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ÚVODNÍ SLOVO
Vítáme vás v kraji vína a slunce,
v místě kde se dědictví předků
setkává s každodenní přítomností.

ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ
Zahradnická fakulta MENDELU je institucí s nejdelší tradicí zahradnického
výzkumu a vzdělávání v České republice zabývající se rozmanitou škálou oborů.
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VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST

Poskytujeme bakalářské, magisterské
a doktorské studium v denní
i kombinované formě v kreditním
systému ECTS (European Credit
Transfer System). Svým studentům
nabízíme moderní posluchárny,
laboratoře, sortimentální výsadby,
zahrady, skleníky či rozsáhlou
oborovou knihovnu. A to vše se
odehrává v inspirujícím prostředí
unikátní komponované krajiny
Lednicko-valtického areálu.
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17 Jakost rostlinných potravinových zdrojů
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
VE VÝUCE A VÝZKUMU

Rozvíjíme spolupráci se zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi na bázi mezinárodních
projektů a programů. Hlavní proud pedagogických a vědecko-výzkumných aktivit probíhá v programech
Erasmus+, Leonardo, Ceepus, Kontakt, LE:NOTRE a Akademická informační agentura ČR. Máme rovněž
zkušenosti s rámcovými projekty EU, národními projekty NAZV, NAKI, TAČR, GAČR, SZIF a projekty
dalších poskytovatelů.

22

PROFILOVÉ
PUBLIKACE

Výsledky vědecko-výzkumné a umělecké činnosti
zahrnují rozmanité výstupy od impaktovaných publikací
v renomovaných periodikách přes odborné příspěvky pro
praxi a monografie až po užitné vzory, patenty, certifikované
metodiky či realizovaná autorská díla a projekty.
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/ ÚVODNÍ SLOVO

„Co byl ráj? Jenom zahrada,
sad stromů a bylin, plný potěšení
a ničeho více než rozkoše.“
Charles Dudley Warner

Vítejte na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici. Ve svých rukou právě držíte
informace o instituci s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu a vzdělávání v České republice.
Naše fakulta má tu jedinečnou příležitost rozvíjet se v unikátním prostředí kulturní zemědělské
krajiny Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO.

v samém srdci
jižní Moravy

Působí zde široký tým odborníků v oblastech květinářství, ovocnictví, školkařství, vinohradnictví
a vinařství, floristiky, zelinářství, zahradnické techniky, zpracovatelské a posklizňové technologie,
chladírenství a skladování. Neobešli bychom se rovněž bez autorizovaných zahradních architektů,
ekologů, krajinářů či urbanistů.

pestrá škála oblastí
zahradnického výzkumu

V rámci aktuálních studijních programů připravujeme odborníky v produkčním a okrasném
zahradnictví, zpracování zahradnických produktů, jakosti rostlinných potravinových zdrojů,
zahradní a krajinářské architektuře, floristice i vinohradnictví a vinařství. Odborná pracoviště
fakulty jsou postavena na týmech profesorů a jejich asistentů, kteří společně s více než 50
studenty doktorského studia řeší rozmanité výzkumné projekty – od hodnocení vlivu sucha
na rostliny přes analýzy nutriční kvality zahradních plodin a produktů až po šlechtění nových
odrůd, vývoj nových potravin či využití mykorrhizních hub pro zvýšení produktivity v zahradnictví.
Umělecká a tvůrčí činnost čerpá ze studia bohatých tradic lichtenštejnského zahradního umění,
přitom se zaměřuje i na projekty zlepšující životní prostředí současné společnosti.

60 vysoce kvalifikovaných
pedagogů

Důležité pro výuku i výzkum jsou sbírky sortimentů rostlin, které obsahují tisíce druhů a jejich
kultivarů z celého světa. Najdete zde účelově zařízené objekty, jako skleníky subtropických
a tropických rostlin, sklepní hospodářství, sady a vinice. Laboratoře jsou vybaveny moderními
analytickými přístroji, je možné využívat zařízení pro kultivaci rostlin in vitro, molekulární
genetiku a další zázemí. Zahradně-architektonická pracoviště fakulty se zaměřují na rozvoj
kulturní zemědělské krajiny, ochranu a péči o památky zahradního umění, rozvoj městského
prostředí i venkova, nové formy zakládání zeleně, systémovou péči o zeleň nebo efektivní
využití vody v krajině. Pro firemní výzkum poskytujeme odborné poradenství, analytické služby,
zpracovávání studií či testování a vývoj nových produktů. Pro partnery ve výzkumné sféře
nabízíme zkušenosti s rámcovými projekty EU, COST, národními projekty NAZV, NAKI, TAČR,
GAČR, SZIF a projekty dalších poskytovatelů. Výsledky vědecko-výzkumné a umělecké činnosti
zahrnují rozmanité výstupy od impaktovaných publikací v renomovaných v periodikách přes
odborné příspěvky pro praxi a monografie až po užitné vzory, patenty, certifikované metodiky
či realizovaná autorská díla a projekty.

