
Přehled témat kurzů 

rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace  

1996 7-méně známé zeleniny  2-okrasné dřeviny 

na zahrádce 

4-integrovaná 

ochrana vinné 

rrévy 

 1—mimoprodukční 

význam ov. dřevin 

3-vinařský zákon  

8-brambory u malopěstitele   5-integrovaná 

ochrana ovocných 

dřevin 

 6-technologie 

jabloní, hrušní a 

méně známých  

  

     9 řez u jádrovin   

     10-řez broskví 

meruněk, višní 

  

1997 15-technologie základních 

druhů zelenin 

 17-trávníky od a do 

z 

5-choroby a 

škůdci drobného 

ovoce 

12-zásady 

hnojení 

9-technologie 

meruněk a brosvoní 

  

45-novinky v zelenině  48-předjaří ve 

školkách 

16-choroby a 

škůdci zelenin 

13-půdoznalectví 14-technologie 

jahodníku 

  

         

1998 15-vliv sadby na kvalitu, 

netkané textilie 

   12-stanovení 

dávek 

hnojení,komposty 

47-drobné ovoce 21-vady a nemoci 

vín 

 

     23-pěstitelské 

tvary-trendy 

22-nové odrůdy 

pro malopěstitele 

 

     6-hodnocení, 

degustace 

  

     9-pravidelná 

plodnost peckovin 

  

     24-peckoviny   

     6-jádroviny   

1999 25-léčivé rostliny 26-trvalky   12-půdní 

úrodnost 

28-odběr roubů 22-rezistentní 

odrůdy 

 

29-ranné brambory  27-okrasné rostliny 

na zahrádkách 

 30-komposty 31-růst a vývoj 

ovoc. dřevin 

  

     24 odrůdy 

peckovin 

  

     6-rezistentní 

jádroviny 

  

     32-méně známé 

ovocné druhy 

  



 

rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace  

2000 45-rajčata, papriky,okurky 18-pokojové 

květiny 

19-okrasné dřeviny 

kolem domu a 

chaty 

 31-fyziologie 

příjmu živin 

ovocnými 

dřevinami 

9-jádroviny u 

malopěstitele 

33-hodnocení vín, 

bodovací systémy, 

historie 

 

     5-integrovaná 

ochrana ovocných 

dřevin 

22-hodnocení vín 

současnost, 

vinařský zákon 

 

     34-meruňky 

broskve, mandle 

  

     35-sklizeň a 

zpracovaní ovoce 

  

     24-peckoviny   

     6-jádroviny   

2001 37-košťáloviny, listové a 

kořenové zeleniny 

18-Balkonové 

květiny 

 36-diagnostika a 

ochrana 

 9 modré a červené 

peckoviny 

22-kvalitativní 

znaky hroznů, 

réva v okrajových 

oblastech a 

sklenících 

 

25-Léčivky na zahrádce 40-Zakládání a 

ošetřování skalky 

 38-ochrana proti 

škůdcům 

ovocných dřevin 

 24-Peckoviny a 

skořápkoviny 

39-komplexní 

ochrana révy 

vinné 

 

     41-drobné ovoce   

2002 7-cibulové zeleniny a 

luštěniny 

11-adventní a 

vánoční floristika 

  31-úrodnost půdy 

a komposty 

5-integrovaná 

ochrana ovocných 

dřevin 

22-tvary vinné 

révy,vinařská 

technologie 

 

     42-jahody od a do z   

     9-vliv podnože na 

odrůdu 

  

     24 peckoviny   

     6-jádroviny   

2003 25-Léčivky, pěstění sklizeň 

využití 

11-Aranžování 

květin, léčivky a 

kořeninové v 

aranžmá 

31-od produkčních 

zahrad k okrasným 

43-Klimatické 

změnyve vztahu 

k chorobám a 

škůdcům 

 44-Sklizeň, 

skladování a 

zpracování úrody, 

kvasy a pálení 

22-Tvarování révy 

vinné dozrávání, 

cukernatost 

 

45-Listová zelenina, saláty  46-rodinné zahrady 

západní Evropy 

  9-Řez ovocných 

stromů 

  

     47-drobné ovoce   

     6-vliv letošní zimy 

na školky 

  

 



 

rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace, 

Právo  
2004 Malý: Rajčata, 

lilky a jiné 

teplomilné zeleniny 

Lebiš: Pěstební 

systémy 

s knotovým 

zavlažováním 

Remešová:Množení 

okrasných keřů a 

stromů 

 

Ackermann: Vliv počasí 

v roce 2004 na šíření 

chorob a škůdců na 

našich zahradách 

Choroby a škůdci 

ovocných dřevin 

Ryant: Výživa 

balkónových a 

hrnkových květin 

 

