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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá založením České zahradnické akademie-Mělník a její 

současností.  

Teoretická část seznamuje s historií Mělníka a představuje vybrané místní vinaře. Popisuje 

založení první vinařsko-ovocnářské školy na Mělníku, organizaci výuky, např. podobu 

přijímacích zkoušek, vyučovací předměty, odborný výcvik, pedagogický sbor, závěrečné 

zkoušky. Zaměřuje se také na seznámení se školou v současné době, popisuje přijímací 

zkoušky, studijní obory, vyučovací předměty, odborný výcvik, úspěchy školy. Součástí 

je i pohled na školu z hlediska didaktického a společenského. 

V úvodu praktické části je provedeno porovnání školy, jaká byla při jejím otevření a jaká 

je škola v současnosti. V této části jsou také rozhovory se současnou ředitelkou 

a absolventem této školy. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Způsob výuky na škole, odborné vzdělání, maturitní obory, učební obory, vyučovací 

předměty na škole. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT  

The Bachelor thesis deals with the establishment of the Czech Gardening Academy 

in Melnik and its current situation. 

The theoretical part examines the history of Melnik and introduces selected local 

winemakers. It describes the establishment of the first Secondary Wine and Fruit Growing 

School in Melnik and its organization such as the form of entrance exams, school subjects, 

vocational training,and final exams. Additionally, it addresses the current school status and 

organization – it explores the current form of entrance exams, school subjects, study 

specializations, vocational training and achievements of the students of the school. The other 

part of the theoretical part focuses on the school from the didactic and social point of view. 

A comparison between the school‘s past and present is made in the practical part of the 

thesis. There are interviews with the current headmistress of the school and one of the school 

graduates. 
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Teaching method at school, vocational training, maturita exam subjects, study 

specializations, school subjects 
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Úvod 

Tato Bakalářská práce se zabývá vznikem a postupným vývojem první vinařské školy 

v České republice, která byla založena ve městě Mělník.  

Když se vinařská škola na konci 19. století otevírala, bylo přijato pouze velmi malé množství 

žáků. Postupně však škola vešla více do povědomí a počet žáků se časem začal navyšovat. 

Na školu se začali hlásit uchazeči ze širokého okolí, kteří měli vztah k zahradnictví, vinařství 

nebo pocházeli z rodin, kde se toto řemeslo tradovalo už několik generací.  

Vzhledem k lokalitě, ve které se škola nachází, se tato práce zaměřila také na události 

a historii Mělníka, které jsou spjaty se založením místní školy a vinařství v širokém okolí.  

Teoretická část je členěna do osmi kapitol. První kapitola seznamuje s historii Mělníka a 

vznikem vinic na Mělnicku. Druhá kapitola představuje vybrané místní vinaře a jejich 

úspěchy. Na to navazuje kapitola popisující místní vinařské tradice, které pořádají vinaři ze 

širokého okolí. Následující dvě kapitoly jsou zpracovány z výročních zpráv a kroniky školy, 

jenž byly zapůjčeny ze státního archivu Mělník. Zabývají se školou od prvního dne jejího 

otevření, přerušení a znovuotevření, přijímacími zkouškami, absolventy a zkouškami 

z dospělosti. V páté kapitole je popisována škola od roku 2012 až po její současnost. 

Informuje, nejen o tom, jak se škola rozrostla o studenty a obory, ale také o výsledcích 

závěrečných zkoušek. Další kapitoly se zabývají úspěchy studentů a školy, spoluprací 

se zahraničními firmami a podává také informace o zahradnické akademii v číslech. Závěr 

teoretické části tvoří pohled na školu z didaktického a společenského hlediska. 

Cílem této práce bylo zmapování vývoje školy. V úvodu praktické části je provedeno nejen 

porovnání podmínek pro přijetí žáků dříve a nyní, ale také vyučovacích předmětů, 

a především rozdílnost v obsáhlosti závěrečných zkoušek. Pro doplňující informace o škole 

v současnosti byl veden rozhovor se současnou ředitelkou zahradnické akademie. Pro 

zjištění využití znalostí v praxi byl pořízen rozhovor s absolventem této školy. 

Důkazem úspěchu školy je uplatnění jejích absolventů na trhu práce. Žáci, kteří 

zahradnickou akademii dokončili, se většinou ve svém oboru uplatnili a někteří si založili 

svá vinařství nebo zahradnictví, např. Jahodárna ve Vraňanech u Mělníka a zahradnictví 

Chládek. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Mělník 

1.1 Poloha a historie Mělníka 

Město Mělník se nachází ve Středočeském kraji 30 km severně od Prahy. Leží na pravém 

břehu Labe a naproti ústí řeka Vltava.  První zmínky o této oblasti pocházejí z 9. století. 

Město Mělník vzniklo až ve 13. století z podhradí a později trhové sady. Město nemá svou 

zakládací listinu. První zmínky o tom, že Mělník byl považován za město byly objeveny 

v listině Přemysla Otakara II. z listopadu 1274. Tímto byl Mělnickým darován podíl 

na výnos labského obchodu.  

Období od husitských válek do třicetileté války bylo pro Mělník zlatým věkem pro mělnické 

vinaře. Od konce 18. století se stává součástí zemědělského zázemí pro pražskou aglomeraci, 

průchozí stanicí dálkového obchodu a exportu. 

Ve druhé polovině 19. století se v této oblasti vedlo zemědělství – pěstovala se zde pšenice, 

sladovnický ječmen, zelenina, ovoce a jako mezi hlavní bylo zdařilé pěstování vinné révy. 

Na základě těchto úspěchů byla založena první vinařská škola, která byla v Čechách jediná 

tohoto druhu.1 

První vinice na Mělnicku byla založena v Nedomicích (jihovýchodně od Mělníka). Podle 

pověsti na ní pracoval sv. Václav, a proto se nazývá Svatováclavská. Vinaři si zvolili 

sv. Václava za svého patrona. Také se traduje, že vinařství na Mělnicku založila sv. Ludmila, 

která nechala dovést vinnou révu z Moravy do Čech a vysázela ji v blízkosti svého bydliště, 

hradiště Pšovka (dnešní Mělník). Jméno Ludmily se také objevuje v názvu jedné z vinic, 

která je známá jako sv. Ludmila tato vinice se od roku 1895 rozléhá na příkrém svahu 

pod mělnickým zámkem.2  

K největšímu vzestupu došlo za vlády Karla IV., který přivezl ušlechtilou révu z Francie. 

V roce 1358 vydal rázná nařízení k zakládání vinic a tím omezil dovoz vín ze zahraničí.3  

                                                
1 Https://m.melnik.cz/historie-mesta-melnika/ds-1070 [online]. [cit. 2019-04-07]. 
2 Náš Mělník, František Purš, 2010, Vyd. 1, česky, Město Mělník, Mělník, 294 stran, ISBN: 9788025479285, 
str.118 
3 Http://www.lobkowicz-melnik.cz/ [online]. [cit. 2018-08-17]. 

https://m.melnik.cz/historie-mesta-melnika/ds-1070%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202019-04-07%5d.
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„Socha Karla IV. od Josef Maxa pochází z roku 1840, nachází se v blízkosti zámku Mělník 

a připomíná tohoto panovníka, který zavedl na Mělníku pěstování vinné révy. 

Její vznik zaplatil rytíř Jan Norbert Gemerich z Neuberka, kde původně stála u zámečku a na 

současné místo byla přemístěna roku 1879, kde k ní město nechalo zhotovit podstavec.4“    

Vinice dříve obklopovalo celé město Mělník. V době předbělohorské vinařství poskytovalo 

zpravidla nejvíce pracovních příležitostí pro řadu obyvatel tohoto města. Dnes je možné 

vidět jen některé pobořené zdi vinic, zanikající lisy a kaple. I přesto je na Mělnicku stále 

dost významných vinařství jako je Vinařství Lobkowicz, Mělnické vinařství Kraus, 

Vinařství Vondrák, Vinařské středisko Mělník, Školní statek – střední zahradnická akademie 

Mělník.5 

 

1.2 Mělnický zámek 

Zámek jménem Pšov byl postaven na vinohradě nad soutokem Labe s Vltavou, odkud 

je nádherný výhled na posvátnou horu Říp, a tím se stal nejdůležitější památkou Čech.6 

Od roku 1000 byla na Mělníku tradice a zvyk, že hrad se dával kněžnám a královnám jako 

věno. Tento zvyk se později rozšířil i pod hrad, kde vzniklo královské věnné město. 

„Dnešní podoba zámku je výsledek složitého architektonického vývoje od dřevěného 

staroslovanského hradu Pšovka z 9. století přes románský kamenný hrad z 10. století 

a gotický hrad ze 13.-15. století a přes renesanční zámek ze 16. století až po barokní 

renovace hraběte Czernina v 17. století, které daly zámku jeho charakteristický vzhled.“7 

Ve 13. století na zámku začala výroba vín. V roce 1753 zámek získal do vlastnictví rod 

Lobkowiczů. Za 196 let, tedy v roce 1949, zámek přešel do státního vlastnictví a začal 

se postupně opravovat. V roce 1992 se zámek vrátil zpět vlastníkovi rodu Lobkowiczům. 

Ti zpřístupnili pro veřejnost galerii, ve které nalezneme exempláře dobového nábytku 

a obrazy známých mistrů. Pod zámkem, s výjimkou severního křídla, nalezneme vinné 

                                                
4 Http://www.drobnepamatky.cz/node/14601 [online]. [cit. 2018-08-17]. 
5 Http://www.lobkowicz-melnik.cz/ [online]. [cit. 2018-08-17]. 
6 Mělnicko z jeho života a práce, Na Mělníce: Spolek MKD, 1936, stran 197, str.3-4 
7 Https://www.turistika.cz/mista/zamek-melnik/detail [online]. [cit. 2019-02-11]. 
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sklepy. Dnes se na zámku nachází i Okresní muzeum Mělník, v kterém je možné najít 

doklady o dějinách Mělníka od pravěku až po 2. svět. válku.8 

  

                                                
8 Https://www.turistika.cz/mista/zamek-melnik/detail [online]. [cit. 2019-02-11]. 
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2 Vinařství v oblasti na Mělníku 

2.1 Vinařství Lobkowicz 

Vinařství se nachází v klidném prostředí nad soutokem Labe s Vltavou. Je součástí 

Mělnického zámku, který se původně jmenoval Pšov. Název byl odvozen od slovanského 

kmene Pšovanů a dodnes je zachován. Jméno potoka Pšovka a také bývalá obec, dnes je to 

městská část Mělníka.  

 Z tohoto místa je nádherný výhled na posvátnou horu Říp, je tedy již více než deset století 

jednou z nejdůležitějších historických symbolů Čech.  

Od roku 1753 vlastnil zámek knížecí rod Lobkowicz do roku 1948. V roce 1992 byl zámek 

Lobkowiczům vrácen v restituci a jeho současným majitelem je kníže Jiří Jan Lobkowicz. 

V 19. století se do zámku naistalovaly vzácné obrazy a mobiliáře sbírek a bylo zde založeno 

vinařské muzeum. Od roku 1992 se kníže Lobkowicz věnuje rekonstrukci a obnově 

mělnického panství, také znovu vybudoval zámecké vinařství, které má historii již od roku 

1753. Na zámku se nacházejí vinařské sklepy Jiřího Lobkowicz ze 14. století jejichž 

zakladatel byl Karel IV, který „vyhlásil Mělník za královské věnné město s řadou lén 

a zasloužil se také o rozvoj vinařství na Mělnicku, když dovezl vinnou révu z Burgundska.9“ 

V zámeckých sklepení se nabízí degustace vín pod vedením zámeckého sklepmistra. 

V těchto prostorách probíhají Mělnické vinné noci, Mělnický vinný košt a Mělnické 

vinobraní, které město pořádá. Při těchto příležitostech je možné ochutnat nejznámější 

zámecké víno Ludmila, které bylo pojmenováno po kněžně Ludmile.10 

Vinařství Lobkowicz se rozkládá na půdě 60 hektarů, kde má své vinice, ze kterých 

zpracovává hrozny pouze na vlastní produkci. Toto vinařství navazuje na staletou tradici 

v pěstování hroznů a výrobě vín a je největším vinařstvím na Mělníku. Svou úrodu hroznů 

zpracovávají moderní technologií, která spočívá v řízení kvašení a zrání v sudech barrique. 

                                                
9 Http://www.lobkowicz-melnik.cz/historie-zamku-melnik/ [online]. [cit. 2018-08-14]. 

10 Http://www.lobkowicz-melnik.cz/ [online]. [cit. 2018-08-17]. 
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Vinařství produkuje dva druhy vín, a to červené a bílé. Bílé víno je charakterizováno svou 

svěžestí, chutí ovoce a hlavně pitelností. Z bílých hroznů již možné ochutnat například 

nejznámější víno Ludmila, Chardonné, Muškát Ottonel, Müller Thurgau a řadu dalších.  

Červené víno si nese svoji strukturu, sytou barvu a odrůdový výraz. I červené víno má bohatý 

výběr ze svých odrůd, mezi červená vína patří jak již zmíněné nejznámější víno Ludmila, 

další známé odrůdy jsou Modrý Portugal, méně známé pak Fratava Pozdní sběr, Fratava 

Zemské víno. Toto vinařství nabízí i několik dalších odrůd.11 

 

2.2 Vinařství Kraus 

Na Mělnicku dobře známé je také vinařství Kraus. Jeho tradici vybudoval prof. Ing. Vilém 

Kraus, který se věnoval vinařskému výzkumu ve šlechtění nových odrůd vinné révy. Tento 

světově uznávaný odborník v oboru vinařství za své úspěchy získal v roce 2004 prezidentské 

vyznamenání. Jeho syn doc. Ing. Vilém Kraus v 90. letech založit firmu Vinařský Dům 

Bacchus. V těchto letech se podnik zaměřoval hlavně na produkci štěpovaných sazenic vinné 

révy a na výrobu sudových vín. Časem se podařilo získat do vlastnictví této vinice větší 

plochy a tím se vinařství rozšiřovalo. V té době se Vilém Kraus nejmladší rozhodl studovat 

obor v Německu, kam také roku 1994 odešel. V roce 2001 v Německu úspěšně dokončil 

školu se státními zkouškami jako technik pro vinařství a sklepní hospodářství. V roce 2004 

doc. Ing. Vilém Kraus zemřel, jeho syn převzal po návratu ze studií řízení celého rodinného 

podniku a postupně svoji produkci rozšiřoval i na lahvová vína. Založil další firmu, Mělnické 

vinařství Kraus, kde se naplno věnuje vinohradnictví. V tomto vinařství jsou zastoupeny 

převážně odrůdy bílých vín, jako je Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, 

Hibernal a také vín červených Modrý Portugal a Zweigeltrebe. Tím, že vinice má mnoho 

odrůd, začal ještě více rozšiřovat plochy současných vinic a vytvářet jejich odrůdové 

skladby. 