rozmanité zázemí odborné
zahradnické činnosti

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je tím správným cílem při hledání odpovědí
na otázky v mnoha odvětvích zahradnictví. Věříme, že vás šíře našeho portfolia zaujme. Těšíme
se na spolupráci s vámi.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
děkan
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/ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ

OVOCNICTVÍ

Ústav ovocnictví se dlouhodobě zabývá studiem ovocných druhů,
hodnocením, introdukcí a šlechtěním odrůd meruněk. Výzkumná
činnost je zaměřena i na rezistenci rodu Prunus k virové šarce
švestky a problematiku fytoplazmy ESFY.
Tel: +420 519 367 240 / E-mail: uov@zf.mendelu.cz

ZELINÁŘSTVÍ A KVĚTINÁŘSTVÍ

Ústav zelinářství a květinářství se zaměřuje na pěstování zeleniny,
květin, léčivých a kořeninových rostlin, testuje jejich kvalitu a zastoupení
vybraných obsahových látek, zabývá se rozšiřováním biodiverzity
a genetických zdrojů okrasných rostlin a zelenin, hydroponickou
produkcí ve sklenících.
Tel: +420 519 367 230
E-mail: uzk@zf.mendelu.cz

POSKLIZŇOVÁ
TECHNOLOGIE

ZAHRADNICKÝCH

PRODUKTŮ

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
zkoumá metody a operace zaměřené na kvalitativní řízení
technologických procesů skladování a zpracování ovoce
a zeleniny, s důrazem na alkoholické a nealkoholické nápoje
a jejich hodnocení instrumentálními a senzorickými
metodami.
+420 519 367 260 / uptzp@zf.mendelu.cz

ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ

PLÁNOVÁNÍ KRAJINY

Ústav zahradní a krajinářské architektury se zaměřuje na vyvíjení
metod a nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních,
uměleckých a historických souvislostí při rozvoji městského
a venkovského prostředí. Specifickou formou výzkumu je rovněž
autorizovaná projekční činnost.
Tel: +420 519 367 290 / E-mail: uzaka@zf.mendelu.cz

Ústav plánování krajiny se ve svých výzkumech zabývá mnoha
tématy, od územního plánování přes rekultivaci a regeneraci
narušených krajin, management kulturní krajiny, výzkum
komponované krajiny až po problematiku zapojování veřejnosti
do plánovacího procesu.
Tel: +420 519 367 280 / E-mail: upk@zf.mendelu.cz

ARCHITEKTURA

ZAHRADNICKÁ TECHNIKA
Ústav zahradnické techniky zajišťuje výzkum strojů a zařízení
včetně optimalizace technologií využívaných v produkčním
zahradnictví, při zpracování biologicky rozložitelného odpadu
kompostováním i při výrobě bioenergetických a sekundárních
produktů.
Tel: +420 519 367 370 / uzt@zf.mendelu.cz

ŠLECHTĚNÍ

A MNOŽENÍ
ZAHRADNICKÝCH

ROSTLIN

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
se zaměřuje na problematiku školkařských
technologií včetně množení dřevin, studium
stresových faktorů, problematiku extenzivního
ovocnářství, méně rozšířených ovocných druhů
a genové zdroje těchto dřevin.
+420 519 367 320 / usmzr@zf.mendelu.cz

MENDELEUM

Vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum se zaměřuje na výzkum
v oblasti rostlinných biotechnologií, kde jsou využívány principy
molekulární genetiky ve šlechtění a sledování zdravotního stavu
zahradnických kultur anebo tkáňové kultury pro in vitro eliminaci
virových chorob. +420 519 367 310 / mend@zf.mendelu.cz

VINOHRADNICTVÍ
A VINAŘSTVÍ

Ústav vinohradnictví a vinařství se zaměřuje na šlechtění nových
odrůd révy vinné, sledování obsahových látek v moštech a jejich
možného ovlivnění a na minimalizaci alergenů v technologii vína.
Tel: +420 519 367 250 / E-mail: uvav@zf.mendelu.cz

BIOTECHNIKA ZELENĚ

Ústav biotechniky zeleně zkoumá problematiku zakládání, údržby, správy,
hodnocení a ochrany objektů zeleně v sídlech i v krajině. Důležitý je rovněž
aplikovaný výzkum v oblasti obnovy památek zahradní a krajinářské
architektury a zavádění nových oborových technologií.
Tel: +420 519 367 270
E-mail: ubz@zf.mendelu.cz
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„Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.“
Aristotelés ze Stageiry