Řezníček: méně 

známé druhy 

Pavloušek: 

nové 

podmínky v 

EU 

 

Holman: Pěstování 

okurek, nové 

trendy, novinky v 

šlechtění 

Rubeš: 

Sortiment květin 

pro pěstování 

v nádobách na 

balkonech a 

terasách 

--Dřeviny vhodné 

pro mobilní zeleň 

kolem rodinného 

domku, truhlíky 

nádoby,  

 

Rod: Choroby a škůdci 

balkónových  a 

hrnkových květin  

 

 Krška: meruňky 

a broskve 

Kyseláková: 

nemoci a 

vady vín 

 

 Jaša:růže       

2005 Malý: listové 

zeleniny 

Uher: sortiment 

letniček k sušení 

 Borkovcová:živočichové 

zahrad 

Glos: Hnojení 

vinohradu 

Starší a krajové 

odrůdy 

Rucký: 

sortiment 

stolních odrůd 

 

 Rod:zelinářské 

postupy a sledy??? 

Neugebauerová: 

způsoby sušení 

květin a 

aranžování 

 Bagár: biologická 

ochrana zahrad sadů a 

vinohradů 

Simek:Fyziologie 

příjmu listovou 

plochou 

degustace Pavloušek: 

technologie 

výroby vína u 

malovinařů 

 

    Procházka: herbicidy 

v sadech a vinohradech 

 Nesrsta: trendy 

v jádrovinách 

  

    Ackermann:dynamika 

chorob a škůdců 

vinohradů v pošlém roce 

 Dokoupil 

Trendy 

v drobném 

ovoci 

  



 

rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 

Právo  
2006-

7 

Macek 

EUROPLANT 

Brambory u 

malopěstitelů 

Uher:Trvalkové 

záhony na 

zahradách, 

Sortiment 

trvalek 

Zahrady pro relaxaci 

aneb jak se samou 

relaxací 

neudřít(minimalizace 

údržby) Trávníky 

v okolí domů a chat 

 

Rod choroby a škůdci 

zelenin 

Ryant: Pěstební 

postupy a sledy 

u zelenin 

Hnojení skupin 

zelenin 

Gruber: Jahody, 

pěstování a 

sortiment 

Osička: Řez  

révy vinné 

Krch: 

Perspektivy 

zahrádkových 

osad 

Husman: 

Pěstování paprik 

nové trendy a 

šlechtění 

  Ackermann: 

dynamika škůdců 

ovocných plodin 

 Řezníček řez a 

plodnost 

Rucký: 

rezistentní 

odrůdy  

Labura: 

organizační 

uspořádání ČZS 

Malý:Kořenové 

zeleniny 

    Nesrsta: novinky v 

jádrovinách 

  

     Jan : novinky v 

peckovinách 

  

2007-

8 

Malý: Košťálová 

zelenina 

Uher: Letničky 

v zahradách 

Kyselka: Okrasné 

dřeviny v okolí 

domů a chat 

Ackerman: Monilie a 

oostatní choroby na 

ov. Dř. 

 Koňařík: Ovocné 

kvasy a výroba 

destilátů 

Pavloušek 

:Výroba 

speciálních 

vín 

 

Gregor: 

Konzervace 

zelenin mléčným 

kvašením 

  Simek: Bionomie 

obalečů a ochrana 

proti nim 

 Přasličák: Podnože 

pro rezistentní 

odrůdy 

Osička: Vliv 

zelených 

prácí na 

minimalizaci 

ch. ochrany 

a závlah  

 

   Muška: škůdci 

okrasných rostlin 

 Řezníček: 

Pomologické znaky 

rezistentů 

Fučík: stolní 

odrůdy 

z hlediska 

zahrádkáře 

 

     Nesrsta: novinky v 

jádrovinách 

  

     Dokoupil: 

Novinky 

v drobném ovoci 

  



 

rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 

Právo  
2008-

9 

Malý: Cibulové 

zeleniny 

Kopuletá: 

Novinky ve 

floristice 

(adventní a 

vánoční 

aranžmá) 

 Ackerman: Choroby a 

škůdci révy vinné 

Glos: Výživa 

ovocného 

stromu od 

výsadby až do 

plné produkce 

Kolenčíková: 

Konzervace ovoce 

a zelenin sušením 

 Filip: Závlahová 

voda 

v zahrádkách a 

sadech (Moderní 

způsoby závlah) 

 Uher: 

