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Existuje lepší místo pro zahradnickou školu než je zahrada? 
ZF MENDELU se sídlem v Lednici je jedinou fakultou svého druhu, 
která nabízí studentům neocenitelné výhody výuky v těsném 
propojení s přírodou. Součástí kampusu je vedle ateliérů, 
počítačových učeben a špičkově vybavených laboratoří, také 
akademická zahrada, areál ukázkových zahrad, rozsáhlé sady, 
skleníky, experimentální plochy či dokonce vinohrad, kde 
si studenti mohou snadno ověřit teorii v praxi i realizovat 
své vlastní projekty. Jako například vyrobit svoje vlastní víno. 
Studium v inspirujícím prostředí jim pomáhá lépe porozumět 
přírodě, vědě i sobě samotným.

Také proto se absolventi Zahradnické fakulty MENDELU 
věnují smysluplným povoláním, která se často stávají jejich 
posláním.

• Práci svých snů získáš ještě dříve než diplom

  Jako čerstvý absolvent půjdeš do života s náskokem 
díky smysluplné přípravě. Naše obory ti pomohou vydat 
se na smysluplnou cestu ke zdravějšímu a spokojeněj-
šímu životu. Tvé budoucí zaměstnání se stane zároveň 
tvým posláním.

•   V našem kampusu rozkveteš

  V našich vinicích, experimentálních a ukázkových zahra-
dách, ateliérech, sklepním hospodářství, laboratořích, 
sklenících a sadech přijdeš studiu na chuť. Ctíme teorii, 
vyznáváme praxi.

•   Studenty známe jménem

  Své studenty známe jménem. V přátelském prostředí 
a rodinné atmosféře fakulty budeš mít každý den pocit, 
že jsi mezi svými. Staň se členem jedné velké zahrad-
nické rodiny a najdi u nás svůj druhý domov.

NENECHTE SI UJÍT

18. 1. 2023 | 2. 2. 2023

Výška na zkoušku

19. 1. 2023 | 3. 2. 2023

Den otevřených dveří

1. 12. 2022 - 31. 3. 2023

Podávání přihlášek do bakalářského studia

Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně

Výhody studia u nás

• Tvými laboratořemi budou

 –demonstrační laboratoř zelenin a speciálních plodin
 – laboratoř vinařství a posklizňových technologií
 – laboratoř technologií a environmentální techniky
 –ovocnářsko-fytopatologická laboratoř
 –sady a vinice
 –skleníky subtropických a tropických rostlin
 –pozemky se sortimenty okrasných a užitkových rostlin
 –vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum
 –počítačové učebny vybavené GIS a CAD systémy
 –aranžovna s ergonomickým vybavením
 –experimentální plochy
 –Akademická zahrada a areál ukázkových zahrad
 –studovna a fakultní knihovna
 –sportovní zázemí, studentský klub, pravidelné 
volnočasové akce pořádané studenty
 –koleje a menza přímo v areálu kampusu
 –vše na dosah velkých metropolí – Brno, Vídeň, Bratislava



Bc. Ing.

Vysvětlivky:
+K - lze studovat i v kombinované formě / K - lze studovat pouze 
v kombinované formě / AJ - výuka probíhá v anglickém jazyce
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Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

Floristická tvorba

Správa zeleně

Zahradní a krajinářské realizace

Krajinářská architektura

Vinohradnictví a vinařství

Zahradnictví

Krajinářská architektura (Ing. arch.)

Realizace a správa zeleně

Zahradnictví

Vinohradnictví a vinařství

Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

International Master of Horticulture Science

Organizace studia
Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia / Krajinářská architektura (titul Bc.) – 4 roky studia / Navazující magisterské stu-
dium (titul  Ing./Ing. arch.) – 2 roky studia / Doktorské studium (titul Ph.D.) – 4 roky studia
Místem studia je ve všech případech Lednice s výjimkou: Zahradnictví – 1. ročník v Brně / Vinohradnictví a vinařství – 1. roč-
ník v Brně / Zpracovatelské technologie a kvalita potravin – 1. ročník v Brně / Krajinářská architektura – 1. a 2. ročník v Brně / 
Zahradní a krajinářské realizace – 1. a 2. ročník v Brně

Podmínky přijetí
Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na SŠ. 
Při prospěchu 1,00 získává uchazeč 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Dalším kritériem je prů-
měrný prospěch za maturitní zkoušku (rovněž max. 100 bodů). Součástí přijímacího řízení pro bakalářský studijní program 
Krajinářská architektura je talentová zkouška. Bližší speci� kace talentové zkoušky bude součástí Podmínek přijímacího 
řízení. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných studentů.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/uchazec/prijimaci-rizeni.
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KONTAKTNÍ 
ADRESA 
FAKULTY:

Zahradnická fakulta,
Mendelova univerzita v Brně
Valtická 337, 691 44 Lednice
info@zf.mendelu.cz
+420 519 367 220 
zf.mendelu.cz

KONTAKT  
NA STUDIJNÍ 
ODDĚLENÍ:

Renata Svobodová
renata.svobodova@mendelu.cz
+420 519 367 225 
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Sleduj nás na:


