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AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER
MENDLOVO NÁMĚSTÍ

a kombinatoriky) si při tom ověřoval pravidla přenosu dědičných jednotek.

NEMOCNICE U SV. ANNY
PEKAŘSKÁ 53

Klášter na Starém Brně byl v Mendelově době centrem vzdělanosti a pokroku.
Jako novic sem G. J. Mendel přišel v roce
1843 a žil zde téměř 42 let. Kromě řeholních povinností se tady věnoval vědecké
činnosti a výzkumu. V klášterní zahradě
v 50. a 60. letech křížil hrách a pomocí matematických postupů (statistiky

Za bazilikou Nanebevstoupení Panny Marie si také nechal postavit včelín a choval
včely. Od roku 1868 zastával funkci opata
starobrněnského kláštera.

K povinnostem augustiniánů patřily obecně prospěšné činnosti. Proto byl mladý
Mendel po ukončení studia teologie
v roce 1848 povolán k pastorační službě
v nemocnici u sv. Anny, kde zaopatřoval
nemocné. Zde došlo k osudovému setkání s primářem Olexíkem, který jej zasvětil
do tajů meteorologie. Práce s nemocnými
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a trpícími pacienty ovšem Mendela dost
stresovala a vedla až ke kolapsu. Proto
se představený kláštera opat Napp rozhodl raději Mendela nasměrovat na učitelskou dráhu. Tím mu otevřel nové možnosti,
které vedly až k Mendelovým přelomovým
objevům.

Od roku 1870 byla tato budova místem konání přednášek a setkávání členů Přírodozkumného spolku. Mendel byl jeho místopředsedou a jedním z nejaktivnějších členů.

a dobytkem. Zánik Brněnské brány a městského opevnění v roce 1852 uvolnil prostor
a na náměstí mohl být postaven historicky první nájemní dům v Brně. Pro novorenesanční stavbu vídeňského architekta
Franze Fröhlicha se časem ujal název
Městský dvůr nebo Měšťanský palác.
Od roku 2012 je zde luxusní hotel.

Městský dvůr se nachází na Šilingrově
náměstí, které se původně jmenovalo
Svinský trh. Jak napovídá název, až do
19. století sloužilo k obchodu s prasaty
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NĚMECKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 2
Jelikož kapacita Městského dvora Přírodozkumnému spolku nestačila, konaly se
Mendelovy prezentace právě tady, v dnešní
budově Masarykovy univerzity.
Německá vysoká škola technická v Brně
vznikla v roce 1849 po přesunu Stavovské
akademie z Olomouce. Dlouho se uvažovalo
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MĚSTSKÝ DVŮR
ŠILINGROVO NÁMĚSTÍ 2
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o tom, že škola bude rozdělena na českou
a německou část. To se ale nestalo, a tak
byla v roce 1899 vedle ní založena ještě Česká vysoká škola technická v Brně. Německá
technika sídlila od roku 1860 v neoklasicistní stavbě, kterou navrhl Josef Arnold.
Komenského (dříve Eliščino či Alžbětino)
náměstí, kde budova stojí, vzniklo v polovině
19. století po zbourání hradeb v místě nové
okružní třídy vedoucí kolem historického
jádra města.
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pravidelně přispíval do všech sekcí (zemědělské, lesnické, zahradnické, ovocnářské,
vinařské, včelařské, meteorologické, staMendel působil v Hospodářské společ- tistické a přírodovědné).
nosti, která sídlila v Biskupském dvoře
a byla považována za vědeckou akademii
Moravy. Podle vzoru zahraničních akademií se soustředila na zavádění vědeckých
poznatků do praxe. Iniciovala také založení Františkova muzea (dnešního Moravského zemského muzea) a podporovala
střední a vysoké školství v Brně. Mendel
BISKUPSKÝ DVŮR
MUZEJNÍ 1

06

ZEMSKÝ SNĚM
JOŠTOVA 8
Záběr Mendelových aktivit byl opravdu široký, takže možná ani nepřekvapí, že byl od
roku 1881 ředitelem Moravské hypoteční
banky, která se nacházela právě v této budově. Jeho funkci ve vrcholném finančním
managementu připomíná pamětní deska na
budově České národní banky v Rooseveltově ulici, kam byla banka později přesunuta.

Neorenesanční budova Zemského sněmu
v dnešní Joštově ulici se čtyřmi vnitřními
nádvořími byla postavena na základě architektonického projektu Antona Heffta
a Roberta Raschky. Je nepřehlédnutelná,
protože jde o největší stavbu na okružní třídě vedoucí kolem historického jádra. V současnosti v ní sídlí Ústavní soud
České republiky.

10

z roku 1855, kde se kromě plesů, koncertů
ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV,
a slavností konaly také nejrůznější výstavy,
HROBKA AUGUSTINIÁNŮ
na něž Mendel docházel jako hodnotitel.
VÍDEŇSKÁ 94—96
Mendelovou vášní bylo zahradničení. Jako Dnes v pavilonu, známém taky pod názvem
respektovaný odborník byl zván na ovoc- Kasino, sídlí Středisko volného času pro Mendel zemřel po krátké nemoci ve
nářské a zahradnické výstavy.
děti a mládež.
věku 61 let v roce 1884. Zádušní mše
se konala ve starobrněnské bazilice
Krajinný park Lužánky byl založen v roce Od roku 1991 do roku 2012 probíhala pod a dirigoval ji Mendelův vrstevník Leoš
1786 jako jeden z prvních veřejných par- vedením architekta Ivara Otruby velká Janáček. Mendel pak byl pochován na
ků ve střední Evropě. Uprostřed něj do- rekonstrukce parku, která mu dala jeho Ústředním hřbitově v Brně do augustidnes stojí novorenesanční pavilon od současnou podobu.
niánské hrobky. Hřbitov byl otevřen dva
vídeňského architekta Ludwiga Förstera
měsíce před jeho smrtí a Mendel byl
PAVILON V LUŽÁNKÁCH
LIDICKÁ 50
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09.00—17.00
10.00—17.00
13.00—17.00

