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Mendelův příběh žije dál! Zakladatel jednoho z nejperspektivnějších vědních oborů v těchto dnech slaví 200. výročí svého 

narození. Hvězdárna a planetárium Brno si nemůže nechat ujít tuto oslavu vědění, pokroku vědy, ale také víry a trpělivosti. 

A protože se na správnou párty nechodí bez dárku, přinášíme třetí číslo časopisu MENDEL jako důkaz toho, že nejen Men-

del, ale také genetika coby vědní obor, má stále co říci. Respektive - jsem přesvědčený, že ještě nepadlo poslední slovo. 

Všechny naše dary pro muže, jenž svůj život zasvětil nejen bádání, ale také Brnu, naleznete již nyní na  

www.hvezdarna.cz/mendel

Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno
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P
Předci Miloše Vystrčila, kteří dost mož-

ná bojovali s mečem v ruce, měli jednu 

výhodu – vysokou srážlivost krve. Rány se 

snadněji zacelovaly a krev se dokázala 

rychle vrátit do žil. Takzvanou Leidenskou 

mutaci po svých prapředcích zdědil  

i současný předseda Senátu. Tato genová 

varianta se vyskytuje ve všech evropských 

zemích, i když častější je ve Skandinávii.

Lékaři a biologové ze Středoevrop-

ského technologického institutu (CEITEC) 

Masarykovy univerzity mu proto doporu-

čují, aby při dlouhých jednáních neza-

pomněl na krátkou procházku a čerstvý 

vzduch. S touto predispozicí mu totiž hrozí 

vyšší riziko výskytu krevní sraženiny, kterou 

může dlouhodobé sezení vyvolat. 

„To je samozřejmě při mém povolání 

komplikované. Doporučení lékařů však 

nebudu brát na lehkou váhu. Můj současný 

styl života ale v podstatě doporučením 

lékařů odpovídá. Krátké procházky absol-

vuji, jak je to jen možné, a nenechám si ani 

vzít můj oblíbený běh,“ uvedl dvaašede-

sátiletý politik krátce po sdělení výsledků 

rozboru DNA.  

Takzvaná Leidenská mutace v genu pro 

tzv. pátý faktor podílející se na srážlivosti 

krve může být riziková zejména pro ženy, 

které užívají hormonální antikoncepci, nebo 

pro těhotné. U mužů je statistická pravdě-

podobnost výskytu komplikací způsobe-

ných touto mutací velmi malá.

 „Mutace bývá v naší populaci identi-

fikována až u 5 % testovaných. Předsta-

vuje několikanásobně vyšší riziko výskytu 

trombotických komplikací ve srovnání 

s běžnou populací. Na tento nález je 

vhodné upozornit v případě plánovaného 

operačního výkonu či při nasazení nové 

medikace. Nicméně s ohledem na to, že 

se jedná o dědičnou mutaci, je dobré 

sledovat zdravotní stav potomků, zejmé-

na dcer. Pravděpodobnost přenosu na 

potomky je 50 procent,“ uvedl vyšetřující 

lékař profesor Michael Doubek, přední 

český hematolog a genetik z Masarykovy 

univerzity a Fakultní nemocnice Brno. 

Analýza DNA je v posledních letech 

nedílnou součástí diagnostiky řady závaž-

ných onemocnění včetně nádorových  

a kromě zdravotních indikací je velmi oblí-

bené i zkoumání dávného původu.  

geny Miloše 
text: Veronika Slámová, foto: Jiří Sláma

Každý z nás si v sobě nosí geny po svých prapředcích. Zatímco před desetitisíci lety 
některé z nich pomohly v přežití v boji, dnes mohou potrápit. Své ví o tom i druhý nejvyšší 

ústavní činitel, předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, který se 
rozhodl kvůli analýze vlastní DNA podstoupit odběr krve ve Fakultní nemocnici Brno. 
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1
Jak hluboko do historie genová  

analýza vystopovala vaše předky po 

mateřské linii? 

