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Hledáte kvalitní zubní ošetření?
Přijďte a nechejte si preventivně a zdarma vyšetřit Vaše zuby!
Nabízíme nově otevřenou, špičkově vybavenou zubní ordinaci.

Zubní lékařka
Zubní lékař

MDDr.Lenka Malinová
MDDr. Ondřej Kříž

Zavolejte a objednejte se na Vaši první prohlídku ...
bez čekání
bez stresu a zbytečných obav
... v příjemném prostředí a s přátelským přístupem.
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Můžeme nabídnout celé spektrum
zubního ošetření včetně estetických
zákroků, jako je ordinační bělení zubů.
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Poskytujeme profesionální, bezbolestné
é
ošetření s pomocí nejnovějších
technologií.
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Jugoslávská

Žampachova 3
613 00 Brno
e-mail: kriz@supradent.cz
malinova@supradent.cz
www.supradent.cz

▌ č í s l o 4 ▌ p r o s i n e c 2 0 11

strana 

mendel green
Periodikum Mendelu
Ročník 3 / číslo 4
Rok vydání 2011
Vydavatel
Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno
www.mendelu.cz
Zveřejněn
v elektronické podobě na
www.mendelu.cz/cz/verejnost_
media/univerzitni_noviny
Odpovědný redaktor
Ing. Kateřina
L. Brettschneiderová
Ty p o g r a f i c k á ú p r a v a
Ludmila Rybková
Jazyková úprava
Mgr. Dagmar Dvořáková
Evidenční číslo
MK ČR E 18409
Uzávěrka čísla
21. listopadu 2011
Číslo vyšlo
prosinec 2011

redakce@mendelu.cz

Zahraniční oddělení rektorátu
Foto / ZK MENDELU

Erasmus Mundus CENTAURI
V loňském roce se univerzita stala partnerem
úspěšně podaného projektu Erasmus Mundus
CENTAURI, jehož koordinátorem je University
de Compostela ve Španělsku. Projekt podporuje přijetí studentů a učitelů ze zemí střední
Asie na MENDELU. Celkem se ho během akademického roku 2011/2012 zúčastní jeden
vyučující a devět studentů z Kazachstánu,
Kyrgyzstánu a Uzbekistánu, kteří budou v různé délce studia pobývat především na Provozně ekonomické fakultě. Studenti budou
zařazeni do standardní výuky v anglickém jazyce spolu s ostatními zahraničními studenty.
Vyučující se zapojí do aktivit vedených na přiděleném ústavu. Prvních pět studentů přijelo
již začátkem října, další budou přijíždět do konce roku.

Letní škola Erasmus Mundus
CENTAURI
V rámci projektu Erasmus Mundus CENTAURI
byla uspořádána během letních prázdnin
v termínu 25. 7.–19. 8. 2011 čtyřtýdenní letní
škola pro učitele a administrativní pracovníky partnerských univerzit z Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu.

Co se dělo
v létě na
Zahraničním
oddělení
MENDELU
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Jedenáct účastníků kurzu absolvovalo setkání
s vybranými zástupci univerzity, prohlídky univerzitního kampusu, návštěvu školních zařízení
v Lednici a ve Křtinách a několik doplňkových
aktivit. Obsahem letní školy byla intenzivní
jazyková příprava se zvláštním zřetelem na
prezentační dovednosti, hodnocení projevu,
efektivní komunikaci v pracovním prostředí
a užití cizího jazyka v mezinárodních týmech
a projektech. V návaznosti na projekt je plánováno uspořádat letní školu obdobného zaměření.

Fotosoutěž
Mendelova univerzita v Brně se zapojila do
projektu s názvem Multiculturalism Beyond
Borders financovaného z prostředků Vyšehradského fondu. Jedná se o putovní výstavu
fotografií, které mají přiblížit integraci v EU.
Do soutěže se přihlásilo 26 studentů a zaměstnanců z partnerských univerzit: University of
Debrecen, která je zároveň koordinátorem projektu, MENDELU, Universita J. Selyho v Komárně a Transcarpatian Hungarian Institute na
Ukrajině. Z celkového počtu více než šedesáti
soutěžících fotografií bylo šest z naší univerzity.
Odrážejí každodenní život lidí s důrazem na
národní identitu a kulturní kořeny. Tři nejlepší
fotografie obdržely cenu. Velmi potěšující je, že
první místo získala studentka Bc. Jana Koplová
se snímkem Craziness a třetí místo student
Tudor Livada se snímkem Spring, oba z Provozně ekonomické fakulty naší univerzity. Mimo
tato umístění získala zvláštní ocenění také
fotografie zaměstnankyně Zahradnické fakulty
Marie Sýkorové s názvem Wheels of the past a
další snímek Tudora Livady Solitude. V návaznosti na první úspěšný ročník putovní výstavy
zažádalo konsorcium o opětovné financování
pro rok 2012.

Letní škola v Bruselu
Ve druhém červencovém týdnu se šestnáct
studentů Mendelovy univerzity v Brně spolu
s dalšími patnácti studenty Masarykovy univerzity a čtrnácti studenty Vysokého učení technického v Brně zúčastnilo letní školy Brno Universities Summer School on Regional Studies
– Globalization and Growth from the European
Perspective. Letní škola, která byla zaměřena
na problematiku evropských struktur i administrativy s důrazem na globalizaci a různé iniciativy EU, podporující růst, regionální soudržnost
a znalost ekonomiky, byla organizována v rámci rozvojového centralizovaného projektu
v programu na podporu rozvoje krátkodobých
mobilit. Projekt podalo Zahraniční oddělení
rektorátu Mendelovy univerzity v Brně, které
bylo také hlavním koordinátorem letní školy.
Program školy trval týden a tvořila jej návštěva
institucí Evropské unie (Evropského parlamentu, Rady Evropské unie, Evropské komise,
Výboru regionů a Hospodářského a sociálního
výboru) a přednášky odborníků v anglickém
a českém jazyce na uvedených institucích
a v prostorách Zastoupení Jihomoravského
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Intenzivní program:
Multifunctional Agriculture
with Special Focus
on Organic Agriculture
V červnu 2011 se na Mendelově univerzitě
v Brně uskutečnil čtrnáctidenní intenzivní program Multifunctional Agriculture with Special
Focus on Organic Agriculture, který je součástí aktivit podpory vzdělávání Evropské unie
v programu LLP/Erasmus. Program byl zaměřen na multifunkční a organické zemědělství;
koordinovalo jej Zahraniční oddělení rektorátu
naší univerzity. Kurzu se zúčastnilo dvacet
studentů ze sedmi zemí – Nizozemska, Španělska, Finska, Polska, Maďarska, České republiky a Slovenska. Hlavní náplní programu byly
přednášky a semináře, které vedli lektoři ze
zahraničních partnerských univerzit a čeští
odborníci z MENDELU a z praxe. Důležitou
součástí byly také exkurze, kde mohli studenti
uplatnit své teoretické poznatky v praxi. Během
kurzu studenti navštívili mimo jiné biofarmu
Sasov u Jihlavy, ekologickou farmu v Ratibořicích nebo biovinařství Ilias v Pavlově.

kraje při EU. Významně při organizaci programu
letní školy pomohl absolvent MENDELU Petr
Bližkovský, který působí jako ředitel pro ekonomickou a regionální politiku na Generálním
sekretariátu Rady EU. Po návratu všichni účastníci zpracovali odborný text na vybraná témata,
na která byla letní škola zaměřena. Závěrečné
prezentace prací s předáním certifikátů o absolvování letní školy studentům se uskutečnila
26. září 2011 v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

Studenti si mimo prohloubení znalostí dané
problematiky vyzkoušeli práci v mezinárodním
prostředí. Veškeré aktivity letní školy, včetně
přednášek, probíhaly výhradně v angličtině, což
výrazně přispělo ke zvýšení jazykových kompetencí účastníků.
Kurz nejen splnil, ale dokonce předčil očekávání pořadatele i zástupců z partnerských univerzit a na základě jejich pozitivních ohlasů se
uskuteční i v příštím roce.
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Tragická událost
v Nikaragui
Rektor Mendelovy univerzity v Brně v hlubokém
zármutku oznamuje, že ve středu 28. září 2011
tragicky zahynuli při autohavárii v Nikaragui
v rámci plnění mise univerzity tři akademičtí
pracovníci univerzity a jeden student byl zraněn.
Skupina učitelů a studentů z Mendelovy univerzity v Brně se v rámci projektu EU Posílení
konkurenceschopnosti absolventů MENDELU
v oblasti rozvojové spolupráce a managementu
přírodních zdrojů v zemích třetího světa účastnila stáže, v jejímž rámci připravovala ve spolupráci s partnerskou univerzitou Universidad
Nacional Agraria v Managui podmínky pro vybudování Offshore campusu v Nikaragui zaměřeného na praktické vzdělávání a propojeného
s funkčním provozem univerzitního tropického
statku s velkým potenciálem pro uplatnění českých absolventů i technologií.
Univerzita ztratila v zesnulých perspektivní
pedagogické a vědecké pracovníky, blízké kolegy a dobré kamarády.
Tato smutná událost se navždy zapíše do historie Almae matris viridis černým písmem.

Pietní akt
Mendelova univerzita v Brně uctila 10. října 2011
ve 13 hodin památku třech akademických pracovníků, kteří zahynuli při autohavárii v Nikaragui dne 28. září 2011 při plnění mise univerzity.
Členové akademické obec a rodiny zesnulých
se sešli v aule univerzity, kde se konal pietní
akt, v jehož závěru vzdali čest zesnulým doc.
Ing. Liboru Severovi, Ph.D., Ing. Zdeňku
Hrubému, Ph.D. a Ing. Tomáši Kotrbovi,
Ph.D. minutou ticha a státní hymnou.

doc. Ing. Libor Severa, Ph.D.
Děkanát AF MENDELU
Foto / AF MENDELU
Narodil se 17. 9. 1973 v Litomyšli. Po absolvování povinné školní docházky se přihlásil na
tehdejší Střední zemědělskou školu v Opočně, kde studoval s vynikajícím prospěchem.
Po maturitě, v roce 1991, začal studovat na
Agronomické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně (tehdejší Vysoké školy zemědělské), obor
Mechanizace zemědělství. Během magisteského studia absolvoval několik zahraničních
pobytů a stáží. Nejdelší byl roční pobyt na Uni-