                                                
11 Http://www.lobkowicz-melnik.cz/historie-zamku-melnik/ [online]. [cit. 2018-08-14]. 
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V dnešní době je celý provoz zmodernizován a postavena nová tanková hala s nerezovými 

tanky pro výrobu bílých vín a dubovými sudy na výrobu vín červených. I v tomto vinařství 

se používají sudy barrique, jako ve vinařství Lobkowicz. Tyto moderní a šetrné technologie 

nabízejí vínu vytvářet si svoji kvalitu a extrakci vína.  

Dnes ve vinařství pracují členové rodiny, a to Vilém Kras se svou manželkou Alenou 

Krausovou a matkou Ing. Danou Krausovou, kteří řídí výrobu štěpovaných vín. 

Toto vinařství se nachází v české vinařské oblasti a rozkládá se na několika místech 

s různými hektary. Mezi největší část patří místo Trať Klamovka rozloha 16 ha, Trať 

na Soutoku 4 ha, a jako poslední a nejmenší z vinic je Trať Bílé Břehy 2 ha.  

Vinařství Kraus se pravidelně účastní mnoha vinařských soutěží a výstav. Mezi své tradice 

řadí také účast na přehlídce Král vín České republiky. Spadá do členského sdružení 

Mělnický košt, který se pořádá od roku 2007 a tím spojuje mělnické vinaře. Toto sdružení 

pořádá Mělnický košt a Vinnou noc, jež se odehrávají na Mělnickém náměstí. Součástí jsou 

vinné sklípky, kde si můžete vychutnat skvělou chuť vín a gastronomii.12 

 

2.3 ČZU v Praze vinařské středisko Mělník 

Vinařské středisko patřící České zemědělské univerzitě v Praze se nachází na Mělnicku 2 km 

severně od centra Mělník. Jeho sídlo je na vyvýšenině zvané Chloumek. Toto středisko 

neprodukuje pouze hrozny ale také ovoce. Bohatství se rozkládá na půdě o rozloze 20 ha. 

Centrum pro výrobu se nachází v historické budově Kartuziánský lis. První zmínky o této 

budově byly již v roce 1628, kdy řád Kartuziánů odkoupil budovu za 350 zlatých. V tuto 

dobu byl vybudován Kartuziánským řádem (pocházející z Francie) klášter, který je nedaleko 

věnného města Mělník.13 

                                                
12 Http://www.vinarstvi-kraus.cz/ [online]. [cit. 2018-08-17]. 
13 Doležel Petr, Lexikon českého vinařství – Historie a současnost pěstování vína v českých zemích, Vyd. 1., 

Nový Bydžov 1999, stran 272, ISBN 978-80-902748-1-1, str.129-131 
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Obyvatelé žijící v klášteře si dokázali vynahradit odepřené životní poznatky popíjením vína, 

která pěstovali na svých vinicích v okolí kláštera. Vína se dávala zrát do sklepů, vytesaných 

ve skále hluboko pod zemí a tím byla zajištěna stálá teplota. Po jejich odchodu se budova 

kláštera několikrát změnila a tím i jeho majitel. Budova se jmenovala například Svobodův, 

Růžičkův, Dufkův lis. 

Vinařská činnost byla na několik desítek let přerušena. Až v roce 1982 získala budovu a také 

její přilehlé pozemky VŠZ Praha. Středisko, které zde vzniklo bylo součástí Školního 

zemědělského podniku Lány. Jako svůj prvotní úkol si středisko vinařství a ovocnářství 

vytyčilo rozvíjení dobrých podmínek pro pedagogickou činnost pro katedru agronomické 

fakulty VŠZ Praha. 

Pro výsadbu vinic bylo použito víno vhodné pro oblast Mělnicka dovezené z vinařských 

poloh v povodí Rýna, které se klimaticky shodují s podmínkami na Mělníku. Největší 

úspěch zaznamenaly odrůdy Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Rulandské šedé a další. Jako 

příznivá odrůda se také ukázala např. Kerner, Domina, proto se zde hojně vysazují.  

Vinařství se rozkládá na ploše 12.86 ha vinic, 1.74 ha zahrad a 5,78 ha sadů. Technologie 

na výrobu vína v těchto vinicích je klasická, hrozny se zpracovávají co nejrychleji to jde. 

Používají se ušlechtilé kvasinky a vína dozrávají ve vyhlášených sklepích, vytesaných 

ve skále. Vyrábí zde přírodní, odrůdová jakostní a přívlastková vína.  

Vinařství Chloumek nabízí také exkurzy do vinných sklepů a prohlídku vinic a sadů.  

Vinařství dostalo ocenění univerzitní vína. Zlatou medaili si vysloužilo Rulandské bílé – 

pozdní sběr 2007 a stříbrnou medaili si také odnesl Modrý Portugal – jakostní který byl 

prezentován na nominační výstavě Salónu vín ČR v roce 2005, a řada dalších druhů vín 

získala ocenění.  

Mezi lety 1996–2003 byla budova uzavřena a kompletně opravena. V roce 2001 byla 

zahájená také rekonstrukce sklepních prostorů, kdy byly vyměněny zkorodované tanky 

za nerezové. Byla doplněna technologie výroby vína o stáčecí a etiketovací linky. V roce 

2004 se po kompletní rekonstrukci opět otevřela a je využívaná hlavně ke studijním účelům 

České zemědělské univerzity v Praze. Hlavním cílem bylo zajistit cvičení, praxi, podklady 
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na diplomové práce a doktorská studia. Pro tyto účely zde slouží učebna, zasedací místnost 

a také ubytování. 

Vinařské středisko Mělník – Chloumek je součástí České zemědělské univerzity v Praze, 

pro kterou zajišťuje praxi a praktické výuky. Náplní této praxe jsou pěstební zásady při 

pěstování stromů – řez, ošetřování, sklizeň a pěstební zásady pro pěstování vinné révy – řez, 

zavádění, sklizeň hroznů. Při praxi si žáci také zkusí technologii zpracování hroznů a účastní 

se celé procedury na výrobu vína – lisování, kvašení, zrání, skladování vína, hygiena 

výroby.14  

 

2.4  Vinařství Vondrák  

Jedno z menších rodinných vinařství na Mělníku je Vinařství Vondrák. Svou výrobu zahájili 

již v devadesátých letech. I když je to jedno z menších vinařství, jeho rozloha je 10 ha 

a rozkládá se na jižní straně břehu řeky Labe. V této lokalitě je půda kamenitá – opuková, 

a to výrazně ovlivňuje mikroklima vinice. Spojením toho všeho je pěstování kvalitních 

evropských odrůd. 

V roce 2005 se podařilo vyrobit dva botrytické výběry z odrůd Kerner a Ryzlink rýnský. 

V září 2006 při příležitosti výstavě vín získala všechna přívlastková vína zlatou medaili 

a známý Kerner dostal titul Champion. Na výstavě v roce 2007, kde se předvádělo 

450 vzorků, víno z tohoto malého vinařství-Ryzlink se umístil na 10. místě a tím získal 

zlatou medaili a stal se nejlepším vínem z Čech.15 

 

2.5 Školní statek 

Rozkládá se severovýchodně od Mělníka. Jeho původní název byl Školní statek Neuberk. 

Jde o bývalé sídlo rodiny Neubergů s barokním zámečkem, který slouží jako internát pro 

žáky.  

                                                
14 Https://melnik.czu.cz/cs/r-11342-o-nas [online]. [cit. 2018-08-17]. 
15 Http://www.vino-melnik.cz/index.asp [online]. [cit. 2018-08-17]. 

 



16 

 

Zámeček Neuberk se nachází v klidné oblasti obklopen bohatou zelení a parkem. Dnes slouží 

výhradně pro vyučovací účely. Objekt byl zakoupen ministerstvem zemědělství od okresní 

správní komise v Mělníku. Přilehlé budovy byly opraveny a slouží jako jídelna, kuchyně 

a také jako hospodářské budovy.  

Statek se rozkládá na pozemku o výměře 25 hektarů a je rozdělen do několika odvětví -

ovocnářské, vinařské, zelinářské, květinářské a polní hospodářství.  

Ovocné sady byly založeny v roce 1923. Jsou zde zastoupeny všechny druhy ovocných 

stromů. 

Školní vinice se nachází ve Stráni nad Labem, kde je po celý den vínu dopřáváno slunečních 

paprsků. Založení vinice, která byla demonstračním objektem pro žáky školy, ale také dělala 

dobrou reklamu mělnickému vinařství, dalo hodně práce. Žáci školy roku 1894 pracovali 

pod vedením svého ředitele K. Fořta a za nedlouho proměnili stráň ve vinici, na níž se dodnes 

rodí ta nejušlechtilejší odrůda bílých a červených vín. 

V roce 1923 byla založena vinice o rozloze 1 hektar i na Neuberku, ale bohužel v roce 1933 

byla zcela zrušena a v dnešní době jsou vinice školy pouze na Polabí.  

Zámeček Neuberk má velmi zajímavé sklepy, které mají neuvěřitelnou délku 140 m, jsou 

vytesány do pískovcové skály a již dříve sloužily k uskladnění vína. Dnes slouží nejen 

k uskladňování, ale také se zde žáci seznamují s různými pracemi sklepního hospodářství.16 

   

  

                                                
16 Http://neuberk.zas-me.cz/index.php/o-nas/ [online]. [cit. 2019-04-07]. 
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3 Vinařské tradice na Mělníku 

Město Mělník každoročně pořádá tradiční akce, které jsou spojeny s vinařstvím a dávají 

možnost široké veřejnosti ochutnat vína, již skrývají mělnické vinné sklepy. Mezi 

nejznámější tradici patří jednoznačně Mělnické vinobraní, které je v širokém okolí velmi 

oblíbené. V současné době probíhají i další akce – Mělnický košt a Vinná noc – tím 

se začínají vytvářet novodobé tradice. 

 

Mělnické vinobraní 

Vinobraní je vyvrcholením celoročního úsilí mělnických vinařů. Tato tradice se táhne již 

od Přemyslovců, kdy se po sklizni uzrálých hroznů konala veselice. Na sklonku novověku 

v tradicích pokračoval rod Lobkowicz a připojil k veselici i průvod městem, který vždy 

končil na Mělnickém zámku a byl zakončen vinařským bálem. 

Během druhé poloviny 18. století a první poloviny 19. století začalo vinařství na Mělnicku 

upadat. Ke zlepšení situace přispěl rod Lobkowicz, který oživuje opětovný zájem 

o pěstování révy vinné na slunných strání. Tento úspěch se v roce 1878 spojuje s výročím 

pětistého úmrtí Karla IV. Ten na Mělník dovezl první révu z Francie. Začalo se uvažovat 

o pravidelných oslavách podzimní sklizně. 

 Až v roce 1911 se zásluhou Sokola uskutečnilo první Mělnické vinobraní. Přestože slavilo 

velký úspěch, další se kvůli napjaté situaci v Evropě konalo až za jedenáct let. Mělnické listy 

informovaly o slavnosti delší dobu před jejím uskutečněním. Původně byla slavnost 

naplánována na 1. října 1922, ale z důvodu návštěvy prezidenta T.G. Masaryka se vinobraní 

konalo o pár dní dříve. Návštěvou prezidenta se stalo vinobraní nejproslulejším.   

Další vinobraní se uskutečnilo v roce 1925 a o 6 let později převzali iniciativu 

Lobkowiczovi, kteří na zámku uspořádali výstavu svých hroznů. 

Mělnické vinobraní roku 1937 skončilo a jeho obnova nastala až po druhé světové válce, 

tedy v roce 1946. Součástí oslav byl průvod městem, hudební vystoupení, výstavy.  

V roce 1989 dostalo Mělnické vinobraní nový styl, ale i přes posun komerce si zachovává 

svůj půvab. 
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Mělničtí občané a široká veřejnost si tak může vychutnávat každoroční třídenní oslavy. Celé 

město je zapojeno do organizování vrcholné akce mělnických vinařů. Na náměstí 

je množství atrakcí pro děti i dospělé, gastronomické stánky, koncerty, a tradiční průvod 

městem. 

 

Mělnický košt a vinná noc 

Mělnický koš (svatovavřinecká oslava) a Vinná noc patří k novější tradici. Tyto akce jsou 

určeny všem, kteří si chtějí vychutnat doušek dobrého mladého vína od zdejších vinařů. 

Stejně jako Mělnické vinobraní tak i tyto události se konají na mělnickém náměstí.17  

 

  

                                                
17 Https://www.vinobranimelnik.cz/stranky/4-melnicke-vinobrani-2018 [online]. [cit. 2018-08-21]. 
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4 Vinařsko-ovocnářská škola 

4.1 Založení vinařsko-ovocnářské školy 

V roce 1872 se vinařství v Čechách začalo znovu rozvíjet. V mělnickém kraji byla zvýšená 

pozornost vinařskému hospodářství. Majitel vinice Josef z Lobkowicz společně se svým 

ředitelem Antonínem Schmidtem jako první začali zvelebovat a rozšiřovat vinice. V této 

době se na Mělníce založil vinařský spolek.18 

Město Mělník už v té době bylo známo svým pěstováním ovoce a množstvím vinic, 

na kterých si občané velice zakládali. Díky zvelebování a rozšiřování vinic bylo zapotřebí 

dostatek lidí, kteří se o vinice budou starat. Padla tedy otázka, kde takové množství 

odborníků získat?  Zastupitelé města začali uvažovat o zřízení vhodného učiliště, kde by byla 

vychovávaná řada praktiků. Po dlouhých jednáních byla 21. října roku 1881 povolena 

Vinařská škola, kde se vyučovalo v českém jazyce. Celá škola byla pouze jedna třída, která 

se díky městské spořitelně mohla otevřít v Husově ulici čp. 48 na Mělníku.  