Podle rozboru patří můj genom do haplo- 

skupiny H, což je jedna z nejrozšířenějších 

haploskupin v Evropě. Dočetl jsem se, že  

v současné době náleží do této haplo- 

skupiny přibližně 30 – 40 % evropských 

mateřských linií. Stáří celé haploskupiny je 

odhadováno na 20 tisíc let, kdy začala její 

expanze v rámci evropských populací.  

2
Z analýzy vyplývá, že si máte dávat pozor 

na poruchy srážlivosti krve. Překvapilo vás 

toto zjištění? 

Je opravdu velmi zajímavé, že to, co před 

staletími byl dar přírody pro přežití v boji, 

v dnešní době plné stresu a sedavého 

zaměstnání může být rizikem. Jsem rád, že 

se u mě dosud porucha způsobená obje-

venou mutací neprojevila. Podstatné také 

je, že žádnou komplikaci nezažily ani moje 

dcery, díky kterým jsem dnes šťastným 

dědečkem. 

3
Přemýšlíte při čtení doporučení lékařů nad 

změnou některých životních návyků? 

Při mém zaměstnání je samozřejmě obtíž-

né být „stále disciplinovaný“-  tedy omezit 

sezení a stres. Nemůžu se ani vyhýbat ces-

tování v letadle. Uklidnilo mě však, že lékaři 

za dlouhodobé sezení považují dvanáct 

hodin bez hnutí :). Mám pohyb jako životní 

potřebu. Krátké procházky, protažení  

a běh patří k mému stylu života. Nedove-

du si moc představit, že bych na jednom 

místě seděl více jak dvě hodiny.   

4
Co vám analýza DNA ještě přinesla?   

Z lékařské zprávy samozřejmě vyplývá 

mnoho informací, které nyní ani neumím 

a asi ani nepotřebuji rozklíčovat. Důležité 

však je, že pokud se někdy dostanu do 

nemocnice, lékaři budou vědět, jak přistu-

povat například k dávkování léků  

na ředění krve. 

5
Jaké další geny vědci zkoumali?

Z analýzy, kterou mám k dispozici, vyplývá, 

že výzkumníci nahlédli do přibližně 300 

genů asociovaných s nádorovými nemoce-

mi. Naštěstí v nich nebyla nalezena žádná 

patogenní varianta.

V boji byla Vysoká 
srážliVost krVe 
Výhodou

 o
t
á
z
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k

„Před každou genetickou analýzou zdra-

votních rizik či predispozic k onemocněním 

však vždy musí proběhnout konzultace 

pacienta s lékařem – genetikem, uvádí 

profesorka Šárka Pospíšilová z výzkumné-

ho pracoviště CEITEC a Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity. Nahlédnutí do 

tajemství vlastní šroubovice totiž může 

přinést nečekaná zjištění - může polekat, 

nebo naopak nesdělit nic podstatného. 

Informace, které díky moderním metodám 

vědci získají, jsou totiž pouze jedním  

z důležitých „kamínků v mozaice“ a je 

potřeba znát i další souvislosti. 

„Lidský genom je velmi obsáhlý, má 

více než 3 miliardy nukleotidů, tedy  

„písmen genetické abecedy“, a navzdo-

ry očekávání lze jen obtížně na základě 

samostatného vzorku DNA předpovědět, 

jak se v budoucnu změní zdravotní stav 

jedince. Ten je totiž většinou daný sou-

hrou mnoha faktorů, z nichž všechny 

nelze vyčíst jen ze zkumavky s DNA, ale 

jsou důsledkem například životního stylu, 

výskytu škodlivin v okolí, rodinné anamné-

zy a jiných faktorů,“ vysvětluje profesorka 

Šárka Pospíšilová. 

Brněnským vědcům trvalo necelý 

měsíc, než zanalyzovali DNA šroubovici 

předsedy Senátu. Podrobněji pak prozkou-

mali téměř 300 genů, jejichž mutace by 

mohly souviset s vyšší pravděpodobností 

vzniku závažných onemocnění, především 

nádorových. Dobrou zprávou je, že žádné 

patogenní mutace v těchto genech nebyly 

nalezeny. 