versity of Alaska v Anchorage, USA. Po návratu do České republiky vypracoval diplomovou
práci Dielektrické vlastnosti mléka. Studium
ukončil v roce 1997 státní závěrečnou zkouškou.
V roce 1997 zahájil doktorské studium, obor
Technika a mechanizace zemědělství. Školitelem byl, stejně jako u diplomové práce, prof.
Ing. Jaroslav Buchar, DrSc. z Ústavu techniky
a automobilové dopravy, školitelem specialistou
prof. Ing. Bohumil Vlach, CSc. z Ústavu materiálového inženýrství VUT v Brně. Doktorské
studium ukončil v roce 2000 obhajobou disertační práce Mechanické vlastnosti dřeva při
zatěžování rázem a byl mu udělen titul Ph.D.
V roce 2000 byl přijat na místo technickoinženýrského pracovníka pro výuku na Ústav
techniky a automobilové dopravy Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Aktivně se podílel na výuce i výzkumné činnosti
ústavu. V roce 2007 byl přijat na místo odborného asistenta. Pracoval na řadě výzkumných
projektů. Od roku 2009 byl koordinátorem
mezinárodního projektu LEONARDO da VINCI.
Dále se aktivně podílel na navázání spolupráce s několika prestižními zahraničními pracovišti – Shock Wave and Condensed Matter
Research Center, Kumamoto University (Japonsko) a Department of Mechanics, Peking University.
V oblasti výzkumu se doc. Severa zabýval
mechanickými a fyzikálními vlastnostmi biologických materiálů. Jako autor nebo spoluautor
publikoval 53 původních vědeckých prací a byl
autorem nebo spoluautorem 42 příspěvků na
vědeckých konferencích. Konkrétně se věnoval
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sledování mechanických vlastností dřeva, a to
při statickém i dynamickém zatěžování. Další
jeho specializací bylo studium reologických
vlastností biologických materiálů a potravin.
V poslední době se doc. Libor Severa též věnoval sledování mechanických vlastností vybraných zemědělských produktů – především
u ovoce a vajec.
Byl přednášejícím předmětů Aplikovaná fyzika,
Fyzika, Fyzikální a mechanické vlastnosti odpadů a od roku 2008 přednášejícím a garantem
předmětu Fyzikální základy techniky. V roce
2003 přednesl sérii přednášek ve Francii na
ENSAM Cluny (Ecole Nationale Supérieure
d'Arts et Métiers).
Doc. Severa stále zvyšoval svou odbornou kvalifikaci. Například absolvoval v roce 2003 dva
semestry studia předmětu Počítačové zpracování dat na Fakultě informatiky Masarykovy
univerzity v Brně. Věnoval se také studiu jazyků. Hovořil anglicky, francouzsky, španělsky,
německy a jako jeden z mála mluvil novořecky.
Výsledky jeho vědecké a pedagogické práce
mu umožnily v roce 2008 habilitovat se v oboru
Zemědělská a potravinářská technika.
Byl členem American Society of Mechanical
Engineers, členem American Society of Agricultural and Biological Engineers a také členem
České akademie zemědělských věd.
Po celou dobu se aktivně zapojoval do činnosti ústavu, fakulty i univerzity, a proto jej členové
akademické obce v roce 2008 zvolili členem
Akademického senátu AF MENDELU. V roce
2010 byl jmenován do funkce proděkana pro
pedagogiku.
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity ztratila v doc. Ing. Liboru Severovi, Ph.D. významného vědce, odborníka, pedagoga a akademického funkcionáře a především velmi skromného,
moudrého, pracovitého člověka a kamaráda.

Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D.
narozen 1. 7. 1972 v Plzni
Antonín Buček, Petr Maděra
Studentský i profesní život Zdeňka Hrubého
byly úzce spojeny s Lesnickou a dřevařskou
fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Za studentských let na tehdejší Lesnické fakultě patřil k nejvýraznějším posluchačům ve svém ročníku a po absolutoriu oboru Lesní inženýrství
s červeným diplomem v roce 1995 (diplomová
práce Současný stav a prognóza vývoje dřevinných společenstev v prostoru střední Novomlýnské nádrže) přirozeně pokračoval v interním
postgraduálním studiu oboru Ekologie na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie
LDF MENDELU pod vedením školitele doc. Ing.

Antonína Bučka, CSc. V roce 2002 složil státní
rigorózní zkoušku a obhájil disertační práci
Dynamika vývoje přirozených lesních geobiocenóz ve Východních Karpatech. Naplňování
cílů disertační práce si vyžádalo mimořádné
úsilí a zcela nevšední obětavost. Ing. Hrubý
navazoval na výsledky výzkumu prof. A. Zlatníka, který ve 30. letech 20. století založil ve
zbytcích přirozených lesů na území dnešní
Zakarpatské Ukrajiny síť výzkumných polygonů
pro sledování proměn přírodních lesů a provedl
na nich neobyčejně podrobný výzkum stavu
synusie dřevin, synusie podrostu a půdních
poměrů. Vzhledem k následujícímu politickému
vývoji v této části Evropy se prof. A. Zlatníkovi
ani jeho českým, slovenským či ukrajinským
žákům a následovníkům nepodařilo realizovat plánovaný periodicky opakovaný výzkum.
Za velký úspěch Ing. Hrubého lze považovat již
samotné nalezení a obnovu hranic výzkumných polygonů a výzkumných ploch po více než
šedesáti letech. O náročnosti opakovaných
průzkumných prací svědčí i počet spolupracovníků, kteří se na technických a výzkumných
pracích podíleli (37). Díky zanícenému úsilí
Ing. Z. Hrubého se doslova na poslední chvíli
podařilo výzkumné polygony prof. A. Zlatníka
ve Východních Karpatech zachovat a s nimi
i neobyčejně cenný potenciál poznatků o vývoji středoevropských přirozených lesů, jakož
i to, že otevřel dveře pro doslova desítky následovníků, zapálených badatelů v pralesích na
Ukrajině.
Zdeněk Hrubý byl jedním ze zakladatelů české
pobočky mezinárodní nevládní certifikační
organizace FSC (Forest Stewardship Council)
a v letech 2002–2003 byl jejím ředitelem.
Koordinoval vznik Českého standardu FSC
a v letech 2002–2005 tento dosud platný dokument pomáhal vytvářet. Souběžně pracoval
pro cestovní kanceláře zaměřené na klientelu
s dobrodružným srdcem. Jako profesionální
exkluzivní průvodce do turismem teprve objevovaných částí světa zprostředkoval i méně
zkušeným lidem velké cestovatelské zážitky.
V roce 2005 začal pracovat na Ústavu lesnické
botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU na částečný úvazek a od roku 2008 jako odborný
asistent na plný úvazek.
Zdeněk Hrubý s postupem času představoval
encyklopedicky vzdělaného vysokoškolského
učitele s obrovskými vlastními zkušenostmi
získanými pilným samostudiem a při svých
cestovatelských aktivitách. Díky výjimečným
jazykovým znalostem, schopnosti plynně komunikovat ve čtyřech světových jazycích a znalostem základů dalších jazyků, mimo jiné např.
čínštiny či arabštiny, byl schopen se pohybovat
kdekoliv na světě a také téměř celý svět proces-
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toval. Ke každé cestě přistupoval velmi odpovědně, nepodceňoval přípravu nejenom přírodních, ale i socio-kulturních reálií. Získané
znalosti nezištně předával. Kolegům při společných cestách nebo jim před jejich vlastními
cestami poskytoval pomoc a cenné poučení.
Studentům se zaujetím a s vysokou didaktickou
hodnotou přednášel v řadě předmětů, z nichž
lze jmenovat Lesnickou botaniku, Lesní ekosystémy Evropy, Ekosystémy tropů a subtropů,
Geobiocenologii či Základy lingvistiky nebo
Kulturní vlivy na práci v tropech a subtropech.
Jen z tohoto výčtu si lze udělat představu o šíři
jeho odborného záběru.
Díky svým znalostem a schopnostem odvést
vynikající práci v terénu byl Zdeněk Hrubý vyhledávaným spoluřešitelem v mnoha projektech,
např. Geobiocenologické mapování příbřežní
zóny vodních toků ve správě povodí Odry, s.p.
(zakázka povodí Odry, s.p.), Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj
pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin
(projekt NAZV), Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský
na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po
75 letech (projekt IGA LDF), Hospodaření
s přírodními zdroji tropů a subtropů – inovace
studijních programů LDF MZLU v Brně (projekt
OPVK ESF EU).
Při řešení projektu Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové
spolupráce a managementu přírodních zdrojů
v zemích třetího světa (projekt OPVK ESF EU)
následkem tragické autonehody dne 28. 9. 2011
v Nikaragui zemřel.

Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D.
d o c . I n g . P a v e l Ž u f a n , P h .D .
Narodil se 12. října 1980 v Třebíči. Na Provozně ekonomické fakultě začal studovat v roce
1999 obor Ekonomika zemědělství a potravinářství, který v roce 2004 úspěšně absolvoval.
Diplomovou práci Metodologické a praktické
souvislosti využití ekonomické analýzy zemědělského podniku na bázi přidané hodnoty
zpracoval pod vedením prof. Ing. Věry Bečvářové, CSc. V roce 2004 zahájil doktorské studium oboru Řízení a ekonomika podniku pod
vedením školitele prof. Ing. Pavla Tomšíka,
CSc. z Ústavu managementu. Doktorské studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační
práce Struktura pracovních a manažerských

činností zdravotních sester v řídicích funkcích
a byl mu udělen titul Ph.D. V roce 2005 byl
přijat na místo technika pro výzkum na Ústav
managementu, kde od roku 2008 pracoval jako
odborný asistent.
Dr. Kotrba se aktivně podílel na pedagogické
i tvůrčí činnosti fakulty. Byl autorem koncepce
a následně garantem předmětu Manažerské
dovednosti, který se stal oblíbeným a studenty
žádaným předmětem. Participoval na výuce
předmětů Personalistika a Řízení lidských
zdrojů, byl zastáncem aktivních výukových
metod a kromě spoluautorství knihy Praktické
využití aktivizačních metod ve výuce se podílel
i na realizaci několika kurzů pro učitele v této
oblasti. Pracoval také na několika výzkumných projektech a aktivně se podílel na spolupráci s několika prestižními zahraničními pracovišti – Towson University, Uludag University
aj. Tato pracoviště navštívil i v rámci střednědobých studijních pobytů – v roce 2008 to
byla Uludag University, v roce 2010 Towson
University.
Jako autor nebo spoluautor publikoval dr. Kotrba 66 původních vědeckých prací a díky svým
tvůrčím výsledkům se stal držitelem Ceny profesora Sojky za rok 2010. Jeho výzkumné zaměření bylo orientováno především oblastí
využití pracovního času vedoucími pracovníky;
konkrétně se věnoval zejména činnostem zdravotních sester v řídicích funkcích. Aktivně rozvíjel své kontakty s nemocnicemi nejen v rámci
České republiky, ale i na Slovensku a v dalších
zemích. Jeho aktivity zaznamenalo i české
ministerstvo zdravotnictví, které ho mj. pozvalo
jako jednoho z hlavních řečníků na Poradu
hlavních sester.
Kromě ryze pracovních aktivit měl však mnoho
dalších zájmů – jeho aktivity novinářské, divadelní, zájem o automobily a zejména péče
o veterány, to všechno a patrně ještě celá řada
dalších věcí, o kterých mnozí z jeho kolegů ani
nevěděli, dokázal zkombinovat se svou bohatou
výzkumnou a pedagogickou činností. Měl rád
život a dával to jasně najevo – díky jeho otevřené povaze ho poznalo a oblíbilo si ho velké
množství lidí.
V Ing. Tomáši Kotrbovi, Ph.D. jsme ztratili velmi
aktivního kolegu, odborníka, pedagoga a především velmi skromného, pracovitého člověka
a kamaráda. Tomáš Kotrba se stane pozitivní
legendou pro současné i budoucí akademické
pracovníky nejen Ústavu managementu, ale
i Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity.

▌ č í s l o 4 ▌ p r o s i n e c 2 0 11

Mendelova
univerzita
získala
ocenění
Zlatý klas

doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Foto / AF MENDELU

Na letošním 38. ročníku mezinárodní výstavy
Země živitelka obdrželo Oddělení rybářství
a hydrobiologie, které je součástí Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
významné ocenění Zlatý klas. Bylo získáno za
vývoj zařízení a technologie přikrmování kapra
v rybnících s označením Carp-feed, na němž
se oddělení podílelo ve spolupráci s firmou
Agrico, s.r.o., Třeboň. Soutěž o nejlepší vystavený exponát na 38. ročníku výstavy, vyhlášená organizátorem výstavy – Výstavištěm České
Budějovice, a.s., proběhla tradičně pod odbornou garancí Ministerstva zemědělství ČR.
V rybničním chovu kapra je základem jeho
přírůstku příjem přirozené potravy. Ke zvýšení
produkce se využívá přikrmování glycidovými
krmivy, zpravidla obilovinami. Díky nim dochází ke zvýšení produkce o 10–30 %. Aplikace
krmiva rybám se provádí zpravidla ručně z lodí.
Principem technologie Carp-feed je automaticky řízená pneumatická doprava krmiva ze
zásobníků na krmná místa v rybnících. Frekven-
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ce aplikace krmiva (zpravidla dvakrát denně)
a výše krmné dávky (obvykle v rozpětí 1–3 %
odhadované hmotnosti obsádky ryb) je stanovena na základě teploty vody a nabídky přirozené potravy. Zařízení je vybaveno sondou na
měření obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě
a v případě jeho poklesu zastaví dopravu krmiva a zašle zprávu obsluze.
Praktický efekt použití technologie automatického přikrmování v rybničních podmínkách
vychází z několika aspektů. Prvním z nich je
efektivnější využití krmiva. To je aplikováno ve
stanoveném množství vždy ve stejnou dobu.
Ryby jsou před zahájením přikrmování soustředěny na krmných místech. Aplikace krmiva
probíhá po dobu několika desítek minut (v závislosti na velikosti krmné dávky), krmivo je přijímáno z hladiny, vodního sloupce i ze dna po celou
dobu krmení. Pravidelnost nabídky krmiva zlepšuje jeho využití, což znamená vyšší přírůstek
ryb z aplikovaného krmiva. Dalším významným
aspektem je efektivnější využití pracovní doby
a úspora cestovních nákladů. Systém automaticky aplikuje krmivo ve stanovených dávkách
a intervalech po sedm dnů v týdnu bez přítomnosti obsluhy. Tento fakt je akcentován i díky
snižování počtu pracovníků na jednotlivých
rybářských podnicích. Systém byl testován
a je využitelný pro aplikaci obilovin i krmných
směsí. V současnosti je instalován na třech
rybnících a jeho další testování je realizováno
v rámci pilotního projektu (jeho odborným
garantem je oddělení rybářství a hydrobiologie)
Operačního programu Rybářství. Operační
program Rybářství 2007–2013 je střednědobý
programový dokument, na jehož základě je
čerpána podpora pro oblast rybářství z Evropského rybářského fondu (EFF) sloužící k prosazování cílů Společné rybářské politiky ES.
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Vzdělávání pro praxi
– zkušenosti z projektu OP
Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
a Ing. Vojtěch Tamáš
FRRMS MENDELU

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních
studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS
MENDELU) ve spolupráci se Svazem obchodu
a cestovního ruchu ČR a Regionální hospodářskou komorou Brno řešila v letech 2009–2011
projekt Vzdělávání pro praxi – Rozvoj spolupráce mezi Mendelovou univerzitou v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou, který umožňuje
propojit podnikatelskou a akademickou sféru.
Projekt se věnoval v českém prostředí stále
nedostatečnému rozvoji užší komunikace
a spolupráce mezi univerzitou a potenciálními
zaměstnavateli jejich studentů a absolventů.
Projekt řešený v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Investice
do rozvoje a vzdělávání byl spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Řešen byl systémový nedostatek nízké úrovně
komunikace a spolupráce mezi Mendelovou
univerzitou v Brně (konkrétně FRRMS MENDELU) a potenciálními zaměstnavateli jejích studentů. Součástí projektu bylo vytvoření elektronické on-line platformy (databáze) pro studenty
i zaměstnavatele z regionu, díky níž jsou relevantně propojeny požadavky studentů na praxi
a zaměstnavatelů na praktikanty.
Přínosem projektu bylo navázání dialogu mezi
podnikatelskou a akademickou sférou, která
vedla k vytvoření báze spolupráce obdobné
v západních zemích, kde jsou požadavky praxe
průběžně monitorovány a implementovány do
vzdělávacích programů.
Výstupem projektu byla také revize kompetencí
studentů získaných absolvováním předmětů na
FRRMS MENDELU a zejména jejich ověření
praxí, databáze profilů studentů a jejich kompetencí propojená na databázi zaměstnavatelů
s jejich požadavky na praktikanty, evaluační
dotazník (studenti, zaměstnavatelé) seminářů
a workshopů. Pro zajištění zaměstnavatelů

byli partnerem projektu Regionální hospodářská komora Brno a Svaz obchodu a cestovního
ruchu ČR.
Projekt Vzdělávání pro praxi je významným
přínosem pro studenty Fakulty regionálního
rozvoje a mezinárodních studií. Jeho prostřednictvím se postupně podařilo zjednodušit proces umísťování, realizování i konečné evaluace
odborné bakalářské praxe. Studenti mají nyní
k dispozici databázi firem, která nabízí širokou
škálu pozic. Zájemci z řad studentů se mohou
snadno přihlásit prostřednictvím elektronického portálu v rámci vlastní osobní administrativy.
Podařilo se vytvořit uživatelsky přátelské prostředí portálu studentských praxí, které urychlilo studentům vyhledání kvalitní odborné bakalářské praxe. Výběr společností však není
omezen pouze na ty, které jsou registrované
v systému. Uchazeč má možnost oslovit libovolnou společnost, ve které může vykonávat
odbornou bakalářskou praxi, pokud prokáže její
přínos v rámci svého studia. Z administrativního
hlediska je nutné, aby se tato „nová“ společnost
zaregistrovala do portálu studentských praxí,
což snižuje studentům množství administrativní
práce. Navíc mají nově zaregistrované společnosti možnost vytvářet nové nabídky pro ostatní studenty. Vznikají tak nové příležitosti pro
uchazeče, kterým se nepodařilo nalézt vhodnou
společnost pro absolvování vlastní odborné
bakalářské praxe.
S využitím praxí studentů se očekávalo navázání dialogu mezi fakultou a budoucími potenciálními zaměstnavateli absolventů fakulty, což
umožní vytvořit vzájemnou důvěru a hlubší
spolupráci mezi fakultou či školou a firmou. Za
hlavní výhodu při spolupráci a zajišťování praxí
studentů je možno z pohledu firem a společností považovat následující přínosy:
–

–

–
–

přípravu kvalitního a znalého studenta pro
podnikovou praxi spojenou s možností primárního výběru studenta po absolvování
studia eventuelně i před ukončením studia,
možnost ovlivnit úroveň znalostí a kompetencí budoucích absolventů fakulty formulací svých požadavků na znalosti a kompetence absolventů fakulty,
možnost ovlivnit kvalitu studenta s ohledem
na aktuální potřeby trhu práce,
možnost seznámit studenta s podnikovými
požadavky, resp. potřebami při řešení dílčích
i komplexních úkolů firmy např. formou seminárních či bakalářských prací apod.
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26. září 2011 se uskutečnilo v lednickém areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně slavnostní otevření Akademické zahrady. Akce se zúčastnily významné osobnosti
veřejného života, čelní představitelé Minister-

stva životního prostředí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, hejtman Jihomoravského
kraje a vedení lednické radnice.

Otevření
Akademické
zahrady

Koncem léta byl pod patronátem Arboristické
laboratoře Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně realizován ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic pilotní projekt
ošetření dřevin doprovázející vybrané tahy
komunikací I. třídy. Akci podpořili ředitelé
správ krajů Vysočina a Střední Čechy, kde byly
již dříve zpracovány plány péče zahrnující veškeré hlavní tahy silnic. Pod odborným vedením
profesionálních arboristů – instruktorů – mělo
celkem 41 studentů možnost prakticky si vyzkoušet základní operace při péči o mimolesní
zeleň. Hlavním zaměřením bylo provádění
výchovných řezů na mladých stromech, výchovných zásahů ve skupinách stromů, odstraňování výmladků a nežádoucích mladých obrostů.
Studenti byli rozděleni do malých skupin maxi-

málně po čtyřech, což umožnilo individuální
přístup instruktorů a intenzivní předávání
praktických zkušeností a teoretických znalostí.
Práce, které byly předmětem praxe, mají zásadní význam pro kvalitní vývoj mladých stromů
a jejich porostů podél nejvíce frekventovaných
silnic. V období spíše extremistických přístupů
k problematice vegetačních doprovodů silnic se
tak jedná o významný krok dlouhodobě a konstruktivně ovlivňující danou oblast.
Vzhledem k tomu, že se pilotní projekt setkal
s velmi pozitivní odezvou ze strany studentů
i zadavatele prací, bude v příštím roce pokračovat ve větším rozsahu. Závěrem je třeba
poděkovat všem kolegům za vysoce profesionální vedení a pomoc při zajištění praxe.

Arboristická
praxe 2011

O víkendu 5. až 6. listopadu 2011 vždy od 10.00
do 17.00 hod. otevřela pro veřejnost své brány
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy
univerzity v Brně. Zájemci si mohli za poplatek
prohlédnout skleníky s tropickými orchidejemi,

kde kvetou královny orchidejí, a to rod Cattleya,
Laelia a jejich kříženci. Pro ty, kteří potřebovali poradit, byla jako obvykle zřízena poradenská
služba k pěstování orchidejí.
Více na: www.mendelu.cz/arboretum

Kvetoucí
orchideje

SKAS MENDELU

pocítili všichni účastníci při slavnostním pasování, jímž byli přijati do akademické obce
MENDELU. Aby věděli, že studium nemá jen
sladkou příchuť, ale občas i štípe, museli během
aktu pasování rozkousnout česnek namáčený
v čokoládě a následně zapít vaječným koňakem. Sobota nebyla o nic nudnější. Dopoledne
byli prvňáci rozděleni do skupin podle fakult
a starší spolužáci je navedli na správné chodníčky studiem prostřednictvím přednášek
o jednotlivých fakultách, poskytli jim cenné rady
už před začátkem studia. Odpoledne si zájemci zkusili běh na skákacích botách, zahráli si
dramatické hry v uzavřeném prostoru a zbytek
se vydal na pěší výlet na Macochu.
Po západu slunce přišla zlatá tečka programu
ZáškolákFest. V rámci minifestivalu vystoupily
dvě studentské kapely z řad studentů MENDELU Frog in Fog a Homoguru, na které se všichni těšili a program uzavřela skupina Fast Food
Orchestra. V neděli dopoledne se všichni jako
jedna rodina rozloučili, ale nepadla ani slzička, protože se všichni vydali na dlouhou cestu
studiem s úsměvem na tváři a spoustou nových
kamarádů.