Finanční otázka nové školy byla zajištěna stipendiem, to v té době bylo 100 zlatých. 

20.  srpna roku 1884 se zastupitelé usnesli na tom, že by bylo dobré spojit vinařskou školu 

s ovocnářskou školou. Projednání o založení této společné školy trvalo neuvěřitelných 

11 letech. 15. března 1885 byla otevřena za přítomnosti vlády a města vinařsko-ovocnářská 

škola.  Po jejím otevření se na školu přihlásilo 26 žáků, avšak přijato bylo pouze 12.  

Žáci svou praxi provozovali ve vinařských závodech, jako bylo např. vinařství Lobkowicz, 

kde měli možnost se seznámit s vedením vinařského hospodářství. Není tedy divu, že o tuto 

školu se zvyšoval zájem a muselo se začít uvažovat nad jejím rozšířením, aby zde mohlo 

studovat více žáků, jenž měli o školu veliký zájem.  Vedení školy začalo tuto situaci řešit 

a žádalo u ministerstva orby a u městské rady o povolení výstavby nové školy a poskytnutí 

finančních prostředků na její vybavení. V roce 1892 ministerstvo orby uvolnilo na výstavbu 

a zařízení nové školy 10.000 zlatých. Po zajištění finanční podpory byl projekt zadán 

architektu Mášovi z Vinoře. Místo pro vystavení nové školní budovy bylo vybráno. 

                                                
18 Mělnicko z jeho života a práce, Na Mělníce: Spolek MKD, 1936, stran 197, str.86-90 
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Na Polabí nad soutokem Labe s Vltavou. Kolem školy byl zřízen park částečně 

ve francouzském a v částečně v anglickém slohu. 

Nová škola otevřená roku 1894 byla na tehdejší poměry velice dobře vybavena. Budova 

se skládala z přízemí, ve kterém se nacházela laboratoř, učebna I. ročníku, internát a byt 

učitele zahradnictví. V I. poschodí byla umístěna učebna II. ročníku, sborovna, knihovna, 

kancelář a byt ředitele školy. V podkrovním sále byly umístěny školní sbírky. Pod budovou 

se nalézaly sklepy, lisovna, kvasírna, sklep skladní a skladiště. 

Pro školu byla založena pokusná vinice, na které se ve velkém pěstovala americká réva. 

K jejímu založení přispěla země a mělnická obec. Pro domácí révu byla založena vinice 

o rozloze 2 ha, kde měli žáci možnost seznámit se s různými druhy révy a tvořit různé 

pokusy, jako např. řez. hnojení, obdělávání. Vedle této vinice byla ve výměře 2,5 ha ovocná 

školka, ve které byly pěstovány veškeré druhy stromů. K doplnění praktických zkoušek žáci 

navštěvovali různé odborné podniky a závody.  

Takto se rozvíjela vinařsko-ovocnářská škola, jejíž absolventi se uplatňovali na významných 

místech a v různých závodech, a také v úřadech veřejných i správních. 

Už tehdy byla škola velice činná a účastnila se různých výstav. Pro školu byla v roce 1894 

významná výstava Zemské jubileum, na které obdržela čestné vyznamenání.   

Dlouholetou tradicí školy je pořádání odborných kurzů. První kurz se pořádal již v roce 

1887, obsahoval řadu přednášek o odborném pěstování vinné révy, ovocného stromoví 

a zužitkování ovoce. Kurz byl zdařilý a účast byla opravdu hojná. Poté se rozhodlo, že se 

kurz bude pořádat každoročně.19  

 

4.2 Přerušení provozu školy a její znovuotevření  

V roce 1914 byl provoz školy přerušen světovou válkou, kdy řada žáků a absolventů byla 

povolána do zbraně. V budově školy byla zřízena ozdravovna pro válečné rekonvalescenty. 

Po skončení války škola obnovila zpět svou činnost, ale ne na dlouho jako škola nižší. Měla 

                                                
19 První výroční zpráva vinařsko-ovocnářské školy na Mělníku, školní rok 1885-1886, str.5-10 
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se přeměnit na školu střední, za což se přimlouval např. Spolek absolventů, ministerstvo 

zemědělství a další.20  

Kvůli umístění střední školy na Mělníce bylo hodně sporů, ačkoliv ministerstvo zemědělství 

jednalo o jejím definitivním otevření zcela otevřeně. Okresní správní komise dala k dispozici 

zámeček Neuberg. Bylo však poukázáno na nedostatečnou jakost půdy. Ministerstvo 

zemědělství tedy vyzvalo agropedologický ústav, aby půdy při zámečku Neubergu odborně 

vyšetřili. Po důkladném zkoumání bylo zjištěno, že půdy v okolí zámečku jsou teplé, 

propustné a lehké, takže jsou k pěstování vhodné. Po všech těchto komplikacích se podařilo 

roku 1921 školu znovu otevřít. Prozatím byla zkušebně otevřena jedna třída, která měla být 

jako ostatní vyšší školy čtyřletá. Nižší škola se dělila s vyšší školou o pedagogy i učební 

pomůcky. 

Do Mělníka se v roce 1922 sjela komise z ministerstva zemědělství a přejala školu do státní 

správy. Tímto dnem se stará škola zrušila a vznikla nová Státní vyšší škola ovocnářsko-

vinařská a zahradnická.  Stala se střední školou, kterou začal vést nový ředitel, bývalý 

profesor PhDr. Jaroslav Smolák. Ministerstvo zemědělství jmenovalo nové profesory pro 

jednotlivá odvětví a také vydalo nové přepisy o vedení zemědělských škol. Tímto krokem 

se změnil typ a vedení školy. 

Stavebními změnami, které bylo nutné na škole provést, byly získány nové učební prostory 

a učebny chemické laboratoře, žákovská i profesorská knihovna, ředitelna. Učebny byly 

nově vybaveny nábytkem a novými učebními pomůckami. Aby si žáci mohli rozšiřovat 

svoje vědomosti, roku 1924/1925 škola zřídila čítárnu, kde bylo k dispozici velké množství 

odborných českých i zahraničních časopisů.  

Vzhledem k dobrým hospodářským poměrům na mělnickém okresu roku 1924 povolilo 

ministerstvo zemědělství na žádost Okresní komise otevřít jednoroční školu hospodářskou, 

která byla přeložena do Prahy.  

                                                
20 Mělnicko z jeho života a práce, Na Mělníce: Spolek MKD, 1936, stran 197, str.88 
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Zahradnický okruh měl jedno přání, které se jim roku 1928 splnilo.  Chtěli, aby byla otevřena 

Zahradnická škola pokračovací. Do školy docházelo celkem 22 žáků z mělnického okresu 

až do roku 1948, kdy byla škola zrušena z důvodu vzniku Základních odborných škol.21  

 

4.3 Učitelský a profesorský sbor 

Prvním ředitelem školy byl Karel Fořt, který na škole působil od jejího založení, tedy 

od roku 1885, až do její přeměny na školu vyšší v roce 1921. Školu vedl úctyhodných 40 let, 

roku 1926 zemřel ve věku 74 let. Mezi profesorský sbor patřili Bohuslav Čermák, který 

na škole vyučoval měřičství, rýsování, kreslení a krasopis, a Josef Šimák, vyučující češtinu, 

němčinu, slohy, počítání, účetnictví a zeměpis. Při praktické části se žáci setkávali 

se zahradníkem Arnoštem Černovským, který je učil zelinářství, květinářství ale i zpěvu 

a hudbě.  

Mezi lety 1893-1895 na škole také působili Ing. František Eger, který vyučoval odborné 

předměty jako byly například botanika, zoologie, včelařství. Pro vyučování v pokusné 

stanici byl odborný učitel pan Arnošt Perthe. Na škole však nebyl dlouho, zemřel ve velmi 

mladém věku 36 let. Avšak jeho velkou zásluhou bylo založení sadů u školy Na Polabí. 

Na jeho místo byl jmenován S. Mockr, který byl vrchním zahradníkem v Hamburku. Dále 

na škole vyučovali: V. Červený-zeměpis, dějiny, A. Marčan, L. Retzl-počty, měřičství, 

kreslení. Součástí školy byl i školní internát, kde dozoroval A. Fišer. V letech 1902-1905 

přišly na školu další učitelské síly. 

Profesorský sbor v letech 1921-1925 byl posílen jak interními, tak externími pedagogy.22  

 

4.4 Příjímací zkoušky na školu 

Uchazeči, kteří se hlásili k přijímacímu řízení na školu do I. Ročníku, museli doložit 

přihlašovací list, doklady o předchozím vzdělání, osvědčení o státním občanstvím, křestní 

                                                
21První výroční zpráva vinařsko-ovocnářské školy na Mělníku, školní rok 1885-1886, str.5-10 
22 Kronika školy 1881-1956, str.7-13  
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list a vysvědčení zachovalosti. Podmínka k přijetí, na dříve učňovskou školu, byla předložit 

doklady o 10 - ti měsíční praxi, kterou museli vykonávat v odborných závodech. Bez tohoto 

potvrzení nebyl uchazeč připuštěn k přijímacím zkouškám.   

Už i v této době měli žáci možnost přestupu na jinou školu stejného druhu, ale přestupy 

se mohly provádět pouze na začátku školního roku nebo v pololetí. Žáci, kteří přestupovali 

se museli prokázat vysvědčením s doložkou na odchod. 

Do II. ročníku se mohli přijímat žáci tehdy, pokud bylo ve třídě místo a museli prokázat, 

že jsou způsobilí a zvládají učivo I. ročníku. Stejně jako dnes museli žáci prokázat znalosti 

rozdílovou zkouškou. 

Do III. ročníku mohli být přijati žáci všech vyšších zemědělských škol, ale museli mít 

alespoň 10měsíční praxi a složit úspěšně rozdílové zkoušky, které se skládaly z předmětů, 

ve kterých uchazeč nebyl školen buď vůbec nebo známkou nedostatečně. Tyto zkoušky 

a termíny zkoušek určoval profesorský sbor a ředitelství. 

Na škole studovali žáci nejen z celé republiky ale také ze zahraničí. O přijetí uchazečů 

ze zahraničí rozhodovalo ministerstvo školství, věd a umění a profesorský sbor. Studovali 

zde příslušníci z Bulharska, Polska, Ruska. 

 

4.5 Vyučování a způsob vyučování 

Původně byla učební látka rozdělena jen na jeden ročník. Postupem času se však stala 

materiálově objemnější. Aby žákům nechyběly mnohé vědomosti, které byly k jejich 

samostatnému působení velmi důležité, byla látka rozdělena do dvou ročníků. Teoretické 

vyučování probíhalo hlavně v zimních měsících, a to pouze v čase od 8:00 – 12:00 hodin. 

V teplejších měsících vyučování probíhalo praktickou částí, kterou žáci absolvovali 

ve spolupráci s majiteli velkých vinic, kde se učili například řezy a sbírání vinné révy.23 

  

                                                
23 První výroční zpráva vinařsko-ovocnářské školy na Mělníku, školní rok 1885-1886, str. 14-15 
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4.5.1 Upravené stanovy školy z roku 1894 

Učební osnova pro vinařsko-ovocnářskou školu na Mělníku 

Po návštěvě školy se v roce 1894 zemský výbor rozhodl upravit původní stanovy, které škola 

měla.  Prvním požadavkem bylo, aby stanovy byly odděleny a dány do učebních osnov.  

Podle zemského výboru Království českého byly předměty vyjmenovány příliš podrobně 

a některé zbytečně rozmnoženy. Doporučovala tedy škole, aby předměty měřictví, kreslení, 

botanika, výživa rostlin, zelinářství, květinářství a sadovnictví spojili v jeden předmět. 

Žádáno bylo, aby předměty byly seřazeny následovně: náboženství, mluvnictví 

a písemnictví, zeměpis, počty, měřičství a kreslení, botanika a výživa rostlin, půdoznalství, 

vinařství, ovocnictví, zahradnictví, základy polního hospodářství, včelařství. Předmětů měla 

škola opravdu nadbytek, a proto by podle zemského výboru Království Českého mělo stačit 

vyjmenování rozličných druhů praktického vyučování jako: 

1. cvičení se žáky ve všech pracích viničního a sklepního hospodářství i ve všech 

pracích zahradních 

2. práce rukodílné 

3. cvičení v ochutnávání vín 

4. poučné vycházky  

5. rozpravy a přednášky žákům 

Učební osnovy se musely změnit a některé předměty se přesunuly do jiných ročníků. Prvotní 

změnou se staly pomocné předměty-počty, které se začaly vyučovat v I. ročníků.24  

 

4.5.2 Vyučovací pomůcky 

Jelikož škola vlastnila své vinice, zahrady a skleníky, měli pedagogové možnost zde 

vyučovat praktickou část oboru. 

Mezi dřívější vyučovací pomůcky školy patřilo: 

a) vinice, ovocné zahrady, okrasné školky a sady 

                                                
24 Kronika školy 1881-1956, str.3 
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b) pokusnou stanici na zužitkování ovoce, sklepy, skleníky 

c) laboratoře 

d) knihovny a odborné časopisy 

 

4.5.3 Teoretické vyučovací předměty na škole 

Teoretickému vyučování bylo věnováno 24 hodin týdně vztahujících se k předmětům: 

vinařství, sklepní hospodářství, ovocnictví, lučba (chemie), výživa rostlin, půdoznalství, 

zelinářství, květinářství, počty, mluvnictví, zeměpis, měřictví, kreslení od ruky a rýsování. 

Tyto předměty se vyučovaly v prvním ročníku, některé se rozšiřovali do druhého ročníku, 

a další naopak přibývali, jako např. včelařství, encyklopedie hospodářství, knih vedení 

(hospodářské knihy). 

Vinařství 

V tomto předmětu žáci získávali přehled o dějinách a přírodovědě vinné révy. Cílem 

předmětu bylo, aby se žáci naučili tvořit nové druhy rozmnožování, poznávali klimatické 

poměry a jejich vliv na vinařství. Aby uměli zakládat nové vinice, obdělávat půdu a jak 

správně hnojit, ale také se museli naučit spočítat si výnos vinic a vedení účtu. 

