
studenta. Říká to něco o jeho
přístupu k práci a o jeho hodnotovém
žebříčku.
Jiří Močidlan:
Určitě ano. U většiny lidí to asi začíná
klasickým Erasmem, ale nemělo by
to tam také končit. Myslím si, že
jako studenti se musíme opravdu
snažit získávat odborné zkušenosti
už během studia, protože samotná
škola nám sice dá skvělý základ, ale
to, co nás činí zajímavými pro trh
práce, jsou právě zkušenosti navíc. To,
že již během studia projevíte snahu
a angažovanost vám nikdy nemůže
uškodit, protože i špatná zkušenost
může být přínosná a špatná reklama je
pořád reklama. Budoucí zaměstnavatel
se bude dívat především na vaše
pracovní zkušenosti, tak neváhejte
a hurá na stáže, ať máte nabouchaný
životopis!

FRRMS PŘEDSTAVUJE PUŠTÍKA
FRANTU, MASKOTA FAKULTY
Fakulta regionální rozvoje (FRRMS) představila na začátku
letošního roku svého maskota puštíka Frantu. Hned po svém
oficiálním představení začala tato sova fakultu reprezentovat
na nejrůznějších propagačních materiálech a předmětech a těší
se velké oblibě jak u studentů, tak u zaměstnanců. Jak vlastně
vznikla myšlenka na fakultního maskota a proč vyhrál právě
puštík?
TEXT: Redakce

Praxe v ČR, nebo praxe v zahraničí?
Filip Vojáček:
Na otázku, jestli je lepší praxi, a to
jakoukoli s určitou vypovídající
hodnotou, vykonat v tuzemsku, či vycestovat za hranice státu, nemůžeme
naleznout jedinou správnou odpověď.
Každá mince má dvě strany a to platí
i u problematiky stáží. Nicméně každá
činnost, která nás jistým způsobem
posouvá dál a přináší nám nový
pohled na život, stojí za to.
Jiří Močidlan:
Obojí má svoje výhody a nevýhody,
ale za mě jednoznačně praxe v zahraničí. Naučíte se jazyk, poznáte nové
lidi, získáte nový pohled na svět, obohatíte se ve všech směrech a nikdy
toho nebudete litovat. Ačkoliv to zní
jako klišé, tak je to pravda, kterou poznáte jedině tak, že někam vyrazíte.
Ať už začnete u studijního pobytu,
nebo u pracovní stáže, vždycky Vám
to přinese zkušenosti k nezaplacení.
A čím více času strávíte jako studenti
v zahraničí, kdy se musíte starat sami
o sebe a občas se trochu „kousnout“,
tím snazší to pro Vás v budoucnosti
bude, a to téměř ve všem!

Výběr konkrétního zvířátka nechalo
vedení fakulty na studentech. „Členové
vedení fakulty jsou rádi, když se studenti aktivně zapojují do chodu FRRMS
a podílejí se na rozhodnutích, která se
jich týkají nebo je nějakým způsobem
reprezentují. Ve spolupráci se Zoo Brno
jsme vybrali celkem pět zvířátek, která
v té době neměla žádného sponzora.
Nechtěli jsme přispívat na zvířátko,
které již má adoptivní rodiče, protože je
pořád hodně těch, které si dosud nikdo
nevybral,“ uvedla PR manažerka FRRMS
Kateřina Čechová.
O pěti finalistech pak hlasovali studenti
i zaměstnanci prostřednictvím ankety
na Facebooku a vyhrál právě puštík.
„Osobně si myslím, že velkou roli hrála
jeho roztomilost a taky fakt, že sova je
symbolem moudrosti,“ říká Čechová,
podle které má puštík pozitivní ohlas
a studenti i zaměstnanci mu začali říkat

Franta podle prvních písmen zkratky
FRRMS.
Následně fakulta začala ptáka používat jako grafický prvek na interních
informačních materiálech „Protože se
tam krásně vyjímal, řekli jsme si, že je
perfektním adeptem na reprezentanta
fakulty. Aby byl Franta opravdu ‚náš’,
unikátní a neopakovatelný, vyhlásili
jsme soutěž o autorskou kresbu. Sešlo
se nám mnoho nádherných a nápaditých návrhů, ale srdce nám ukradla
kresba slečny Hany Gallové, studentky
LDF, které také tímto za ztvárnění
Franty děkujeme,“ uvedla Čechová.
Samotnou grafičku, která studuje
na MENDELU design nábytku, motiv
puštíka zaujal, takže pro ni výtvarné
zpracování bylo výzvou. „Těší mě
potkávat Frantu na taškách v areálu
školy. Doufám, že bude fakultu dobře
reprezentovat,“ uvedla studentka.
A co na nového maskota fakulty říká
její děkan Jiří Schneider? Podle něj má
nyní fakulta o kousek blíž k puštíkům,
Zoo Brno, městu Brnu a v konečném
důsledku i hezčí propagační materiály.
„Věřím, že je tato aktivita prospěšná
nejen nezanedbatelnou částkou, kterou
jsme na puštíky přispěli, ale i tím, že
nejen my, ale jakákoliv univerzita tak
ukazujeme dalším potenciálním dárcům, že je to užitečná a následováníhodná činnost. Člověk díky kulturnímu
prostředí automaticky vnímá a občas
i dělá věci, co jsou dobře, v pořádku,
správně, a věci, které dobře nejsou,
a ani nad tím nepřemýšlí. Toto je jedna
z mnoha každodenních maličkostí,
z jejichž vykonání máme radost,“ uvedl
Schneider.
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SUCHO SNIŽUJE KVALITU SLADOVNICKÉHO JEČMENE
TEXT a FOTO: Filip Vrána
Sezonní výkyvy počasí, zejména
déletrvající sucho, způsobují problémy
v produkci sladovnického ječmene,
tedy plodiny, která má v Čechách
a na Moravě mnohasetletou tradici.
Vědci budou nyní hledat cesty, jak
kvalitu této klíčové suroviny pro
výrobu piva do budoucna zajistit
i v prostředí měnícího se klimatu.
Stále častější výskyty extrémních
povětrnostních podmínek totiž vedou
k tomu, že ječmen jarní nemá dosta
tečnou kvalitu, protože porosty včetně
nalévajících se obilek předčasně
zaschnou. Také produkce ječmene
ozimého není ke sladování ideální.
Na čtyřletém projektu strategie
minimalizace dopadů sucha na udrži
telnou produkci a sladovnickou kvalitu
ječmene participují vědci z Mendelovy
univerzity v Brně.
Řešení problému má přinést multi
disciplinární přístup zahrnující gene
tiku, molekulární biologii a klasické
metody hodnocení výchozích odrůd
a linií, a to za účelem tvorby nových
kombinací. „Naším cílem je získat ma
teriál k vyšlechtění odrůd schopných
dosáhnout dobrých kvalitativních pa
rametrů i ve stresových podmínkách.
V případě ječmene jarního budeme
hledat genotypy schopnější vyrovnat
se se suchem. V případě ječmene ozi
mého pak ty se sladovnickou kvalitou,
kterým rychlý vývoj na jaře v důsledku
možnosti využití zimní vláhy poskytuje
větší šanci uniknout suchu v době
tvorby a zrání zrna,“ uvedl proděkan
Agronomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně Radim Cerkal, který
začínající výzkum podpořený Národní
agenturou pro zemědělský výzkum
na univerzitě povede.
Sezonní problémy mají za následek jak
snížení výnosu, tak i zhoršení kvality
nežádoucím zvýšením obsahu dusí
katých látek. Tyto problémy se týkají
celé Evropy, v podmínkách České
republiky pak zejména Hané, Polabí
nebo jižní Moravy. Jarní sladovnický
ječmen je plodina s krátkou vegetační
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dobou a malým kořenovým systé
mem. Klimatická změna na ni proto
dopadá více než na jiné rostliny. Navíc
zemědělci stále častěji nahrazují jarní
plodiny ozimy, aby se vyhnuli ztrátám.
Sladovny se pak musí vyrovnat s men
ším množstvím kvalitní suroviny, která
je logicky i dražší než v minulosti.
Jedním z možných řešení problému
je zaměřit šlechtění na mohutnost
kořenového systému. „Zde ale vidím
přínos pouze pro případy letního sucha.
Pro situace posledních let, kdy bylo
výrazné sucho na jaře, bude tento prin
cip neúčinný, protože rostliny nebudou
schopny mohutný kořenový systém
vůbec vytvořit,“ uvedl vedoucí brněn
ského pracoviště Výzkumného ústavu
pivovarského a sladařského Vratislav
Psota s tím, že řešení je nutné hledat
i jinde, například u ječmene ozimého,
který má jako sladovnická surovina více
než stoletou historii, ale většina odrůd
nemá potřebnou sladovnickou kvalitu.
Základními požadavky na sladovnický
ječmen jsou vysoký podíl zrna s veli
kostí nad 2,5 mm, vysoká a vyrovnaná
klíčivost, vysoký extrakt a aktivní
hydrolytické enzymy, které následně
zúročí sládci při výrobě piva.