Zjistili však informace o jeho původu 

z matčiny strany, a to podle DNA izolo-

ané z buněčných mitochondrií, které 

se dědí pouze po mateřské linii. Miloš 

Vystrčil patří do takzvané haploskupiny 

H3 pojmenované po pramáti Heleně. 

„Přibližně 40 % Evropanů je nositeli této 

nejčastější haploskupiny H. Kořeny 

předků ve skupině H3 míří do střední 

Evropy, Francie a Španělska,“ doplnila 

profesorka Pospíšilová. 

Stejná mitochondriální DNA byla 

nalezena také u Marie Antoinetty – 

dcery Marie Terezie, nebo císařovny 

Marie Fjodorovny, která je zase přímým 

předkem královny Viktorie nebo španěl-

ských králů.

Výzkumné centrum Molekulární 

medicíny CEITEC Masarykovy univerzity 

koordinuje projekt sekvenace DNA tisí-

ce dobrovolníků z České republiky. Jeho 

cílem je vytvoření národní referenční 

databáze, jež bude mapovat genetic-

kou variabilitu české populace. 

 „Díky této národní databázi bude-

me zase o další krok blíže k personali-

zované medicíně využívající genetické 

analýzy ke stanovení přesné diagnózy 

nebo k výběru vhodné léčby „na míru“. 

Každý člověk by měl být posuzován 

individuálně, protože z pohledu gene-

tických vlastností je jedinečný. Proto se 

také může lišit jeho reakce například na 

léčebný postup. Díky znalosti genetické 

informace daného člověka můžeme 

lépe předpovídat účinnost léčby ještě 

před podáním léčiva, což už je v praxi 

využíváno například u leukémií,“ vysvět-

luje profesorka Pospíšilová. M

5



6 PřÍBĚH GéNIA III.

On měl 
pravdu!

Vychází nám 
to stejně!

Já nevěřím,  
že jsou geny na 
chromozomech!  
Ne!!! Proč mi to 
pořád vychází 

naopak?

Mendel říkal, 
že jsi k ničemu! 
Teď půjdeš za 

Mengelem.

1900, C. E. Correns, E. Tchermak, H. Vries, znovuobjevili Mendelovy zákony a výsledky bádání

1933, objevení prvních genů, T.H Morgan, Columbia University 

2. 10. 1910, Odhalení Mendelovy sochy v dnešní zahradě Augustiniánského opatství  

Nacisté za druhé světové války zneužili Mendelovy závěry, aby měli argumenty pro holokaust
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BEEE.. Už když jsem 
se narodila, měla 

jsem šest let. Stejně 
jako ta, ze které mě 

naklonovali

50. léta, ... naopak Stalinistický režim mendela popíral. Nic nedědíme, vše nás naučí strana

1997, Skotsko, vědci poprvé naklonovali živé zvíře, Vědecký úspěch ale vyvolal řadu otázek

1953, V USA však pokračují ve výzkumech dál. Crick a Watson objevují šroubovici DNA

Mendel je dnes mezi biology považovaný za stejného velikána jako Darwin nebo Planck

Já vám dám zákony 
dědičnosti! Všechno co 

se tady naučíte, tak 
zdědí i vaše děti!
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Život v klášteře
text: P. Jozef Ržonca, OSA, Martina Petříková, foto: Roman Franc

Seznamte se s brněnskými augustiniány. Dlouhodobě žijí  
ve zdech opatství na Mendlově náměstí tři bratři,  

kteří slouží nejen Bohu, ale i vám. 

K
Kořeny augustiniánů v Brně sahají do polo-

viny 14. století, kdy markrabě Jan Jindřich 

Lucemburský, bratr Karla IV., založil  

2. února 1350 augustiniánský klášter  

s chrámem Zvěstování Panny Marie a sv. 

Tomáše. O 402 let později, roku 1752, byl 

klášter povýšen bulou papeže Benedikta 

XIV. na opatství. Na Staré Brno, své nynější 

působiště, se augustiniáni stěhují během 

josefínských reforem roku 1783. Klášterní 

kostel byl roku 1987 povýšen papežem 

Janem Pavlem II. na baziliku minor.