Ovocnictví (ovocnářství) 

Zde museli žáci zvládat popis druhů ovoce, jejich pěstování a také zužitkování. Součástí 

tohoto předmětu byl i všeobecný přehled pěstování a popis potřebných materiálů. Žáci 

se také učili, jak zakládat nové školky, pěstování stromů od samého počátku, tedy od 

semínka až po vysázení do sadů.  

Lučba (chemie) 

Úvodem do lučby (chemie) byl přehled prvků a jejich sloučenin, které byly pro vinaře jedním 

z nejdůležitějších především kvůli výživě rostlin. 

Výživa rostlin 

Žáci se museli také naučit výživové látky důležité pro rostliny. Součástí předmětu bylo, aby 

žáci věděli také o okolnostech, na kterých závisí využití ornice, hodnoty a ceny hnojiv, 

celkový život rostlin – dob vzrůstu, rozmnožování. 
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Půdoznalství 

Žáci museli mít základní přehled o půdě a jejím vzniku, rozdělení půdy. V tomto předmětu 

se rovněž učili o vzrůstu rostlin, klíčení a výživě rostlin. 

Zelinářství 

Jak se zařizuje a upravuje zahrada, Naučili se zlepšovat půdu a hnojit (včetně poznávání 

druhů hnojiv). Naučili se používat nářadí k práci, rýhování, zalévání, okopávání, vysévání 

semen. 

Květinářství 

Předmět obsahoval všeobecný přehled o květinách. Cíl tohoto předmětu byl, aby se žáci 

seznámili se způsoby využití květin ve veřejných prostorách. Důraz byl kladen na pěstitelské 

skupiny květin-letničky, trvalky, cibuloviny. 

Počty 

Dříve předmět počty obsahoval nejen počítání s čísly celými i desetinnými a zlomky, ale 

také výuku o poměrech a úměrách, procentové a úrokové počty a jejich praktické použití. 

Mluvnictví 

V předmětu mluvnictví se žáci naučili, čtení se správným přízvukem, porozumění čtenému 

textu, slohová cvičení, vypracování a pojednávání o listech a jednotlivé druhy dopisů.25 

Zeměpis  

Porozumění globusu a mapě, přehled znalostí Evropy jak horizontálně, tak vertikálně. 

Znalost mocnářství Rakousko-Uhersko a rodné země. 

Měřičství 

Žáci museli zvládat základy rýsování pro situační kreslení, které bylo součástí tohoto 

předmětu. Kromě toho se naučili geometrii jako body, čáry, úhly, měření délek, čtyřúhelník, 

mnohoúhelník, ….  

                                                
25 První výroční zpráva vinařsko-ovocnářské školy na Mělníku, školní rok 1885-1886, str.17-23 
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Kreslení od ruky a rýsování 

Základy pro tento předmět žáci získávali v předešlém předmětu (měřictví) a střídavě se tedy 

mohli věnovat kresbě od ruky a kreslení situačních plánků. 

Včelařství 

Tento předmět seznámil žáky s popisem včel, trubců, královen a jejich potomstva.  Nástin 

prací o plástech, upravování vosku a medu a také nářadí, které včelař k práci používá.  

Encyklopedie hospodářství 

Žáci si rozšiřovali obzor o půdě, jejím obdělávání a o pěstování rostlin.  

Knihvedení (hospodářské knihy) 

Cílem toho předmětu bylo naučit žáky, jak si vést knihy: popisníky, deníky, pokladní knihy, 

knihy zákazníků a zakázek.26  

  

  

                                                
26 Výroční zpráva vinařsko-ovocnářské školy na Mělníce, za rok 1902-1904/5, str.15-24 
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4.5.4 Odborný výcvik  

Žáci vykonávali veškeré práce, které byly za potřebí ve vinařství a štěpařství od jara 

do podzimu. Některé práce nebyli žáci schopni z fyzického hledisky vykonávat, a proto byli 

najímáni ještě další dělníci. 

Žáci svou praxi vykonávali na různých místech k tomu určené: 

 Libosad - byl vytvořen před školou na základně slavné městské spořitelny. 

Ta byla věnována žákům, kteří se chtěli věnovat zahradnictví. Sady byly 

upraveny ve smíšeném slohu, což bylo ku prospěchu studia. 

 Ovocná školka - rozprostírala se vedle vinic na rozloze 25 ha. Školka obsahovala 

300 druhů ovocných stromů, a proto byla členěna podle druhů na ovoce peckové 

a jadernaté.  

 Zelinářská zahrada - zahrada se rozkládala na ploše 143 arů a pařníku, který 

měl 24 oken. Zahrada sloužila k tomu, aby se žáci seznámili s hromadným 

pěstováním trhové zeleniny. 

 Skleníky - škola měla dva skleníky, a to jeden menší a jeden větší. Menší skleník 

byl vybaven kanálovým topením, které se využívalo k množení květin a šlechtění 

americké révy. Skleník byl propojený chodbou s novým velkým železným 

skleníkem, který byl vytápěný teplou vodou a sloužil k pěstování dekoračních 

květin. 

 Včelín - měl 20 rojů a byl opatřen všemi potřebnými včelařskými pomůckami. 

Žákům bylo umožněno prakticky je obeznámit a zdokonalit ve včelařství, ale 

i v medaření. 

 Pokusná stanice na zužitkování ovoce a zeleniny - při praxi žáci vyráběli 

marmelády, džemy, kompoty, ovocné šťávy a konzervovali zeleninu. |Vše, co 

žáci vyrobili se spotřebovávalo ve školním internátu. 27 

 

  

                                                
27 Výroční zpráva vinařsko-ovocnářské školy na Mělníce, za rok 1902-1904/5, str.33-34 
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4.6 Absolventi vinařsko-ovocnářské školy 

Za dobu 23 let škola propustila do světa celou řadu absolventů, kteří se uplatnili v různých 

postaveních v odvětví zelinářském, květinářském. Absolventi působí také ve veřejných 

službách, a také jako učitelé na ovocnářsko-vinařských školách.  

Aby absolventi dokončili školu, museli udělat takzvaně zkoušku dospělosti, která se konala 

na vyšších školách. Byla to zkouška veřejná, při které měl žák dokázat znalost a učební cíle 

ovocnářsko-vinařské a zahradnické školy.  

Žádost k povolení zkoušky z dospělosti žák odevzdával profesorskému sboru-svému 

třídnímu učiteli. Žáci, kteří zkoušku opakovali, už museli žádost odevzdávat řediteli školy. 

Současně se žádostí složil zkušební taxu 120 Kč. Pokud žák započal písemnou zkoušku 

na vrácení taxy neměl již nárok. 

Ředitel školy byl povinen do 15. dubna oznámit ministerstvu zemědělství jména a počet 

žáků, kteří ke zkoušce půjdou.28  

 

4.7 Zkouška z dospělosti 

Zkouška se dělila na tři části, písemnou, ústní a praktickou, které musel žák podstoupit. 

 

Zkouška písemná 

Písemné zkoušky se konaly 6 týdnů před zkouškou ústní, ke které se připouštěli všichni 

nahlášení žáci. Zkouška se konala z českého jazyka, správovědy (dobový název pro 

ekonomiku) a z jednoho ze čtyř hlavních předmětů odbornosti. Podle volby žáka, po 

oznámení tématu, profesoři uvedených předmětů navrhli tři témata dotyčného předmětu, 

která poté odevzdávali v obálkách řediteli školy. Témata, která profesoři navrhli, byla tajná 

a nesměli je nikomu sdělit.  

Na písemnou zkoušku z jednoho předmětu měli žáci nejvýše pět hodin. Profesor, který téma 

navrhl, určit jaké pomůcky směli žáci použít.  

                                                
28 Kronika školy 1881-1956, str.15 
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Ústní zkouška 

Ústní zkouška se, stejně jako dnes, konala před komisí skládající se z předsedy (jmenovaným 

ministerstvem zemědělství), ředitele školy, třídního profesora a z profesorů předmětů 

z kterých se skládala ústní a písemná zkouška.  

Ke zkoušce byli připuštěni žáci, kteří měli v závěrečné klasifikační poradě za druhé pololetí 

posledního ročníku známku alespoň dostatečnou. Žáci, kteří měli známku nedostatečnou, 

museli z předmětu nejdříve složit zkoušky. 

Zkouška se konala z těchto předmětů: jazyk vyučující, ovocnictví, zužitkování ovoce 

a zeleniny, vinařství, sklepního hospodářství, květinářství, správověda (dobový název pro 

ekonomiku). Žák však zkoušku dělal pouze ze šesti předmětů. Ty se určovaly podle toho, 

jak žák prospíval v daných předmětech. 

 

Praktická zkouška  

Žáci, kteří v předmětu (praxe) nenabyli za všechny roky průměrné známky, se museli 

podrobit praktické zkoušce. Způsob této zkoušky určil předseda zkušební komise. 

 

Výsledek celé zkoušky z dospělosti 

Po vyzkoušení celé skupiny žáků rozhodla ihned zkušební komise o výsledku zkoušky 

a výsledek oznámilo. Na základě těchto výsledků pak komise prohlásila žáka za:  

1. způsobilého s vyznamenáním 

2. způsobilého 

3. nezpůsobilého  

Aprobovaným žákům se vydalo vysvědčení na předepsaný tiskopis podepsaný od všech 

členů zkušení komise.29 

 

                                                
29 První výroční zpráva státní vyšší školy ovocnicko-vinařské a zahradnické na Mělníce za první čtyři školní 

léta 1921/22-1925/26, str.39-44 
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5 Charakteristika České zahradnické akademie Mělník, SŠ a VOŠ  

Od 1. září 2012 škola nese současný název Česká zahradnická akademie, střední škola 

a vyšší odborná škola, příspěvková organizace.  

Zahraniční spolupráce školy je již od roku 1990 a trvale se rozvíjí. Účastí v různých 

projektech (VOTEC, SOCRATES, LEONARDO) a dobrými kontakty škola získala partery 

v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Francii, Belgii, Holandsku, Rumunsku a USA.  

Škola se zapojila do projektu, které jsou operačním programem Evropské unie-„Rozvoj 

lidských zdrojů, Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách v rámci 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2011.30 Realizace 

těchto projektů je součástí koncepce školy a naplňuje její hlavní cíl-vychovávat schopné, 

tvořivé absolventy, kteří se uplatňují na trhu práce a přispějí ke zkvalitnění zahradnického 

oboru i ke zvýšení dobrého jména školy.31“ 

Za pomoci svých učitelů vydala i několik učebnic. První učebnice spatřila světlo světa v roce 

1994 autorem byl Hurych a kolektiv-Tvorba parků a zahrad, roku 1995 byla vydaná učebnice 

Květinářství autorem byl Vít a kolektiv. Pro velký zájem o vydané publikace vyšla v dalších 

letech druhá vydání.    

 Od května 2015 do současné doby je škola pod vedením ředitelky paní Ing. Anny 

Richterové.32 

ČZA poskytuje 

 vlastní autoškolu-pro maturitní obory 

o řidičské oprávnění skupiny 

 B (osobní automobil) 

 T (traktor) 

 specializované odborné učebny 

o nová počítačová učebna 

o odborné laboratoře 

                                                
30 Https://www.zas-me.cz/index.php?type=Post&id=835&ids=827 [online]. [cit. 2018-11-10]. 
31 Https://www.zas-me.cz/index.php?type=Post&id=835&ids=827 [online]. [cit. 2018-11-10]. 
32 Https://www.zas-me.cz/index.php?type=Post&id=835&ids=827 [online]. [cit. 2018-11-10] 
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 tuzemské a zahraniční praxe během celého studia 

o 14denní praxe v Rakousku nebo Švýcarsku 

o se žáky jezdí na tři dny zástupce školy  

 školní jídelna 

o dva druhy jídel 

o kapacita 250 strávníků 

 domov mládeže  

o nachází se v areálu školního statku 

o 25 min. chůze od školy 

o internát je rozdělen pro chlapce a dívky 

 chlapci kapacita 48 míst 

 dívky kapacita 105 míst 

o celodenní stravování  

 kurzy pro odbornou veřejnost 

o rozdělení do čtyř bloků po 6 hodinách 

 adventní a vánoční semináře–adventní a vánoční vazba 

 jarní a velikonoční seminář-jarní vazba 

 letní slavnost-kytice, přízdoba stolu 

 podzimní seminář-podzimní vazba 

o při absolvování všech kurzů zájemce získá certifikát  

 odborné přednášky pro veřejnost 

 zahradní poradenství 

 vzdělávání pro seniory – Akademie třetího věku 

 tematické výstavy 

 botanickou zahradu 

 květinovou prodejnu  

 moderní zahradní techniku a mechanizaci 

 práce s dětmi v MŠ 

 spolupráce se ZŠ-den země, den strom33 

                                                
33 Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02]. 
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5.1 Studijní obory  

Za 130 let existence se škola rozrostla jak svou rozlohou, tak i o učební obory, které 

momentálně nabízí. Uchazeči o tuto školu si mohou vybrat z různých forem studia:  

 denní tříleté studium s výučním listem 

 denní čtyřleté maturitní studium  

 dálkové čtyřleté studium 

 Všeobecná kritéria přijímacího řízení 

 „Klasifikace z českého jazyka, matematiky a přírodopisu v 1.pololetí 9. ročníku na 

ZŠ 

 Studijní průměry za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

 Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem u osob, které nejsou státními občany 

České republiky a získaly předchozí vzdělání na zahraniční škole 

 Doklady zájmu o obor-umístění v biologické olympiádě 

 Lékařské potvrzení o schopnosti studia 34“ 

 

5.2  Denní tříleté studium 

Přijímací zkoušky 

Uchazeči, kteří chtějí studovat denní tříleté obory (zahradník-vinař, ovocnář, zahradník-

florista) přijímací testy nedělají a jsou na školu přijati podle posouzení prospěchu na ZŠ.35 

 Zahradník-vinař, ovocnář  

 „Uplatnění absolventů:  

 pomocný technolog-vinař 

 pracovník ve zpracovatelských provozech 

 pracovník v zahradnickém centru 

                                                
34 Https://www.zas-me.cz/upload/files/svp-verze-5-4lete-studium-web.pdf [online]. [cit. 2018-11-24]. 
35 www.zas-me.cz- Přijímací řízení na Střední školu-denní tříletý učební obor, ŠVP, str.1-2 



34 

 

 pracovník v zahradnických firmách oboru vinařství, ovocnářství, zelinářství, 

sadovnictví36“ 

 Zahradník-florista 

„Uplatnění absolventů: 

 pracovník v květinové prodejně či v zahradním centru 

 vazač květin-navrhování a tvorba květinových aranžmá 

 zahradník v oblasti produkčního zahradnictví (zelinářství, ovocnářství) 

 zahradník v oblasti okrasného zahradnictví (květinářství sadovnictví)37“ 

Závěrečné zkoušky 

Tříleté obory jsou zakončeny učňovskou závěrečnou zkouškou. Po úspěšném ukončení 

mohou uchazeči pokračovat studiem na střední škole a poté získat maturitní vysvědčením.  