Vědci v posledních letech zkou
mají například vztah mezi draslíkem
a schopností rostlin odolávat stresu.
Draslík hraje důležitou roli v regulaci
vývoje rostlin a má vliv na aktivaci
enzymů, které se podílejí na tvorbě
organických látek, bílkovin a škrobu
využívaných při výrobě piva. Zajištění
dostatečné dostupnosti draslíku
ve stresových podmínkách může být
řešením udržení správného vývoje
rostlin, a tedy i k dosažení potřebné
sladovnické kvality zrna ječmene.
„Vlny v produkci a kvalitě sladovnické
ho ječmene tu byly vždy, ale nyní jsou
výkyvy opravdu obrovské a bude se
to zhoršovat,“ uvedl Ivan Chramosil,
který sládkoval přes 40 let v legen
dárním pražském pivovaru U Fleků,
a patří tak k nejzkušenějším lidem
v tuzemském pivovarském oboru.
„Loňský rok byl jeden z nejhorších,
co pamatuji. Nejen na parametry
ječmene, ale i na výnos z hektaru.
Když vyjde špatně produkce sladov
nického ječmene, tak ve sladovně
s tím mohou udělat už jen minimum.
Aby pak bylo pivo dostatečně kvalitní,
nese to velké nároky na sládky,“ uvedl
Chramosil.

ROZHOVOR  MENDEL GREEN

ARCHITEKTI OCENILI
PROFESORA OTRUBU

KRÁTKÁ ZPRÁVA

TEXT: Redakce
FOTO: ČKA

K pramenům zahradní
a krajinářské tvorby
do Itálie

Profesor Mendelovy univerzity v Brně Ivar Otruba se stal historicky prvním kraji
nářským architektem, který byl oceněn Poctou České komory architektů. Ocenění,
které v červnu převzal, vnímá jako poctu pro celý obor. Odborná porota jednohlas
ně ocenila profesora Ivara Otrubu nejen za celoživotní přínos v oboru krajinářské
architektury, ale i za přínos při výchově a formování budoucích krajinářských
architektů. Připomenula, že v době jeho studií „se školení krajinářských architektů
v našich zemích teprve začínalo formovat a nebylo z čeho vycházet“, velkou
měrou se proto věnoval samostudiu. Zajímal se také o výtvarné umění a umění
obecně. Porota také ocenila mimořádnost brněnské botanické zahrady a arboreta
vybudovaného podle vlastního návrhu Ivara Otruby. „Během patnácti let zde vznikla
jedinečná sbírka rostlin, jejíž ucelenost, vědecké i výtvarné pojetí bylo a stále je
na evropské úrovni,“ oceňují porotci.
Botanickou zahradu MENDELU Otruba dodnes považuje za svoje největší dílo.
Patří k oázám klidu v centru Brna stejně jako park Lužánky, na jehož rekonstrukci
se rovněž podílel. Ocenění od profesní organizace Otrubu, který se narodil v Kyjově
a žije v Brně, potěšilo. „Člověk má nějaké uznání, nežil nadarmo,“ řekl v reakci
s nadsázkou Otruba.
Otruba je autorem návrhů mnoha krajinářských děl u nás i v zahraničí – i ve svých
85 letech stále navrhuje a realizuje lázeňské parky, obnovy historických zahrad
a parků, botanické zahrady a arboreta, hřbitovy i rodinné zahrady. Zabývá se také
zahradnickým výstavnictvím. Výrazně se zapsal svojí pedagogickou činností i jako
autor odborných publikací, současně je také významným popularizátorem evropské
zahradní a krajinářské architektury.

Každoročně se studenti oboru
Zahradní a krajinářská architektura
ze Zahradnické fakulty MENDELU
vydávají na studijní cestu po význam
ných evropských zahradách. Vloni
měli možnost navštívit skvosty italské
renesanční zahradní tvorby v tak
významných centrech umění, jakými
jsou Florencie, Benátky, Řím, Verona,
Siena či Neapol. Podobně jako umělci
v dobách dávno minulých, tak i naši
studenti se vydali na cestu se zámě
rem zažít mistrovská díla našich předků
„na vlastní kůži” a pochopit prostředí,
ve kterém navštívené zahrady vznikaly.
Studijní cesta všechny zúčastněné
jistě nesmírně obohatila a v jejich myš
lenkách nebude dlouho zapomenuta.
Prostřednictvím štětce studenta
Jakuba Neumanna a jeho čiré radosti
z malby temperovými barvami brzy
začaly na jeho obrazech zahrady znovu
ožívat. Díky pořízeným fotografiím se
některé zpustlé či chátrající zahrady
opět probudily k životu. Vracely se
však také vzpomínky na rozpálená
italská města a jejich zahrady, které
se pro novodobé poutníky stávaly
pohostinnou oázou. Jejich četné vodní
hříčky je přitahovaly jako magnet.
Mnoho obrazů proto zachycuje umělé
jeskyně, kašny, fontány či výhledy
do krajiny ze stinných koutů zahrad,
kde se všichni cítili tak příjemně. Jakub
nakonec vytvořil ucelenou kolekci
obrazů, kterou během května a začátku
června vystavil v lednickém kampusu
ve vestibulu budovy D a mnohým, kteří
se cesty v minulosti zúčastnili, tak oživil
vzpomínky.
TEXT: red / FOTO: AVC
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MENDELU OTEVŘE MEZIGENERAČNÍ UNIVERZITU
Téma mezigeneračního dialogu má v zahraničí své stálé místo a začíná se úspěšně rozvíjet i v České
republice. Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity se tomuto tématu také aktivně věnuje
a výsledkem její práce bude říjnové zahájení výuky na Mezigenerační univerzitě. Půjde o první
Mezigenerační univerzitu na Moravě a teprve druhou v České republice.
TEXT: Martina Urbánková, Lenka Kamanová
FOTO: ICV
Při současném trendu stárnutí
lidské populace považují odborníci
mezigenerační aktivity, založené
na sdílení znalostí a dovednosti mezi
generacemi, za efektivní nástroj
pro zlepšování sociální soudržnosti
společnosti a zmenšování pomyslné
propasti mezi seniory a mladými
lidmi. Zlepšení porozumění mezi
generacemi je i hlavním cílem projektu
Mezigenerační univerzity MENDELU.
„Prostřednictvím Mezigenerační
univerzity bychom chtěli dát ba
bičkám, dědečkům a jejich vnoučatům
prostor k tomu, aby spolu nevšedním
způsobem strávili více času, získali
přitom nové znalosti a dovednosti
a zároveň spolu sdíleli i ty svoje
stávající“ říká autorka projektu
Lenka Kamanová, vedoucí Univerzity
třetího věku MENDELU, a dodává: „Pro
posluchače Mezigenerační univerzity
proto připravujeme sérii praktických
terénních cvičení, jejichž místa konání
jsme vybírali tak, aby byla pro všechny
zúčastněné atraktivní a aby účastníci
poznali, jak široký záběr Mendelova
univerzita má.“
Terénní cvičení, která jsou tradiční
formou výuky na naší univerzitě,
budou probíhat v prostorech, jako jsou
např.:

•
•
•
•

poloprovozy Agronomické fakulty;
Tematické zahrady Zahradnické
fakulty v Lednici;
Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny – arboretum Řícmanice;
Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny – arboretum Křtiny;

Výuka v pilotním ročníku Mezigenerač
ní univerzity začne v říjnu tohoto roku,
poběží v zimním i letním semestru
akademického roku 2019/2020 a bude
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zakončena slavnostním vyřazením vel
kých i malých posluchačů. Vzdělávací
program je určen pro prarodiče a jejich
vnoučata ve věku 9–13 let a jeho
kapacita bude přibližně 40 osob.
Autorkou projektu Mezigenerační
univerzity je Lenka Kamanová, vedoucí
Univerzity třetího věku MENDELU,
která působí na Institutu celoživotního
vzdělávání MENDELU. Lenka Kamanová
se mezigenerační komunikaci odborně
věnuje už 10 let a je spoluautorkou
několika odborných publikací na toto
téma.

Mezigenerační sdílení je vymezeno
jako jedna z oblastí podpory v rámci
politiky stárnutí České republiky.
Podporu mezigeneračních aktivit zmi
ňuje v dokumentu Plán zdraví města
Brna 2018–2030 i Magistrát města
Brna, který projektu Mezigenerační
univerzity MENDELU přidělil dotaci
ve výši 50 000 Kč. Tímto projektem
chce Institut celoživotního vzdělá
vání MENDELU pomoct naplnit výše
deklarované priority politiky stárnutí
a podpořit aktivní stárnutí a spolupráci
různých generací.

  MENDEL GREEN

U3V MENDELU JE SOUČÁSTÍ
MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU
Univerzita třetího věku MENDELU se zapojila do mezinárodního projektu IDEMASAP 50+,
kterého se vedle naší U3V účastní další čtyři zahraniční univerzity třetího věku ze Slovenska, Polska,
Portugalska a Španělska. Projekt se mimo jiné zaměřuje na vzájemné sdílení zkušeností a výměnu
dobrých příkladů z praxe v oblasti vzdělávání seniorů, a to prostřednictvím osobních setkání
posluchačů ze zapojených univerzit třetího věku.
TEXT: Martina Urbánková, Tereza Vychopňová, Lenka Kamanová
FOTO: Lenka Kamanová
sítích, a vylepšují si tak příjemným
způsobem své jazykové znalosti.
Všichni účastníci projektu se už teď
těší na další mezinárodní setkání,
které se uskuteční 4.–6. 9. 2019
na Mendelově univerzitě v Brně.
Jeho organizátorem bude Univerzita
třetího věku MENDELU, která pro
skupinu přibližně 50 hostů připravuje
prohlídku naší Univerzity třetího věku,
Botanické zahrady a arboreta, návštěvu
potravinářských poloprovozů MENDELU
a oblíbené tvořivé workshopy.
Součástí programu bude i setkání
lektorů rukodělných workshopů ze
všech zúčastněných univerzit třetího
věku, kteří si budou vyměňovat
své zkušenosti s organizací těchto
workshopů.

Mezinárodních setkání je po dobu
trvání projektu IDEMASAP 50+
naplánováno celkem pět. V květnu
proběhlo jedno z nich na univerzitě
Associação Rede de Universidades da
Terceira Idade v portugalském městě
Almerim, trvalo tři dny a nechybělo
na něm ani 8 posluchačů z Univerzity
třetího věku MENDELU a 2 jeho
pracovnice. Stěžejní náplní setkání
byly workshopy, které pro všechny
zúčastněné připravilo centrum pro
seniory Universidade Sénior Rainha
Dona Leonor. Senioři si pod vedením
zkušených lektorů vyzkoušeli vyšívání
tradiční portugalské krajky, hru
na hudební nástroje, divadlo i práci
v keramické dílně. Vedle rukodělných
činností nechyběla ani prohlídka místní
farmy a historického města Santarém,

ale především sport. Konkrétně
„chodící fotbal“ (Walking Football),
který je v Portugalsku novou a rychle
se rozvíjející sportovní aktivitou. Ta
byla pro české účastníky sice nová,
ale přesto se u nich setkala s velmi
pozitivním ohlasem.
„Na mezinárodním setkání jsme získali
hodně nových zkušeností a praktických
tipů, díky kterým budeme moct
v budoucnu vylepšit naše vzdělávací
aktivity pro seniory,“ hodnotí cestu
do Portugalska Lenka Kamanová
z Univerzity třetího věku MENDELU.
Posluchači U3V MENDELU během
setkání v Portugalsku poznali spoustu
nových přátel, se kterými i po návratu
domů zůstávají v kontaktu. Vyměňují si
e‑maily, sdílejí své zážitky na sociálních

O projektu
Projekt IDEMASAP 50+ probíhá
v rámci programu Erasmus+
a jeho koordinátorem je Univerzita
třetího věku při Technické univerzitě ve Zvoleně. Dalšími účastníky
projektu jsou univerzity třetího
věku z České republiky, Polska,
Portugalska a Španělska. Hlavním
cílem projektu je zlepšování sportovních a rukodělných dovedností
seniorů prostřednictvím sdílení
zkušeností a osvědčených postupů
v oblasti vzdělávání seniorů, a to
na mezinárodních setkáních.
Tato setkání organizuje vždy
jedna ze zapojených U3V. Projekt
začal v září 2018 a pokračuje až
do června 2020.