prvním zde pohřbeným římskokatolickým knězem. V odborných kruzích byl
jeho přínos biologii doceněn až počátkem 20. století, poté co bylo jeho dílo
přeloženo do angličtiny.
Ústřední hřbitov byl založen u Vídeňské ulice podle projektu profesora Aloise Prastorfera. Stal se hřbitovem pro všechny
obyvatele bez rozdílu farní příslušnosti,
náboženského vyznání, sociálního postavení, národnosti nebo rasy.
DUBEN—ŘÍJEN
ÚT—NE
10.00—18.00
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V pondělí a úterý zavřeno!

LISTOPAD—BŘEZEN
ÚT—NE
10.00—17.00

www.mendelianum.cz

V pondělí zavřeno!
mendelmuseum.muni.cz

MENDELIANUM
MUZEJNÍ 1
KOSTEL SV. MICHALA
DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
V semináři na Dominikánském náměstí absolvoval Mendel studia teologie. V přilehlém
kostele sv. Michala byl potom slavnostně
vysvěcen na kněze a 15. srpna 1847 v něm
sloužil svou první mši.
Kolem roku 1228 daroval moravský markrabě Přemysl kostelík svatého Michala s jeho
okolím řádu dominikánů pro zbudování

kláštera, v jehož prostorách mimo jiné
později zasedal moravský zemský sněm.
V 17. století byl kostel silně poškozen švédským vojskem a současná barokní podoba
je dílem brněnského stavitele Jana Křtitele
Erny. Za povšimnutí stojí kaple Božího hrobu u jižní stěny kostela v ulici Dominikánské,
která byla postavena podle vzoru jeruzalémské kaple uvnitř Chrámu Božího hrobu.
S výjimkou pravidelných bohoslužeb není
kostel přístupný veřejnosti.

NĚMECKÁ VYŠŠÍ STÁTNÍ REÁLKA
JÁNSKÁ 22
Zde nejspíš zaznělo první pojednání o genetice. V únoru a březnu roku 1865 v této
budově přednesl Mendel výsledky svých
pokusů s rostlinnými hybridy, v šedesátých letech tady totiž probíhaly schůze
Přírodozkumného spolku. Třípatrová neorenesanční stavba s monumentálním schodištěm vznikla na základě plánů vídeňského architekta Ludwiga Förstera. Mendel

na c. k. vyšší státní reálce v Brně působil
celkem čtrnáct let, od roku 1854 až do
roku 1868, kdy byl zvolen opatem starobrněnského kláštera. Jako suplující profesor,
údajně velmi oblíbený mezi kolegy i studenty, zde vyučoval fyziku a přírodopis. Šlo
o nový typ moderní školy a výuka byla zaměřená na přírodovědné a technické obory.
Její absolventi patřili k těm, jejichž zásluhou docházelo k rozvoji průmyslu nejen na
Moravě, ale i v celé habsburské monarchii.

V Mendelianu si může každý vyzkoušet,
jaké to je být vědcem. Expozice představuje Mendelovu osobnost a dílo v kontextu s dnešní genetikou a dalšími obory.
Díky několikametrovému modelu DNA je
možné aktivně vstoupit do buňky nebo
prozkoumat genovou expresi. V muzeu lze
také navštívit původní Mendelovu laboratoř a porovnat ji se současnou moderní
molekulární laboratoří s řadou přístrojů
a interaktivních programů. Mendelianum se

nachází v původních historických prostorách Hospodářské společnosti, v níž Mendel
přes třicet let aktivně působil. Právě tady
získal podporu a inspiraci pro svůj světově
proslulý výzkum. Mendelianum od roku 2016
pořádá akci nazvanou Mendel Day, která
je podporována vědci z celého světa a má
za cíl popularizovat, propagovat a rozvíjet
Mendelův odkaz.

MENDELOVO MUZEUM
MENDLOVO NÁMĚSTÍ 1A

Mendelovo muzeum se nachází v areálu kláštera, kde Mendel většinu života žil
a působil. Na návštěvníky zde čeká expozice
Gregor Johann Mendel – příběh skromného
génia. Tato výstava se snaží představit
zakladatele genetiky moderním způsobem
a zdůraznit jeho všestrannou osobnost. Život
Moravské zemské muzeum sídlí v Biskupském Mendela je v ní zachycen chronologicky
dvoře od roku 1818. Ve stálých expozicích je a ukazuje, čím se Mendel v různých etapách
možné prohlédnout si výstavu Fauna Moravy svého života zabýval. Návštěvníci spatří
nebo třeba akvárium sladkovodních ryb.
díky nové technologii promítání na skleněné

příčky i vzdálená místa a dokumenty spojené
s jeho životem.
Zájemci o vědu mohou navštívit přednášky
z cyklu Mendel Lectures věnované osobnostem ze světa biologie, genetiky a molekulární
biologie. Externí část muzea tvoří zahrada se
zachovanými základy skleníku, kde Mendel
experimentoval s hrachem, záhony a včelín.
Nahlédnout můžete také do útrob meteorologické stanice.
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