Potud známá historie. Ale jaká je sou-

časnost? Jaké je postavení brněnského 

opatství ve světě, jaká je jeho struktura, 

jaký má denní řád, kdo jej obývá? Jez-

dí jeho členové na dovolenou a co jim 

chutná?

Opatství na Starém Brně je v současné 

době jediným opatstvím řádu sv. Augus-

tina na celém světě. Augustiniáni jsou 

žebravý řád, který vznikl ve 13. století.  

Má tzv. demokratickou strukturu a nej-

vyšším orgánem je kapitula. Každý bratr, 

který skládá věčné sliby, má aktivní hlas. 

Generální kapitula se setkává jedenkrát 

za šest let a hlavní funkci vykonává gene-

rální převor. Dále se dělí na tzv. provincie, 

jejichž nejvyšším představeným je pro-

vinciál, a provinciální kapitula se setkává 

každé čtyři roky. V rámci každého domu 

působí místní kapitula, která se schází 

každý měsíc a má nejvyšší pravomoc  

v rámci domu. Augustiniáni vznikli v roce 

1244 (malá unie) a 1256 (velká unie), kdy se 

sloučily různé řády do řádu sv. Augustina – 

vilemité (spekuluje se, že byli i v Čechách), 

řád Jana Dobrého a toskánští poustevníci.  

V rámci celosvětové struktury neexis-

tuje opatství, protože opatství je klasický 

mnišský způsob vedení řádu. Opatství 

na Starém Brně je výjimkou a možná je 

pozůstatkem a výdobytkem Rakousko–

Uherska. V současné době je opatství 

bez opata. Je tak spíše symbolem slavné 

historie na Starém Brně. Opat má mož-

nost sloužit slavné liturgie, může užívat 

prsten, mitru, belu a může udělovat i různá 

požehnání. Kdysi měl opat větší význam, 

protože mohl udělovat tzv. nižší svěcení, 

kterými byli ostiář, lektor, exorcista, ako-

lyta, a z vyšších svěcení podjáhny. Dnes 

podjáhni existují jen ve východní tradici 

a nižší svěcení se transformovala do tzv. 

služeb, jimiž už však dnes jsou jen lektorát 

a akolytát. 

Skutečnost, že v Brně není opat, však 

nemá na chod opatství a každodenní život 

kláštera žádný vliv, neboť je součástí řádu 

sv. Augustina. Staré Brno spadá přímo 

pod generála, který má svého delegáta 

a tím je otec Juan z Prahy. V konstituci je 

napsáno, že opatství se řídí podle svých 

vlastních statutů. V rámci církevního práva 

existuje princip subsidiarity – vyšší právo 

může doplňovat právo místní a konkrétněj-

ší a nesmí s ním být v rozporu. Pod konsti-

tucemi jsou statuty a každá provincie má 

své vlastní. Jsou schvalovány nejvyšším 

představeným v římě, tedy generálním 

převorem a jeho radou. I na Starém Brně 

mají své statuty.

Základní charakteristikou augustiniánů 

je bratrské společenství (komunita)  

a univerzálnost – augustinián by měl slou-

žit místní církvi. Pokud bude po brněnské 

komunitě místní církev požadovat, aby se 

věnovala duchovní službě v nemocnici, 

bude se jí věnovat. Za Mendelovy doby 

působila v dnešní Fakultní nemocnici  

u sv. Anny, kde Mendel pomáhal dva měsí-

ce. Komunita poskytuje většinou tři typy 

služeb – ve školství, zdravotnictví a pasto-

raci. Spolubratři v Německu se např. věnují 

práci s migranty, na Slovensku v Košicích 

se věnují teologii a práci s mládeží.  

V Praze mají na starosti pastoraci Čechů  

a cizinců (anglickou, španělskou a filipín-

skou komunitu) a jsou zřizovateli základní 

školy a gymnázia sv. Augustina. 

