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Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České
republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě,
které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.
1x řádek

Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919 a svůj název
si podržela až do roku 1994. Pro zrod školy měla zásadní význam přeměna Zemské hospodářské akademie
v Táboře na vysokou školu, její přeložení do Brna a umístění v novostavbě Zemského ústavu nevidomých
v Brně-Černých Polích. VŠZ se skládala ze dvou odborů: hospodářského a lesnického. Ve školním roce
1919/1920 byla zahájena výuka jen na hospodářském odboru, zatímco oddělení lesnického inženýrství bylo
umístěno na České vysoké škole technické v Praze. Lesnický odbor byl otevřen v říjnu 1920 po předchozích
potížích s jeho přenesením do Brna.
1x řádek

Listopadové události roku 1989 způsobily zásadní změny v jejím životě. V návaznosti na přeměnHistorické
rektorské žezloy zemědělsko-potravinářského a lesnicko-dřevařského odvětví byla v letech 1993–1995
provedena transformace školy a školních statků. Po dobudování oboru dřevařského inženýrství se v roce 1993
změnil název lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a dřevařskou. V roce 1995 byla VŠZ přejmenována na
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, čímž se přihlásila k odkazu J. G. Mendela.
1x řádek

V roce 2000 byly sloučeny školní zemědělské statky v jeden Školní zemědělský podnik v Žabčicích. K zajištění
kontinuálního rozvoje celoživotního vzdělávání byl v roce 2003 zřízen Institut celoživotního vzdělávání; od roku
2006 je vysokoškolským ústavem. Pro přípravu odborníků v oblasti hospodářství v regionálních, národních
i mezinárodních souvislostech byla v roce 2008 ustavena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií.
Od roku 2010 univerzita používá název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).
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Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České
republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského u
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