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doc. Ing. Josef SUS, CSc. 

… je zkušeným pedagogem a 
významným ovocnářem se specializací na 
pěstitelské systémy a řez hlavních druhů 
jádrovin (jabloně, hrušně) a peckovin 
(slivoně, třešně a višně). Zabývá se také 
ekologickým ovocnářství, sortimenty 
jabloní, hrušní a slivoní.  

 

Vedle výzkumného zaměření se orientuje 
na poradenství v oblasti pěstitelských technologií 
ovocných dřevin, organizuje praktické 
instruktáže a soutěže v řezu stromů. O tyto akce 
je trvalý zájem zejména ze strany profesionálů, 
ale účastní se jí také studenti vysokých a 
středních zahradnických škol a širší veřejnost.  

Doc. Sus zajišťuje předměty Ovocnictví 
obecné, Základy ekologické produkce ovoce, 

Ovocnictví speciální, Zahradnická specializace v ekologickém zemědělství. 
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Ing. Martin KOUDELA, Ph.D. 
 

Je absolventem Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v oboru 
zahradnictví. Profesně se zabýval pěstováním především léčivých rostlin, zeleniny, květin a 
hub, návrhy a realizacemi zahrad a šlechtěním rychlerostoucích dřevin. Absolvoval studijní 
pobyty ve Výzkumné stanici v Geisenheimu v Německu a na BOKU ve Vídni.  

Od roku 2002 pracuje jako odborný asistent na katedře zahradnictví. Vyučuje 
předměty zaměřené na problematiku zeleniny a jedlých a léčivých hub. Podílí se na řešení 
výzkumných projektů, které se zabývají možnostmi omezení negativních vlivů biotických a 
abiotických stresorů na pěstovanou zeleninu, v oblasti mykologie pak pěstováním jedlých a 
léčivých hub na netradičních a alternativně ošetřovaných substrátech.  

V rámci pedagogických a výzkumných aktivit spolupracuje s celou řadou organizací – 
např. Mendelova univerzita v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný 
ústav rostlinné výroby, Mikrobiologický ústav AV ČR, Výzkumný ústav potravinářský Praha, 
Zelinářská unie Čech a Moravy, Semo, Moravoseed, Montano Valtr Semice, Litozel, Bramko, 
Hanka Mochov. 
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Ing. Lubomír LAMPÍŘ, Ph.D 
 

… patří k prakticky orientovaným pedagogům a zkušeným vinařským specialistům. 
Své dlouholeté poznatky a zkušenosti z  vinohradnictví a vinařství předává srozumitelnou a 
zajímavou formou studentům bakalářského i magisterského studia na katedře zahradnictví. 
Je současně majitelem firmy Vinařství Sádek, s.r.o., Kojetice, znojemské vinařské podoblasti, 
kde studenti řeší vybraná témata diplomových nebo bakalářských prací. Ing. Lampíř zajišťuje 
předměty jako Vinohradnictví a vinařství I., Vinohradnictví a vinařství II. 
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