100. výročí Mendelovy univerzity v Brně
Mendelova univerzita v Brně navazuje na odborné zahradnické školy založené v letech 1895
a 1912 knížetem Janem II. z Liechtensteina, jedním z největších mecenášů své doby.
Ing. Pavel Juřík

Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919, letos
v červenci tedy oslavila 100. výročí. Svůj název VSŽ změnila roku 1994 na Mendelovu univerzitu. Na
počátku vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně byl ve své době výjimečný projekt knížete Jana II.
z Liechtensteinu, který v roce 1895 založil Vyšší ovocnicko-zahradnickou školu v Lednici.

Kníže Jan II. z Liechtensteinu

Kníže Jan II. zvaný „Dobrý“ (1840-1927) byl nejen vládnoucím knížetem a hlavou rodu Liechtensteinů,
je nejdéle vládnoucím evropským panovníkem (79 let), ale také velmi vzdělaným mužem, který patřil
k největším evropským mecenášům své doby. Byl absolventem Zemědělské univerzity ve Vídni a
univerzit v Bonnu, Karsruhe, Bruselu a Paříži.. Jedním z příkladů jeho štědrosti je vznik uvedené
odborné školy.
V roce 1894 ho přesvědčil Wilhelm Lauche, ředitel lichtenštejnských zahrad a skleníků, aby umožnil
praktickou výukou studentů v lednických zahradách, parku a sklenících. Výuka se osvědčila a vedla
Laubeho i knížete Jana II. k jejímu rozšíření. O rok později kníže založil Vyšší ovocnicko - zahradnickou
školu v Lednici (něm. „Höhere Obst und Gartenbauschule“.), která 5. října 1895 zahájila výuku. Byla to
první odborná škola svého druhu v celé habsburské monarchii. Jan II. školu podpořil darováním peněz
a pozemků, přispěl i císař František Josef I. a řada dalších dárců Studium bylo tříleté, s vyučovacím
jazykem německým a bylo ukončeno maturitní zkouškou.

Budova bývalé Vyšší ovocnicko-zahradnické školy v Lednici

Díky zájmu Jana II. o přírodní vědy a jeho velkorysé štědrosti byl v roce 1912 založen prestižní Ústav
pro zušlechťování rostlin knížete Jana z Liechtensteinů J. G. Mendela v Lednici (dnes Mendeleum).
Kníže opět daroval pozemky na jeho stavbu a školní zahrady, hradil jeho výstavbu a na prvních 10 let
garantoval finanční dary na jeho provoz.
Po vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919 zde byla založena zahradnická katedra. V roce
1952 byla tato přesunuta z Brna do Lednice, do budovy škol, založených knížetem Janem II.
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně sídlí v Lednici dodnes.

Více o historii Mendelovy univerzity v Brně naleznete zde: http://100let.mendelu.cz/historie
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