Studijní programy

Zahradnická fakulta nabízí strukturované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
jak v prezenční, tak i v kombinované formě v European Credit Transfer System (ECTS). Studentům
jsou pro výuku k dispozici speciálně vybavené prostory (skleníky pro tropické a subtropické
rostliny, laboratoře, sklepní hospodářství atd.), rozsáhlé sortimenty okrasných a užitkových
rostlin a jedinečné genofondy sbírek vybraných ovocných druhů, révy vinné, vytrvalých zelenin
i léčivých rostlin – to vše je umístěno přímo v areálu fakulty.
Studijní obory
Bakalářské studium
Zahradnictví
Jakost rostlinných potravinových zdrojů
Vinohradnictví a vinařství
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradní a krajinářské realizace
Správa Zeleně
Floristická tvorba
Magisterské studium
Řízení zahradnických technologií
Zahradnictví
International Master in Science of Horticulture
(Joint Degree)
Zahradní a krajinářská architektura
Management zahradních a krajinářských úprav
Postgraduální studium
Zahradnictví
Zahradní a krajinářská architektura

Jazyk

Délka studia

Forma studia

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ

3
3
3
4
3
3
3

FT, PT
FT
FT, PT
FT
FT
PT
FT

CZ
CZ
EN

2
2
2

FT, PT
FT, PT
FT

CZ
CZ

2
2

FT
FT

CZ, EN
CZ

4
4

FT, PT
FT, PT

Titul

Bc.

studium v kreditním
systému ECTS,
úplné vysokoškolské
studium
10 specializovaných ústavů
každým rokem studuje
na ZF MENDELU více než
1100 studentů

Ing.

Ph.D.

Poznámky k obsahu:
Jazyk: 		
CZ – český jazyk, EN – anglický jazyk
Délka studia:
2, 3 nebo 4 roky
Forma studia:
FT – prezenční forma studia, PT – kombinovaná forma studia

Předměty vyučované v angličtině

Applied Plant Biotechnology, Biotechnics of Landscape Greenery, Biotechnology in Horticulture,
Breeding of Fruit Species, Extensive Fruit Production, Floriculture, Floristics, Fruit Nurseries,
Fruit Storage, Fruit Trees and Cultural Landscapes, General Dendrology, Horticultural Machinery,
Horticultural Production Mechanization, Minor Fruits, Nursery of Ornamental Plants I, Plant
Breeding, Plant Breeding and Biotechnology, Pome Fruit Production and Nursery Techniques,
Postharvest Storage of Fruit and Vegetables, Principles of Oenology, Production and Utilization
of Perennials, Sophisticated Vegetable Production, Special Plants, Stone Fruit Production,
Technology of Fruit and Vegetable Processing, Technology of Fruit Distillates, Technology of
Soft Beverages, Vegetable Production I, Winemaking Methods.

je realizován studijní obor
vyučovaný v angličtině:
International Master
in Science of Horticulture
(Joint Degree)
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STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNICKÉ INŽENÝRSTVÍ
většina vinohradníků
a vinařů v České republice
i na Slovensku jsou
absolventy Zahradnické
fakulty MENDELU

Součástí studijního programu Zahradnické inženýrství jsou v bakalářském stupni obory
Zahradnictví a Vinohradnictví a vinařství, v magisterském stupni pak obory Zahradnictví
a Řízení zahradnických technologií. Absolventi bakalářského stupně studia jsou v základu
seznámeni se všeobecnými vědními disciplínami, na které navazují vybrané profilové předměty
jednotlivých oborů podle jejich specializace.
Po absolutoriu se mohou v praxi uplatnit v oblasti nižšího managementu zemědělských podniků,
státní správy i v obchodních organizacích nebo mohou pokračovat ve studiu magisterských
oborů a prohloubit si své znalosti a dovednosti v profilujících předmětech směřovaných
do zahradnických výrobních činností a jejich ekonomiky. Absolvent se uplatňuje jako inženýr
specialista v různých typech zemědělských podniků se zaměřením na zahradnickou výrobu, dále
v obchodních a marketingových organizacích a distribuci. Může se rovněž uplatnit ve školství,
výzkumu či státní správě u nás i v zahraničí, je také odborně připraven pro založení a vedení
vlastního podniku.

STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNICTVÍ
certifikace studentů:
osvědčení interního
auditora systému řízení
kvality podle normy
ISO 9001:2008,

Skladba předmětů bakalářského oboru Jakost rostlinných potravinových zdrojů, jediného
oboru ve studijním programu Zahradnictví, reaguje na celospolečenskou potřebu zajištění
vysoké kvality a bezpečnosti potravinářských produktů a odpovídající prosperity v podmínkách
trvale udržitelného rozvoje. Vychází z aktuálních potřeb praxe připravit specialisty v oblasti
zahradnické produkce a posklizňových technologií s rozšířenou znalostí metod hodnocení
a řízení kvality zahradnických produktů.

certifikaci pro oblasti
systémů bezpečnosti
potravin (HACCP,
BRC Food, IFS),

Naplnění kompetencí absolventa umožňuje moderní technologické a instrumentální vybavení
studentských pracovišť a laboratoří a neustálý kontakt s praxí a externími lektory.

osvědčení vybraného
posuzovatele pro
senzorickou analýzu podle
normy ISO 8586-1

STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
Studijní program zahrnuje v bakalářském stupni tři obory – Zahradní a krajinářská architektura,
Zahradní a krajinářské realizace a Správa zeleně v magisterském stupni Zahradní a krajinářská
architektura a Management zahradních a krajinářských úprav.
Absolventi oborů studijního programu se pak na základě stupně absolvovaného studia a jeho
zaměření v praxi uplatňují v celé řadě odborných činností. Mohou působit jako samostatní
projektanti i jako členové multidisciplinárního týmu. Uplatnění najdou v orgánech státní správy
a samosprávy, v orgánech památkové péče, ochrany krajiny nebo při realizacích a údržbě
vegetačních prvků. Při všech těchto činnostech mají možnost svou prací významně pozitivně
ovlivnit kvalitu životního prostředí či prostředí každodenního pobytu člověka jak v urbanizované,
tak v přírodní krajině. Významné uplatnění mohou nalézt rovněž jako specialisté v oblasti
školství nebo výzkumu.

jsme jedinou fakultou
v České republice poskytující
úplné vysokoškolské
vzdělání v oboru Zahradní
a krajinářská architektura
koordinujeme mezinárodní
síť CEEPUS Landscape
management, který sdružuje
10 univerzit střední
a východní Evropy
a podporuje zahraniční
stáže studentů i pedagogů

STUDIJNÍ PROGRAM FLORISTICKÁ TVORBA
Bakalářský studijní program zahrnuje stejnojmenný obor – Floristická tvroba, který si klade
za cíl vychovat odborníky pro specifickou a vysoce kreativní oblast zahradnické činnosti,
zaměřenou na tvůrčí práci s rostlinami v podobě interiérových a částečně i exteriérových
aranžmá z rostlin, a připravit je na jejich působení především v komerční sféře.
Důraz je kladen na vyvážené zastoupení biologických, podnikatelsko-manažerských i tvůrčích
disciplín. V průběhu studia je student vybaven teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro samostatnou a úspěšnou floristickou tvorbu. Předností absolventa je schopnost
orientace v multidisciplinárním prostředí, která mu umožní kvalifikovaně zvládnout a provádět
tuto odbornou a tvůrčím způsobem zaměřenou činnost v provozech různých typů floristických
obchodních jednotek či ve specializovaných firmách zabývajících se navrhováním a realizováním
interiérové zeleně.

jsme jedinou fakultou
v České republice
poskytující bakalářské
studium ve floristice
naši studenti se úspěšně
uplatňují na oborových
soutěžích
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„V nekonečné knize přírody už člověk umí něco přečíst.“
W. Shakespeare