Zaškolovák
Mendelovy
univerzity
v Brně

V prvním zářijovém víkendu se uskutečnila pod
záštitou Mendelovy univerzity v Brně akce
Zaškolovák.
Členové Studentské komory Akademického
senátu MENDELU ve spolupráci se studentskou
organizací StudentZone připravili víkendový
pobyt plný bohatého programu pro studenty
prvních ročníků MENDELU. Účelem bylo jejich
seznámení nejen v rámci fakult, ale i na univerzitní úrovni. Ve čtvrtek 1. 9. 2011 přijelo do
kempu Olšovec Jedovnice 105 účastníků z celé univerzity. Večer měli možnost seznámit se
ve skupinkách se svými instruktory, převážně
studenty Mendelovy univerzity a získali První
pomazání vstupu na MENDELU. Následně den
ukončila uvítací párty. V pátek na nedočkavé
studenty čekal perný den plný seznamovacích
her, workshopů a kolektivních her. Naučili se
ovládat vodní pistole při vodní bitvě, házet
freesbee pod dohledem profesionálů a někteří
se dokonce naučili ovládat terénní sagway.
Šavli na pravém a levém rameni symbolicky
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Agronomická fakulta MENDELU
na zahradnické výstavě
FLORA Olomouc 2011
Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Ing. Lucie Janečková
Foto / Pavel Ryant
Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně je tradičně věnována pozornost ve
výzkumu i ve výuce skupině plodin, které se
považují za speciální, případně maloobjemové
nebo technické a přadné. Výzkumné projekty
řešené na Ústavu pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství přispěly mimo jiné k tomu,
že kmín kořenný (Carum carvi L.) pěstovaný
v ČR, získal v EU možnost používat označení
země původu jako ČESKÝ KMÍN. Do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení byl zapsán nařízením
Komise (ES) č. 433/2008 ze dne 20. května 2008.
Výsledky spolupráce ústavu s firmou LEROS,
s.r.o., Praha vedly k tomu, že také heřmánek
lékařský (Matricaria recutita L.) pěstovaný ve
vybraných krajích ČR je zapsán do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení pod číslem EK
č.CZ/00411/PDO jako Chamomila Bohemica.
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny jsou
především z hlediska pěstování spojovány
v ČR s Mendelovou univerzitou v Brně. Pěstitelé a zpracovatelé léčivých, aromatických
a kořeninových rostlin (LAKR) jsou spojeni
v občanském sdružení PELERO CZ, které
vzniklo v 80. letech minulého století a z iniciativy pracovníků Ústavu pěstování, šlechtění
rostlin a rostlinolékařství byla v roce 2007 činnost obnovena. Jedná se o neziskové sdružení.
V současné době má přibližně 40 členů a patří
mezi ně i zahraniční instituce. Přestože neobsáhne všechny podnikatelské subjekty v této
oblasti, snaží se o širokou komunikaci a spolupráci v rámci oboru. Činnost sdružení řídí představenstvo a tým, v němž jsou zapojeni pracovníci AF MENDELU (Ing. Blanka Kocourková,
CSc., Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. a Ing.
Helena Pluháčková). Sdružení si velmi váží
podpory domovské Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Jednou z důležitých aktivit, které PELERO CZ
realizuje, je propagace LAKR na zahradnických
výstavách FLORA Olomouc. V srpnu 2011
proběhla prezentace léčivých rostlin v hlavním
pavilonu Olomouckého výstaviště, LAKR se tak
staly „tváří“ letošní letní etapy těchto tradičních
zahradnických výstav.

Výstavy se zúčastnilo osmnáct vystavovatelů,
především členů sdružení. Byl to zejména AGRO
Brno-Tuřany, a.s., člen sdružení, který má ve
svém širokém sortimentu rovněž tzv. bylinkový
program. Dlouholetým členem, který mimo jiné
dlouhodobě spolupracuje s Agronomickou fakultou MENDELU, je výzkumná instituce, zaměřená na technické plodiny, Agritec, výzkum,
šlechtění a služby, sr.o. ze Šumperku. Tato firma
představila novou odrůdu olejného lnu ‘Raciol’.
Má jedinečné složení spektra mastných kyselin,
které zatím u tohoto druhu nebylo dosaženo.
Společnost Benkor, s.r.o., člen sdružení z Mělnické Vrutice, se přestavila tradičními druhy
českého koření a kořenících směsí. Rudolf
Kučera je šlechtitel léčivých rostlin a vystavoval
genové zdroje třapatky nachové, známé jako
Echinacea a výrobky z ní. Česká zpracovatelská
firma LEROS, s.r.o. se sídlem v Praze představila novou řadu bylinných čajových směsí. Tradiční členka sdružení, Mgr. Jarmila Podhorná
z Brodku u Konice, Živnostnice roku 2010 Olomouckého kraje, nabídla výrobky z pupenů
rostlin, nové produkty a poradenství. Dalším
velkým zpracovatelem speciálních plodin je
akciová společnost První Jílovská a její divize
EXAR, která se již léta řídí mottem: Není rostlina, ze které bychom nedokázali vyrobit extrakt!
Ing. František Muška, Ph.D. zastupoval na
výstavě společnost Vinařské centrum Sádek
z Vysočiny. Dalším vystavovatelem bylo Oddělení zelenin a speciálních plodin z Olomouce,
které patří Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha. Pracoviště má v gesci uchovávání genových zdrojů zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Tyto kolekce
jsou unikátní i v rámci Evropy a je to naše stříbro mezi kolekcemi. Šlechtitelská a semenářská
společnost SEMO, a.s. představila novou odrůdu kompaktní bazalky ‘Mozart’.
Součástí expozice byla prezentace tradičního
pravého čaje, kterou zajistila Dobrá čajovna
z Olomouce. Novým členem je společnost
EKODENDRA, která se zabývá zahradní architekturou, sadovnickými úpravami a zejména
rekultivacemi a revitalizacemi krajiny, při nichž
lze s úspěchem využít i speciální plodiny.
Ze zahraničí se prezentovala firma FYTOPHARMA, a.s., z Malacek. Jde o největšího výrobce
čajových směsí a monodrog ve farmaceutickém
režimu na Slovensku. Externě se účastnili letní
etapy v roce 2009. Odbornou literaturu mohli
návštěvníci zakoupit u Ing. Miroslava Habána,
Ph.D., který je členem redakční rady významného česko-slovenského odborného časopisu
Liečivé rostliny/Léčivé rostliny. Zároveň je to
odborník na pěstování a zpracování léčivých,
aromatických a kořeninových rostlin a vysokoškolský pedagog. Nadějným členem sdružení
je Zahradnictví – Komínek Petr z Trboušan. Tato

▌ č í s l o 4 ▌ p r o s i n e c 2 0 11

rodinná firma se věnuje pěstování a výrobě sazenic. Produkci uplatňují na farmářských trzích
a podobných akcích. Snaží se o odbornou spolupráci s MENDELU a sdružením v rámci zvyšování profesionality výroby a prodeje. Vladimíra Růžičková ze Zahrady řemesel vystavovala
sazenice léčivých rostlin z úpatí Vysočiny. Kromě rostlin to byly také textilní výrobky spojené
právě s léčivými rostlinami. Svůj stánek měla
v expozici také Zahradnická fakulta MENDELU.
Všechny uvedené instituce velmi úzce spolupracují s AF, ať už ve výzkumné činnosti nebo
využívají poradenskou aktivitu fakulty. Tyto
zkušenosti ocenili také návštěvníci poradenského centra, jež bylo součástí expozice. Během
celé výstavy se v poradenském centru vystřídalo dvanáct odborníků na pěstování LAKR, ale
i z oboru rostlinolékařství, kteří odpovídali na
dotazy návštěvníků a poskytovali rady nejen
v pěstování LAKR. Velký úspěch měly i přednášky probíhající v instalovaném přednáškovém
sálu. Program přednášek byl následující:
Charakteristika léčivých, aromatických a kořeninových rostlin – Ing. Blanka Kocourková,
CSc., AF MENDELU,
Kvalita léčivých, aromatických a kořeninových rostlin – Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.,
AF MENDELU,
Léčení pupeny – Gemoterapie – NADĚJE,
Mgr. Jarmila Podhorná,
Úprava rostlinných drog a přípravky z léčivých rostlin – Ing. Miroslav Habán, PhD., Ing.
Pavol Otepka, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře, Slovensko,
Zásady sběru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin pro nákupny firmy LEROS,
s.r.o. – Ing. Marie Harabišová, LEROS, s.r.o.,
Okrasné druhy léčivých a kořeninových rostlin – Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., ZF
MENDELU,
Význam včel v pěstování léčivých rostlin –
Ing. Karel Dušek, CSc., VÚRV, v.v.i., Praha,
OZSP Olomouc,
Barvení rostlinami – Ing. Elen Dušková, Vlas-

ta Schubertová, VÚRV, v.v.i., Praha, OZSP
Olomouc.
Každý návštěvník přednášky obdržel potvrzení
o účasti.
Soubor vystavovatelů uzavřela v expozici instituce, která dává sdružení PELERO CZ prostor
a podporu, tj. Agronomická fakulta. Nabízela
možnosti studia ve všech studijních programech
a oborech, ale informace byly poskytovány také
o výzkumné činnosti (o propagaci se staraly
pracovnice AF Ing. Lucie Janečková a Ing. Hana
Syrová). U stánku se zastavovali bývalí absolventi i budoucí zájemci o studium. Lze bez
nadsázky říci, že všichni bývalí absolventi se
živě zajímají o svou mateřskou fakultu a většina
z nich doporučuje studium na AF svým dětem
a vnoučatům. Bývalí absolventi měli velký zájem
o studium na univerzitě třetího věku MENDELU.
Podle statistiky, kterou uvedlo vedení FLORA,
a.s., se této etapy výstavy FLORA účastnilo
35 000 návštěvníků. Prezentovány byly rovněž
dva projekty zaměřené na léčivé rostliny, které
zastřešuje Agronomická fakulta. Jde o projekt
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a projekt Tradiční využívání planě rostoucích rostlin z programu
CENTRAL EUROPE; koordinátorkou obou projektů je Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
AF MENDELU.
Expozice léčivých rostlin včetně prezentace AF
MENDELU byla široce medializována v tisku,
rozhlase i televizi.
Sdružení PELERO CZ byla na návrh hodnotící
poroty udělena Cena primátora města Olomouce za komplexní realizaci expozice a spolupráci odborníků při pěstování a propagaci léčivých,
aromatických a kořeninových rostlin. Jedná se
o nejvyšší ocenění, které se v Olomouci udílí.
Cenu převzala předsedkyně sdružení Ing. Blanka Kocourková, CSc. spolu s realizačním týmem
a proděkanem AF MENDELU doc. Ing. Pavlem
Ryantem, Ph.D.
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Jiří Gol
Foto / Belán

V tomto roce se uskutečnil již pětadvacátý ročník soutěžního klání mezi studenty lesnických
univerzit z celé Evropy, mezinárodní soutěž
Forestry Versatility – Lesnická všestrannost.
Letošní ročník soutěže proběhl ve dnech
18.–23. dubna 2011 v areálu Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, Lesů města Brna, a.s. a střelnice v Holasicích u Brna.
V přátelském zápolení ve střelbě, práci s motorovou i ruční dvoumužnou pilou, lesnické taxaci, orientaci v lesních porostech a v poznávání

Studenti Zahradnické fakulty
MENDELU se podíleli na organizaci
Mistrovství Evropy ve floristice
Bc. Marie Mikanová
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Foto / pořadatelé akce

Na přelomu měsíce srpna a září tohoto roku
proběhla v Havířově velkolepá floristická akce
– 17. ročník evropského šampionátu floristů
EUROPA CUP (www.ec2011.eu). Soutěž se
koná jednou za čtyři roky a o možnost ji uspořádat pokaždé soupeří členské státy evropského floristického společenství Florint.

přírodnin se utkalo celkem čtrnáct týmů ze třinácti zemí Evropy, včetně zástupců naší univerzity. Své reprezentanty na Lesnickou všestrannost poslaly univerzity z Rumunska,
Finska, Nizozemska, Ukrajiny, Srbska, Slovenska, Bulharska, Estonska, Lotyšska, Švédska,
Německa, z polského Krakova i Poznaně
a z České republiky.
Po týdenním zápolení čtyřčlenných družstev,
v nichž byla přítomna vždy alespoň jedna dívka, vyšel jako lesnicky nejvšestrannější tým
z Rumunska (Transilvania University of Brasov),
který tak obhájil loňské prvenství. Následovaly
jej týmy z Polska (Poznan University of Life
Sciences) a České republiky (Mendelova univerzita v Brně). Mezi jednotlivci si vedl nejlépe
student Hubert Prais (University of Life Sciences
in Poznan, Polsko), dále Manaila Olari (Transilvania University of Brasov, Rumunsko) a Pavel
Prašivka (Mendelova univerzita v Brně).
Soutěž organizoval Spolek posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty pod patronátem doc.
Dr. Ing. Petra Horáčka, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Setkání by samozřejmě nebylo možné bez
podpory a ochoty ze strany sponzorů, bez nichž
by tato unikátní soutěž nemohla být uskutečněna. Poděkování patří také členům Spolku posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty za jejich
obětavou pomoc s organizací akce.
Lesnická všestrannost není jen místo přátelského klání v zajímavých a náročných disciplínách,
ale především jedinečná příležitost pro výměnu
zkušeností a navázání nových a pevných přátelství.
Více informací, fotografií a seznam sponzorů
najdete na webových stránkách www.spfld.cz.

