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20. 7. – 31. 8. 2012 

 

Dietrichsteinský palác, 

Zelný trh 8, Brno 

 
 

Mendelův příchod do Brna 
Johann Gregor Mendel (1822-1884) pocházel ze 

selské rodiny ze slezských Hynčic 

(Heinzendorf). Hynčice patřily farností k 

moravské obci Vražné (Gross-Petersdorf). 

V Hynčicích získal Mendel základní školní 

vzdělání. V roce 1843, kdy přišel Mendel do 

Brna, měl ukončená studia na hlavní krajské 

škole v Lipníku, gymnázium v Opavě a 

filozofický ústav univerzity v Olomouci. V Brně 

vystudoval teologické učiliště a povinné školení 

ze zemědělství, ovocnictví a vinařství na 

filozofickém učilišti. Mendelův učitel fyziky 

Friedrich Franz Mendela vřele doporučil 

k přijetí do kláštera na Starém Brně. Ve svém 

dopise uvedl, že v obou ročnících filozofie měl 

Mendel stále skoro samé výborné známky a 

navíc prokazoval velmi solidní charakter. F. 

Franz označil Mendela ve svém předmětu téměř 

jako nejlepšího žáka. Podotkl také, že Mendel 

má nějakou znalost češtiny, tato však není 

dostačující, a chtěl by se jí lépe naučit během 

svých teologických studií. Po vstupu do kláštera 

absolvoval Mendel studia teologie v Brně, ve 

Znojmě působil jako suplent na gymnáziu 

(1849/50) a ve Vídni studoval na univerzitě 

(1851-53). Brno Mendelovy doby bylo 

dynamické průmyslové město. Své prosperity 

dosáhlo otevřeným a účelným využíváním 

investic, svou příznivou geografickou polohou a 

kulturní tolerancí. Strategicky dominantní 

textilní průmysl přilákal do Brna podnikatele 

z různých zemí Evropy, různých náboženských 

vyznání, kteří efektivně využívali pracovního 

potenciálu venkovského obyvatelstva a část 

svých zisků investovali do zvýšení vzdělanosti 

obyvatel Brna a Moravy. 

http://www.mendelianum.cz/


 

 

 
 

20. – 22. července 2012 

 

VZDĚLÁVACÍ VÍKEND 

V MENDELOVĚ BRNĚ 
 

J. G. Mendel – neustálá výzva 
 

- komentované promítání, beseda se 

spoluautorem scénáře,  

PhDr. Jiřím Sekerákem, Ph.D. 

- konferenční sál, 1. patro 

- 20. 7. 2012, 15-16:30 h 

 
Zahájení výstavy  

Prázdninové toulky Mendelovým 

Brnem 
 

- otevření prázdninové výstavy 

s odborným komentářem  

PhDr. Anny Matalové,  

autorky scénáře,  

uvedení nové publikace  

Mendelovo Brno, 

 vydané ke 190. výročí narození JGM 

- prosklená hala, přízemí  

- 20. 7. 2012, 16:30-17 h 

 

Vyhlášení soutěže 

Znáte Mendelovo Brno? 
 

- soutěž z cyklu „O pytlík Mendelova 

hrášku“ 

- prosklená hala, přízemí 

- po zahájení výstavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znáte Mendelovo Brno? 
 

Vědomostní soutěž pro veřejnost  

o publikace Mendelovo Brno,  

zahájení 20. 7. 2012 v 17 h,  

slosování 22. 7. 2012 v 17 h,  

v prosklené hale Dietrichsteinského 

paláce. 

 

 

 

 

 

20. července – 31. srpna 2012 
 

PRÁZDNINOVÉ TOULKY 

MENDELOVÝM BRNEM 
 

Výstava v prosklené hale v přízemí 

Dietrichsteinského paláce  

provede po místech v Brně, která byla 

významná v Mendelově životě.  

Seznámí se školami, které navštěvoval  

a na kterých vyučoval, představí vědecké 

společnosti, ve kterých pracoval  

a zdokumentuje některé momenty jeho 

období ve funkci opata a preláta Řádu 

augustiniánů sv. Tomáše ve 

starobrněnském klášteře.  

Výstava tak představí Mendela nejenom 

jako vědce a učitele, ale také zakladatele 

vědecké společnosti, vystavovatele, 

examinátora nebo bankéře. 

Výstava nabídne pohled na tuto 

historickou Mendelovu scénu  

v dnešním Brně. 

 

Otevírací doba: po: zavřeno, út: 9-15 h,  

st, čt, pá: 9-17 h, so, ne: 13-18 h. 