47

MENDEL GREEN

 

STUDENTI FRRMS NA FILIPÍNÁCH
Značení turistických tras známé z českých médií není jedinou aktivitou, kterou studenti MENDELU na Filipínách
podnikají. Tradice studentských stáží v této zemi trvá už půl dekády. S výjezdy do této destinace začali studenti
LDF, na které dnes navazují i ti z FRRMS. Výhodou pro ně je jak samotná venkovská krajina této rozvojové
země, tak možnost mít základnu v rezidenci manželů Brázdilových (Czech Beach House) na ostrově Guimaras.
Brázdilovi nejen že nabízejí ubytovací a stravovací služby evropského standardu, ale také řídí neziskovou
organizaci Helping Hands for Guimaras, která v mnohých ohledech nadchla svým rozměrem právě studenty
oboru Mezinárodní a teritoriální studia.
AUTOR: Kateřina Čechová

„V prvé řadě je potřeba zdůraznit,
že spolupráci s Filipínami formou
studentských stáží začal budovat již
před 5 lety doc. Kupec z LDF a jemu
vděčíme nejen za zprostředkování
kontaktů, ale také za názorné před
stavení této destinace. V této oblasti
vnímáme silný potenciál pro praktické
uplatnění znalostí a dovedností našich
studentů v praxi. Dále pak navazování
a prohlubování potřebných kontaktů
jak s akademickými pracovišti, která
o spolupráci jeví zájem, tak se samo
správnými orgány a neziskovými
organizacemi s cílem pochopit jejich
očekávání a praktického uplatnění
našich studentů i kolegů. Vše ovšem
závisí na dostupném financování
a nepřetržitém kontaktu s novými
kolegy,“ říká Aleš Ruda, vedoucí Ústavu
environmentalistiky a přírodních zdrojů
FRRMS.

do „jiného“ světa, a uspořádat si
tak vlastní priority, protože v těchto
destinacích teprve ocení kvalitu
života ve střední Evropě, bezpečnost
a demokracii. „Rozvojové země
jsou místy, které aktuálně řeší řadu
dlouhodobě neřešených otázek, ať již
v důsledku předchozí kolonizace (de
kolonizace), či střídání autoritářských
režimů. Ano, tím chci podotknout,
že studenti mají možnost setkat se
s bídou a mnohdy nelidskými podmín
kami, ve kterých jsou tamní obyvatelé
nuceni žít. Na druhou stranu jim stáže
přinášejí příležitost poznat, že jimi na
byté znalosti nejsou vrcholem všeho
vědění, a aby mohli být svými návrhy
a řešeními nápomocni při odstraňování
problémů v těchto oblastech, musejí
nejdříve takovou destinaci pochopit,
porozumět jí a poznat možnosti jejího
rozvoje,“ uvedl Ruda.

Podle něj mají studenti na Filipínách
jedinečnou možnost nahlédnout

Student, kterého Filipíny lákají, musí
vyplnit přihlášku do výběrového řízení,
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napsat motivační dopis a sepsat návrh
projektu, kterému by se chtěl na stáži
věnovat. Studentům jsou nabízena
témata – včetně konzultantů – která
jsou v dané destinaci smysluplně
řešitelná. Pokud jsou studenti inicia
tivní, kontaktují konzultanta a ten je
navede, jak návrh projektu zpracovat.
Zájemci se musejí s danou proble
matikou seznámit, prostudovat řadu
materiálů a navrhnout metody řešení.
Následně jsou pozváni k výběrovému
řízení před komisi, která zhodnotí, jak
je student jazykově vybaven a jestli
je jím zamýšlené téma uchopitelné
a řešitelné v podmínkách stáže.
Klíčovým předpokladem pro účast
na stážích je, aby student po návratu
ze stáže studoval ještě minimálně
jeden semestr, a mohl tak před komisí
obhájit výsledky řešení projektu. Letos
jela na Filipíny šestice studentů. Jejich
zážitky z cesty si můžete přečíst
na následujících řádcích.

Alexandra Fuchsová:
Každý účastník sa na takúto stáž
dostane prostredníctvom zaujímavého
projektu, ktorý sa snaží aplikovať
v praxi. Môj projekt sa týkal témy
„Udržateľného plánovania turizmu“,
takže od prvej chvíle som sa ako
turista snažila začleniť do prebiehajú
cej udržateľnosti na ostrove. Náplňou
môjho projektu bolo skúmať park,
ktorý sa volá Guimaras Tree Park
a ktorý je v pláne lokálnych aktivistov
zrevitalizovať. V tomto parku som
skúmala predovšetkým environmen
tálne indikátory, ktoré by túto revita
lizáciu v budúcnosti mohli ovplyvniť.
Zaoberala som sa predovšetkým
otázkami water managementu, waste
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managementu, vnútornou štruktúrou
parku a jeho okolím. K môjmu výskumu
mi pomohli stretnutia s rôznymi oso
bami, ktoré sa orientujú v oblasti en
vironmentalistiky na ostrove, a vďaka
nim som si vytvorila lepší obraz a boli
mi poskytnuté rôzne dáta a informá
cie, ktoré mi pomôžu k úspešnému
vypracovaniu bakalárskej práce. Počas
nášho výskumu sme navštevovali
rôzne krásne miesta na Guimarase,
spoznávali jeho kultúru a stretávali
sa s každodennými záležitosťami
a problémami spomenutého ostrova.
Zážitky z tejto stáže nám ostanú
v srdci zapamätané navždy a na naše
krásne chvíle strávené na Guimarase
budeme ešte veľmi dlho spomínať.

Tadeáš Hrušovský:
Filipíny som absolvoval už ako svoju
druhú stáž. Môj projekt sa venoval
marketingu ostrova so zameraním
na hlavnú miestnú komoditu, čo
je mango. Obyvatelia ostrova si
na neho nedajú dopustiť a hrdo sa
pýšia titulom „ostrov s najsladším
mangom na svete“. Zo začiatku som
sa zameriaval na formy propagácie
ostrova, resp. akými spôsobmi sa nás
(ako turistov) snažili zaujať. Po zbere
všetkých možných letákov, turistic
kých máp a brožúr som mal približnú
predstavu, ako využívajú marketing
ostrova v súvislosti s mangom.
Nasledovali stretnutia na governoráte,
kde my boli poskytnuté kompletné
dokumenty súvisiace s marketingovou
stratégiou. Ďalej som sa venoval
jednému zo svojich vedľajších cieľov,
a to pochopenie významu manga pre
ľudí. Môžem jednoznačne prehlásiť, že
mango je symbolom ostrova. Vďaka
našim českým hostiteľom na ostrove
som sa mohol zúčastniť „harvestu“
manga (zber manga). Mimo práce
sme mali samozrejme možnosť zažiť
neuveriteľné zážitky, kokosy, ryby,
západy slnka, tyrkysové more a mnoho
ďalšieho, na čo nikto z našej skvelej
partie nezabudne.

Lucie Hübschmanová:
Když jsem se dozvěděla o možnosti
vycestovat na stáž na Filipíny, rozzářily
se mi oči. Během stáže jsme společně
s Kateřinou Lasovskou pracovaly

na projektu týkajícím se komunitně
založeného turismu. Což můžeme
shrnout jako proces, kdy komunita
využívá jakékoliv své kulturní či envi
ronmentální bohatství, své znalosti,
schopnosti nebo i svůj majetek a pro
střednictvím něj poskytuje turistům
vybranou službu. Výdělek z této
aktivity diverzifikuje příjem členů
komunity. Osobně jsem se zaměřovala
na potenciál ostrova k rozvoji dalších
takových aktivit a postoj a možnosti
rezidentů v této oblasti. Díky projektu,
jsem měla možnost potkat se se
stovkami obyvatel Guimarasu a poznat
jejich zvyky a kulturu na vlastní kůži.
Potkávala jsem se s lidmi z venkov
ských i z městských oblastí, s chudými
i s bohatými, vždy to ale byli milí lidé.
Měla jsem možnost setkat se se spe
cialisty na danou problematiku turismu
a komunitně založeného turismu
a získala jsem mnoho dat a informací
za které jsem vděčná. Nakonec musím
říct, že během stáže jsem zažívala
hodně šoků, ale i příjemných překva
pení, které vlastně dohromady tvořily
krásy ostrova a nezapomenutelně se
mi zapsaly do života.