Česká republika získala tuto šanci při výběrovém řízení v Norsku v říjnu 2009, a to zásluhou zástupců statutárního města Havířova,
Svazu květinářů a floristů (SKF) a pedagoga
Zahradnické fakulty MENDELU. Od této chvíle
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se naplno rozjely přípravy, které vyvrcholily
ve dnech 31. 8. až 5. 9. 2011. Do Havířova se
sjelo osmnáct nejlepších floristů z celé Evropy, aby soutěžili v šesti aranžérských disciplínách.
Vítězem soutěže a oficiálně nejlepší evropskou
floristkou na další čtyři roky se stala reprezentantka Ruské federace Natalia Zhizhko, následována finskou soutěžící Niinou Minkkinen na
druhém místě a Neilem Whittakerem z Velké
Británie na místě třetím. Český reprezentant
Jaromír Kokeš se v soutěži umístil na krásné
osmé příčce z osmnácti soutěžících.
Na průběh akce dohlíželo mnoho kvalifikovaných odborníků z organizace Florint, zástupců
města Havířova, SKF i Ministerstva zemědělství
ČR. Do vnitřní organizace soutěže, především
její floristické části, se velmi intenzivně zapojili
vybraní pracovníci i studenti Zahradnické fakulty MENDELU. Ti se v průběhu příprav i při

samotné soutěži podíleli na širokém spektru
úkolů. Mezi klíčové patřila příprava pravidel
jednotlivých soutěžních úkolů, výběr potřebného aranžérského materiálu a komunikace se
soutěžícími v anglickém jazyce. Důležitým úkolem bylo rovněž zajištění dodávky květin přímo
z holandské květinové burzy a realizace květinové výzdoby všech reprezentačních prostor,
ve kterých soutěž probíhala.
Dnes, kdy je soutěž hodnocena již s nadhledem
a odstupem času, přichází velké množství kladných ohlasů, a to jak z prostředí České republiky, tak ze zahraničí. To ostatně potvrdil i předseda odborné poroty Marios Vallianos z Řecka,
který řekl, že po organizační stránce nemá
mistrovství v Havířově slabinu a je nejlepší
v dosavadní historii soutěží. Velký dík za hladký
průběh nejen soutěžních dnů patří všem zainteresovaným pracovníkům i studentům Zahradnické fakulty MENDELU.

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D

Foto / Pavel Ryant

Agronomická fakulta
na 38. mistrovství
České republiky v orbě

Mistrovství republiky se uskutečnilo v krásné
slunečné sobotě 24. 9. 2011 na poli nedaleko
Postoupek u Kroměříže. Návštěva přesahovala
5000 diváků a tento ročník tak patřil k nejvydařenějším. Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se soutěže zúčastnila potřetí.
V letošním roce byl soutěžícím Jan Grolich
z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie.
Mistrovství České republiky v soutěži s klasickým jednostranným dvojradličným pluhem se
zúčastnilo celkem dvanáct oráčů. Mistrem republiky v orbě s klasickým jednostranným dvoj-

radličným pluhem se stal Václav Milík z týmu
Fuchs Oil, který potvrdil roli favorita. Na druhém
místě se umístil Ing. Michal Trtek (SOU Uherský
Brod) a na třetím místě Josef Hloucal (Fuchs
Oil). Náš oráč Jan Grolich se umístil na pěkném
5. místě.
V další kategorii – koňské orbě – byl účastníkem
mladičký Petr Sitte, syn Viléma Sitteho, technika polní pokusné stanice v Žabčicích. Petr podal
skvělý výkon a zaslouženě obsadil 4. místo
celkem z osmi zúčastněných oráčů. Pouhá jedna desetina bodu ho dělila od bronzové příčky.

oráčský tým Agronomické
fakulty MENDELU
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Při jeho premiéře v této soutěži to je opravdu
krásný výsledek kladně hodnotil Ing. Smutný.
Mohlo to být ještě lepší, kdyby se tolik nehádala Květa s Irenou vysvětlil s úsměvem Petr Sitte.
(Pozn.: Květa a Irena, to jsou jména jeho kobyl,
mezi nimiž je věkový rozdíl devíti let, což bylo
určitým handicapem, v podobě nesouladu
v kroku mezi „mladou“ a „zkušenou“). Přesto
všechno Petr ukázal, že si dokáže s pluhem
poradit, když je třeba, tak brázdu srovnat a jak
uvedl, již se těší na příští rok.
Kromě orby s traktory a koňmi, byla v letošním
roce poprvé zavedena kategorie orby malou
mechanizací, která přilákala obdivovatele z řad
zahrádkářů a dalších „víkendových“ pěstitelů,
kteří mohli posoudit umění oráčů v porovnání
s jejich vlastními praktickými zkušenostmi
a v mnoha případech originálními přístupy při
obdělávání půdy.

V průběhu celého dne, kromě vlastní mistrovské
orby, probíhal další doprovodný program, především v podobě praktických ukázek různých
technologií zpracování půdy. Kromě této „aktivní“ části programu měli účastníci možnost navštívit několik stanů, v nichž různé společnosti
podávali většinou informace o novinkách na trhu
zemědělské techniky. Výjimkou byla stanoviště
škol, mezi nimiž nechyběla ani naše fakulta.
Jsme rádi, že jsme sem přijeli a mohli představit studijní programy, které je na Agronomické
fakultě možno studovat. Potkali jsme zde hodně
našich absolventů, kteří k nám přišli a zavzpomínali na léta studentská. Věřím, že se právě
zde, v úrodném kraji Moravy, najdou studenti,
kteří k nám přijdou se zájmem o studium na naší
fakultě, uvedl doc. Ryant, proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Dovolujeme si poděkovat našim reprezentantům
za jejich výkon v letošním ročníku a zároveň jim
popřát hodně sil při přípravě na další ročník
soutěže Mistrovství v orbě a také štěstí ve
vlastní soutěži.
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LDF MENDELU
Foto / AVC MENDELU

WOOD-TEC 2011 ukázal trendy,
ale i přetrvávající problémy

Po dvou letech se na brněnském výstavišti
uskutečnil Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů,
zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC, který je největší přehlídkou
oboru nejen na českém trhu. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo 213 vystavujících firem
z deseti zemí, z mimoevropských měly zastoupení Korea a Tchajwan. Během čtyř dnů od
18. do 21. října si veletrh prohlédlo čtrnáct tisíc
návštěvníků z 21 zemí.
Veletrh byl především setkáním odborníků
a místem obchodních jednání. Přestože i nadále převažuje investiční opatrnost, vystavovatelé většinou hovořili o mírném oživení prodeje.
S ohledem na dvouletou periodicitu se většina
firem pochlubila nějakou zajímavou novinkou.
Novinek veletrh představil hned několik – od
velkých obráběcích center přes nářadí pro profesionály i kutily až po nábytkové kování.
Tradiční součástí veletrhu byl odborný doprovodný program, který garantovala Lesnická
a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
společně s Českou technologickou platformou
lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví. V duchu letošního motta Dřevo
a my se pozornost zaměřila na aktuální problematiku zpracování a využití dřevní suroviny.
Dva cykly prezentací zviditelnily pokrokové
materiály a techniku v nábytkářství a nové
systémy v procesech výroby dřevěných prvků.
Závěrečný Den Evropské unie garantovala
Česká technologická platforma, která informovala o možnostech čerpání zdrojů z evropských programů i výhledech evropského lesnického sektoru. Aktuální studie zahrnující čtyřicet
evropských států předpokládá, že do roku 2030

bude pokračovat mírný nárůst celkové výměry
lesů (přibližně o 6 %) i spotřeby výrobků ze dřeva (asi o 15 %), zároveň však dojde k výraznému nárůstu spotřeby energie ze dřeva (o 35 %).
To nejzajímavější se v letošním doprovodném
programu odehrálo hned v úvodu veletrhu
v panelové diskusi na téma Kapitáni dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu. Zúčastnili
se jí zástupci klíčových odvětví, která společně
tvoří dodavatelsko-odběratelský komplex lesního hospodářství. Jednalo se především o možnostech, jak dosáhnout zvýšení podílu domácího zpracování dřeva a výroby s vyšší přidanou
hodnotou. Jedním z důvodů, proč se tento dlouhodobě proklamovaný cíl stále nedaří naplnit,
je podle odborníků nedostatečná mezioborová
spolupráce. Naše odvětví zůstává roztříštěno
a postrádá obdobnou míru kooperace, jaké se
podařilo dosáhnout například v zemědělskopotravinářském řetězci. V našem sektoru by
spolupráce měla stát na třech pilířích – nejen
na lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu, ale
také na jeho klíčových odběratelích, bez nichž
by zpracování dřeva ztratilo své opodstatnění,
zdůraznil Petr Horáček, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
který setkání moderoval.
Diskutující poukázali na nestabilitu zdrojů suroviny, která ztěžuje pozici zejména malým
a středním dřevozpracujícím podnikům. Opakující se problémy s tendry, nedostupnost suroviny a zvýšení cen dřeva vede k nejistotě v dodavatelsko-odběratelských vztazích a tím dále
ohrožuje konkurenceschopnost menších hráčů
na trhu. Spolu s řadou nepříznivých dopadů
v sociální a environmentální oblasti může pod-

Petra Kišová
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le odborníků současná situace vést k další
redukci podniků střední velikosti a koncentraci
pořezu do největších provozů.
S velkými problémy se potýkají také nábytkáři,
na které dolehla nejen recese, ale i konkurence
méně kvalitního a levnějšího zboží z dovozu.
Tržby v nábytkářském průmyslu loni dosáhly
přibližně 28 miliard korun, zatímco ještě v roce
2007 překročily 40 miliard korun, a rychle klesá
také počet zaměstnanců. Jak konstatoval Radek
Brychta, předseda Klastru českých nábytkářů
a viceprezident Asociace českých nábytkářů, podnikání v oboru by měl podpořit zejména
kvalitnější marketing, budování firemních zna-

Přednáška
Andreje
Babiše

ISC MENDELU
začíná se
Social
Erasmem

ček, přenos inovací a aplikovaného výzkumu
přímo do praxe a užší spolupráce firem při
aktivitách na globálním nábytkářském trhu.
Velké rezervy ve využití nových poznatků
a uplatnění moderních technologií konstatovali
také představitelé lesnicko-dřevařského komplexu. Předseda České technologické platformy Tomáš Pařík podtrhl nezbytnost využití
všech dostupných možností pro podporu podnikání, oborového výzkumu a transferu technologií. Naše malé a střední podniky podle něj tuto
oblast dlouhodobě podceňují, podobně jako
marketing; výsledkem je jejich stagnace a snížení konkurenceschopnosti.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Foto / AVC MENDELU
V úterý 18. října 2011 se od 9 hodin konal v aule
Mendelovy univerzity v Brně seminář, na kterém vystoupil Ing. Andrej Babiš s přednáškou
Budoucnost českého zemědělství v evropském
prostoru. Kromě Ing. Andreje Babiše, který je
předsedou představenstva společnosti Agrofert
holding, a.s., se zde představil Ing. Petr Babinek
s přednáškou Výnos a kvalita sladovnického
ječmene při hnojení dusíkem a sírou a Ing. Soňa
Valtýniová s tématem Porovnání udržitelnosti
konvekční a ekologické rostlinné produkce.
Akce byla určena studentům, zaměstnancům
a přihlášeným zájemcům z řad veřejnosti.