V rámci každého domu by měli působit 

minimálně tři bratři. V dnešní době je tomu 

tak i v opatství na Starém Brně. Nejstarším 

je převor, otec Angelo, který pochází z Itá-

lie. Mluví se o něm jako o čechoslovakizo-

vaném Italovi, před příchodem do České 

jediné 
augustiniánské 
opatstVí na sVětě 
je bez opata  

REPORTáž 
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republiky strávil totiž dvacet let na Sloven-

sku. Roku 2014 byl do Brna z Polska poslán 

otec Jan a nejmladším z brněnské trojice 

je otec Jozef, pocházející se Slovenska. 

Brněnská komunita má i dva studenty, 

kteří jsou nyní na studiích v římě. Jakuba, 

který pochází z Brna, a Tomasze  

z Polska. Jazykem opatství je čeština. 

Pražská komunita je více mezinárodní. 

Působí v ní Španěl, Američan, Panamec, 

Filipínec a Polák a střídá se tu čeština, 

angličtina a španělština. 

Denní režim se v rámci komunit může 

lišit. Na starém Brně se vstává brzy  

a den začíná v 7 hodin ranními chválami, 

společnou modlitbou v kapli. Do 8 hodin  

je prostor na meditaci, tzv. osobní mod-

litbu. Augustiniáni se řídí jednak regulí 

(řeholí) sv. Augustina, a jednak konsti-

tucemi. Jedná se o univerzální řeholi, 

kterou používají např. i dominikáni nebo 

premonstráti. Má tu výhodu, že je stručná, 

plastická, univerzální. Aktualizuje se tzv. 

konstitucemi, stanovami řádu. Podle nich 

se mají augustiniáni denně minimálně půl 

hodiny věnovat osobní modlitbě. Na tu 

navazuje v 8 snídaně a po ní má každý 

svůj individuální program až do 13. hodiny, 

kdy jsou modlitby a následuje oběd. 

Navazuje individuální program, v 18 hodin 

se koná mše v bazilice, v 19 večeře a v 21 

hodin nešpory.

Individuální programy se liší. Otec 

Angelo se věnuje pastoraci seniorů  

a velmi rád překládá z italštiny do češ-

tiny a naopak. Otec Jan je ekonomem 

kláštera. Má na starosti otázky týkající se 

rekonstrukce kláštera, správy majetku, 

a protože je velmi kreativní, je hlavním 

organizátorem oslav Mendela, do kterých 

vkládá spoustu energie a času. Otec Jozef 

se věnuje farnosti. Je farář a s tím souvisí 

i příslušná administrativa. Věnuje se též 

práci s mládeží, místní i pražská komunita 

jsou totiž výrazně zaměřeny na vzdělává-

ní. Pracují se skupinami od nejmladších 

žáků až po začínající vysokoškoláky, v létě 

pořádají dětský tábor se zaměřením na 

angličtinu. Krom toho je i nemocničním 

kaplanem v Masarykově onkologickém 

ústavu, kde se s ním mohou pacienti 

setkávat v úterky a čtvrtky. Prochází 

jednotlivá oddělení a hovoří s pacienty, 

věřícími i nevěřícími, o Bohu či o běžných 

věcech. Původním zaměstnáním je země-

dělec, a tak někdy rozpráví i o zeměděl-

ství nebo zahradnictví. Z jeho pohledu 

je důležité, že se pacient necítí v nemoci 

osamocen. V tyto dny mívá i mše. V Brně 

existuje pohotovostní služba nemoc-

ničních kaplanů, která funguje pro celé 

město. K tomu sám dodává: „Mojí srdcov-

kou je španělsky mluvící komunita. V Praze 

jsem měl tamní komunitu na starosti čtyři 

roky a po příchodu do Brna si mě našla ta 

místní, brazilská a portugalská. V neděli 

dopoledne mívám mši i v portugalštině.  

To mi udělalo velkou radost.“

Pohyby mezi komunitami probíhají 

dle potřeby, některé komunity se mění 

každé čtyři roky.  Pro ty české je nejsnazší 

hledat v České nebo Slovenské republice 

či v Polsku. Augustiniáni se vzdali stálosti 

jednoho místa, stabilitas loci, neboť jejich 

poslání vyžaduje větší pohyblivost  

a flexibilitu. Představený brněnské komu-

nity, provinciál, je může v rámci provincie 

poslat do jakéhokoli domu. Generální 

převor pak do jakéhokoliv domu v rámci 

celého světa. Ten pohyb, dynamika, je 

jedním ze znaků žebravých řádů.  

Stejně je tomu i u františkánů, karmelitánů  

a dominikánů. Na místo otce Jozefa přišel 

do Prahy bratr Andrés z Panamy, a Jozef 

tak mohl být uvolněn a odejít do Brna. 

Tím pohybem se jednak rozvíjí osobnost 

otců, ale má pozitivní vliv i na rozvoj dané 

farnosti. Každý má své dary, svá témata,  

a vše se časem oposlouchá. A navíc je tu  

i nebezpečí, že funkce se identifikuje  

s danou osobou.  

bratry zajíMá 
VzděláVání.  
V létě učí děti na 
táborech anglicky

to, co děláM, Musí 
přežít i po MéM 
odchodu
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VÝZNAMNÍ OPATÉ

Matouš Josef Pertscher (1752-1777)

Vincenc Polzer (1794-1809)

Cyril František Napp (1824-1867)

Gregor Johann Mendel (1868-1884)

Anselm Rambousek (1884-1901)

SLAVNÍ AUGUSTINIÁNI

Jan van Ruusbroec (1293-1381)

Erasmus Rotterdamský (1466-1536)

Martin Luther (1483-1546)

Roman Franc (autor fotografií)

Narodil se a žije v Brně, fotografoval Vác-

lava Havla nebo dalajlamu, zastupuje ho 

americká galerie, jeho cyklus Brácha byl 

zařazený v prestižní aukci v americkém 

Houstonu. Přitom fotí na středoformáto-

vý fotoaparát nebo využívá velkoformá-

tový starý analog. Adoptivní syn šamana 

kmene Navaho – Černého koně – má 

své fotky také ve sbírkách Knihovny 

Amerického kongresu nebo v Museum of 

Modern Art v Rio de Janeiro.

„Pokud něco dělám a je to dobré, musí to 

přežít i po mém odchodu,“ říká otec Jozef. 

Lidský faktor hraje obrovskou úlohu  

v našich životech. Pán Bůh nám dává 

milost, ale milost, jak učí sv. Tomáš Akvin-

ský, nenahrazuje přirozenost. Musí být 

nastaveny normální lidské vztahy. Také 

únava se může projevit v rámci komunity, 

a proto i augustiniáni mají nárok na dovo-

lenou. Otce Jozefa baví chodit po horách  

a rád se setkává s přáteli ze Španělska  

a Portugalska.

Zajímalo nás, jak se projevily oslavy 

výročí narození Gregora Johanna Mende-

la na zájmu o brněnské augustiniány  

a postavu Mendela obecně. Dle otce 

Jozefa je o obojí větší zájem a také se 

zlepšila spolupráce s univerzitami. Je 

pochopitelné, že se univerzity příliš nezají-

mají o duchovní záležitosti. Není to  

v jejich úhlu pohledu. Stejně tak se teo-

log nezajímá o mechaniku či techniku. 

Teď se však zájmy propojují a dochází 

k vzájemnému naslouchání. Vysloveně 

empirická věda dokáže komunikovat  

s něčím, co je duchovního rázu.  

Prohloubil se i zájem o Mendela. V rámci 

výročí byly exhumovány jeho ostatky, 

zkoumala se DNA, což může do budouc-

na pomoci při identifikaci některých 

genetických nemocí. Prováděl se i antro-

pologický výzkum. Antropologové byli 

nadšeni, že měli možnost vidět chrupy  

z daného období, a seznámit se s tím, jak 

se tenkrát zhotovovaly můstky. Význam-

né jubileum zviditelní Brno. Plánuje se 

mnoho vědeckých i kulturních akcí.  

Ale uvidíme za dva tři roky, kdo si vzpo-

mene. Nadšení částečně opadne.  

„Pro mě jako augustiniána je důležité, 

zda se udrží alespoň povědomí o tom,  

že jsme přítomní ve společnosti, že jsme 

její součástí, a opatství je otevřeno pro 

věřící i nevěřící. To by pro mě bylo skvě-

lé,“ dodává otec Jozef. M

díky Výročí 
si naVzájeM 
nasloucháMe
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Povídání s otcem Jozefem

Původním povoláním jste zemědělec.  