Kateřina Lasovská:
Na zkušenou na vzdálené Filipíny jsem
vyjela jako jediná zástupkyně prváků.
Společně s Lucií Hübschmanovou
jsme pracovaly na stejném projektu.
Ochota místních s námi spolupracovat
byla až k neuvěření a oni sami byli
nadšeni, že se o jejich ostrůvek zají
mají studenti z pro ně tak vzdálených
krajů. Měly jsme možnost pozorovat
každodenní život v komunitách a jejich
snahu vytvořit a posléze nabídnout
turistům něco jedinečného, co jen
tak někde nenajdete. Od vyrábění
malých plachetnic přes tkaní kabelek
z palmových vláken až po drcení
čaje na prášek. Vše poctivá ruční
práce. Pozorovat místní při práci
a vnímat jejich nadšení pro věc, když
nám popisovali výrobní proces, bylo
něco výjimečného. Data, která jsme
shromáždily, jsou více než dostačující
pro napsaní naší bakalářské práce.

Tereza Klobouková:
Na ostrov jsem zprvu přijela s té
matem odpadních vod, ale když

jsem viděla, jak obrovský je problém
s odpadem obecně, rozhodla jsem
se mu věnovat komplexněji. První,
co mě po příjezdu zarazilo, byl totiž
kontrast nádherné, nedotčené přírody
a množství odpadků, které se na uli
cích volně povalují. Navíc se zdálo, že
místním to vůbec nevadí. S postupem
času jsem navštívila místní guvernorát,
odkud jsem získala oficiální plány
odpadního managementu, statistické
údaje a spoustu dalších informací,
které jsem potřebovala ke svému
projektu. Stejně tak jsem získávala
informace od obyvatel ostrova, kde
jsem mapovala, jakým způsobem
nakládají domácnosti s odpadními
vodami. Navštívila jsem také místní
skládku odpadu, kde mě její pracovníci
ochotně provedli a celý její chod mi
podrobně vysvětlili. Opravdu nadšená
jsem byla vstřícností doslova všech
lidí, se kterými jsem přišla do styku.
Každý z ostrova se nám snažil maxi
málně pomoct, jakkoli bylo potřeba,
což naši práci výrazně usnadňovalo.
Díky tomu mám teď dost podkladů
k tomu, abych mohla napsat diplomo
vou práci, která navíc bude založená
na vlastních poznatcích.

Barbora Vašátková:
Projekt, který jsem během stáže
vypracovávala já, se týkal otázky přílivu
čínských investic na Filipíny. Tyto
investice jsou často využívány jako
hlavní zdroje financování klíčových
infrastrukturních projektů. Ty jsou
realizovány pod záštitou vládního
programu Build, Build, Build, pod který
spadá i projekt výstavby systému
mostů propojujících ostrovy Panay,
Guimaras, Negros a Cebu. V rámci
této stáže bylo mým úkolem zjistit
více informací o tomto plánovaném
projektu a o čínsko-filipínské spolu
práci. Informace jsem získávala
především od místních úřadů, a to
obzvláště od Department of Public
Works and Highways, který s čínskou
stranou na projektu výstavby mostů
spolupracuje. Též jsem pomocí
kvalitativních metod mapovala postoje
místních obyvatel k tomuto projektu.
Bylo zajímavé uvědomit si rozdíly
ve vnímání těchto investic v západ
ních zemích a jihovýchodní Asii.
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VÝZKUMNÉ CENTRUM
JOSEFA RESSELA V BRNĚ‑ÚTĚCHOVĚ
– ELITNÍ PRACOVIŠTĚ MENDELU
Před čtyřmi lety otevřela Mendelova univerzita v Brně-Útěchově zcela nové výzkumné pracoviště,
nesoucí název Výzkumné centrum Josefa Ressela (VCJR). Projekt s názvem Mendelu Research
Infrastructure za více než 51 milionů korun (podstatná část byla hrazena z fondů EU) se měl podle
plánu stát součástí základny pro výzkum v oboru dřevařství pro celou střední Evropu. Jaké jsou
zkušenosti a poznatky po čtyřech letech působení?
TEXT: Aleš Dejmal
FOTO: Lucie Nádeníková
V současnosti personálně a odborně
zajištuje chod výzkumného centra
Ústav nauky o dřevě Lesnické
a dřevařské fakulty. Objekt spravuje
Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny. Výzkumné centrum tvoří několik
specializovaných laboratoří a prostory
pro přípravu zkušebních vzorků a skladování materiálu. Teoretická výuka studentů probíhá v učebně, která je také
součástí centra. Praktické dovednosti
a zkušenosti s výzkumem získávají
naši i zahraniční studenti v jednotlivých specializovaných laboratořích
za přispění týmu zkušených pedagogů
a vědecko-výzkumných pracovníků.
Současně s vybudováním VCJR byl
stanoven úkol přesvědčit veřejnost,
že dřevo je nejenom ekologický, ale
i velmi kvalitní a perspektivní materiál. Pracoviště se pravidelně otevírá
jak laické, tak odborné veřejnosti.
Laboratoře navštěvují a využívají
tuzemští i zahraniční odborníci. Vědci
v nových laboratořích zkoumají, jak
vlastnosti dřeva a materiálů na bázi
dřeva ještě zlepšit. Díky existenci
VCJR bylo usnadněno zapojení centra
do mnoha tuzemských i mezinárodních
projektů. Jedná se například o oblast
ochrany dřeva před působením biotických škůdců a abiotických faktorů.
„Snažíme se zvyšovat rozměrovou
stabilitu výrobků ze dřeva omezováním
příjmu vlhkosti na úrovni buněčné
stěny. Věnujeme se také úpravě
objemové hmotnosti (hustoty) dřeva
pomocí komprimace nebo impregnace
a tvarování dřeva ohýbáním. Dřevo modifikujeme v dielektrickém poli nebo
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pomocí nanočástic. Vyvíjíme nové
materiály a konstrukce. Zkoumáme
fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva
a nových materiálů a sledujeme vliv
vnějších parametrů na proces jejich
stárnutí,“ upřesňuje vedoucí Ústavu
nauky o dřevě Vladimír Gryc. Kromě
fyzikálních a mechanických vlastností
jsou vědci schopni sledovat, zkoumat
a analyzovat například strukturální
změny a změny v chemickém složení.
To vše s cílem rozšířit nabídku nových
kvalitních produktů na bázi dřeva
s prodlouženou životností.
Důkazem čtyřleté práce v rámci
VCJR by mohl být dlouhý výčet
odborných článků v prestižních
vědeckých časopisech, patenty či
užitné vzory, desítky závěrečných
prací studentů, účast specialistů
na mnoha domácích i zahraničních
konferencích a především široká
a konkrétní spolupráce s českými
výrobními podniky a s tuzemskými
i zahraničními výzkumnými pracovišti
a vysokými školami. „K naší radosti se
stává běžnou praxí, že jsme oslovováni
a zváni ke spolupráci na národních