 

5.3 Maturitní obory se specializací 

Maturitní obory jsou specializací v rámci vzdělávacího programu Zahradnictví. Škola také 

studentům při této formě studia zajišťuje výuku autoškoly skupiny B s možností rozšíření 

na skupinu T. 

Přijímací zkoušky 

Uchazeči, kteří mají zájem o čtyřleté denní maturitní obory (zahradní architektura, 

zahradnická mechanizace, vinařství a zpracování zahradních produktů, floristická tvorba) 

se přijímají podle posouzení prospěchu na ZŠ a písemnými testy z Českého jazyka, literatury 

a matematiky. Na základě výsledků těchto testů jsou uchazeči přijati.38   

 

 

 

                                                
36 Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/3-lete-zahradnik-vinar-ovocnar.pdf [online]. [cit. 2018-11-10], 

str.1-2 
37 Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/3-lete-zahradnik-florista.pdf [online]. [cit. 2018-11-10], str. 1-2 
38 Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.12-14 
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Zahradnictví vinařství a zpracování zahradních produktů 

„Uplatnění absolventů: 

 vinohradník 

 ovocnář 

 technolog-vinař 

 technik ve zpracovatelských provozech 

 kontrolor jakosti 

 manažer zahradnického provozu 

 pracovník státní zprávy v oboru životní prostředí39“ 

Zahradnictví zahradnická mechanizace 

„Uplatnění absolventů: 

 zajištění provozu a obsluhy strojů v zahradnictví 

 pracovník prodeje zahradnické techniky 

 manažer zahradnického provozu40 

Zahradnictví zahradní architektura 

Uplatnění absolventů: 

 navrhování, realizace a údržba zahrad 

 realizace a údržba veřejné zeleně 

 manažer zahradnického provozu41“ 

Zahradnictví floristická tvorba 

„Uplatnění absolventů: 

 navrhování a realizace květinových aranžmá interiérů a exteriérů 

                                                
39 Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/4-lete-zpracovani-vinarstvi.pdf [online]. [cit. 2018-11-10],  

str.6-8 
40 Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/4-lete-zahradnicka-mechanizace.pdf [online]. [cit. 2018-11-10], 

str.6-8 
41 Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/4-lete-zahradnicka-mechanizace.pdf [online]. [cit. 2018-11-10], 

str.6-8 
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 pracovník prodeje v květinové prodejně či v zahradním centru 

 manažer zahradnického provozu42“ 

Škola od roku 1996 také nabízí čtyřleté kombinované studium v oboru Zahradní a krajinná 

tvorba. Součástí vzdělávání těchto oborů je i příprava k získání řidičského oprávnění 

skupiny B a T.  

Maturitní zkouška 

Čtyř leté obory jsou zakončené maturitní zkouškou, která se skládá z profilové a společné 

části. „V profilové části si žáci zvolí povinné a nepovinné zkoušky dle směrnic ředitele školy. 

43“ 

Společná část  

 Skládá se ze tří zkoušek: 

1. Český jazyk a literatura  

 didaktický test 

 písemná práce 

 ústní zkouška 

2. Žák si volí z nabídky cizích předmětů 

 anglický nebo německý jazyk 

 didaktický test 

 písemná práce 

 ústní zkoušky 

 matematický didaktický test 

  

                                                
42 Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/4-lete-floristicka-tvorba.pdf [online]. [cit. 2018-11-10], str.30-31 
43 Https://www.zas-me.cz/upload/files/svp-verze-5-4lete-studium-web.pdf [online]. [cit. 2018-11-24], 
 str.30-31 
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Profilová část 

 „Skládá se ze tří povinných zkoušek a dvou nepovinných zkoušek. 

Povinná zkouška  

1. Praxe  

 kombinace praktické zkoušky a obhajoba maturitní práce před 

zkušební komisí  

2. Žák si zvolí z následujících předmětů 

a) Sadovnictví 

 ústní zkouška 

 soubor odborných předmětů 

 zahrnující vyučovací předměty  

o sadovnictví-projektování 

b) Květinářství a floristika 

 ústní zkouška 

 soubor odborných předmětů 

 zahrnující vyučovací předměty  

o květinářství a floristika 

c) Produkční zahradnictví  

 ústní zkouška 

 soubor odborných předmětů 

 zahrnující vyučovací předměty  

o ovocnictví, zelinářství a vinařství44“ 

Nepovinná zkouška 

Žák si zvolí z následujících předmětů ten, který si nezvolil u povinné zkoušky.  

a) Sadovnictví 

 „ústní zkouška 

 soubor odborných předmětů 

                                                
44 Https://www.zas-me.cz/upload/files/svp-verze-5-4lete-studium-web.pdf [online]. [cit. 2018-11-24], 
 str.30-31 
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 zahrnující vyučovací předměty  

o květinářství a floristika 

b) Produkční zahradnictví 

 ústní zkouška 

 soubor odborných předmětů 

 zahrnující vyučovací předměty  

o ovocnictví, zelinářství a vinařství45“ 

Po úspěšném složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení se absolvent může 

dále ucházet o studium navazujících studijních vzdělávacích programů vysokých škol, 

odborných škol a jazykových škol. 

 

5.4 Vyučovací předměty 

Vyučovací předměty škola rozděluje do čtyř skupin: 

 všeobecné vyučovací předměty – pro všechny obory stejné 

 odborné předměty – dle vybraného oboru 

 předměty specializace-u maturitních oborů  

 odborný výcvik-učňovských oborů 

Základy zahradnictví 

Cílem předmětu je seznámit žáky se znalostí, dovedností a kompetencí ve výrobě 

ovocnářství, zelinářství a vinohradnictví. Důraz je kladen na země geografických pásem 

tropů a subtropů.  

Stroje a zařízení + fyzika 

Předmět se zaměřuje na analýzu konstrukce jednotlivých výrobních strojů a návrhové 

a výpočetní metody. Žáci se dozví o přehledu základních parametrů a charakteristikách 

současných výrobních strojů. 

                                                
45 Https://www.zas-me.cz/upload/files/svp-verze-5-4lete-studium-web.pdf [online]. [cit. 2018-11-24], 

 str.30-31 



39 

 

 

Venkovní květinářství a Sadovnictví 

Předměty se zaobírají naukou o okrasných rostlinách, ošetřováním, množením a údržbou 

okrasných květin. Cílem předmětu je žáky naučit práci při množení rostlin, výsadbě, 

hnojením a ošetřování,  

Základy ovocnářství 

Žáci se naučí o základních pracích souvisejících s výsadbou a pěstování jednotlivých 

ovocných druhů.  

Ovocnářství 

Seznamuje žáky s pěstováním hlavních tržních druhů ovoce. Zaměřuje se na pěstování 

ovocných rostlin, založení a ošetřování sadů, sklizní a skladováním ovoce. 

Vinařství 

Cílem předmětu je osvojování znalostí z morfologie vinné révy a poznání vegetačního cyklu. 

Důraz je kladen na diagnostiku výskytu chorob a škůdců a jejich likvidace. V předmětu 

se také žáci naučí zpracování hroznů a výrobu vína.  

Ochrana rostlin 

Cílem předmětu je seznámit žáky se správným přístupem v ochraně rostlin.  

Školkařství  

Studenty obeznámí se stavbami a organizací provozu okrasné školky.  

Zpracování zahradních produktů 

Cílem předmětu je předat (dát) žákům všeobecné poznatky nezbytné pro všechny 

zahradnické obory. Účelem je seznámit žáky s druhy plevele, škůdců, chorob a jejich 

likvidací. 

Ekonomika 

Předmět vede žáky k vývoji schopnosti ekonomicky přemýšlet. Učivo vychází z poznatků 

mechanismu tržní ekonomiky. Cílem ekonomiky je naučit žáky používat ekonomickou 

efektivnost a naučit se jednat hospodárně. 
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Ekologie a životní prostředí  

Žáky vede k hlubšímu poznání přírody, důraz je kladen na poznání základních 

přírodovědných znalostí.  

Rostlinářství 

Předmět se prolíná s předmětem sadovnictví, květinářství, zelinářství a ovocnictví. Zaobírá 

se chorobami a škůdci, jejich příznaky, šíření a zamezení jejich výskytu. 

Zelinářství 

Seznamuje žáky s pěstováním hlavních druhů zeleniny a jejich skladováním. 

Květinářství 

V tomto předmětu se žáci naučí pěstovat květiny pro interiér, exteriér. Učivo je provázáno 

se sadovnickým projektováním a floristikou.   

Geodézie 

Žáci se v terénu zaměřují na potřebné hodnoty a údaje za pomoci nejmodernějších přístrojů 

(GPS), naměřené údaje dále početně a graficky zpracované s využitím moderní výpočetní 

techniky.46  

Zahradnická technika 

Žáci získají základní přehled o konstrukci, funkci, seřízení, obsluze a údržbě zahradnické 

techniky. 

Motorová vozidla 

Má za úkol připravit žáky pro získání řidičského oprávnění skupiny B+T, které škola 

poskytuje. Cílem je, aby žák dosáhl praktických dovedností k řízení motorového vozidla. 

Základy vinařství 

                                                
46 Http://www.sssoghk.cz/userfiles/file/obory/maturitni/zahradnictvivyuka.pdf [online] [cit. 2018-11-24], 

str.1-2 
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V předmětu získají žáci základní znalosti o víně a přehled o jeho výrobě při použití různých 

technologií a postupů. 

 

Základy potravinářství 

Osvojení základních teoretických principů technologického procesu.  

Venkovní květinářství 

Žák získá vědomosti o pěstování květin, způsob rozmnožování, pěstebních postupech, 

plánování výroby a marketingu.47 

Odborný výcvik  

ČZA Mělník úzce spolupracuje s odbornými firmami, kde žáci a studenti absolvují praxe. 

Žáci mohou také svou praxi absolvovat v zahraničí. 

 Školní statek-vinařství 

 Arboeko s.r.o. Obříství-prodejce a distributor okrasných květin 

 Agarden Boseň-prodej a produkce okrasných květin 

 Botanická zahrada hl. města Prahy 

 Mělnické vinařství Kraus 

 Sinco s.r.o., Mělník-zahradnictví 

 Školky Montano, Přerov nad Labem 

Praktickou výuku žáci realizují formou učební praxe, odborné praxe prázdninové 

a odborné praxe individuální. 

Učební praxe se uskutečňuje v šestihodinových blocích od prvního do čtvrtého ročníku. 

Praxe probíhá na Školním statku. V prvním ročníku mají žáci 15denní učební praxi. 

V druhém a třetím ročníku se počet dní navyšuje, a to z 15 na 20 dní. 

Odborná prázdninová praxe je stanovena u prvního a druhého ročníku. Rozsah praxe 

v prvním ročníku je jeden týden na školním statku a třetí ročník má tři týdny s tím, že jeden 

                                                
47 File:///C:/Users/svata/AppData/Local/Temp/Zahradnická%20výroba.pdf [online]. [cit. 2018-11-24]. 
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týden si mohou žáci zvolit, kde chtějí praxi vykonávat. Zbylé dva týdny jsou určeny 

na školním statku.  

Odborná praxe individuální probíhá souběžně s teoretickým vyučováním. Týden 

od prvního do třetího ročníku a jeden týden v ročníku čtvrtém. První dva roky musí žáci 

praxi absolvovat v jednotlivých střediscích školního statku. Třetí ročník svou praxi 

absolvuje v podnicích a firmách, se kterými má škola uzavřenou smlouvu.48  

 

5.5  Profil absolventa 

Absolventi střední zahradnické školy mají po úspěšném ukončení oboru širokou škálu 

možností pro uplatnění ve svém životě jako: zahradnický technik, pracovník v obchodních 

službách, vazač a aranžér květin, podnikatel na úseku projektování a údržba zeleně a mnoho 

dalších uplatnění, které tyto obory nabízejí.   

Absolventi se vyznačují odbornými kompetencemi jako jsou např.: 

 „zjišťuje a vyhodnocuje údaje o meteorologii, klimatických a půdních podmínkách 

zahradnické výroby 

 využívá výsledků laboratorních rozborů k řízení zahradnické výroby 

 orientuje se v základních technických výkresech, geodetických a pozemkových 

mapách 

 měří a vytlačuje přímky, délky, úhly, přenáší situační a výškové body z výkresu do 

terénu, … 49“ 

Klíčové kompetence vzdělávacího oboru jsou v souladu s cíli středního odborného 

vzdělávání tak, aby si žáci vytvářeli návaznost na základní vzdělávání a na úroveň 

odpovídající jejich schopnostem, studijních předpokladů.  

Absolvent se vyznačuje například těmito klíčovými kompetencemi: 

 „efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby 

a cíle svého dalšího vzdělávání 

                                                
48 Https://www.zas-me.cz/index.php?type=Post&id=855&ids=829 [online]. [cit. 2019-04-07]. 
49Https://www.zas-me.cz/upload/files/svp-verze-5-4lete-studium-web.pdf [online]. [cit. 2018-11-10], str.7-8 
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 samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy 

 vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních 

situacích 

 stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje 

v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními 

a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, …50“ 

Škola klade důraz na kvalitní občanskou gramotnost a kvalitu člověka, která je důležitá 

pro dnešní demokratickou společnost. Žák je veden tak, aby přispíval k uplatňování 

demokratických hodnot.  