ISC MENDELU
Organizace ISC MENDELU sdružující zahraniční studenty pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně začala rozvíjet program Social
Erasmus, tedy program nezištné pomoci zahraničních studentů. Organizace pilotního projektu
byla zahájena ve spolupráci s Gymnáziem ve
Vysokém Mýtě na konci února 2011. Naši zahraniční studenti se zúčastnili výuky dvou jazyků
na gymnáziu dne 19. dubna. Ve francouzském
jazyce byla výuka obohacena typickým entuziastickým Francouzem Matthieuem, který sršil
vtipem, a na jeho prezentacích se nedokážete
nudit. Výuku v anglickém jazyce zase ozvláštnili studenti z Finska. Sami a Ville mají odlišné
vystupování, ve kterém je možné spatřit typické
vlastnosti charakteristické pro severské země.
Žáci gymnázia se nezalekli, zahrnuli prezentující studenty otázkami a vytvořili tak prostor pro
mnohem otevřenější konverzaci, která byla
velice přínosná pro všechny zúčastněné. ISC

MENDELU si velice váží spolupráce gymnázia,
speciálně velice děkuje Mgr. Šimkové a sboru
ostatních pedagogů, kteří zajistili výborné prostředí a atmosféru.

Co na to samotní Erasmáci?

Sami a Ville:
Myslíme, že to byla opravdu skvělá věc, kterou
jste pro studenty této školy zorganizovali. Byla
to pro nás super zábava a věříme, že studentům
se to taky moc líbilo. Byli jsme překvapeni, jak
jsou aktivní, a na jak dobré úrovni byla jejich
angličtina. Všichni byli skutečně otevření a hodně mluvili, takže bylo snadné s nimi komunikovat. Doufám, že se vám to podaří i v budoucnu.
Budoucí Erasmáci by se taky mohli do něčeho
podobného zapojit. Jo, a ještě chceme dodat, že
se nám moc líbilo město, i počasí vyšlo. Takže
opravdu moc děkujeme za tento příjemný den.
Doufáme, že se všichni také tak bavili a těšíme
se zase někdy.
Web: www.iscmendelu.cz
E-mail: info@iscmendelu.cz
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doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Foto / AF MENDELU
Ve dnech 27. srpna až 2. září se v severní Itálii
v oblasti Bolzana konalo 31. mistrovství světa
v muškaření, kterého se zúčastnil jako člen týmu ČR i student doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU Ing. Roman Heimlich.
Šampionát se letos konal v rámci Světových
rybářských her, přičemž Itálie hostila na různých místech 3500 závodníků soutěžících ve
všech možných rybářských disciplínách.
Muškaření patří jednoznačně mezi nejobtížnější rybářské disciplíny a úspěch v celosvětové konkurenci tak potěší dvojnásob. Pořadatelé mistrovství se rozhodli uspořádat závod na
třech řekách a jednom jezeru ledovcového
původu, ležícího v nadmořské výšce zhruba
1200 m n. m.
Rybí obsádku tvořil především pstruh obecný,
lipan podhorní, pstruh duhový a také pstruh
mramorovaný. Roman v konkurenci více než
stovky muškařů z jednadvaceti zemí chytil třicet ryb, což ho vyneslo v individuálním pořadí
na celkové skvělé třetí místo hned za dva reprezentanty pořadatelské země. V týmové soutěži družstvu ČR jen velmi těsně unikla zlatá
medaile, ale i druhé místo je skvělý výsledek,

Pavel Mauer
ŠLP ML Křtiny MENDELU
Foto / Pavel Mauer

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2011 se ve Křtinách
uskutečnily XIII. Svatohuberské slavnosti. Jejich
součástí byl společný lov černé zvěře v polesí
Bílovice nad Svitavou a Hubertská mše, kterou přednesli trubači Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity

Student MENDELU třetí
na mistrovství světa v muškaření
potvrzující, že sportovní rybářství je u nás na
velmi dobré úrovni. Na závěr zbývá Romanovi
popřát mnoho dalších úspěchů na poli rybářském i v úspěšném dokončení doktorského
studia na Oddělení rybářství a hydrobiologie
Mendelovy univerzity v Brně.

Svatohubertské slavnosti
v Brně a Mužský pěvecký sbor z Dolních Bojanovic. Představeny byly nové odborné a myslivecké publikace docenta Josefa Feuereisela
a spisovatele Vlastimila Slavíčka. Širokou veřejnost zaujala na zámku Křtiny výstava obrazů
malíře zvěře a přírody Václava Nasvětila.
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Doktorand Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
LDF MENDELU
Od loňského roku je naše univerzita prostředobdržel ocenění nictvím Ústavu geoinformačních technologií
za aplikovanou LDF MENDELU zařazena do mezinárodní sítě
geoinformatiku ESRI Development Center for Universities

(EDC), což je výběrový program zaměřený na
podporu vzdělávání a vývoj aplikací pro instituce s univerzitní licencí softwaru ESRI ArcGIS.

Litva, drsná i přívětivá
René Řiháček
Foto / René Řiháček
Erasmus? A proč ne třeba v Litvě? Přesně tuhle
otázku jsem si položil minulý rok, při výběru
země, kde bych mohl strávit výměnný studijní
pobyt. Lidé cestují na dovolenou zejména na
západ – do Francie, Španělska, Itálie. Možná
i proto jsem zvolil opak. Určitě je vždy jednodušší vycestovat do zemí, o kterých se více
mluví, o kterých více víme, ale pro mě byla výzva právě to neznámo.

První momenty po příjezdu
Pokud vás zajímá, jak se do Litvy dá dostat, tak
je to třemi způsoby. Letecky, lodí anebo pěkně
po silnici přes Polsko. Pro mne nehrál roli čas,
ale cena, proto jsem strávil necelých 23 hodin
v autobuse za 1700 korun, na úkor letenky za
4000 Kč.
Pocity před odjezdem jsem měl smíšené, ale
pokud se člověk někam těší, vždy se lépe cestuje. Při přejezdu litevsko-polských hranic se
vám otevře nekonečně rovinatá krajina, sem
tam les, pole a louky. Místní příroda se však
také vyznačuje množstvím řek a jezer.
Z největších zástupců savců se jedná o losa,
vlka, divočáka, rysa, ale samozřejmě také srnčí zvěř. To, že jedu do chladnější země, jsem
věděl od prvopočátku, průměrná roční teplota
dosahuje kolem 6 stupňů Celsia.

Fakta o Litvě
Litva je rozlohou největším z pobaltských států.
Na severu sousedí s Lotyšskem, na východě s
Běloruskem a na jihu s Polskem a Kaliningradskou oblastí Ruska. Západní část Litvy omývá
Baltské moře. Důležitou informací je také jiné
časové pásmo – v Litvě si posuňte čas o hodinu
dopředu, oproti českému času.

V rámci tohoto programu je každoročně udělován certifikát pro vynikající studenty.
V letošním akademickém roce obdržel toto
uznání a mimořádné stipendium Ing. Petr Douda, student doktorského studijního programu
Aplikovaná geoinformatika, za skript pro automatizované hodnocení rizika lesního požáru
pomocí metod klasifikačních a rozhodovacích
stromů.

Vliv komunismu je zde silně cítit, avšak i moderní tempo a snaha o progresivní růst je zcela
zjevný. Počet obyvatel Litvy se pohybuje okolo
3,6 milionu. Asi 84 % tvoří Litevci, 7 % Poláci
a pouze 6,3 % Rusů. Zbytek tvoří nepatrné
množství Bělorusů, Ukrajinců a Židů. Nezaměstnanost je relativně vysoká, kolem 15 %.
Hlavní měnou je Litas (1 litevský Litas = 7,20 Kč)
a ceny jsou velmi srovnatelné s Českou republikou. Hlavní město Vilnius obývá okolo 600 tisíc
lidí. Dalšími významnými městy je druhý Kau-
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nas, přímořská Klaipeda a Šiauliai (čti Šoulej),
kde mám možnost studovat já. Litevská republika je demokratickým státem s jednokomorovým parlamentem. V současné době stojí v čele
prezidentka Dalia Grybauskaitė, která má pětileté funkční období. Členství v EU má Litva od
roku 2004.

Jazyk a školství
Spolu s lotyštinou patří litevština mezi jediné
dva zachované baltské jazyky a v rámci indoevropských jazyků tak tvoří samostatnou větev.
Jedná se o jazyky velmi archaické a jejich nejbližšími příbuznými jsou jazyky slovanské.
Mě osobně tento jazyk zní jako kombinace
finštiny a ruštiny. Spousta slov je podobných
našim. Co se týče systému ve školství, tak je
velmi podobný našemu. Základní školu navštěvují děti deset roků, gymnázium čtyři roky.
Vysokoškolský bakalářský stupeň je na čtyři
roky a navazující magisterský na dva. Z mého
pohledu je úroveň školství na mé univerzitě
v Šiauliai o něco málo horší jak naše česká.
Avšak problém je spíše v tom, že mnozí učitelů
jsou spíše přeučení ruštináři, a proto jejich
angličtina často trošku skřípe, nahrazuje to však
snaha a otevřenost.

Výlety, památky a zajímavá místa

Jací Litevci jsou?

Mezi největší tradice patří lidové zpěvy a výroba křížů, ale také basketbal. Asi nejnavštěvovanějším místem Litvy je Hora křížů. Malý
kopeček, který je posetý tisíci kříži různých
velikostí. I když nejste věřící, magická atmosféra pohltí každého. Tato originální křesťanská
zahrada vznikla kolem roku 1831, na počest
zemřelých při ruské rebelii, kterým nebyly povoleny důstojné pohřby. Toto místo má pro Litevce
velmi hluboký národní význam, během ruské
okupace kříže přibývaly po desítkách, a nejen
proto se je ruská armáda pokusila několikrát
srovnat se zemí. Vždy neúspěšně.
Dalším velmi atraktivním místem je pobřeží
Litvy, zejména turistické letovisko Palanga
s nádhernými písečnými plážemi, či nezamrzající přístav města Klaipeda. Samozřejmě nesmíme opomenout ani Kuršskou kosu, což je 180
kilometrů dlouhý písečný pás táhnoucí se
z Klaipedy přes Baltské moře až do Kaliningradské oblasti. Litevskému území náleží necelých
100 kilometrů, zbytek patří Rusku.
Typické pro Litevce je sbírání jantarových kamenů, které jsou k nalezení na pobřeží zejména
po velkých bouřích. Při mé návštěvě Palangy
bylo kolem nuly a procházku po plážích doplnil
padající sníh; tento okamžik byl opravdu výjimečný.

