
 

  

 

 

 

Tisková zpráva, 31. května 2012 

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity vystaví slavný rukopis otce genetiky 

Originál rukopisu Gregora Johanna Mendela vystaví od 3. června Mendelovo muzeum Masarykovy 

univerzity. Spis Pokusy s rostlinnými hybridy, kterým Mendel položil základy nového vědního 

oboru genetika, si veřejnost bude moci prohlédnout v rámci výstavy Skvosty starobrněnského 

opatství. Výstava potrvá do 30. června. 

Rukopis, jenž se letos díky diplomatickému vyjednávání po 25 letech vrátil z Německa do České 

republiky, představí muzeum veřejnosti v neděli poprvé. V tento den bude vstup do muzea přes 

baziliku Nanebevzetí panny Marie na Mendlově náměstí, kde se také v 9 hodin uskuteční 

bohoslužba na poděkování za dar života G. J. Mendela.  

Výstava Skvosty starobrněnského opatství bude dále prezentovat nejzajímavější exponáty z 

depozitů Augustiniánského opatství, kde otec genetiky působil. K vidění budou liturgické předměty 

hlavně z 19. století. Chybět nebudou ani součásti oděvu, které opat Mendel sám oblékal.  

Akce se uskuteční jako součást letošních oslav 190. výročí narození G. J. Mendela. V jejich rámci 

mj. navštíví Masarykovu univerzitu také tři držitelé Nobelovy ceny – objevitel DNA James Watson, 

Tim Hunt či Gunter Blobel. Přijedou na výroční cyklus přednášek Mendel Lectures, které 

organizátoři připravují na začátek října. 

Kontakt:  Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, fojtova@rect.muni.cz, tel. 549 494949, 724517335 

 

Gregor Johann Mendel (1822-1884) se narodil 20. července (pokřtěn 22. července) v Hynčicích ve Slezsku 

(v tehdejším Rakousko-Uhersku) v rolnické rodině Antona a Rosiny. Od roku 1831 navštěvoval nejprve tamní základní 

školu a od podzimu 1833 piaristickou školu v Lipníku. Gymnázium vystudoval v Opavě. Přivydělával si doučováním 

jako soukromý učitel. Studoval na Filosofickém ústavu v Olomouci matematiku, fyziku, filologii, teoretickou 

a praktickou filosofii a etiku. Od roku 1843 žil a pracoval jako řeholník v Augustiniánském opatství na Starém Brně. 

V roce 1868 se stal opatem. Proslavil se jako autor tří genetických zákonů, které nalezly uplatnění nejen při šlechtění 

rostlin a živočichů, ale i v medicíně.  

 

Mendelovo muzeum sídlí v augustiniánském klášteře na Starém Brně. Ročně jej navštíví téměř 8000 návštěvníků. Je 

členem Asociace galerií a muzeí ČR a ICOM. Historie vzniku tohoto nejmladšího muzea v Brně spadá do roku 2002. 

V roce 2004 bylo z důvodů rostoucího zájmu veřejnosti a rozšiřujících se aktivit muzea založeno občanské sdružení. Od 

něj muzeum pod svou správu v roce 2007 převzala Masarykova univerzita. Součástí muzea je i tzv. Mendelova zahrada, 

ve které Mendel realizoval svoje pokusy s rostlinami.  

Více informací: www.mendelmuseum.muni.cz  
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