Výzkum Mendelea – ústavu genetiky je zaměřen na révu a peckoviny, dále pak na česnek
a zeleniny z čeledi Brassicaceae, ale i na další rostlinné druhy významné pro oblast zahradnického
výzkumu. Zásadní je laboratoř molekulární genetiky, kde se provádí různé techniky analýz DNA
a RNA. Na základě shody v DNA struktuře se standardem lze například identifikovat odrůdy
a klony, detekovat přítomnost rostlinných patogenů, zjistit podíl geneticky modifikovaných
materiálů v potravinách apod. Laboratoř in vitro je zaměřena na kultivaci rostlin nebo jejich
částí v umělých podmínkách. V neposlední řadě je nutno zmínit také laboratoř aplikované
virologie testující rostliny na viry metodou ELISA. Technický izolát je určen k získávání
a produkci certifikovaného viruprostého rozmnožovacího materiálu révy vinné a teplomilných
peckovin pro prostorové izoláty v celé ČR a k udržování zdravých matečných rostlin.
Především z hlediska aplikovaného výzkumu je Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů zacílen na oblast změn látkových složek ovoce a zeleniny během jejich chladírenského
skladování v různém složení ambientní atmosféry a studiem těkavých aromatických sloučenin
ve výrobcích z ovoce a zeleniny. Mezi současné priority výzkumu patří studium vlastností
kondenzovaných anthokyanů, metody zvyšování biologicky aktivních složek na bázi polyfenolů
v zahradnických produktech a optimalizace skladovacích podmínek asijských odrůd hrušní.
Ústav disponuje moderním technologickým a instrumentálním vybavením, jakými jsou
chladírna, kapalinový (HPLC-DAD) a plynový (GC-MS) chromatograf, FT-NIR spektrometr, UV-VIS
spektrofotometr, lyofilizátor, kolorimetr, horkovzdušná sušárna, aj.
Laboratoře Ústavu ovocnictví se dělí na dvě pracoviště – laboratoř diagnostiky patogenů
a pomologickou laboratoř. Hlavním směrem výzkumu je studium rezistence peckovin k virové
šarce švestek (PPV) a studium vlivů fytoplazmy ESFY na teplomilné peckoviny. Laboratoř
diagnostiky patogenů má povolení pro práci se škodlivými organismy ovocných dřevin.
K používaným metodám patří metoda PCR a sérologická metoda DAS ELISA. V pomologické
laboratoři je prováděno měření kvantitativních znaků plodů, refraktometrické měření hodnot
rozpustné sušiny v ovoci, stanovování obsahu veškerých kyselin a penetrometrické pevnosti
slupky nebo dužniny. Pracoviště má rovněž certifikaci pro práci GMO u peckového ovoce.
Ústav vinohradnictví a vinařství využívá ke své činnosti tři laboratoře. První je výzkumná
laboratoř, kde se provádějí zejména základní analýzy hroznů, moštů a vín, popřípadě další analýzy
pro externí subjekty. Laboratoř dále umožňuje provádět i náročnější instrumentální metody,
zejména z oblasti chromatografie, spektrometrie a FTIR. Druhou je oenologická laboratoř, kde
primárně probíhají odměrné a senzorické analýzy zaměřené na víno. Mikrobiologická laboratoř
pak svým vybavením plně vyhovuje základnímu mikrobiologickému výzkumu. Nedílnou součástí
ústavu je rovněž technologické zázemí s kompletní výrobní linkou a skladovací kapacitou.
Pro výzkumné aktivity je v Ústavu zelinářství a květinářství využívána fyziologická laboratoř
(analyzátor fotosyntézy LCpro+, fluorometry, digitální planimetry, fluorescenční mikroskop,
stereovideomikroskop), dále analytická laboratoř (HPLC chromatograf, elektrochemický
analyzátor těžkých kovů EcaFlow, analyzátor minerálií Ionosep, spektrofotometry), klimatické
komory a zázemí hydroponického skleníku s řízeným klimatem a LED osvětlením.

Mendeleum

Ústav posklizňové
technologie zahradnických
produktů

Ústav ovocnictví

Ústav vinohradnictví
a vinařství

Ústav zelinářství
a květinářství
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„Tisíc jablek spadlo na zem na nos zeměkoule,
a jen Newton dovedl těžit ze své boule.“
V. Nezval

Vědecko-výzkumná a umělecká činnost na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici
se odehrává v rámci aktuálních témat. Společná komplementarita výzkumu je zabezpečena
vzájemnou provázaností členů výzkumného týmu, napříč odbornými pracovišti.
Důležitou oblastí výzkumu je šlechtění a selekce užitkového a okrasného rostlinného materiálu
a testování jeho odolnosti vůči stresům. Aktuálním tématem je rovněž studium přírodě šetrných
udržitelných pěstebních technologií. Zázemí pro výzkum představují rozsáhlé šlechtitelské
plochy s velkým množstvím odrůd a plně vybavené zahradnické provozy.
Na specializovaných pracovištích fakulty vznikají nejen nové produkty, ale i technologie jejich
zpracování a skladování. K výzkumu jsou používány moderní metody zpracování, skladování
a detekce obsahového složení plodů a výsledných produktů.
Z technologických disciplín je kladen důraz na oblast skladování čerstvého ovoce a zeleniny,
konzervační metody zpracování a produkci alkoholických a nealkoholických nápojů. Významný
prostor je věnován fyzikálně-chemickým a senzorickým postupům hodnocení kvalitativních
parametrů potravin především rostlinného původu a komplexním systémům řízení jejich jakosti
a bezpečnosti.
Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici je rovněž pracovištěm, kde se řeší výzkumné
úkoly z oblasti kvality a kultury životního prostředí člověka. Jednotlivé aspekty tohoto složitého
komplexu témat řeší specializované ústavy zaměřené na zahradní a krajinářskou architekturu.
Výzkumy jsou pak směřovány do oblastí podle jejich odborného zaměření – dotváření či
spoluvytváření urbánních prostorů, oblast biotechnických opatření, správy a managementu
zeleně, či dotváření a ochrany krajiny ve vztahu k průmyslu, bydlení, rekreaci a dopravě.
S ohledem na lokalizaci fakulty má vědecko-výzkumná aktivita v oblasti vinohradnictví a vinařství
dlouhodobou a velmi silnou tradici. Umístění v samém srdci nejvýznamnější vinařské oblasti
České republiky jí poskytuje to nejlepší možné zázemí. K dispozici jsou produkční vinice, bohatě
zastoupené genofondy révy vinné a šlechtitelské plochy. Samozřejmostí jsou specializované
laboratoře a sklepní hospodářství. Výzkumy vždy vycházejí z potřeb praxe a nacházejí tak
i důležité praktické ověření.