Zantedeschia – 

květina nejen 

svatební 

 Hluchý: Biologická 

ochrana Révy vinné 

 Gregor: Ovocné 

mošty; výroba, 

způsoby uchování 

 Burg: Malá 

zemědělská 

mechanizace – 

novinky a trendy   

   Bagar: Vliv 

globálního oteplování 

na choroby a škůdce 

 Fruhwirt: Sklizeň a 

skladování ovoce 

  

     Řezníček: 

Současnost 

řezových prací u 

ovocných druhů 

  

     Nesrsta: Novinky a 

trendy 

v jádrovinách 

  

     Jan: Novinky a 

trendy 

v Peckovinách 

  

2009-

10 

Malý: Luskoviny a 

vytrvalé zeleniny 

Matoušková: 

Orchideje v bytě 

(Sortiment 

pěstování) 

 Ackerman: Choroby a 

škůdci drobného 

ovoce 

Glos: Komposty 

a kompostové 

zeminy na 

zahradě  

 Postbiegl: 

Hodnocení 

vín, 

bodovací 

systémy,  

 

 Musil: Využití 

planě rostoucích 

léčivých rostli 

v domácí lékárně 

  Přidal: Symbióza 

mezi zahrádkáři a 

včelaři 

Valtera: 

Průmyslové 

zeminy  

   

 Vlašínová: Využítí 

planých a 

plevelných rostlin 

v kuchyni 

  Krieg: Význam 

čmeláků na zahradách 

a v sadech 

    



rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 

Právo  
 Neugebauerová: 

Pěstování léčivých 

rostlin na 

zahrádkách 

    Sitař: Pěstování 

citrusů v domácích 

podmínkách 

  

      Boleloucký: 

Odběry roubů 

ovocných dřevin 

  

      Řezníček: 

Možnosti množení 

ovocných dřevin 

štěpováním 

  

      Nesrsta: Pěstitelské 

tvary a odrůdy 

jádrovin 

  

      Krška: Zdravotní 

stav výsadeb 

meruněk v české 

republice 

  

2010-

11 

Plodové zeleniny 

(Rajčata, lilky, 

papriky, okurky, 

melouny, tykve) 

Skalky 

v sadovnických 

úpravách 

zahrad. 

 

Vodní plochy na 

zahradách – od 

ptačího napajedla po 

biotopové koupaliště 

aneb jak léčit modré 

bradavice v 

trávnících našich 

zahrad 

Vliv opylení včelami 

na výnos ovoce 

 

Využití znalostí 

půdoznalce při 

zakládání 

zahrady sadu 

nebo vinohradu 

Mimoprodukční 

význam ovocných 

dřevin, 

(krajinotvorný, 

genobanky starých 

odrůd) 

Tvary vinné 

révy 

 

Permakultura – 

ekologické 

zahrádkářství 

 

  Květiny stiných 

hal chodeb a 

předsíní 

 

Živé ploty – opadavé 

i trvale zelené, 

stříhané i volně 

rostoucí, množení, 

výsadba pěstování 

Samotářské včely Průmyslová 

hnojiva a jejich 

živiny 

Zhodnocení 

rezistentních a 

kolumnárních 

jabloní pro 

zahrádky  (Odrůdy, 

podnože) 

  

    Choroby a škůdci 

třešní a višní 

(moniliová spála, 

Blumeria) 

 Třešně višně a 

teplomilné 

peckoviny 

  



rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 

Právo  
      Slivoně a švestky 

perspektivní 

odrůdy pro 

zahrádky 

  

2011-

12 

Listové zeleniny Jedovaté 

rostliny na 

zahradě 

Popínavé rostliny na 

pergoly a treláže 

Choroby a škůdci 

broskvoní 

Zpracování 

úrody sterilizací 

Introdukce 

subtropických 

ovocných druhů 

 Plži, hryzci, 

krtonožky a jiná 

havěť a co s nimi 

 Brambory 
 

Množení a 

pěstování 

skalniček 

 Neparazitické 

poruchy 

 Borůvky a plodiny 

je nahrazující 

 Na co si dávat 

pozor při nákupu 

osiv 

  Květiny pod 

stromy a do 

stínu 

   Netradiční ovocné 

druhy 

  

      Novinky 

v odrůdách 

jádrovin 

  

      Drobné ovoce 

novinky a trendy 

  

2012-

13 
Kořenové 

zeleniny 

Miniaturní 

zahrádky na 

balkonech 

 Dynamika škůdců 

révy vinné 

Zpracování 

úrody mražením 

Tropické ovocné 

druhy 

Výuková 

degustace 

vín 

 

 Pěstování 

biočesneku 
ARACEAE  Přípravky na ochranu 

rostlin 

Zpracování 

léčivých rostlin 

Řez ovocných 

druhů 

Význam 

zelených 

prací 

 