Specifické výsledky pro žáky jsou získané vědomosti, dovednosti v dnes již moderních 

zahradnických předmětech jako je např. floristika a zahradnická tvorba. Mezi další odborné 

specializace škola zařazuje výuku předmětů vinohradnictví a vinařství, které navazuje 

na tradici pěstování vinné révy v Čechách.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Https://www.zas-me.cz/upload/files/svp-verze-5-4lete-studium-web.pdf [online]. [cit. 2018-11-10], str.7-8 
51 Https://www.zas-me.cz/upload/files/svp-verze-5-4lete-studium-web.pdf [online]. [cit. 2019-04-07], str.7-8 
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6 Úspěchy školy  

Škola se účastní mnoha zahradnických soutěží, kde si žáci prověří své znalosti a dovednosti 

v různých oblastech zahradnictví.  V těchto oblastech mají žáci veliký úspěch a postupně 

obohacují svou školu o další medaile.  

Díky dobrým výsledkům školy zde studovalo i několik zahraničních studentů ze Srbska, 

Bulharska, Zakarpatské Ukrajiny a Polska.  

 

 Soutěže, kterých se žáci účastnili: 

 Děčínská kotva  

o mistrovství ČR ve floristice 

  2. místo družstva žáků střední školy 

 Lipová ratolest  

o realizace zeleně veřejného prostranství-úprava slouží občanům daného 

města 

 2. místo družstva žáků střední školy 

 O zlaté nůžky BAHCO  

o pořádá Česká zahradnická akademie Mělník 

o mistrovství ČR v řezání vinné révy 

 3. místo družstva žáků ČZA Mělník 

 3. místo v soutěži jednotlivců 

 Velká noc v Pruskom (Slovensko) 

o tradiční velikonoční soutěž  

 2. místo – Velikonoční sesazovaná miska52 

 

  

                                                
52 Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.26 

 



45 

 

7 Česká zahradnická akademie v číslech 

Za dobu své existence škola zažila velké množství zajímavých událostí, na kterých se podílel 

nejen učitelský sbor a žáci, ale také ředitelé, kteří se na škole postupem času měnili. 

S některými řediteli přišel i nový název školy, někteří za dobu své existence na škole nechali 

původní název z předešlé doby.  

Škola je nyní financována od svého zřizovatele, kterým je Středočeský kraj. Dílčí část 

si škola financuje sama ze svých doplňkových činností a malou část příjmu tvoří finance 

z pronájmu a z příspěvků SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) a ze školného VOŠ. Škola 

se potýká s finanční krizí a soudními spory od dob bývalého ředitele školy, který byl v roce 

2014 odvolán pro porušení rozpočtové kázně.  

 

7.1 Ředitelé a názvy Mělnické zahradnické školy 

Karel Fořt (1885-1922) 

Prvním ředitelem školy byl Karel Fořt, který byl absolventem a později i učitelem na škole 

v Klosterneuburgu ve Vídni. Díky jeho organizačním schopnostem se škola v roce 1893 

rozrostla. Stavitelem Máša z Vinoře dokázal novou budovu Na Polabí postavit za pouhý 

jeden rok. Škola nesla v letech 1885-1921 název Vinařsko-ovocnická škola. 

PhDr. Jaroslav Smolák (1922-1931) 

Od roku 1921-1949 škola mění svůj název na Státní vyšší ovocnicko-vinařská a 

zahradnická škola.  

PhDr. Jaroslav Smolák, bývalý profesor Zemské vyšší hospodářské školy v Roudnici nad 

Labem, převzal školu a stal se tak druhým ředitelem. Škola se rozšířila o čtyřleté maturitní 

studium. Úkolem bylo rozšířit jak pedagogický sbor, tak kapacitu školy. 
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Ing. Jan Knotek 1931-1936 

Po odchodu PhDr. Jaroslava Smoláka do Pomologického ústavu v Praze-Ruzyni byl 

jmenován výkonným zástupcem ředitele školy Ing. Jan Knotek (uvádí se, že byl třetím 

ředitelem) pod vedením státního inspektora zemědělských škol Janem Kynčlem. 

Společnými silami dokázali zavést poradenskou činnost, při které se pořádali odborné kurzy, 

pokusy na školním statku a činnost stanice pro choroby rostlin. 

Ing. Karel Sigid (1936-1945) 

V letech 1936-1945 byla škola pod vedením nového ředitele Ing. Karla Sigida, který se tak 

stal již čtvrtým v pořadí.  

Ing. Jan Burian (1945-1948) 

Věnoval se především zelinářství a semenářství. Na škole se stal nástupcem po Ing. Karlu 

Siginovi, jako pátý ředitel působil na škole pouhé tři roky.  

Ing. Jan Ožana (1949-1954) 

Byl absolventem mělnické školy, v pozdějších letech se stal učitelem odborných předmětů. 

K vedení školy se dostal v pořadí jako šestý ředitel. Za jeho období škola změnila název 

na Zemědělskou technickou školu oboru zahradnického. Rok 1953 se stal pro školu 

významným datem, nad hlavní budovu se podařilo přistavět další patro a škola tak opět 

navýšila svou kapacitu.  

Ing. Bohuslav Feix (1954-1970) 

V roce 1954 ve funkci ředitele vystřídal Ing. Jana Ožana jeho nástupce Ing. Bohuslav Feix, 

který byl absolventem školy již z roku 1940. Na škole nejdříve vyučoval květinářství 

a zelinářství. Později se stal zástupcem ředitele školy a od roku 1954 byl sedmým oficiálním 

ředitelem školy. V letech 1961-1984 škola nesla nový název Střední zemědělská technická 

škola, obor zahradnický. Jako dlouholetý pedagog a ředitel se podílel i na budování 

školního statku. 
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Ing. Karel Lill (1970-1979) 

Absolvent školy z roku 1945 se stal v roce 1970 osmým ředitelem školy. Na škole také dříve 

vyučoval předmět zelinářství a byl vedoucím autorem učebnice, kterou škola vydala 

pod názvem „Zelinářství“. Pod jeho vedením škola získala vstupní haly, nafukovací 

tělocvičny a prostory vinného sklepa. V roce 1979 odešel na školu SOU Liběchov. 

Ing. Rudolf Fiala (1979-1991) 

Ing. Rudolf Fiala řídil školu od roku 1979 jako devátý ředitel této školy. V pedagogické 

praxi vyučoval ekonomické předměty. V roce 1985 škola oslavila 100 let od zahájení výuky 

v Husově ulici a opět změnila svůj název na Střední zemědělskou školu, obor 

zahradnický. V této době byla dokončena výstavba čtyř učeben, tělocvičny a skleníků pro 

spojení s původní budovou, dokončená byla také nová budova školní jídelny. 

Ing. Jan Macura (1991-2009)  

Desátým ředitelem školy se stal Ing. Jan Macura. Na škole se i nadále pracovalo 

na stavebních úpravách a investic na Polabí, kde se vybudovaly další vazárny a květinové 

síně, biologické pracovny, učebny cizích jazyků, tři učebny výpočetní techniky, 

klimatizované sklepy, vlastní studny, půdní laboratoř. Pro školu byl významný přínos nově 

vybudované posluchárny pro 100 posluchačů, kde byla zavedena nová audiovizuální 

technika. Její provoz byl spuštěn v roce 2001.  

Za dobu působení Ing. Jana Macury škola změnila dvakrát svůj název, a to v roce 1992 na 

Střední zahradnická škola a v 1996 až do roku 2012 na Vyšší odborná škola zahradnická 

a Střední zahradnická škola. 

Ing. Ivan Roušal (2009-2014) 

Jedenáctým ředitel školy se v roce 2009 stal Ing. Ivan Roušal. 

Ing. Martin Braunšveig (2014-2015) 

Jako posledním dvanáctým mužem ve vedení školy se stal v roce 2014 až do roku 2015 

Ing.  Martin Braušveig. Jeho nástupcem je poprvé od založení školy žena. 
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 Ing. Anna Richterová (Od 1.5. 2015) 

Ing. Anna Richterová se v roce 2015 stala první ženou v čele školy. Začínala na škole 

pracovat v roce 2004 jako vychovatelka v domově mládeže, kde v té době byla kapacita 

ubytovaných žáků 250. Od 2012 škola nese současný název Česká zahradnická akademie, 

střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace. 

 

7.2 Významní absolventi školy 

 Marie Horáková, roz. Sedláčková (1921), první žena – absolventka školy 

 Ing. Josef Sinkule (1931) - ředitel podniku Sady Lesy Zahradnictví Praha 

 Ing. Bohuslav Feix (1940), Ing. Karel Lill (1945), Ing. Jan Macura (1962) – ředitelé 

školy a současně její dlouholeté učitelé 

 Karel Rubeš (1943) – ředitel Středního zahradnického učiliště Praha Malešice 

 Prof. Vilém Kraus (1944) – profesor vinařství na Zahradnické fakultě v Lednici na 

Moravě, Mendelu Brno 

 Ing. Michael Kubáč (1944) 

 Ing. Václav Hurych, CSc. (1946) – zahradní architekt, autor mnoha odborných 

publikací, dlouholetý pedagog školy 

 Ing. Jaroslav Šťastný (1947) – dlouholetý pedagog školy, chemik, vinař, šlechtitel 

 Ing. Stanislav Valenta (1948) – ředitel podniku Semena Praha 

 Ivan Váňa (1959) – vinař, Chrámce 

 Ing. Josef Vít (1957), Ing. Čestmír Tvrzník (1959) – dlouholetí pedagogové školy-

květináři a autoři květinářských učebnic 

 Jindřiška Gregorová (1958) – dlouholetá vedoucí květinářského střediska školního 

statku 

 Rudolf Pazderka (1961) – šlechtitel vín, Polešovice 

 Ing. Jan Přibyl (1961) – květinář 

 Jaroslav Vaněk (1967) – šlechtitel ořešáků 

 Doc. Ing. Josef Sus, CSc. (1968) – pedagog České zemědělské univerzity Praha 

ovocnář 
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 Jiří Chládek (1978) – majitel Zahradnictví Chládek 

 Ing. Pavel Wagner (1991), Ing. Marek Žďárský (1991), David Hora, DiS. (1998) – 

arboristé a dendrologové, kteří se angažují v domácích i mezinárodních oborových 

institucích 

 Kateřina Stočesová (1999) – Miss ČR 1998 

 Tomáš Živor, Dis. (2007) – hudební skladatel a pedagog53 

 

7.3 Zajímavosti školy v číslech 

15.3. 1885 – Zahájení vyučování v Husově ulici 

1885-1921 – Vinařsko-ovocnářská škola 

1894 – Přesunutí výuky do nové budovy Na Polabí 

1895 – Učitel Arnošt Pethse zakládá sady Na Polabí 

1921-1949 - Stání vyšší ovocnicko-vinařská a zahradnická škola 

1921 – Připojen školní statek, park, domov mládeže na Neuberku 

1921 – První žena – absolventka školy Marie Horáková, rozená Sedláčková 

2.světová válka – sedm žáků školy položili život za svobodu 

14.3. 1942 – Učitel Dr.Ing. Ladislav Langer umučen v Osvětimi 

červen 1945- Opět zahájení výuky po konci války 

1949-1952 – Vyšší zahradnická škola 

1952-1961 – Zemědělská technická škola, obor zahradnictví 

1953 – Dostavěno druhé patro školy 

1955 – První ročník vánoční akademie (Kultury) 

1958 – Rekonstrukce Viktorínovy vily 

                                                
53 Informace od pana PhDr. Ladislava Pytlouna, Ph.D. zástupce ředitele školy  
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1961-1984 – Střední zemědělská technická škola, obor zahradnický 

1985 – Rozšíření školy o jednu budovu 

1987–Otevření nové školní jídelny 

1985–1991–Střední zemědělská škola, obor zahradnický 

1991-1995 - Střední zahradnická škola 

1996 - založení vyššího odborného studia 

1996-2012- Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola 

1998 - Studentka Kateřina Stočesová vítězí v soutěži Miss České republiky 

7.10. 1998 – Školu navštívil prezident ČR Václav Havel 

2001 – Škola vybudovala aulu 

2004 – Škola je rozšířena o další budovu pro výuku VOŠ 

Od 2005 – Škola začíná spolupracovat s Českou zahradnickou univerzitou v Praze 

2010 – Škola zavádí učební obory  

Od 2012 – Škola nese název Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná 

škola, příspěvková organizace54 

 

7.4 Údaje o přijímacím řízení  

V kronikách ani výročních zprávách školy z dřívějších let nejsou evidovány výsledky 

přijímacích řízení. Až od školního roku 2012/2013 lze ve výročních zprávách najít statistiku 

přijímání uchazečů na školu.  

  

 

 

                                                
54 Informační brožura ČZA 1885-2015 
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Údaje o přijímacím řízení 2012-2018 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

21 15 14 23 19 18

53 58 34 0 28 16

0 16 0 36 0 0

32 55 44 39 27 29

12 17 6 4 0 0

0 7 7 6 9 0
Vinohradnictví

41-42-M/01

Studijní obor

Zahradník-3leté denní studium

41-52–H/01

Floristika, vinařství, ovocnářství

Zahradnictví-4leté denní forma

41-44-M/01

Zahradní architektura

Floristická tvorba

Zahradnictví 4leté denní 

studium

41-44-M/01

Zahradnická mechanizace,

Vinařství a zpracování zahradní

Zahradník krajinná tvorba

41-44-N/01

4leté dálkové studium

Přírodovědné lyceum

78-42-M/05

  

Tabulka 1: Údaje o přijímacím řízení 2012-201855 

Obor přírodovědné lyceum se na škole nikdy neotevřelo z důvodu malého zájmu. 