odolnost rostlin
vůči stresům,
rezistence rostlin
vůči patogenům

biodiverzita zahradnických
plodin,
genofondové kolekce
kvalita zahradnických
produktů

kvalita a kultura životního
prostředí člověka

vinohradnictví
a vinařství
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ZAHRADNICTVÍ
výstupy:
certifikované metodiky,
patenty, užitné vzory,
příspěvky v odborných
periodikách, prezentace
na konferencích

Výzkum pokrývá oblast pěstitelských technologií ovoce a vinné révy, zeleniny, léčivých rostlin
a okrasných druhů. Komplexně se zabývá hodnocením taxonů, odrůd a hybridů, udržováním
a využíváním genofondových kolekcí ovoce, révy a speciálních rostlin přes agrotechnické
požadavky, jakost zahradnických produktů a výrobní systémy až po finalizaci výrobků určených
na trh, včetně vyhodnocení ekonomické stránky navrhovaných opatření pro výrobní a obchodní
praxi. Specifickou oblastí výzkumu na ZF MENDELU je šlechtitelský program meruněk.

kvalita a produkce

Získané poznatky, jsou součástí čilého sdílení v obou směrech, z univerzitního prostředí
do praxe a z praxe do pedagogického procesu.

rozloha experimentálních
výsadeb ovoce zaujímá
přibližně 30 ha
genofondové kolekce
zahradnických plodin
obsahují 1383 odrůd
vývoj nových výrobků
a technologií zpracování
a skladování
biotechnologie
zahradnických plodin

Praktické zázemí pro zahradnický výzkum je zajištěno vlastními výsadbami odrůd a klonů
ovocných druhů na pozemcích Zahradnické fakulty MENDELU. Díky výzkumnému zaměření
větší část experimentálních ploch zaujímají výsadby meruněk, broskvoní, révy, založeny jsou
rovněž sortimenty květin, zelenin, okrasných a speciálních rostlin.
Dalším tématem výzkumu jsou i zpracovatelské technologie pro nové funkční potraviny
a inovace zpracovatelských technologií pro zahradnické produkty tak, aby přispěly k lepší
udržitelnosti produkce.
Neopomenutelnou oblastí výzkumu je aplikace genetiky a molekulárních metod ve šlechtění
a pěstování zahradnických druhů rostlin. Potenciál ve výzkumu skrývá studium epigenetických
změn v genomu rostlin v souvislosti s vystavením stresovým podmínkám, studium exprese
genů či identifikace a kvantifikace cílových sekvencí (GMO, viry popř. další choroby rostlin).

JAKOST ROSTLINNÝCH A POTRAVINOVÝCH ZDROJŮ
Jakost a bezpečnost potravinových zdrojů patří mezi základní priority Evropské unie. Změna
hodnotové orientace Evropanů a hledání zdravého způsobu života vedou k vysokým nárokům
na sledování a hodnocení kvality potravin.
Řízení jejich jakosti představuje vysoce odbornou disciplínu, vyžadující hluboké znalosti
o parametrech kvality jednotlivých druhů potravin a rozsáhlé dovednosti při provádění
instrumentálních analýz a zkoušek na přístrojích nové generace.

Výzkum probíhá v oblasti změn látkových složek ovoce a zeleniny během jejich chladírenského
skladování v různém složení ambientní atmosféry a studiem těkavých aromatických sloučenin
ve výrobcích z ovoce a zeleniny. Aplikovaný výzkum je zaměřen na zkoumání metod a operací
s cílem kvalitativního řízení technologických procesů skladování a zpracování ovoce a zeleniny
s důrazem na alkoholické a nealkoholické nápoje.
Mezi současné priority výzkumu patří studium vlastností kondenzovaných anthokyaninů,
metody zvyšování biologicky aktivních složek na bázi polyfenolů v zahradnických produktech
a optimalizace skladovacích podmínek asijských odrůd hrušní a třešní.