Dá se říci, že máte k odkazu Mendela 

nejblíže? 

Než jsem se stal augustiniánem, praco-

val jsem ve Výzkumném ústavu pro chov 

skotu v Rapotíně. Do sedmnácti let jsem 

byl nevěřící. Vždy jsem byl chovatelem 

zvířat. Když mi bylo osm let, můj strýc mě 

nadchl pro včely. Nikdy jsem je bohužel 

neměl, ale chodil jsem mu v době dospí-

vání pomáhat. Díky tomu jsem se dostal 

ke králíkům, k drůbeži a k jiným zvířatům.  

A ke genetice. Nevěděl jsem, co jsou to 

augustiniáni, ani co je křesťanství, ale 

věděl jsem, že existoval nějaký mnich 

Mendel, který objevil zákony genetiky. 

Vždycky jsem chtěl chovat moravského 

obra, nádherné šestikilové králíky ocelově 

modré barvy. Nedaleko Brna je vesnice 

Holič a tam starý pan Vaněk, dnes by měl 

přes sto let, vyšlechtil holičského mod-

rého, což je vlastně malá obdoba toho 

moravského. Byl na pokraji vyhynutí, a tak 

jsem si nechal schválit tzv. regenerační 

chov, začal jsem ty králíky mezi sebou 

křížit, a tím jsem uplatňoval mendelovské 

principy. Protože barva u králíků není vá-

zána na pohlaví, fungují u nich Mendelovy 

zákony. 

Zmínil jste včely. Slavné historické úly  

v zahradě kláštera jsou tedy obydleny?

To přímo ne. Historické úly jsou součástí 

muzea, byly rekonstruované a jsou národ-

ní památkou. Včelstvo máme vedle  

a stará se o něj pán z univerzity. Dnes se 

už používají jiné rámy, než jaké si pamatuji 

jako dítě. Včelařství pokročilo.

V březnu vyšla kuchařka s recepty  

z opatství. Má jen historický význam, 

nebo podle ní i vaříte?

Ano, občas se jí inspirujeme. Nedávno 

jsme dělali zákusky a minulý týden jsme 

pekli buchtu.

Máte nějaký zlozvyk či neřest? Čeho se 

neumíte vzdát?

Mám rád čokoládu, suché bílé víno, nejím 

maso už dvanáct let, ale jím ryby. Rád 

cestuji. V zimě se rád koupu ve studené 

vodě. Nejstudenější voda, do které jsem 

vlezl, měla dva stupně. Mám rád portugal-

skou a latinsko-americkou hudbu, sambu 

a fado. Bohužel nejsem tanečník, ale rád 

se dívám a poslouchám. Také chodím 

doprovázet své farníky. A kdysi jsem lezl 

po stěnách. M
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C
Co vše má opat na starosti?

Zjednodušeně řečeno, odpovídá za život  

a chod jednoho či více klášterů. Především 

by měl mít na srdci život svých spolubrat-

rů, a to nejen duchovní. S tím jde ruku  

v ruce i starost o materiální zajištění 

jednotlivých církevních komunit. Záleží 

na tom, v jaké době opat vykonává svou 

službu. Jinak se žilo opatům před sto lety, 

jinak se jim žije dnes. Rovněž je důležité, 

jaké má opat v klášteře spolubratry, řek-

něme kolegy. Buď jsou mu oporou, nebo 

opakem toho. Díky utrpení, které mnohdy 

rafinovaně vytvářejí, jej mohou vést i ces-

tou kříže, cestou k dokonalosti. V této sou-

vislosti lze vzpomenout svatého Benedik-

ta, kterého se spolubratři pokusili otrávit, 

a tak zapříčinili, že od nich odešel...

Opat je zřejmě schopný manažer?