 

7.5 Výsledky závěrečných zkoušek 2012-2018 

Škola se může pochlubit svými výsledky vzdělávání. Mnoho jejích studentů úspěšně 

zakončilo svá studia. Někteří žáci našli uplatnění u místních vinařů a v zahradnictvích, 

ve kterých vykonávali odbornou praxi. Řada dalších sebrala odvahu a rozbíhá své podnikání 

v oboru.56 

 

                                                
55 Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.14 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/vyrocni_zprava_2012-13.pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.14 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/vyrocni_zprava_2013-2014.pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.14 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/vyrocni_zprava_2014-2015_final.pdf [online]. [cit. 2019-04-14], 

str.14 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/(Vron-zprva-2015-2016).pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.14 
Https://www.zas-me.cz/upload/files/(Vron-zprva-2016-2017).pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.14 
56 Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.15-16 
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Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 

Celkem zkoušených Prospělo Neprospělo Opakující z předeslého ročníku

176 171 5 5

202 196 6 6

195 195 0 0

150 150 0 0

103 103 0 0

88 88 0 02017/2018

školní rok

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 

Tabulka 2: Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání  

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Celkem zkoušených Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Opakující z předešlého ročníku

187 163 10 14 1

162 138 6 18 1

169 146 7 16 3

141 130 9 8 6

110 100 7 3 1

108 96 7 5 12017/2018

školní rok

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Tabulka 3: Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 57 

 

 

 

  

                                                
57 Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.11 
Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.11 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/vyrocni_zprava_2012-13.pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.11 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/vyrocni_zprava_2013-2014.pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.11 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/vyrocni_zprava_2014-2015_final.pdf [online]. [cit. 2019-04-14], 

str.11 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/(Vron-zprva-2015-2016).pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.11 
Https://www.zas-me.cz/upload/files/(Vron-zprva-2016-2017).pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.11 
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Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Celkem zkoušených Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Opakující z předešlého ročníku

18 17 0 1 0

30 28 0 2 0

29 29 0 0 0

28 26 1 1 0

28 27 0 1 0

27 23 1 3 02017/2018

školní rok

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Tabulka 4: Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 58 

8 Škola z pohledu didaktického a společenského 

Posuny a změny se týkají hlavně v počtu žáků a studentů. Pozvolna upadá počet studentů 

na škole viz. Tabulka 1: Údaje o přijímacím řízení 2012-2018. Škola tedy přistupuje 

k takovému kroku, že vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Počet žáků se snižuje i během 

školního roku. Žáci a studenti ukončující studium v průběhu školního roku udávají osobní 

nebo pracovní důvody, jelikož nedokáží skloubit školu se svou prací a také udávají náročnost 

dojíždění do školy. Od snižujícího se počtu studentů se také projevuje postupný úpadek 

pedagogických pracovníků. Velký rozdíl je i v počtu žen a mužů v pedagogickém sboru.59 

Škola rovněž reaguje na posuny v moderních pedagogických a didaktických poznatcích, 

které vycházejí z proměn dnešní společnosti a z posunů v přístupu mladé generace 

ke vzdělání. Z toho důvodu absolvují pedagogové jednotlivě nebo skupinově různé 

semináře, kterými obohacují své poznatky nejen pro svou odbornou, ale také pro didaktickou 

činnost ve výuce.  Za velmi úspěšnou součást v oblasti komunikaci mezi žáky škola považuje 

zřízení žákovského parlamentu a také zavedení nového předmětu Osobní a sociální výchova, 

kterou mají žáci v rozvrhu jednou za 14 dní. Tuto hodinu vyučuje jejich třídní učitel.  

                                                
58 Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.11 
Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.11 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/vyrocni_zprava_2012-13.pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.11 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/vyrocni_zprava_2013-2014.pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.11 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/pdf/vyrocni_zprava_2014-2015_final.pdf [online]. [cit. 2019-04-14], 

str.11 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/(Vron-zprva-2015-2016).pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.11 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/(Vron-zprva-2016-2017).pdf [online]. [cit. 2019-04-14], str.11 
59 Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.12-13 
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V současné době je pro školu velkým tématem reagovat účinně a efektivně na změny zájmů 

mladých lidí o zahradnické obory. Škola hledá neustále nové cesty v oblasti dalšího 

vzdělávání také se snaží rozšiřovat kurzy pro širokou veřejnost a spolupráci se základními 

školami. Snaží se také vyrovnávat se stagnací v sektoru vyššího odborného vzdělávání, 

obohatit vzdělávací nabídku střední školy o atraktivní zahradnické specializaci a prohloubit 

další spolupráci se zahraničními i tuzemskými partnery ale také těsněji spolupracovat 

i s úspěšnými absolventy školy.  

Jako svou prioritu škola udává obohacování školní sbírky botanické zahrady o nové taxony 

dřevin a formování venkovního prostoru nejen jako sbírkový fond, ale také jako ukázkový 

příklad soudobých postupů zahradní tvorby.60 

  

                                                
60 Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str. 12-13 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

9 Cíle a metody průzkumu 

Cílem průzkumu je zjistit, jak škola fungovala dříve a jak dnes, tzn. jaké byly dříve a nyní 

podmínky pro přijetí žáků, jaké se vyučovaly a dnes vyučují předměty a také porovnat 

obsáhlost závěrečných zkoušek tehdy a nyní.  

Pro doplnění informací ohledně stavu školy v současnosti a využití znalostí získaných 

ve škole je v této části použito i metody rozhovoru s ředitelkou školy a také absolventem.  

 

10 Porovnání školy dříve a nyní 

Ve starých výročních zprávách lze dohledat, co vše museli žáci splňovat ke studiu 

na vinařsko-ovocnářské škole a jakou formou byli žáci na školu přijímáni dříve. Novější 

výroční zprávy popisují formu přijetí žáků a co vše musí splňovat pro dané studium dnes. 

Postupem času narůstají požadavky pro přijetí na školu a rozšiřují se vyučovací předměty 

k daným oborům. Tato kapitola zahrnuje porovnávání všech těchto údajů. 

 

Přijímání žáků na školu dříve a nyní 

 

Podmínky přijetí žáků dříve Podmínky přijetí žáků nyní 

●  přihlašovací list  Tříleté obory 
●  dohlad o předchozím vzdělání ● posouzení prospěchu ze ZŠ 
●  osvědčení o státním občanství Maturitní obory: 
●  křestní list ● posouzení prospěchu ze ZŠ 
●  vysvědčení zachovalosti ● písemný test 
●  doklad o 10-ti měsíční praxi z odborných závodů   ◦ český jazyk, literatura, matematika 

Tabulka 5: Přijímání žáků na školu dříve a nyní61 

 

                                                
61 První výroční zpráva vinařsko-ovocnářské školy na Mělníku, školní rok 1885-1886, str.14 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/svp-verze-5-4lete-studium-web.pdf [online]. [cit. 2018-11-24], str.28-29 
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Jak vyplývá z tabulky, dříve bylo pro přijetí žáků potřeba větší množství dokladů. Dnes 

je však kromě doložení prospěchu ze základní školy na maturitní obory nutné úspěšné 

složení přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Vyučovací předměty 

Vyučovací předměty DŘÍVE Vyučovací předměty NYNÍ

Vinařství Vinařství

Ovocnářství Ovocnářství

Květinářství Květinářství

Zelinářství Zelinářství

Měřičství Geodezie

Lučba (chemie) Základy zahradnictví

Výživa rostlin Stroje a zařízení + fyzika

Půdoznalství
Venkovní květinářství a 

sadovnictví

Počty Základy ovocnářství

Mluvnictví Ochrana rostlin

Zeměpis Školkařství

Kreslení od ruky a rýsování Zpracování zahradních produktů

Včelařství Ekonomika

Encyklopedie hospodářství Ekologie a životní prostředí

Knih vedení (hospodářské knihy) Rostlinářství

Botanika Zahradnická technika

Sadovnictví Motorová vozidla

Zahradnictví Základy vinařství

Základ polního hospodářství Základy potravinářství

Venkovní květinářství

Zahradnická technika  

Tabulka 6: Vyučovací předměty62 

Z výše uvedeného porovnání vyučovacích předmětů vyplývá, že dnes je předmětů jen 

nepatrně více, ale již se nevyučují takové jako např. kreslení od ruky a rýsování či zeměpis 

                                                
62  První výroční zpráva státní vyšší školy ovocnicko-vinařské a zahradnické na Mělníce za první čtyři školní 

léta 1921/22-1924/25, str. 15-24 

První výroční zpráva vinařsko-ovocnářské školy na Mělníku, školní rok 1885-1886, str.17-23 
Https://www.zas-me.cz/upload/files/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf [online]. [cit. 2019-03-02], str.1-2 
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a místo nich nastoupily kromě ekologie také ochrana rostlin, motorová vozidla 

a zahradnická technika. 

Závěrečné a maturitní zkoušky 

Zkouška z dospělosti Závěrečná a maturitní zkouška 

Praktická část: Závěrečná zkouška 

● pouze žáci, kteří nenabyli průměrné známky 

za všechny roky 

Teoretická část: 

●  ústní část 

Písemná část: ●  písemná část 

● český jazky Je složena z hlavních odbor. předmětů 

● správověda   ◦  sadovnictví 

● 1 ze čtyř hlavních odborných předmětů   ◦  venkovní květinářství 

    ◦  skleníkové květinářství 

Ústní část:   ◦  floristika 

● vyučující jazyk   ◦  ovocnictví 
● Zužitkování ovoce a zeleniny   ◦  zelinářství 

● vinařství   ◦  vinohradnictví 

● sklepní hospodářství Praktická část: 

● květinářství ●  odborný výcvik 
● správověda   ◦ sázení rostlin 

      ◦ vázání kytic 

      ◦ příprava záhonů pro sázení zel. sadby 

      ◦ ošetřování rostlin 

    Maturitní zkouška 

    Písemná část: 

    ● ČJ  

     ◦ didaktický test, písemná práce, ústní zkouška 

    ● AJ/NJ  

    

 ◦ didaktický test, písemná práce, ústní 

zkouška 

    ● Matematika 

     ◦ didaktický test 

    Praktická zkouška: 

    ●  praktická zkouška 

    ●  obhajoba maturitní práce 

    Ústní část: 

    ●  Povinná 

     ◦ sadovnictví 

     ◦ květinářství a floristka 

     ◦ produkční zahradnictví 

    ●  Nepovinná 

     ◦ produkční zahradnictví 

Tabulka 7: Závěrečné a maturitní zkoušky63 

                                                
63 První výroční zpráva státní vyšší školy ovocnicko-vinařské a zahradnické na Mělníce za první čtyři školní 

léta 1921/22-1924/25, str.39-44 

Https://www.zas-me.cz/upload/files/svp-verze-5-4lete-studium-web.pdf [online]. [cit. 2018-11-24], str.30 
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Jak vyplývá z tabulky, dříve se zakončilo studium jednotně zkouškami z dospělosti. Dnes 

žáci tříletého oboru vykonávají závěrečnou zkoušku a žáci čtyřletého oboru maturitu.  
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11  Rozhovory  

11.1 Řízený rozhovor s ředitelkou ČZA Mělník Ing. Annou Richterovou 

Rozhovor s ředitelkou Ing. Annou Richterovou proběhl při návštěvě školy ČZA v Mělníku 

dne 11. března 2019. 

 

Kolik žáků škola momentálně má a jaký je zájem o obory, které nabízíte? 

Škola se bohužel potýká s nedostatkem žáků, kteří ztrácí zájem o obory, které nabízíme. 

V současné době jsme museli přistoupit ke kroku – sjednocení některých oborů do jedné 

třídy na praktické vyučovací předměty, které mají společné. A na odborné předměty se poté 

žáci rozdělí zpět podle svého zaměření.  

Z důvodu malého zájmu jsme začali obory otvírat pouze po jedné třídě, a i tak se kapacita 

tříd nenaplní, maximální počet žáků je 15 a to je v dnešní době velmi málo.  

V čem vidíte jako hlavní problém v nedostatku žáků? 

Příčinu jsme hledali v hodně směrech, nakonec nás napadlo, že s potencionálními zájemci 

uděláme malou anketu, většina nám uvedla, že hlavním důvodem je cestování do školy (pro 

některé je to příliš daleko). 

Škola dříve žákům poskytovala ubytování je tomu tak i dnes? 

Ano, škola stále tuto možnost nabízí. Žáci se mohou ubytovat na ubytovně, která se nachází 

v areálu školního statku cca 25 min chůze od školy. Kapacita ubytovny je 153 z toho 

48 chlapců a 105 dívek. O tuto službu bohužel za posledních deset let také klesl zájem. 

Z původních 250 ubytovaných je ubytovna zaplněna zhruba ze 40 % i přesto, že žáci mají 

zajištěno celodenní stravování, společenské místnosti, studijní místnosti. Zájem se vytrácí, 

a to nejen ze strany potencionálních studentů, ale i ze strany rodičů (jako důvod uváděli, že 

chtějí mít své děti co nejblíže u sebe). 

Jaké zvažujete kroky do budoucna, aby se škole opět dařilo získávat nové studenty? 

Za pomoci pedagogického sboru zvažuji určité kroky do budoucna tak, aby škola 

prosperovala i na dále. Zejména se chceme zaměřit na to, aby škola byla zajímavá pro její 

uchazeče a konkurence schopná. 
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Chtěli bychom dosáhnout těchto cílů: 

 stanovit hranice testů při závěrečných a maturitních zkouškách  

 zaujmout žáky po ukončení školy 

 snažit se učit zahradnické obory se základy sadovnictví, vinařství, floristiky 

 zachovat maturitní obory, ale i učební obory 

 vyjmout předměty floristiky z oboru vinařství 

 udržet kvalitu zahradnictví v RVP 

 udržet VOŠ (zahradník a krajinná tvorba) 

 udržet obory ve vzdělávacích modulech  

 zpět zavést 5leté obory 

Vaše škola v červnu roku 2015 oslavila jubilejní výročí 130 let od založení? 

Ano, na tuto oslavu velice ráda vzpomínám, jelikož jsem v té době začínala ve funkci jako 

ředitelka školy. Měla jsem tedy možnost zúčastnit se oslav tohoto jubilea hned z první ruky. 

Naší škole tenkrát přišel popřát také náměstek PaedDr. Milan Němec, který pronesl:  

„Absolventi, kteří ze střední či vyšší odborné školy vycházejí, mají všechny předpoklady 

uplatnit se ve svém oboru.“64  

Škole přišli popřát i bývalí studenti, kteří společně zavzpomínali na svá studijní léta. Sami 

byli překvapeni, jaké škola udělala pokroky od doby, kdy opustili brány České zahradnické 

akademie. 