i mezinárodních projektech. Sami tuto
spolupráci také aktivně vyhledáváme.
Velmi si ceníme kooperace s kolegy
z Rakouska, Německa, Slovenska,
Slovinska, Maďarska, Finska, Švédska
a USA, tedy zemí s vyspělým dřevo
zpracujícím průmyslem a především
se špičkovou výzkumnou základnou
v této oblasti,“ doplňuje Gryc.
Do budoucna se bude muset činnost
v rámci výzkumného centra ještě více
zaměřit na to, že se změna klimatu
zřejmě zásadněji dotkne i oblasti
zpracování dřeva, že se změní druhová
skladba dřeva dostupného na našem
trhu, a tedy i produkty dřevozpracujícího průmyslu. „Proto se také již
nyní soustředíme na modernizaci
a obnovu našich zkušebních strojů
a laboratorních zařízení. Bez VCJR
bychom byli, jak se říká, „poloviční“.
Rádi bychom také podpořili spolupráci
s našimi kolegy lesníky. V mezioborové
kooperaci obecně vidíme stále ještě
určité rezervy. Případné rozšíření tohoto pracoviště by nám v naší činnosti
do budoucna určitě velmi prospělo,“
uzavírá Gryc.
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LESNÍCI Z BRNA POMÁHAJÍ
BĚLEHRADSKÝM KOLEGŮM
VYTVOŘIT STUDIJNÍ PROGRAM
V ANGLIČTINĚ
V třetím květnovém týdnu se uskutečnil první výjezd pedagogů
z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU do Srbska na Lesnickou
fakultu Univerzity v Bělehradě a následně do terénní základny,
která se nachází v centrálním Srbsku, v blízkosti obce Goč.
Smyslem výjezdu bylo jednak vzájemné navázání kontaktů
jednotlivých pedagogů, jednak prezentace modelových
přednášek nově navrhovaných předmětů v anglickém jazyce
srbským studentům a kolegům. Je to zároveň první krok
k vytvoření společných vědeckých týmů v oblasti lesnictví.
TEXT: Jana Kuncová
FOTO: Petr Sedlák
Toto setkání bylo jednou ze součástí projektu „Zvýšení pedagogických, výzkumných
a networking kapacit Lesnické fakulty Univerzity v Bělehradě zaměřených na dopady
klimatické změny”, který je v roce 2019 realizován akademickými pracovníky Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity za podpory České rozvojové agentury.
„Tento projekt je zaměřen primárně na zintenzivnění spolupráce v oblasti lesnického
vzdělávání mezi Českou republikou a Srbskem,“ uvedl Petr Kupec, vedoucí Ústavu
inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny. Nástrojem této intenzifikace je především výpomoc českých lesnických pedagogů při vytvoření historicky prvního studijního programu vyučovaného na Lesnické fakultě Univerzity v Bělehradě v anglickém
jazyce. Významným faktem ohlednězmíněného projektu je rovněž skutečnost, že
nově formulovaný studijní program s názvem „Climate Change Forestry“ je orientovaný na lesnictví, resp. péči o lesy pod vlivem důsledků tzv. globální klimatické změny.
„Je třeba konstatovat, že dopady globální klimatické změny na lesy Srbska jsou velmi
významné, stejně jako schopnost srbských lesů, v případě řádného obhospodařování, tyto dopady eliminovat a zmírnit v rámci celých krajinných komplexů,“ upřesňuje
Kupec. Potřeba studijního programu zaměřeného na lesnictví pod vlivem klimatické
změny byla proklamována rovněž na úrovni srbských ministerstev, a to zejména ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. „Srbští kolegové z Bělehradu
navštíví MENDELU na podzim a tématem jejich návštěvy bude především náslech
výuky předmětů, které LDF nabízí v anglickém jazyce,“ uzavírá Kupec.

KRÁTKÁ ZPRÁVA

Ústav financí zorganizoval
setkání kateder
Koncem května se v prostorách
zámku Křtiny uskutečnilo Setkání
kateder financí z České republiky,
které u příležitosti 60. výročí založení Provozně ekonomické fakulty
a 100. výročí založení Mendelovy
univerzity v Brně zorganizoval Ústav
financí PEF MENDELU. Tradice
pravidelného setkávání kateder financí
byla obnovena v roce 2018, kdy bylo
úvodní setkání připraveno Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích.
Letošního 2. ročníku ve Křtinách se
zúčastnilo 34 účastníků z 10 univerzit
z České republiky a 1 univerzity
ze Slovenska..
Pracovní a diskusní program byl
rozdělen do dvou hlavních bloků. První
blok byl zaměřen na problematiku
vzdělávání a akreditace, kvalitu výuky,
pokles počtu studentů a problematiku
studijní neúspěšnosti, blok druhý
pak na hodnocení vědy a výzkumu,
publikační činnosti a strategie
vědecko-výzkumné činnosti na daných pracovištích. Diskutující tak měli
možnost sdílet praxi a zkušenosti
jednotlivých pracovišť. V této souvislosti byla rovněž zmíněna novela,
kterou se mění zákoník práce a rovněž
zákon o vysokých školách, týkající se
úpravy pracovní doby akademických
pracovníků.
Odpolední program zahrnoval komentovanou prohlídku přilehlého barokního
poutního kostela Jména Panny Marie.
Následoval společenský večer
spojený i s ochutnávkou univerzitních
produktů. Příští setkání kateder financí
se uskuteční v květnu 2020 na půdě
Ekonomické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni.
TEXT: Zuzana Kučerová / FOTO: AVC
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PRAKTICKÝ
PRŮVODCE
STUDENTA
I ZAMĚSTNANCE:
KAM NA KÁVU
(S POČÍTAČEM)

1 Cat
Cafe

Cosy

4,7

2 min
Po–Pá 8–22, So 9–22, Ne 9–20
45 Kč

59 Kč

ISIC −10 %

41 Kč

53 Kč

italské Pavan Caffé
(směs arabiky a robusty)
židle i křesla,
nízké i klasické stolky pro 2–4
meníčka: snídaňové (75–125 Kč)
i polední (125 – 160 Kč)
vlastní zmrzlina se speciálními příchutěmi
sleva na ISIC 10 %

TEXT a FOTO: Kateřina Červíková

Důvodů, proč vyrazit do kavárny,
je hned několik a to nemusíte
být zrovna milovníky kávy. Pokud
doma nebo na koleji místo učení

nejde o kočičí kavárnu, ale kavárna
je „child & dog friendly“ a nabízí široký
výběr jídla

2 ERA
CAFE
4,4

Simple
style

2 min

projíždíte sociální sítě a e-shopy,

Po–So 10–21, Ne 10–20

hrajete hry a vymýšlíte co ještě

39 Kč,

45 Kč

Caffè Vergnano 1882

udělat, jen abyste nemuseli začít

klasické židle a stoly pro 2–6
polední menu od 145 Kč

s projektem, donuťte se třeba

tmavé točené pivo Fledermaus 13°

odchodem do kavárny. Kolem

zahrádka i ve vnitrobloku
kavárna sídlí ve funkcionalistické
budově, která je architektonicky
cennou brněnskou památkou
z meziválečného období

kampusu jich je habaděj a WiFi
a zásuvky jsou standardem, stejně
jako posezení na zahrádkách.
Kromě toho si můžete za odměnu
vychutnat domácí zákusky
a vyzkoušet třeba zázračnou
limonádu, vietnamskou či zelenou
kávu nebo 13° pivo.
Takže kam vyrazit?

