How to find us? /

Jak se k nám dostanete? /

Getting to Lednice is not as difficult as it could appear. If you travel by air,
you will probably land at Prague-Ruzyně airport (CZ), Brno airport (CZ),
Vienna-Schwechat airport (A) or at Bratislava airport (SK).

Dostat se do Lednice není tak obtížné, jak by se mohlo zdát. Pokud cestujete
letadlem, pravděpodobně přistanete na letištích Praha-Ruzyně, Brno, VídeňSchwechat (A), nebo Bratislava (SK).

It is approximately 220 km from Prague to Brno. There is a very good
connection between Prague and Brno either by train from Prague´s main
railway station or by coach from Florenc bus station. If you travel by
coach, in Brno you should take a train to Podivín or Břeclav. If you travel
either from Vienna or Bratislava, the best way to get to Lednice is again
taking a train (from Vienna to Břeclav ca. 1 hour journey or from Bratislava
to Břeclav or Podivín ca. 50 minutes journey). In Břeclav or Podivín you
will walk a few minutes from railway station to the bus stop and you take
a local yellow & blue bus (from Podivín line 555 and from Břeclav line
570) directly to Lednice.

Vzdálenost mezi Prahou a Brnem činí přibližně 220 km a vyznačuje se
velmi dobrým spojením, a to buď vlakem ze stanice Praha hl. nádraží, nebo
autobusem z nádraží Praha Florenc. Pokud cestujete autobusem, je nutné
v Brně přestoupit z autobusu na vlak jedoucí do Podivína nebo Břeclavi. Ať už
do Lednice přijíždíte z Vídně nebo z Bratislavy, je nejlepším způsobem dopravy
opět vlak – z Vídně do Břeclavi je to cca 1 hodina jízdy nebo z Bratislavy do
Břeclavi či Podivína cca 50 minut. V Břeclavi nebo Podivíně přejdete několik
minut pěšky z vlakového nádraží na autobusovou zastávku a nastoupíte do
místního žluto-modrého autobusu (z Podivína linka 555 a z Břeclavi linka
570), který Vás doveze přímo do Lednice.

In case you travel by car, in either cases driving from Prague (motorway
D1 and D2), Brno (D2) or from Bratislava (D2) you leave the motorway at
EXIT 41 to Podivín, you drive through the Podivín village, continue straight
ahead and the road II/422 will take you to Lednice. Travelling from Vienna,
you drive through Poysdorf, continue through the Schrattenberg-Valtice
border pass to Valtice and finally from Valtice to Lednice.

Pokud budete cestovat autem, ať už směrem od Prahy (dálnice D1 a D2),
Brna (D2), nebo z Bratislavy (D2), sjedete z dálnice výjezdem č. 41 na Podivín,
projedete obec Podivín a budete pokračovat rovně po silnici II/422, která vás
dovede do Lednice. Při cestě z Vídně pojedete přes Poysdorf, dále přes hraniční
přechod Schrattenberg-Valtice až do Valtic a Lednice.
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Legenda / Explanation /

Úvodem /

Introduction /

A BUDOVA / DEPARTMENT BLOCK

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici
je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu
a vzdělávání v České republice. Uskutečňuje vysokoškolské
studium v celé šíři zahradnických oborů a na všech jeho
úrovních, v denní i kombinované formě se systémem ECTS.
Svým studentům nabízí moderní posluchárny, laboratoře,
skleníky či rozsáhlou oborovou knihovnu. A to vše se
odehrává v inspirujícím prostředí unikátní komponované
krajiny Lednicko-valtického areálu.

Faculty of Horticulture MENDELU based in Lednice is an institution with the
longest tradition of horticultural research and education in the Czech Republic.
Faculty offers structured bachelor, master and doctoral study programmes in
both full-time and part-time form in the European Credit Transfer System (ECTS).
Specially equipped study facilities are available for students - modern lecture
halls, laboratories, gardens, greenhouses or extensive specialized library. And it
all happens in an inspiring environment of unique landscape composition of
the Lednice-Valtice area.

 Děkanát / Dean’s Office
 Aula / Auditorium
 Studijní oddělení / Study Department
 Ústav ovocnictví / Department of Fruit Growing
 Ústav zahradnické techniky / Department of Horticultural
Machinery
 Ústav zelinářství a květinářství / Department of Vegetable
Growing and Floriculture
 Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů /
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural
Products
 Učebny / Lecture Halls: AA1, AA2, AB1, AB2, AC1, AC2
 Laboratoře / Laboratories: AC3, AC4, AC5, AC6
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 Vnitřní správa Lednice / Technical and Operational
Department Lednice
 Reprografické centrum / Reprographic Centre
 Učebny / Lecture Halls: B16, B17
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 Učebny / Lecture Halls: UC1, UC2
 Studentská čajovna / Student’s Tearoom
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 Učebny / Lecture Halls: SK1, SK2

M MENDELEUM

K KOLEJE / STUDENT’S HOSTEL
AZ AKADEMICKÁ ZAHRADA / ACADEMIC GARDEN
EZ EXPERIMENTÁLNÍ ZAHRADA / EXPERIMENTAL GARDEN
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 Ústav genetiky / Institute of Genetics
 Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin /
Department of Breeding and Propagation of Horticultural
Plants
 Laboratoře / Laboratories: M01, M02
 Technický izolát / Technical Isolate
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 Knihovna / Library
 Menza / Canteen
 Ústav vinohradnictví a vinařství / Department
of Viticulture and Enology
 Ústav zahradní a krajinářské architektury / Department
of Landscape Architecture
 Ústav biotechniky zeleně / Department of Planting
Design and Maintenance
 Ústav plánování krajiny / Department of Landscape
Planning
 Učebny / Lecture Halls: DP1, D11, D12, D21, D22
 Laboratoře / Laboratories: D02, D03, D04
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