 

Shrnutí: Z rozhovoru s paní ředitelkou vyplynulo, že postupně ubývají zájemci o studium 

na této škole. Některé obory se museli sjednotit do jedné třídy na předměty, které mají žáci 

společné. Po vyhodnocení ankety mezi potencionálními zájemci vyplynulo, že zájem žáků 

klesá především z toho důvodu, že by museli daleko dojíždět. Uvedla, že za pomoci 

pedagogického sboru dělají vše proto, aby se škola udržela a byla konkurence schopná. Škola 

by chtěla do budoucna učinit hodně změn. Doufají v to, že změny, které nastanou pomohou 

                                                
64 Https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/zahradnicka-skola-v-melnice-oslavila-130-vyroci-

zalozeni [online]. [cit. 2019-01-27]. 
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posunout školu kupředu a znovu se naplní třídy žáky, kteří budou mít zájem o obory, které 

lze na škole studovat.  

 

11.2 Řízený rozhovor s absolventem ČZA Bc. Štěpánem Weitoschem 

Rozhovor s absolventem ČZA v Mělníku Bc. Štěpánem Weitoschem proběhl během 

exkurze vinařství na Chloumku dne 28. března 2019. 

Jaký obor jste si zvolil a proč? 

Pro své studium jsem si zvolil obor Zpracování zahradnických produktů. Vybral jsem si ho 

proto, protože jsem neuměl rýsovat a měl jsem spíš vztah k vínu a jídlu.  

Škola měnila své názvy, pod jakým názvem školy jste studoval Vy a v kterém roce? 

Když jsem do školy nastoupil, nesla název Střední zahradnická škola Mělník. Poté se 

rozšířila na Střední zahradnická škola a vyšší odborná škola a bylo tam pětileté studium. 

Měli jsme vlastně tři roky učiliště-dokončeno výučným listem a potom dva roky maturitního 

oboru zakončeno maturitou. Studoval jsem v letech 1993-1998. 

Kolik Vás studovalo ve Vašem oboru? 

Tehdy nás byly tři třídy po 30 studentech. A každý další školní rok se otevíraly další tři třídy 

našeho oboru. Za nás byly přijímací zkoušky.  

Odkud většina spolužáků pocházela? 

Většina spolužáků, kteří studovali SŠ, pocházeli z Plzně, Jižních Čech, Severních Čech. 

Z Moravy tady studovali pětileté obory VOŠ. 

Škola nabízela možnost ubytování, Vy jste ji využil? 

Ano, jelikož pocházím z Prahy. Bydleli jsme na intru, kluci byli ubytovaní ve vile a holky 

na zámečku Neuberku.  

Jakým způsobem probíhala odborná praxe? 

V té době jsme neměli stanovené-týden praxi a týden výuku, ale by to tak, že praxi jsme měli 

pouze, když byla potřeba. Na Školním statku jsme měli individuální praxi, která spočívala 
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v tom, že 1. a 2. ročník měli pouze týden za celý školní rok. Až ve 3.ročníku bylo 14 dní za 

školní rok. Pokud člověk pokračoval dál v maturitním oboru, musel si na prázdniny sám 

sehnat měsíční praxi, která byla povinná. 

Dostávali jste za praxi finanční ohodnocení? 

Co se týkalo týdenní praxe ve škole, tak tam jsme finanční ohodnocení nedostávali. Ale 

o prázdninách byla povinná týdenní praxe na Školním statku, která byla finančně 

ohodnocená a poté byla povinná měsíční praxe, kterou jsme si museli buď sami sehnat nebo 

si vybrat ze seznamu, který škola nabízela. Většinou se jednalo o zahradnictví a vinařství, 

která patřila rodinám spolužáků. 

Kde jste dělal odbornou praxi Vy? 

Pokud myslíte letní měsíční povinnou praxi, tak tu jsem dělal v Litoměřicích v Sempře, kde 

vlastně byly školky a matečnice, kde jsme v létě odebírali očka a ta se pak prodávali do 

podniků, kde se víno roubovalo. 

Co Vás praxe naučila? 

Za mě byly praxe velmi dobré, hodně nás to naučilo, např. očkovat, přepichovat. Hlavně 

jsme měli možnost chodit do sklepů, kde jsme viděli, jak probíhá celé zpracování vína 

a mohli jsme si vyzkoušet stáčení vín. 

Vinařství Chloumek vlastníte? 

Ne, jsem tady pouze jako vedoucí vinařství. Jelikož mám ještě vystudovanou VOŠ-Česká 

Zemědělská Univerzita v Praze, které toto vinařství patří, tak jsme sem docházeli na praxe 

a už jsem zde zůstal pracovat. Své vinařství mám v Kralupech nad Vltavou, kde vlastním 

6 ha vinic, s kterými jsem začal v roce 1993. 

Uplatnili se v oboru i Vaši spolužáci? 

Hodně spolužáků se po ukončení školy uchytilo ve svém oboru.  Jako třeba můj spolužák, 

který má největší samosběr jahod v ČR ve Vraňanech u Mělníka. Hodně kamarádů dělá buď 

ve velkých firmách nebo se jim podařilo si firmu založit v oboru, který vystudovali.  

Podporovala Vás škola v něčem? 
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Ve škole bylo hodně podpory. Hlavně v té době škola měla velmi dobré jméno. Člověk když, 

přišel do podniku, kde vlastně byli vedoucí bývalí studenti, tak to něco znamenalo. Mohli 

jsme si udělat řidičák na osobní automobil a na traktor, zkoušky na jedy, floristické kurzy.  

Škola posílá své studenty do zahraničí. Vy jste měl také tu možnost? 

Za nás škola ještě tuto možnost nenabízela, ale jezdili jsme na různé zájezdy třeba do 

Holandska. 

Jakých vinařských tradic se účastníte? 

Jako hlavní tradici, kterou pořádáme jako spolek Cechů vinařů v Čechách, je tradiční 

vinařský ples, kam se sjíždějí vinaři ze širokého okolí a nabízejí zde hostům svá tradiční 

vína. K dobrému vínu hostům vždy hraje živá hudba a probíhá tombola, ze které si mohou 

návštěvníci odnést různé druhy vín a věcných cen z oblasti vinařství. 

K dalším tradicím patří každoroční účast na Mělnickém vinobraní. Tam má vinařství 

Chloumek stánek pod hlavičkou Cechu Radniční dvůr, kde prezentujeme česká vína. A na 

Vinnou noc chodíme pod hlavičkou České Zemědělské Univerzity v Praze a zde obsluhují 

studenti této školy. 

Pro vinaře a blízkou veřejnost pořádáme zájezdy, výstavy a semináře. Zájezdy děláme 

většinou jeden v Čechách třeba Valtice a jeden do zahraničí třeba do Itálie, Rakouska. 

Co říkáte na značku vína Ludmila? 

Je to směs vín, bílá Ludmila je Solaris a červená je Portugal a Vavřín. Známka Ludmila je 

registrovaná po celém světě, a i tvar lahve, která je patentovaná Mělnickým kalamářem a 

nesmí jí používat nikdo jiný než vinařství Lobvkowitz.  

Za komunistů dělal Ludmilu školní statek, a to byla směs-bíla byla Müller, Ryzlink a červená 

byla Portrugal, Vavřín, Rulanda modrá. 

Jak si vedou dnes některá známá vína? 

Müller, Ryzlink a Rulanda modrá-jsou zařazeny mezi apelační systém a mohou se z nich 

dělat VOC vína (jsou specifická vyrobena z odrůd typických pro daný vinařský region 

a hrozny pocházejí pouze z pečlivě vybraných vinařských tratí) 
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Merlot-v Čechách se vůbec nepěstuje. Zkouší ho pěstovat na Moravě, ale hlavně ho pěstují 

ve Francii. 

Hibernal-je novošlechtěné víno (resistent). Hodně se pěstuje na Mělníku  

Solaris-je také jedním z hodně úspěšných vín, které se pěstují na Mělníku. 

Co byste doporučil stávajícím studentům? 

Hlavně bych jim doporučil, aby měli i nadále zájem studovat a pracovat v těchto oborech 
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Shrnutí: Z rozhovoru s absolventem vyplývá, že dříve byl o školu mnohem větší zájem. 

Studenti byli nadšení pro obory, které si vybrali a byli ochotní za studiem cestovat i několik 

kilometrů. Žáky, jejichž rodiny pracovaly v oboru, motivovala ke studiu možnost pokračovat 

v rodinné tradici. Jiní si založili svá vlastní vinařství, zahradnictví nebo sadovnictví. Rád 

vzpomíná na léta strávená na škole. Při praxi se mnoho naučil a většinu pak využil při 

založení své vlastní vinice, a zároveň při vedení vinice na Chloumku, kde své zkušenosti 

předává svým spolupracovníkům a své rodině. Při studiu na této škole si našel hodně přátel, 

se kterými spolupracuje a setkává se dodnes na různých vinařských seminářích a zájezdech. 

Se školou byl velmi spokojen a využil možnosti, které jim škola, v té době jako studentům, 

nabízela, např. řidičský průkaz nebo maturitu. Ta mu otevřela možnost jít studovat na VOŠ-

Česká Zemědělská Univerzita v Praze. 

Shrnutí obou rozhovorů: Oba rozhovory nám umožňují nahlédnout na nynější situaci 

školy. Lze z nich poznat, že celospolečenský nezájem o učňovské obory se bohužel týká 

i této školy. Proto by mohlo být dobrým krokem, od vedení školy, zavést opět pětileté obory 

s maturitou. Tím by se mohl zvýšit počet zájemců a vyzdvihnout opět prestižní jméno školy. 

V širokém okolí potřebují různá vinařství, zahradnictví a sadařství profesionálně 

vystudované odborníky, kterých je veliký nedostatek. Studenti mají možnost po ukončení 

studia využít podporu školy do jejich pracovních začátků, např. k založení firmy.       
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Závěr 

 Ve druhé polovině 19. století se začalo rozvíjet na Mělnicku vinařství a tato oblast se tak 

stala proslulou.  

Když tehdejší majitel vinic Josef z Lobkowicz spolu s ředitelem Antonínem Schmidtem 

začali zvelebovat své vinice, uvědomili si, že bude zapotřebí hodně vzdělaných lidí, kteří by 

se o jejich vinice začali starat. Padlo tedy rozhodnutí a v roce 1881 byla povolena první 

Vinařská škola vyučovaná v českém jazyce. Výuka byla zahájena s pomocí městské 

spořitelny v Husově ulici. Protože se na Mělnicku dařilo i pěstování ovoce, začalo se o pár 

let později uvažovat o spojení dvou škol, a to Vinařské a Ovocnářské. Za pomoci purkmistra 

města Mělníka V. Haupta se tyto školy spojily. Vlastní výuka školy, která v tu dobu nesla 

název Vinařsko-ovocnářská, byla zahájena 15.  března 1885. Z důvodu velkého zájmu o 

studium na této škole přestala kapacita vyhovovat, a proto ministerstvo orby zahájilo v roce 

1892 výstavbu nové budovy na Polabí, která byla dokončena za pouhý jeden rok za pomocí 

stavitele Máši z Vinoře. O dva roky později získala škola na výstavě Zemského jubilea 

čestné vyznamenání. Ve škole se nacházel unikátní 20 m vinný sklep, který byl tehdy 

vybaven na nejmodernější úrovni, a byl považován za jediný v zemi.  V roce 1914 byl však 

provoz školy přerušen z důvodu 1. světové války, do které byli někteří studenti povoláni, a 

ze školy byla dočasně zřízena zotavovna pro raněné vojáky. Po válce, v roce 1921, byla 

znovuotevřena pouze jedna čtyřletá třída a o rok později byla škola přijata do státní správy. 

Vznikla tak nová Státní vyšší škola ovocnářsko-vinařská zahradnická a začaly se zde 

studovat čtyřleté obory. 

Během své více jak 130leté existence se v čele instituce vystřídalo 12 ředitelů, poslední 

třináctou osobou ve vedení se v roce 2015 stala žena. Během let se také změnily jak 

předměty, které se ve škole vyučovaly, tak nároky nejen na přijetí, ale i na její úspěšné 

zakončení. Přestože ji navštěvovalo množství velmi úspěšných lidí, dnes zájem o studium 

na této škole upadá. Bohužel stejně jako na ostatní střední školy a učební obory se na ni hlásí 

stále menší počet žáků.  

Cílem této práce bylo zmapování vývoje školy od jejího založení až po současnost. 

Teoretická část se v úvodu zaměřuje na události a historii Mělníka, které jsou spjaty se 

založením místní školy a vinařství v širokém okolí. Poté se zabývá nejen minulostí školy, 
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kdy byly informace čerpány především z výročních zpráv, ale také představuje školu 

současnou.  

Úvod praktické části se zabývá porovnáním podmínek pro přijetí žáků v minulosti a dnes. 

V začátcích bylo pro přijetí potřeba velké množství dokladů, avšak žáci nemuseli, oproti 

dnešku, skládat žádné přijímací zkoušky. Porovnány byly také vyučovací předměty a bylo 

zjištěno, že dnes je předmětů jen nepatrně více. Některé, jako např. kreslení od ruky a 

rýsování, se již nevyučují, a místo nich nastoupila ekologie, ochrana rostlin či motorová 

vozidla a zahradnická technika. Odlišnosti jsou i v ukončení školy. Dříve žáci skládali 

zkoušky z dospělosti, kdy praktickou část museli absolvovat pouze žáci, kteří nenabyli 

průměrné známky za všechny roky studia. Všichni pak museli ukázat své znalosti v písemné 

a ústní části zkoušky. Dnes je tříletý obor zakončen závěrečnou zkouškou skládající se z části 

teoretické, kde jsou pouze hlavní odborné předměty, a praktické. Tuto zkoušku musí složit 

všichni žáci. Na čtyřletém oboru pak musí všichni prokázat své znalosti při maturitní 

zkoušce, která obsahuje odbornou část, ale také prokazují znalosti v českém a cizím jazyce 

a matematice. 

Součástí praktické části jsou také rozhovory. První je veden se současnou ředitelkou Ing. 

Annou Richterovou, která potvrdila údaje, o postupném upadání zájmu o studium, 

vyplývající ze statistik. I ve druhém rozhovoru, který je veden s bývalým žákem Bc. 

Štěpánem Weitoschem, je potvrzeno, že dříve byl o školu mnohem větší zájem.   

Bakalářská práce se zabývá zmapováním vývoje školy od jejího založení až po současnost. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, zájem o studium na této škole postupně klesá. Bylo by velmi 

smutné, kdyby škola s více jak stoletou historií musela svou činnost ukončit kvůli nedostatku 

žáků.  
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