Celoživotní profesní vzdělávání České komory architekt ů
Základní informace o vzdělávací akci

I. Pořadatel (základní informace o pořadateli akce)
Obchodní jméno

Mendelova univerzita v Brně*

Adresa

(Zahradnická fakulta Lednice**)
Zemědělská 1, 613 00, Brno*
(kontaktní: Valtická 337, 691 44, Lednice)**

Kontaktní osoba
Doc.Dr.Ing. Petr Salaš
Tel. číslo
724 283 920
E-mail
salasp@zf.mendelu.cz
Webové stránky
http://www.zf.mendelu.cz/cz/studium/czv

II. Vzdělávací akce (podrobné informace)
Název

Ovocný strom v krajině

Datum a hodina konání
Březen-listopad 2010 (pět třídenních výukových bloků)
Blok 1: 11. - 13.3. 2010, Brno(8.00-18 hod – každý den)
Blok 2: 15. - 17.4. 2010, Brno(8.00-18 hod – každý den)
Blok 3: 10. - 12.6. 2010, Lednice(8.00-18 hod – každý
den)
Blok 4: 30.9. - 2.10. 2010, Brno(8.00-18 hod – každý den)
Blok 5: 25. - 27.11. 2010, Brno(8.00-18 hod – každý den)
Účastníci by měli absolvovat všech pět bloků výuky.
Místo konání
Vložné

Brno (březen, duben, září, listopad), Lednice (červen)
Poplatek za účast na dvousemestrovém kurzu:
6 700,- Kč (cena včetně DPH)
Poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a stravu.

Sleva pro členy ČKA
-
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Anotace

Výukové materiály
(písemné, elektronické)
Způsob ukončení (test,
ústně, písemně, bez
kontroly)

Kurz je dvousemestrový v pěti blocích výuky tak, aby
obsáhl všechny důležité fenologické fáze a vegetační
období. Kurz je zaměřen na extenzivní ovocnářství
(extenzivní tvary, staré odrůdy, zakládání a agrotechnika
výsadeb), uplatnění ovocných stromů v krajině, včetně
mimoprodukčních funkcí.
Kurz připravil kolektiv odborníků Zahradnické fakulty
z oborů Zahradnictví a Zahradní a krajinářská architektura.
Elektronické – formát PDF
Obecné požadavky na absolvování kurzu:
– účast na přednáškách a praktických cvičeních a
výjezdech
– vypracování závěrečné seminární práce, prezentace
(zpracování zadaného území)
Způsob ukončení:
Ukončení závěrečným kolokviem a prezentací seminární
práce. Frekventantům bude předáno oficiální osvědčení o
absolvování kurzu.

III. Přednášející (uveďte jméno s tituly a stručné informace o přednášejícím)
Garant, vedoucí Ústavu šlechtění a množení zahr.
rostlin (Zahradnická fakulta), specializace na oblast
Doc.Dr.Ing. Petr Salaš
školkařství a množení dřevin
Vedoucí kurzu, odborný asistent Ústavu šlechtění a
množení zahr. rostlin (Zahradnická fakulta),
specializace na extenzivní ovocnářství, pomologii
starých odrůd, ovocné školkařství a ekologické
Ing. Stanislav Boček, Ph.D.
zahradnictví
Profesor Ústavu šlechtění a množení zahr. rostlin
(Zahradnická fakulta), specializace na minoritní
Prof. ing. Vojtěch Řezníček, ovocné druhy, staré odrůdy, pomologii, ovocné a
CSc.
okrasné školkařství
Profesor Ústavu ovocnictví (Zahradnická fakulta),
Prof. Ing. Boris Krška
specializace na šlechtění meruněk
Odborný asistent Ústavu šlechtění a množení zahr.
rostlin (Zahradnická fakulta), specializace na
pomologii starých odrůd jádrovin a pěstování
Ing. Libor Dokoupil, PhD.
drobného ovoce a minoritních druhů
Docent Ústavu zahradní a krajinářská architektura
(Zahradnická fakulta), autorizovaný architekt,
specializace: krajinářská architektura, plánování
Doc. Dr. Ing. Alena Salašová
krajiny, ochrana krajinného rázu, vnímání krajiny
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Odborný asistent Ústavu zahradní a krajinářská
architektura, specializace: krajinářská architektura,
obnova venkova, rekreologie, metody spolupráce s
Ing. Markéta Flekalová
veřejností
Technik pro výzkum na Zahradnické fakultě,
autorizovaný architekt, specializace: přírodní hodnota
Ing. Darek Lacina
území, ÚSES, NATURA 2000, ochrana krajiny
Odborný asistent Ústavu zahradní a krajinářská
architektura, specializace: krajinářská architektura,
Ing. Barbora Matáková
památková péče, sakrální objekty a areály
Odborný asistent Ústavu agrochemie, půdoznalství,
mikrobiologie a výživy rostlin (Agronomická
Ing. Petr Škarpa, PhD.
fakulta), specializace na výživu a hnojení rostlin
Odborný asistent Ústavu výživy zvířat a pícninářství
(Agronomická fakulta), specializace na travinné
Ing. Stanislav Hejduk, PhD. ekosystémy.
Docentka Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a
Doc. Ing. Marie Borkovcová, včelařství (Agronomická fakulta), specializace na
PhD.
zoologii, biodiverzitu agroekosystémů.
Docentka Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a
rostlinolékařství (Agronomická fakulta), specializace
Doc. Ing. Hana Šefrová, PhD. na zemědělskou entomologii, ochranu rostlin.
Docentka Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a
Doc. Ing. Ivana Šafránková,
rostlinolékařství (Agronomická fakulta), specializace
PhD.
na zemědělskou fytopatologii, ochranu rostlin.
Odborná asistentka Ústavu technologie potravin
Ing. Doubravka Kolenčíková, (Agronomická fakulta), specializace na zpracování
PhD.
zahradnických produktů.
Poradce firmy BIOCONT Laboratory, s.r.o.,
Ing. Martin Bagar, PhD.
specializace na biologickou ochranu sadů.
Zahradní architekt, kastelán SZ Arcibiskupského
zámku a zahrad v Kroměříži, specializace na
problematiku uplatnění ovocných dřevin v intravilánu
Ing. Martin Krčma
sídel a památkách zahradní architektury.
Národní památkový ústav ú.o.p. v Kroměříži,
Ing. Lenka Křesadlová, PhD. specialistka na historickou zeleň.
Inspektor ÚKZÚZ, specializace na školkařství
ovocných dřevin (legislativa), kontrolu dodržování
pravidel ekologického zemědělství ve vztahu
Bc. Petr Boleloucký
k čerpání dotací.
Jednatel sdružení Tradice Bílých Karpat, ekologický
zemědělec, specializace na produkci ovoce na
zpracování při použití biologických a bioracionálních
Ing. Zdeněk Ševčík
metod.
Člen sdružení Tradice Bílých Karpat, ekologický
zemědělec, specializace na produkci ovocných
Mgr. Radim Machů
biomoštů.
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Radim Pešek

Ekologický zemědělec, ovocný školkař, specializace
na pěstování a množení minoritních ovocných druhů a
starých či regionálních odrůd ovocných dřevin.

Ladislav Tomčala

Ochránce přírody, zemědělec, specializace na
pěstování peckovin.

IV. Podstatná sdělení (prostor pro Vaše poznámky)