Obecně je tu cítit ostych proti všemu cizímu.
Litevští muži jsou velcí nacionalisté a pro ránu
pěstí opravdu daleko nejdou. Je zajímavé pozorovat mentalitu Litevců. Ženy se usmívají
a jsou milé, zatímco muži se mračí, šklebí
a vyhledávají záminky k potyčkám. Byl jsem
svědkem, jak se v nočním klubu dva kluci porvali kvůli nafukovacímu balónu, který fungoval
jako kulisa při tancování. Jindy se stačí „blbě“
podívat a už se na vás sápou, že jste je urazili.
Starší obyvatelstvo rozumí spíše rusky než
anglicky, ale na ruštinu se jim moc reagovat
nechce, přece jen nenávist k Rusku stále
přetrvává, a to ve všech třech pobaltských
zemích.
Velkou oblibou je sbírání a konzumace hub,
řepy, ale také brambor a bramborových knedlíků. Ve školní menze je vždy v nabídce karbonátas (karbanátek) s bramborovou kaší. Co se
týče alkoholu, velmi oblíbená je vodka, ale také
pivo, to je opravdu skoro stejné jako v České
republice.
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prof.
Bohumil
Doležal
– 100. výročí
narození
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Pavel Mauer
Foto / Pavel Vrba

U příležitosti 100. výročí narození prof. Dr. Ing.
Bohumila Doležala, DrSc., dr. h. c., profesora
hospodářské úpravy lesů na Lesnické fakultě
Vysoké školy zemědělské v Brně (dnešní LDF
MENDELU), se ve vzdělávacím centru zámku Křtiny dne 11. 10. 2011 konala péčí ŠLP ML
Křtiny a Ústavu hospodářské úpravy lesů LDF
MENDELU odborná konference Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem přírody. Součástí programu bylo i představení knihy o životě a díle pana profesora, kterou napsal Ing. Jiří Truhlář, CSc. Na závěr byl
v polesí Habrůvka na lokalitě Proklest slavnostně odhalen nový památník Lesnického Slavína,

věnovaný prof. Bohumilovi Doležalovi, zbudovaný školním podnikem podle návrhu prof. Ing.
Ivara Otruby, CSc. Akce pořádané na počest
velké osobnosti naší univerzity se zúčastnilo
75 odborníků a hostů.

Cena profesora Jindřicha Halabaly
udělena studentu LDF MENDELU
LDF MENDELU
Student LDF MENDELU Jan Kratochvíl zvítězil
v kategorii Design interiéru a získal jednu ze
čtyř cen v soutěži Cena profesora Jindřicha
Halabaly za svůj projekt Sauny. Cena byla udělena za výjimečný projekt z hlediska komplexního přístupu k tvorbě prostoru a ve využívání
přírodních živlů a materiálů. Jan Kratochvíl jako
jediný získal plný počet hlasů komise a z tohoto pohledu se stal rovněž absolutním vítězem
soutěže. Srdečně blahopřejeme.

Studenti Zahradnické fakulty MENDELU
úspěšně prezentovali své floristické umění
na soutěži Brněnská růže 2011
ZF MENDELU
V pátek 11. listopadu se konal již 16. ročník mezinárodní floristické soutěže Brněnská růže,
tentokrát zaměřené na adventní a vánoční květinová aranžmá. Letošní ročník se opět uskutečnil v prostorách koncertního sálu Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici. Své
schopnosti si zde změřilo třadvacet profesionálních floristů v kategorii senior a dvacet studen-

tů zahradnických škol v kategorii junior nejen
z České republiky, ale i z Maďarska, Rakouska,
Slovenska a Polska.
Zahradnická fakulta MENDELU vyslala na soutěž Kateřinu Holišovou, která v náročné konkurenci vybojovala celkové 1. místo (263,7 bodů)
v kategorii seniorů. Dařilo se však i ostatním
současným studentům ZF, kteří se soutěže
zúčastnili pod hlavičkou různých firem a v soutěži obsazovali přední pozice. Na stupně vítězů
se v kategorii seniorů probojovala i Karolína
Flaschková, která získala celkové 3. místo
(230,7 bodů). Vedení Zahradnické fakulty
MENDELU všem zúčastněným studentům
blahopřeje k dosaženým výsledkům a děkuje
za propagaci dobrého jména naší školy.
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PEF MENDELU
Foto / PEF MENDELU

Podnikatelsky úspěšný absolvent Mendelovy
univerzity v Brně, Ing. Richard Benýšek, vzpomíná nejen na tehdejší studium, ale hodnotí také
své příjemné i nepříjemné zkušenosti. Z jeho
mnoha aktivit nemůžeme opomenout pozici
nuceného správce Českomoravské družstevní
spořitelny, působil v Přerovských strojírnách
jako generální ředitel a nyní se například podílí na stabilizaci O2 arény. Věnuje se také nákupu firem v bídné kondici, ale jak sám říká:
Zaručený recept na záchranu není, v krizi každý podnik představuje obchodní příležitost.
Pamatujete si, kdy jste naposledy navštívil
Mendelovu univerzitu v Brně?
Tak to si pamatuji naprosto přesně. V I. pololetí tohoto roku jsem absolvoval kurz krmivářství.
V podnikání se čím dál tím víc vracím ke svým
kořenům a tak jsem si chtěl ověřit, jestli jsem
něco nezapomněl, případně si znalosti osvěžit
nebo naopak se naučit něco nového. A rovněž
jsem chtěl zjistit, jestli mě moji lidé "nelakují".
Jaké bylo tehdejší studium vysoké školy, na
co nejraději vzpomínáte?
Některé předměty byly zbytečné, řada by
z dnešního pohledu vypadala úplně směšně.
Zřejmě byl záměr zemědělské inženýry naučit
úplně vše. Učili nás dokonce i programovat. To
samozřejmě platilo hlavně v teoretických předmětech. Ovšem následně mi znalost Basicu
velmi pomohla s povely v účetním systému, který byl založen na základech Foxpro. Některé
povely totiž byly totožné. V prvním ročníku jsme
měli i geologii, měli jsme na to famózního vyučujícího, ten nás tak „zblbl“, že jsme potom na
Brtnici dva měsíce zkoušeli rýžovat zlato. Ruštinu jsem v té době také považoval za zbytečnou,
teď zaplať pánbůh za ni. A účetnictví mě pak
živilo. Takže předměty, které jsem považoval za
blbost, měly pro mne velký přínos. Velmi rád
vzpomínám na to, že jsem si studentská léta opravdu užil, že to byla velmi pěkná část mého života.
Bylo podnikání a práce v ekonomické sféře
vždy vaším snem?
Sny se mění a přišla doba, kdy jsem si uvědomil, že mě ekonomická sféra táhne a chci se
v ní uplatnit. A nutno dodat, že brněnská Vysoká škola zemědělská mě velmi dobře připravila.
Vystřídal jste řadu vedoucích funkcí, kde
jste podle vás zažil svůj největší rozkvět?
Je to velmi těžké jen tak jednoduše říct, které
angažmá bylo pro mě NEJ. Každé mi toho
hodně dalo a jejich hodnocení jistě souvisí
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I podnik v krizi představuje
obchodní příležitost
i s věkem, znalostmi, zkušenostmi, rozhledem
a se sebereflexí. Začátky bývají těžké, narážíte,
padáte a zase vstáváte. A samotné hodnocení
nejde oddělit od lidí, se kterými jsem se potkal,
mohl s nimi pracovat a učit se od nich. Rád
proto vzpomínám na moje působení v Dopravních stavbách Holding v Olomouci, v Přerovských strojírnách, nejprve na pozici finančního
a později generálního ředitele. Strojírny byly
vlastněny IPB, za kterou to byl Libor Procházka,
Živnobankou, jejími fondy, tenkrát s nestorem
Jiřím Brabcem, s fondy kolem PPF, to byl Milan
Maděryč a Zbyněk Štěrba.
A na jakou zkušenost naopak nerad vzpomínáte?
Co se týká negativních zkušeností, tak velmi
nerad vzpomínám na osobní útoky na rodinu
a nevraživost v době, když jsem byl jmenován
nuceným správcem Českomoravské družstevní spořitelny. Tam jsem si uvědomil, že člověk
snese sice hodně, ale jsou hranice, za kterými
už není dobré lpět na postu.
Působil jste i jako nucený správce Českomoravské družstevní spořitelny? Není to nic
z donucení, že?
Slovo nucený není odvozeno od toho, že by vás
osobně někdo do něčeho nutil, ale nucený správce v kampeličce reprezentuje nucený zásah
státu, státního dozoru. To je rozdíl od likvidace,
o které rozhodují orgány společnosti samy.
Nucená správa je zásah státu a snaha o narovnání poměrů. Což nemusí být po vůli vlastníkům.
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Mohl byste jednoduše vysvětlit, co člověk
v takové pozici dělá?
Jeho úkolem je konsolidace majetku tak, aby
o něj majitelé, v tomto případě družstevníci,
pokud možno nepřišli. Jde o celou řadu mnohdy právně složitých úkonů od revize smluvních
vztahů až po zpochybnění právních úkonů.
A výsledkem mého působení bylo například
i několik trestních oznámení vůči konkrétním
osobám. Několik vedoucích pracovníků to potom dostalo i "natvrdo". Tu práci jsem dělal
i s vědomím, že v ČMDS uvízly lidem peníze.
A byli to mnohdy starší lidé, kteří svěřili kampeličce téměř všechno, co měli.
Jsou vaše rozhodnutí s růstem věku více
promyšlená?
Nevím, zda více promyšlená, protože o taková
rozhodnutí jsem usiloval vždy. Ale jsou jiná.
Zrovna nedávno jsem pozoroval člověka, se
kterým jsem se pracovně potkal, a říkal si, to
jsem já před dvaceti lety. Chci tím říct, že se
člověk mění, po pracovní stránce vyvíjí, trochu
ubere razance, trochu přidá odstupu, vnímá
více souvislostí a postoje okolí. Ale podstata
zůstává. Analýza problému a následné rychlé
a důsledné rozhodnutí.
Díky dlouholetým zkušenostem se věnujete
i nákupu firem v bídné kondici a pokoušíte
se je zachránit, jak moc se vám to daří?
Existuje na to nějaký zaručený tip?
Zaručený tip není, při koupi existuje více rizik
včetně zániku firmy. Podle toho, jak některé
firmy ve skupině fungují, se to daří. Existuje
samozřejmě rozdíl u jednotlivých firem, jak jsou
velké, jaké je jejich postavení na trhu, zda je
alespoň část z nich zdravá a má šanci přežít,
jaké má závazky. Je to soubor kritérií, které je
třeba posuzovat. Ale v zásadě platí, že každý
podnik v bídné kondici představuje obchodní
příležitost. A já takové rovnice s mnoha neznámými rád řeším. Kvůli tomu třeba nezmizel ze
světa Krátký film Praha, který jsem koupil
v době, kdy měl záporný majetek a tak tak se
držel nad vodou. Jako u jedné z mála firem v ČR
se u něj podařilo dosáhnout vyrovnání s věřiteli
a „Kraťas“ dnes funguje, vyrábí filmy i pro Japonsko a Spojené státy. Samozřejmě už to není
moloch, ale je postaven na reálných základech.
Ve vedení společnosti Bestsport jste nahradil JUDr. Aleše Hušáka, jak na vás zapůsobilo vystřídat člověka, který před pár týdny
naplnil titulní strany řady médií?
Přímo jsem ho nenahradil, jsem na jiné pozici.
Ale při rozhodování, zda funkci krizového
manažera Bestsportu přijmu, nehrálo jméno
Hušák roli. Nepracoval jsem s ním a nechci ho
proto hodnotit. Hodnocení je bezesporu na