3 Bee’s cake
café
4,9

Classic

4 min
Po–Pá 9–19
39 Kč

49 Kč

Valentino (70 % arabica, 30 % robusta)
židle a gauč, klasické stolky pro 2–6
na výběr pouze několik jídel
jako těstoviny, vajíčka nebo panini
Bazalková nebo cedrová domácí
Pěšky od školy —

/ Otevíračka —

Cena espressa a cappuccina —
Pro ty, kteří se vyznají — značka kávy —
Pohodlíčko —
Specialitky —

/ Z jídelníčku —
/ TIP —

Hodnocení na FB —
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/ Zajímavost —

limonáda,
Bohemsca limonády a zázračné limonády
v nabídce několik druhů cheesecaků
(kromě klasických třeba banánový nebo
bezinkový)
velký výběr domácích limonád
(až 17 druhů)
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Monro

Old
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4,9

5 min
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46 Kč / Otoč kelímek

27 Kč,

36 Kč

í

pražírna a prodej 100% arabiky z celého světa, nabídka se mění každý
týden
židle a stolky pro 2–4 osoby

4
Durďákova

Černo
poln í

6

zapečené tousty nebo palačinky
kromě řady kávových speciálů vyzkoušejte třeba espresso
na skořicové zmzlině
„Otoč kelímek“ – sleva na kávu při vypůjčení vratného kelímku
čerstvě upražená kávová zrna si můžete koupit – skvělý tip na dárek
nejen pro fajnšmekry

5 Café
Bonifáco

Homy

5

2 min
Po–Pá 13–20
40 Kč,

50 Kč

Montecelio (Brazílie, Indie, Nicaragua), Gill´s
pohodlné židle s klasickými stolky pro 2–4
nevaří, dát si ale můžete třeba zapečený
Flaguette nebo Italský talíř
zelená káva, pivo Krombacher
kavárna je zapojena do projektu DEJKAFE.CZ
nárazové pořádání workshopů
a přednášek – dění sledujte na FB

TIP AUTORKY:
„Pokud nejste fanda sladkého nebo
si hlídáte linii, ochutnejte dort
z kavárny Žádný cukrbliky (borůvkový
je nepřekonatelný), která je jen čtyři
zastávky od univerzity. A pokud se vám
nechce jezdit, Café Boniface z Cukrbliků
dorty dováží.“

6 Kavárna
Pole

Spacious

4,5

10 min
Po–Čt 7.30–23, Pá 7.30–24, So 9–23, Ne 9–22
45 Kč

52 Kč

Vescovi – italská směs 7 druhů kávy,
mamacoffee – pražská pražírna fair tradové kávy
100% arabica
nízké i vysoké stolky, židle i křesla pro 2–6
snídaňové menu každý den do 11.30
za 99 – 129 Kč, celodenně panini, quiche,
ciabatta atd.
Vietnamská káva se salkem, zázračná
limonáda (perníčková, maková aj.)

Máte další tip na kavárnu, ve které rádi
chillujete nebo studujete? Sdílejte s námi vaše
oblíbená místa na Instagramu mendelu. cz.
#mendelu, #mendelgreen, #cafe

otevíračka vhodná pro noční sovy
nárazově minitančírna, vernisáže, festivaly
kávy či den Bernarda
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MENDELU MÁ
OSMIVESLICI, STARTOVALA
NA PRIMÁTORKÁCH
Osmiveslice Mendelovy univerzity v Brně se letos poprvé
zúčastnila slavných Primátorek. V konkurenci 12 mužských
posádek obsadila počátkem června 8. místo. Startovala jako
smíšená posádka, složená ze 6 studentů a 3 absolventů MENDELU.
TEXT: Filip Vrána
FOTO: Archiv MENDELU
„Závod jsme si moc užili. Pro nováčky to byl zážitek projíždět na lodi po Vltavě pod
pražským Vyšehradem a přitom míjet na druhé osmiveslici Ondřeje Synka, aktuálně
nejlepšího veslaře ČR. Pro zkušenější z nás to bylo příjemné zpestření závodní sezony
a možnost střetnout se s předními českými veslaři, především studenty pražských
vysokých škol,“ uvedl vedoucí veslařského týmu školy Tomáš Nahodil. V závodech startovala i jedna zahraniční posádka, konkrétně ze švýcarského Curychu, ta obsadila 7. místo.
Vítězem se v mužské kategorii stalo jako obvykle ČVUT Praha, v ženské kategorii pak
Univerzita Karlova.
Myšlenka veslařského týmu se na škole zrodila na jaře loňského roku. Vedení univerzity
dalo projektu zelenou, byl vypsán předmět veslování v rámci tělesné výchovy. Škola
nakoupila 4 trenažéry a v září výuka započala. „Paraleně k tomu jsme oslovili 2 bývalé
veslaře, absolventy. Ti společně se 2 dalšimi aktivními veslaři a studenty vytvořili
posádku čtyřveslice, která startovala na závodech OSMY BRNO loni v říjnu. Letos se
k našim prvním veslařům přidali další včetně nováčků, a vytvořili jsme tak historicky první
osmiveslici MENDELU,“ říká Nahodil.
Největší hvězdou osmy MENDELU je podle něj Ondřej Svoboda, který obsadil před
čtyřmi lety na Mistrovství Evropy juniorů v Račicích na čtyřce bez kormidelníka 5. místo,
nejzkušenějším borcem pak Martin Vořechovský, který byl na MS juniorů v německém
Duisburgu právě na osmě s kormidelníkem osmý. Tréninky osmy MENDELU organizuje
veslař a student doktorského studia AF Jakub Rozlivka. „Společně se připravujeme
dvakrát týdně na vodě,“ uvedl absolvent PEF MENDELU Nahodil, který závodně vesluje
od 12 let a je například dvojnásobným mistrem republiky do 23 let či vítězem pražských
Primátorek v kategorii osmy dorostenců. Dnes se tomuto sportu věnuje v kategorii
Masters. Je také předsedou Českého veslařského klubu Brno.
Primátorky jsou podle Nahodila nejslavnější a mediálně nejsledovanější veslařský závod
v ČR. Letos poprvé se přitom studentský závod vydělil do samostatné akce Univerzitní
osmy Praha. Sezona pro veslaře MENDELU vyvrcholí koncem září při exhibičních
závodech OSMY BRNO, letos pořádaných u příležitosti 100. výročí MENDELU a MUNI.

KRÁTKÁ ZPRÁVA

Výstava DEMOGREEN 2019
Ve dnech 22.–23. května se v areálu
sportovního letiště Vyškov konal
již 5. ročník mezinárodní výstavy
DEMOGREEN s tématikou technologií
a mechanizace využívaných při údržbě
okrasné zeleně, komunálních ploch
a lesních porostů. Do této akce, které
se zúčastnilo bezmála 40 vystavovatelů, se se svými expozicemi zapojila
také Zahradnická fakulta a Lesnická
a dřevařská fakulta MENDELU, včetně
Školního lesního podniku. Vedle
širokého sortimentu vystavovaných
strojů byly připraveny také praktické
ukázky techniky, semináře a bohatý
doprovodný program zaměřený např.
na problematiku rizikového kácení
dřevin nebo dálkově ovládaných strojů.
Výstava DEMOGREEN 2019 přinesla
kromě ukázek vystavované techniky
také zvýšení obecného povědomí
o vědecko-pedagogických aktivitách
realizovaných na Ústavu zahradnické
techniky (ZF) a Ústavu techniky
(LDF). Oba zúčastněné ústavy
aktivně přispěly k provázání teoretické
a praktické výuky s hlavním akcentem
na aktivní spolupráci se subjekty
v regionu i s aplikační sférou.
Patrik Burg
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AGRITECH EXPO ZAMBIA 2019

