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8. března 1865 představil přírodovědec, objevitel základních zákonů dědičnosti a také později 

opat augustiniánského kláštera na Starém Brně Gregor Johann Mendel závěrečnou část své 

vědecké práce, kde prezentoval unikátní data a jedinečné závěry vycházející z jeho pokusů  

s hybridy rostlin. V roce 1866 byla Mendelova práce zveřejněna tiskem a rozeslána do světa. 

 

Mendelianum MZM přišlo v roce 2016 s myšlenkou slavit tento den jako Mezinárodní Mendelův 

den a tak jsou letošní oslavy již pátým ročníkem. 

Tentokrát začneme už 6. března v University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 

(BOKU)ve Vídni. Akce se ponese v duchu svého názvu Art and Science (Umění a věda). Hlavním 

spoluorganizátorem je rakouská partnerská mendelovská společnost Gregor Mendel Gesellschaft. 

Akce se zúčastní vědci i umělci z mnoha zemí, od Japonska, přes středoevropské země, až po USA.  

Tradiční součástí oslav Mendelova dne je slavnostní udělování Mendelovy pamětní medaile. Tato 

prestižní cena za přínos k rozvoji dědictví J. G. Mendela je pravidelně udělována od roku 1992 

výborem Mendeliana Moravského zemského muzea. Oceněnými jsou vždy významní představitelé 

naší i mezinárodní genetiky, vědci a osobnosti z celého světa včetně několika nositelů Nobelovy 

ceny.  

Ve Vídni si tentokrát tuto cenu převezme profesor Johannn Sölkner z rukou generálního ředitele 

Moravského zemského muzea, Dr. Jiřího Mitáčka a vedoucího Centra Medelianum, Dr. Jiřího 

Sekeráka.  

Na akci ve Vídni pak plynule navážeme 8. března v brněnském Centru Mendelianum MZM v 

Biskupském dvoře. „Od 14. hod. bude pro všechny připraven program se zajímavými pokusy v 

molekulárně biologické laboratoři a promítání dokumentu o Mendelovi. Zájemci se také mohou 

účastnit komentované procházky po Mendelově stezce v Brně“ láká návštěvníky na zajímavý 

program vedoucí Mendeliana Jiří Sekerák.  

V neděli 8. 3. 2020 bude vstup do Centra Mendelianum pro všechny návštěvníky zdarma. 
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