jiných. Dostal jsem nabídku podílet se na stabilizaci Bestsportu, a tedy i O2 areny, a tu jsem
přijal. Atraktivní program pro návštěvníky arény
je nejviditelnější část toho, že se to daří.
Jak nejraději relaxujete, máte nějaký specifický recept, na to jak se zbavit každodenních povinností?
Ne nadarmo se říká, že nejkrásnější pohled na
svět je z koňského hřbetu. A i když mám v těle
několik šroubů jako „památku na relax“ na koni,
je to pro mě pořád aktivní odpočinek. A tuto
„kratochvíli“ vyhledávám pravidelně a dělá
mi dobře. Sám se považuji za hrdého chovatele českého teplokrevníka, teď něco chystáme
s hřebčincem v Tlumačově.
Váš bratr hraje závodně hokej, dokonce hrál
i v NHL, byl jste se na jeho zápase v Americe či Kanadě někdy podívat? A proč vás
s ním nevídáme v jedné pětce?
Viděl jsem řadu jeho zápasů za mořem a později i tady v Evropě. Je to velký zážitek umocněný tím, že na ledě hraje brácha. A že bych
s ním nastoupil v jedné pětce nehrozí. Před
několika lety jsme právě Na Běleckém Mlýně
na zamrzlém rybníku uspořádali takový „sranda mač“. Ne že by mě brusle a hokejka úplně
překážely, ale výkon mi hokejové sebevědomí
moc nepozvedl. Abychom stačili na bráchu, tak
jsme říkali, že by hrálo pět na jednoho, nohy
bychom mu svázali k sobě a místo hokejkou by
hrál lopatou. Zkrátka každý děláme něco jiného
a doufám, že dobře.
Přemýšlel jste někdy o tom, přestěhovat
se do zahraničí? Co by vás k tomu muselo
přinutit?
Rád žiju v České republice, jsem doma na Hané.
O přestěhování do zahraničí jsem nikdy neuvažoval. Nevím, co by mě k tomu přinutilo.
V čem je podle vás největší rozdíl v pracovním přístupu mezi Českou republikou
a západním světem?
Většinu aktivit mám v Evropě, tak se to obtížně
posuzuje, protože existují značné rozdíly
v řízení podle evropských, severoamerických či
asijských pravidel. Ale co jsem měl možnost
poznat, tak na manažerských postech v Evropě
se dnes přístup v zásadě neliší.
Co byste poradil současným studentům
a novým absolventům vysoké školy pří
hledání zaměstnání?
Studentům bych přál, aby co nejrychleji přišli
na to, že vzdělání je fajn, že to je deviza do života, která bude stále více ceněná. Aby se
snažili ze školy „vyždímat“ pro sebe to nejlepší,
aby měli dobré vztahy se svými vyučujícími
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a spolužáky, protože je budou v budoucnu
potkávat. A současně bych jim přál kvalitní
školy a kvalitní vzdělání.
A absolventům Mendelovy univerzity bych řekl,
aby si věřili, nebáli se prvotního neúspěchu, aby
byli silní a měli zdravé sebevědomí. Jsou totiž
na trhu práce cennější, než si sami myslí. Každý rozumný zaměstnavatel totiž ví, že zemědělské obory studují lidé, kteří počítají s tím, že

jdou do práce tehdy, kdy ta práce je. Obilí na
poli nepočká, když se blíží bouřka. A zvířata ve
stáji to svoje futro chtějí také dostat. Takže
nějaké výmluvy na pracovní dobu u zaměstnavatele nehrozí...
A všem pak, aby si uvědomili, že mají svobodu
rozhodnout o svém životě, ale že si za to nesou
odpovědnost.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Jan Nitka, zahradník, školkař
a šlechtitel zahradnických rostlin
oslavil 105. výročí narození

Ústav šlechtění a množení
zahradnických rostlin
ZF MENDELU
Foto / Petr Salaš
Listopad 2011 byl pro zahradníky v České
republice významným měsícem, své úctyhodné
105. narozeniny totiž oslavil nejstarší český
zahradník, školkař, výzkumník, šlechtitel a neúnavný propagátor zahradnictví Jan Nitka
z Tršic.
Jan Nitka se narodil 22. listopadu 1906 v Tršicích (okres Olomouc). Po vyučení zahradníkem
u školkařské firmy Vybíral a Závodník v Tršicích
pracoval ve velkoškolkách Bedřicha Wenzla
v Olomouci. Později pracoval i ve školkách
známého zahradnického odborníka, spisovatele, zahradního architekta a nakladatele Josefa
Vaňka v Chrudimi. Byl též zaměstnán v tehdy
velmi významné školce v Molitorově u Kouřimi, v zámeckých zahradách (Podzámecká zahrada) v Kroměříži a mj. ve vyhlášeném školkařském závodě Josefa Mazánka v Soudné
u Jičína. V roce 1930 se osamostatnil v rodném
místě, v Tršicích, kde založil školkařskou firmu.
V době kolektivizace padesátých let 20. století
musel vstoupit do JZD Tršice, kde byl od roku
1950 až do roku 1970 pověřen vedením ovoc-

ných školek. Věnoval se především drobnému
bobulovému ovoci a lískám (Coryllus avellana).
Vyšlechtil odrůdy ´Tršická´ (kříženec ´Lombardský červený´ x ´Římský´), ´Hanácká´ (kříženec
´Lombardský červený´ x ´Trapenzut´) a odrůdu ´Nitkova úrodná´ (kříženec ´Lombardský
červený´ x ´Hempelův´). Vedle šlechtění se
Nitka zaměřil i na racionalizaci pěstitelských
technologií. Zdokonalil pěstování lísky ve formě
kmenných tvarů, pěstovaných na lísce turecké
(Coryllus colurna). O lísce také publikoval mj.
také ve IV. dílu Malé pomologie (vyšlo v Praze
1957). Nitka se mimořádně zasloužil o povznesení zahradnictví, zejména ovocnictví, a to
nejen na Moravě, ale v celé tehdejší Československé republice. Byl mnohonásobným
funkcionářem v zahradnických organizacích
a svazech. Mimo jiné pracoval i v celostátních
zahradnických i zahrádkářských výborech
a centrálních orgánech. Mezi zahrádkáři aktivně působil do svých 100 let.
Při příležitosti 105. narozenin výročí udělil rektor Mendelovy univerzity v Brně jubilantovi
Plaketu J. G. Mendela za celoživotní práci
v oboru zahradnictví. Děkan Zahradnické fakulty MENDELU udělil panu Nitkovi Pamětní list
za celoživotní významný přínos pro rozvoj zahradnictví České republiky. Obě vyznamenání byla jubilantovi osobně předána zástupci
Mendelovy univerzity v Brně, resp. Zahradnické
fakulty MENDELU, doc. Dr. Ing. Petrem Salašem, Ing. Bělou Svitáčkovou, CSc. a emeritním
profesorem MENDELU prof. Ing. Janem Lužným, CSc. u příležitosti setkání s jubilantem,
které bylo připraveno 19. listopadu 2011 v rodné obci Tršice. Popřejme i my jubilantovi hodně pěkných dnů, prožitých v té nejlepší fyzické
i psychické pohodě!
Emeritní profesor MENDELU prof. Ing. Jan Lužný, CSc. předává
Janu Nitkovi Plaketu J. G. Mendela, udělenou jubilantovi rektorem
MENDELU u příležitosti jeho 105. narozenin.
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prof. Ing. MVDr.
Pavel Jelínek, DrSc.
*23. 2. 1945 – † 11. 11. 2011
KJ, TŠ
Foto / AVC MENDELU

V pátek 11. listopadu 2011 zemřel ve věku
66 let prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc.,
emeritní rektor Mendelovy univerzity v Brně.
Dlouhá a vážná choroba mu zabránila prožívat
naplno poslední roky jeho působení na univerzitě a léta zaslouženého odpočinku v rodinném
kruhu.
Po ukončení studií na Vysoké škole veterinární
v Brně (obor Veterinární lékařství) působil od
roku 1969 jako asistent a poté jako odborný
asistent na Katedře anatomie, histologie
a embryologie hospodářských zvířat Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně,
od roku 1973 na Katedře chovu ovcí, kožešinových zvířat, včelařství a hedvábnictví, od roku
1976 do konce roku 1989 pak jako zástupce
vedoucího této katedry. Aby mohl lépe vykonávat svou pedagogickou činnost, vystudoval
ještě v letech 1970–1975 zootechnický obor
Agronomické fakulty VŠZ v Brně. Následný
odborný a vědecký růst zahájil absolvováním
aspirantury v roce 1979 v oboru Speciální zootechnika, v roce 1980 byl jmenován a ustanoven
docentem v oboru Speciální zootechnika, v roce
1988 předložil a obhájil doktorskou disertační
práci a byl jmenován profesorem rovněž v oboru Speciální zootechnika. V letech 1990–2009
stál v čele Katedry morfologie, fyziologie a veterinářství (nyní Ústav morfologie, fyziologie
a genetiky zvířat), kde byl garantem disciplín
Fyziologie hospodářských zvířat a Biologické
základy živočišné výroby.
V rámci vědecko-výzkumné činnosti vedl výzkumné kolektivy, jeho publikační činnost zahrnuje přes 80 původních vědeckých prací
především z oblasti výzkumu vnitřního prostředí organismu, reprodukce, výživy aj. Přednesl
více než 70 referátů na vědeckých konferencích a byl spoluautorem 11 vysokoškolských
učebních textů a vedoucím autorského kolekti-

vu celostátní učebnice Fyziologie hospodářských zvířat.
Jeho úspěšná odborná činnost a povahové
vlastnosti byly oceněny i volbami do akademických funkcí nejen na naší univerzitě. Byl členem
vědeckých rad na sesterských univerzitách,
tj. České zemědělské univerzitě v Praze, Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, členem
oborových komisí, redakčních rad, poradních
sborů školních podniků a členem subkomise
Akreditační komise MŠMT ČR.
Zastával řadu akademických funkcí, v letech
1987–1991 byl proděkanem Agronomické fakulty, 1991–1994 prorektorem.
V letech 1994–1998 dosáhl i funkce nejvyšší,
když byl Akademickým senátem univerzity zvolen a prezidentem republiky jmenován na dvě
akademická funkční období rektorem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
(dnes Mendelova univerzita v Brně). Během
tohoto období pozvedl naši Almae matris viridis
na významné místo v systému univerzit České
republiky. Rozvíjel výstavbu areálu univerzity
v Černých Polích, byl rozvážný ekonom, hospodář a diplomat, dovedl sjednocovat často roztříštěné zájmy jednotlivých fakult centralizací
jejich pracovišť do Brna. Za jeho působení se
úspěšně vyvíjela i činnost školních podniků
v Žabčicích a ve Křtinách. Příkladným hospodařením v oblasti financování univerzity zajistil
nejen rozkvět v oblasti výstavby, dotací do vědeckého výzkumu, ale i v oblasti odměňování
pracovníků školy a zviditelnění jejího image ve
vztahu k veřejnosti. Výčet jeho aktivit by byl
rozsáhlý. Přesto si i ve funkci rektora nacházel
čas pro kontakt se studenty, dovedl skloubit své
akademické funkce s prací pedagogickou a vědeckou na ústavu, který vedl, a v neposlední řadě
i s rodinným životem a se svými osobními zájmy
a koníčky, zejména se zálibou v myslivosti.
Těšil se, že po ukončení pedagogické a vědecké kariéry na univerzitě prožije krásná léta
v rodinném kruhu, s vnoučaty v lesích Moravského krasu, zejména v Bukovince na chalupě,
kterou si sám s velkou láskou vybudoval. Bohužel zákeřná nemoc mu to již nedopřála a ukončila předčasně jeho život.
V profesoru Pavlu Jelínkovi odešla výrazná
osobnost naší Almae matris viridis, odešel
člověk vysokých morálních kvalit, respektovaný
kolega, pedagog a vědec, jehož jméno zůstane
navždy zapsáno do čestné knihy její historie.