 Houby v kultuře    Rostliny 

tonizující 

Novinky 

v peckovinách 

skořápkatém ovoci 

  

2013-

14 

Cibulové zeleniny Pěstební 

systémy 

s knotovým 

zavlažováním 

Zelené střechy, 

zelené stěny  

 

Biologická ochrana 

na zahrádce  

 

 Degustace 

historických odrůd 

jablek 

Pěstování 

révy v 

okrajových 

oblastech, 

stolní 

odrůdy  

 

 Pěstování 

hplmanových 

okurků 

Sortiment květin 

pro pěstování 

v nádobách na 

balkonech a 

 Choroby a škůdci 

drobného ovoce  

 

 Předčasné hynutí 

meruněk  

 

Sklepní 

technologie  

 



rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 

Právo  
terasách 

  Netřesky a 

rozchodníky  

   Brosvoně  

 

  

      Novinky v 

odrůdách jádrovin  

a trendy v drobném 

ovoci  

  

2014-

15 

vytrvalé zeleniny  Tučnolisté 

pokojové 

rostliny  

 

Čarovějníky,  

 

Dynamika chorob a 

škůdců vinné révy v 

loňském roce  

 

Tonizující 

rostliny  

Řez ovocných 

stromů a jeho 

poslání.  

Choroby a 

vady vín – 

výuková 

degustace  

 

Sucho na 

zahrádkách  

a jak mu čelit 

(hydrogely a spol)  

 Houby 

Jihomoravského 

kraje  

   Aromatické a 

kořeninové 

rostliny  

Novinky v 

odrůdách peckovin  

 

 Počasí na 

zahrádce  

     Rostlinné 

extrakty v 

ochraně a 

výživě rostlin  

Novinky a trendy 

ve skořápkatém 

ovoci  

 

 Závlahové 

systémy, malá 

zahradní 

mechanizace, 

novinky pro 

nastávající sezónu  

2015-

16 

Košťálové 

zeleniny  

Sušení a 

preparace 

květin,  

 Choroby a škůdci 

cibulových zelenin  

Sběr léčivých 

rostlin v 

přírodě, jejich 

zpracování a 

užití  

Šlechtění peckovin 

odolných šarce  

 Pěstování 

vrbového proutí 

pro košíkářství  

 

 Zeleninové saláty 

jednodruhové a 

směsné.  

Sortiment květin 

k sušení  

 Biologická ochrana 

Révy vinné  

Pěstování 

léčivých rostlin 

na zahrádce  

Vybrané netradiční 

ovocné druhy 

(jeřáb, aronie, 

kdoule)  

 Košíkářské 

zpracování 

vrbového proutí  

     Sortiment 

brambor pro 

zahrádkáře - 

degustace  

Novinky v 

odrůdách jádrovin  

a trendy v drobném 

ovoci  

  

2016-

17 

Cibulové zeleniny Balkonové 

květiny 

 Dynamika chorob a 

škůdců vinné révy 

v loňském roce 

Včely, včelaři a 

včelí produkty     

Historický vývoj 

pěstovaných tvarů 

ovocných dřevin 

 Představení 

společnosti 

Zahradní centrum 

http://www.zahradkari.cz/zo/slapanice/index.php?str=2131
http://www.zahradkari.cz/zo/slapanice/index.php?str=2131
http://www.zahradkari.cz/zo/slapanice/index.php?str=2131


rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 

Právo  
 Brabec 

 Možnosti 

pěstování 

teplomilných 

plodin v 

podmínkách jižní 

Moravy 

Vázání květin     Konzervace 

zelenin 

mléčným 

kvašením   

Novinky v 

odrůdách peckovin 

a trendy ve 

skořápkatém ovoci   

 MORAVOSEED 

Představení 

sortimentu semen 

 Sortiment brambor 

společnosti   

Sativa Keřkov 

Letničky k řezu      Vernmikomposty 

2017-

18 

Roubování zelenin Růže (rozdělení 

růží, jejich řez, 

choroby a 

škůdci) 

 Škůdci a choroby 

teplomilných 

peckovin 

Pylodárné a 

nektarodárné 

rostliny 

Subtropické 

ovocné druhy 

 Chov čmeláků 

 Teplomilné 

plodové zeleniny   

Půdopokryvné 

květiny 

 Entomologie 

užitečného a 

škodlivého hmyzu 

Lé0čivá síla 

stromů 

Novinky v 

odrůdách jádrovin  

a trendy v drobném 

ovoci 

 Hortiscentrum. 

ŽIDLOCHOVICE 

 Předpěstování 

sadby 

   Zelený Ječmen   Semínkování - 

Úvod do 

semenaření 

         

 