vybavení:
chladírna vybavená
8 boxy s možností regulace
složení atmosféry a teploty,
dále kapalinový (HPLCDAD) a plynový (GC-MS)
chromatograf, FTNIR
spektrometr,
UV spektrofotometr,
lyofilizátor aj.
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ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
jako jediná v České republice
je Mendelova univerzita
v Brně členem mezinárodní
sítě LE:NOTRE Thematic
Network in Landscape
Architecture
vytvořili jsme portál pro
podporu a prezentaci
kvalitních krajinářských
realizací www.zelenesite.cz

studijní program ZAKA
obdržel v roce 2013
mezinárodní akreditaci
v rámci EFLA
významné výstupy
aplikovaného výzkumu
certifikované metodiky

Výzkumné úkoly jsou směřovány do oblastí dotváření a spoluvytváření urbánních prostorů,
do oblasti biotechnických opatření, správy a managementu zeleně či do oblasti dotváření a ochrany
krajiny ve vztahu k výrobě, bydlení, rekreaci a dopravě. Výzkum je zaměřen především na vyvíjení
metod a nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických
souvislostí v rozvoji městského i venkovského prostředí.
Specifickou formou výzkumu je v oboru Zahradní a krajinářská architektura tvůrčí činnost formou
projektování. Mnozí pedagogové jsou autorizovanými osobami činnými v projekční a realizační
praxi, a tudíž mohou studenty ovlivnit nejen v oblasti teoretické, ale i poznatky ze své odborné
praxe. Garanti jednotlivých studijních předmětů jsou současně řešiteli výzkumných projektů nebo
projektů realizovaných smluvním výzkumem. V rámci smluvních vztahů mezi fakultou a externími
subjekty se do procesu plánování, navrhování a projektování v oboru Zahradní a krajinářská
architektura zapojují také studenti, a tím se výrazným způsobem prolínají výsledky výzkumu
a výuky.

Výzkumné oborové aktivity jsou zaměřeny především na segment aplikovaného výzkumu. Účastí
ve výzkumných projektech se aktuálně rozvíjí především biologické disciplíny oboru Zahradní
a krajinářská architektura s přesahem do oblasti péče o památky zahradního umění a managementu
sídelní zeleně. Aktuální výzkumný rámec tak zahrnuje nejen výzkum v oblasti sortimentů
rostlin používaných v jednotlivých historických obdobích a typech úprav, ale i nejnovější trendy
v použití rostlin. Velký důraz je kladen na nové postupy při navrhování, zakládání a následné péči
u jednotlivých vegetačních prvků, tj. květinových záhonů, dřevin, trávníků apod. Trvalá pozornost
je věnována problematice hodnocení dřevinných vegetačních prvků pro potřeby odborné praxe.
Důraz je kladen na bylinné i dřevinné vegetační prvky, především na hodnocení dendrologického
potenciálu objektů zahradní a krajinářské architektury, dále na tvorbu nových letničkových či
travino-bylinných směsí a jejich použití. Rovněž se zaměřuje na pěstování, zakládání a údržbu
vegetačních prvků v městském prostředí a na správu a hodnocení objektů sídelní zeleně.

Není opomenuta ani oblast vědecko-výzkumných aktivit od územního plánování, rekultivace
a regenerace krajin narušených těžbou, managementu kulturní krajiny, výzkumu komponované
krajiny, až po problematiku zapojení veřejnosti do plánovacího procesu.

VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
Pro výzkum využívá vlastní vinice nacházející se v areálu pracoviště Mendeleum v Lednici.
V pokusné vinici se nachází rozsáhlá sbírka genových zdrojů révy vinné. Kolekci tvoří odrůdy
se zvýšenou odolností vůči houbovým chorobám, u kterých se hodnotí jak pěstitelské, tak
enologické vlastnosti. Rozmanitost odrůd se využívá ve šlechtitelském programu jak pro stolní,
tak pro moštové odrůdy révy vinné.

4 ha vinic

Významná část výzkumu je založena na analytických rozborech složení vína. Vína se analyzují
s ohledem na obsah zdravotně prospěšných fenolických látek, profilů cukrů a kyselin a také
aromatických látek. Zmíněné analýzy se využívají k hodnocení vín na základě autenticity
geografického původu. Dlouhodobě probíhá výzkum zaměřený na kvalitativní parametry
hroznů. Důležité jsou v tomto směru především dusíkaté látky, které jsou významné pro kvalitu
hroznů. Výzkum dusíkatých látek je komplexní a směřuje od hroznů až k výživě porostů a vlivu
na kvašení moštu.

analytické rozbory složení
vína

Důležitá je také samotná ochrana révy vinné proti chorobám a škůdcům. V současnosti je
vyvíjen tlak na omezení spotřeby pesticidů a s tím související možnosti ekologizace produkce.
Výzkum se tedy zabývá i způsoby snižování spotřeby pesticidů.