KRÁTKÁ ZPRÁVA

TEXT: Martin Čermák
Stejně jako v předchozích dvou letech také letos MENDELU prezentovala na zemědělském veletrhu v zambijské Chisambě projektové aktivity (multifunkční zemědělská a lesnická farma Czech Centre of Excellence) a nabízela studijní příležitosti
v rámci výstavní expozice České republiky, finančně zaštítěné Ministerstvem
zemědělství ČR a organizačně partnerskou zambijskou společností Agriserve Agro
Zambia.
Co se veletrhu týče, jedná se o špičkově připravenou akci, která je největší událostí
tohoto druhu v Zambii a těší se značné pozornosti návštěvníků i vystavovatelů.
MENDELU byla jedinou českou univerzitou, která zde měla zastoupení. Z evropských zemí se akce zúčastnilo také Finsko, Velká Británie, Německo, Itálie a stánek
zde měla též Evropská komise. Loni se nám podařilo ze Zambie získat velmi
nadaného posluchače – samoplátce, který nyní studuje na AF magisterský studijní
program General Agriculture. Zájem o studium u nás by byl velký, ale značným
limitem pro podání přihlášek jsou finance.
Českou expozici opět navštívili za mimořádných bezpečnostních podmínek zambijský prezident Edgar Changwa Lungu a tamní ministr zemědělství Micheal Zondani
Katambo. Oběma byly předány VIP propagační materiály a víno. Na přiložené
fotografii je ochranka prezidenta, která speciálním přístrojem na odhalování trhavin
zkoumá naše dary. Jelikož nikdo ze zúčastněných neměl po ruce vhodnou tašku,
také oficiální dar ČR byl panem ambasadorem předán v tašce MENDELU.
ČR letos vypisuje pro Zambii, Zimbabwe a Malawi celkem 15 stipendijních pobytů
v ČR. Ambasáda bude pořádat náborové akce a využije naše materiály. Máme tedy
velkou šanci získat nové studenty, kteří by byli podpořeni ve studiu naší vládou. Pro
zambijské studenty je bez podpory vládního stipendia velmi těžké najít prostředky
pro financování studia v režimu samoplátců, a tak věřím, že s touto podporou získáme nové kvalitní studenty. S ambasádou jsem v kontaktu a v případě, že v době
náboru budu v Zambii, tak se této akce pokusím zúčastnit.

Nejvyšší ocenění ČAZV
pro profesora Goliáše
Začátkem března udělila Česká
akademie zemědělských věd Janu
Goliášovi nejvyšší ocenění „Čestné
členství“ za mimořádný přínos k rozvoji
vědy a výzkumu v agrárním sektoru.
Profesor Goliáš je dlouholetý spolupracovník, špičkový odborník, vědec
a pedagog v oboru posklizňové fyziologie a technologie ovoce a zeleniny
na Zahradnické fakultě v Lednici.
ČAZV spojuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání,
jakož i praktiky, zasloužilé vědecky
a osvětově o rozvoj zemědělství,
a každoročně uděluje ocenění
vybraným osobnostem za jejich přínos
v oblasti zemědělských věd v několika
stupních, a to čestné uznání, bronzová, stříbrná a zlatá medaile a čestné
členství, kterých všech je dnes pan
profesor nositelem. ČAZV v tomto
roce oslavuje 95. výročí založení
a nejvyšší ocenění „Čestné členství“
bylo za celou dobu existence ČAZV
uděleno jen 104 vědcům.
Profesor Goliáš dosáhl významných
úspěchů zejména v oblasti studia
podmínek skladování ovoce a zeleniny,
kontroly atmosféry v chladírenských
komorách, v hodnocení intenzity
dýchání a produkce etylenu a v metodách stanovení optimální zralosti. Své
závěry publikoval v řadě prestižních
periodik a výsledky jeho práce ovlivnily
řadu skladovatelů u nás i v zahraničí.
Oceněný vědec na ZF působí od roku
1966. Od té doby nikdy nezměnil
své pracoviště a zůstal mu věrný
až dodnes.
Josef Balík
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100 LET MENDELU

ABSOLVENTI PŘEJÍ UNIVERZITĚ K NAROZENINÁM
Přesně před 100 lety se začala psát historie nejstarší zemědělské a lesnické univerzity v českých
zemích. Za tuto dobu prošlo jejími branami mnoho desítek tisíc studentů, kteří našli své uplatnění
v různých sférách a oborech a jsem si jist, že univerzita za celou dobu své existence potvrzovala svou
důležitost, kterou v naší vzdělávací soustavě má. Jsem hrdý na to, že je Mendelova univerzita mou
alma mater a věřím, že její význam a dobré jméno dále poroste i v následujících 100 letech.
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Na Mendlovce, i když se tak tehdy ještě nejmenovala, studoval už můj otec a starší bratr. Když jsem
tu byl bratrovi jako předškoláček na promoci, byl to vlastně můj dočista první vstup na akademickou
půdu – a dojem, který na mě univerzitní areál a slavnostní atmosféra promocí udělaly, byl opravdu
mocný. Hned jsem si řekl, že tady bych chtěl jednou studovat i já. A tak se o víc než dekádu později
také stalo. Podle mě je studium na MENDELU perfektním odrazovým můstkem pro každého, kdo má
zájem o přírodu a její funkční vztah s člověkem. A přijde mi, že věcí, které pak s tímhle vzděláním
můžete dělat, je parádní výběr; ta variabilita při zachování původního smyslu se mi na tom líbí ze
všeho nejvíc. Své alma mater chci tedy ke stu let přát i dál šikovné studenty s otevřenými hlavami,
jejím současným i budoucím studentům zachování vysoké úrovně výuky i variability nabízených oborů
a nám všem pak možnost uplatnit vědomosti a zdravý rozum v praxi, protože mám pocit, že obojího už
bude hodně brzy zapotřebí.
Pavel Kapler, manažer České vědecké stanice J. G. Mendela v Antarktidě
Co bych univerzitě přál do budoucna? Aby kromě špičkového zázemí pro výuku, vědu a výzkum také
dokázala mít výborné absolventy nejen po té odborné stránce, ale i po té lidské. V současnosti máme
mnoho odborníků v různých oblastech, ale je méně kvalitních lidí, myslím tím lidsky kvalitních. To může
být záležitost ducha univerzity a práce pedagogů, aby dokázali nejen předávat špičkové informace
a vědomosti, ale uměli také formovat osobnost člověka.
Marian Jurečka, poslanec PSP ČR, exministr zemědělství

Ke stoletému jubileu přeji své alma mater a celé její akademické obci jen to nejlepší, stále dobrou
kondici, chuť a vůli být úspěšní. Ať ve všech přednáškových sálech i cvičebnách přebývá i nadále ten
genius loci, který už okouzlil tolik generací. Také musím poděkovat za komplexní základ vědomostí
a za schopnost naučit se způsobu, jak a proč se chtít učit. Učím se od té doby stále, mnoho věcí také
stále zapomínám, ale vzpomínky na atmosféru spojenou se studentským životem na Zemědělské jsou
nezapomenutelné…
Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy České republiky

Co přeji naší univerzitě? Ať má vždy správně zoráno a zaseto, ať má dobrou klíčivost, ať bují, ať sklizeň
všem chutná. Ať kvete do krásy a ať ji chrání armáda zdatných stromů. Ať má vždy vše dobře spočítáno a pečuje o dobré sousedské vztahy. Zkrátka ať se o své stálezelené děti stará jako správná matka.
To jí přeji!
Ivar Otruba, architekt botanické zahrady MENDELU

Já jsem s MENDELU ve spojení pouze posledních 20 let a musím říct, že s nadšením pozoruju sílu
a dynamiku jejího růstu. Ke studiu magisterského a následně doktorského studia jsem nastoupil až
po absolvování UPOL v Olomouci a co jsem nejvíce ocenil u některých předmětů, byla provázanost
s praxí. Přeju proto univerzitě více pracovníků, kteří ve studentech dokážou zapálit zájem o obor tak,
aby buďto v průběhu studia, nebo po jeho dokončení s univerzitou dokázali efektivně a na odborné úrovni spolupracovat a vracet zpět informace plynoucí z poznatků z praxe. Jedině tak dokážeme
správně reagovat na rozmary přírody a lépe vyrábět zdravé a třeba i regionálně typické potraviny.
Jan Stávek, enolog VÍNO J. STÁVEK, Vinařství roku ČR 2017
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