Národní akční plán
ke snížení spotřeby
pesticidů v České republice

350 položek
genových zdrojů
šlechtitelská plocha
s 2000 hybridy

kvalitativní
parametry hroznů
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„Neustálý vývoj – jen tak lze zůstat
až do poslední chvíle života současníkem.“
J. Mukařovský

Zahradnická fakulta MENDELU rozvíjí spolupráci a kontakty se zahraničními vzdělávacími
a výzkumnými institucemi na bázi mezinárodních vzdělávacích programů, a to zejména
v programech Erasmus+, Leonardo a Ceepus. V rámci studijních smluv (Learning Agreement)
jsou studentům uznávány předměty absolvované na jiné vysoké škole v souladu se systémem
ECTS. Absolventi obdrží při promoci dodatek k diplomu v jazyce českém i anglickém (Diploma
Supplement), který obsahuje podrobné informace o průběhu studia, o absolvování jednotlivých
předmětů, o obhajobě závěrečné práce a o výsledcích státní závěrečné zkoušky.

Nejvýznamnější projekty:

Dva studijní programy jsou akreditované v anglickém jazyce, jedná se o dvouletý magisterský
program (Joint Degree) International Master in Science of Horticulture řešený ve spolupráci
s univerzitami v Krakově a Nitře a doktorský program Horticultural Engineering.

Vývoj spolehlivého systému
pro detekci a kvantifikaci
patogenů způsobujících
onemocnění kmínků révy
a mapování výskytu tohoto
onemocnění v ČR
(COST, 2014–2017).

Mimoto jsou uskutečňovány mobility akademických pracovníků a studentů v programech
Kontakt, LE:NOTRE a Akademická informační agentura ČR. Fakulta byla v minulosti rovněž
zapojena do řešení 7. rámcového programu EU. Každoročně na Zahradnické fakultě MENDELU
aktivně působí zahraniční lektoři, kteří vedou přednáškové bloky pro studenty.

Fakulta má uzavřenou smluvní spolupráci v rámci programu Erasmus+ s následujícími
institucemi:
Stát
Albania
Austria
Finland

France
Croatia
Italy

Hungary
Germany

Univerzita
Agricultural University
in Tirana
Universitat fur
Bodenkultur (BOKU)
Wien
Häme University of
Applied Sciences
Oulu University of
Applied Sciences
University of Helsinki
Agrocampus Quest
Fesia Angers
Montpellier Supagro
Križevci College of
Agriculture
Universita degli studi
della Basilicata
Universita degli studi
di Firenze
Universita degli studi
di Milano
University of Catania
Corvinus University of
Budapest
Szent István University
Hochshule Geisenheim
University
Gottfried Wilhelm
Leibniz Universitat
Hannover
Anhalt University of
Applied Sciences Hochschule Anhalt
Technische Universitat
Munchen
Technische Universitat
Dresden

Stát
Netherlands

Poland

Portugal
Romania
Slovakia

Slovenia
Serbia

Univerzita
HAS Den Bosch,
University of Applied
Sciences
Van Hall Larenstein,
University of Applied
Sciences
Wageningen University
University of
Agriculture in Krakow
Jagiellonian University
in Krakow
Katolicki Universytet
Lubelski Jana Pawla II.
University of Life
Sciences in Lublin
Warsaw University of
Life Sciences – SGGW
Wroclaw University of
Environmental and Life
Sciences
Poznan University of
Life Sciences
State College of
Applied Sciences in
Skierniewice
Polytechnic Institute of
Coimbra
University of Pitesti
Slovak University
of technology in
Bratislava
Slovak University of
Agriculture in Nitra
University of Maribor
University of Ljubljana
University of Novi Sad

Stát
Spain

Sweden
Thailand

Turkey

Univerzita
University of Lleida
Universidad Del País
Vasco
Universidad Politécnica
de Valencia
Universidad Rey Juan
Carlos
Swedish University of
Agricultural Sciences
Uppsala
Kasetsart University,
Bangkok
Mae Fah Luang
University, Chiangrai
Ubon Ratchatani
Rajabhat University
Adnan Menderes
University
Eskisehir Osmangazi
University
Selcuk University
Uludag University
Inonu University
Ege University
Recep Tayyp Erdogan
University
Yuzuncuu Yil University
Istanbul University
Plumpton College

United
Kingdom of
Great Britain
and Northern
Ireland
United States Louisiana State
of America
University

Rozvoj metod a studia
stresového metabolismu
a genomiky v Číně
a České republice
(KONTAKT, 2012–2015).

Použití next generation
sequencing pro diagnostiku
virových a virům podobných
chorob révy vinné
(COST, 2015–2017).
Marker Assisted Resistance
to Sharka (projekt 7. rámce
EU, 2013-2015).
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