Jen to by nestačilo. Těch můžeme vidět 

kolem sebe dost – nejen schopných, ale  

i všeho schopných. Na tomto místě je nut-

né připomenout, že ani schopný manažer, 

pokud převezme opatství vytunelované 

Když se řekne Mendel, většinu lidí hned napadne 
zakladatel genetiky a augustiniánský opat.  
Ale co se vlastně za oním slůvkem opat skrývá? 
Bezesporu tím, kdo to umí nejlépe popsat, je ředitel 
Muzea Brněnska, někdejší brněnský augustiniánský 
opat, a tedy Mendelův následovník v této funkci,  
Evžen Martinec.

poslední 
opat
text:  Vladimír Klepáč, foto: Jiří Salik Sláma

a plné kostlivců ve skříni, nemůže dělat 

zázraky na počkání. U opata se předpo-

kládá pevná víra v Boha, který ho do stavu 

řeholního povolal. Ta se pak projevuje  

v každodenní lásce vůči bližním – bez roz-

dílu, což ovšem neznamená toleranci zla. 

Taktéž musí mít naději, že to, pro co žije 

a co koná, má smysl. Bez těchto ctností 

by se pak život, i manažersky schopné-

ho představeného, mohl scvrknout jen 

na nějaký marketing. Kromě uvedených 

duchovních a manažerských předpokladů 

je nutné zmínit alespoň tyto požadavky: 

opat coby vyšší představený by měl být 

vzdělaný, a to nejen teologicky, ale v co 

nejširším spektru poznání. Dále pak by měl 

být příkladně pracovitý a ve své službě 

vytrvalý. Nadto by to měl být člověk, který 

má mužné jednání a je ochoten smyslupl-

ně a pravdivě komunikovat s lidmi i mimo 

klášter. To ale zase předpokládá osobní 

ušlechtilost a jistou kulturnost života.  

Jak vidno, není toho málo....   

Augustiniáni měli hned několik  

mimořádných opatů... 

Uvedl bych alespoň jednoho, známého 

a významného opata Cyrila Františ-

ka Nappa (1792-1867; pozitivně ovlivnil 

řadu oborů jako zemědělství, biologický 

výzkum, národní hospodářství, obecné  

i technické školství), díky kterému i Men-

del mohl rozvinout své intelektuální vlohy 

a stát se osobností, na kterou s úctou  

i obdivem hledíme dodnes.   

Víme, jaký byl Mendel vědec. Jaký byl 

opat? Využíval své vědecké dovednosti 

coby opat a obráceně, mohlo jej ve vědě 

posunout dál právě to, že žil životem 

duchovního? 

Proč ne? řeholník, jenž je nadán mj. 

patřičnou inteligencí, se přece a priori 

nevymezuje proti vědě. Naopak, skutečný 

vědec nevylučuje při svém bádání prvotní 

příčinu stvořeného světa, samotného 

Stvořitele. Mnozí k ní po létech strávených 

bádáním došli. V případě, že opat (řeholní 

představený), který je i vědcem a jenom 

nepředstírá svůj sociální status (jeden či 

druhý), může přinést ovoce svého života, 

jak to vidíme v případě Gregora Johanna 

Mendela. 

 

Jak to jde dohromady – opat a vědec? 

Z hlediska teologického Mendel nejen jako 

opat, ale i jako vědec sloužil Bohu. I ve 

svém letitém výzkumu mu šlo o rozklíčo-

vání zákonitostí, které Bůh – Stvořitel vložil 

do svého díla. Jistěže taková kombinace 

pak vyžaduje nesmírné osobní nasazení, 

což dnes kvůli informační inflaci, kdy vět-

šinou plaveme jen po povrchu dějů, si ani 

nedokážeme představit. M
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A čím Brno inspiruje Vás?

V roce 2022 slavíme 200 let
od narození Gregora Johanna Mendela.
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„Těším se, až se u Vás opět zazelenají stro-

my a vylétnou včely,“ napsal počátkem 

roku 1838 mladý Gregor Johann Mendel 

coby student z Opavy domů rodičům do 

Hynčic. Do smíchu mu asi moc nebylo.  

V dopise děkuje rodičům za milou zásilku 

chleba a másla, které mu poslali, a kon-

statuje, že zima je sice tuhá, ale vystačí si 

s polovičními porcemi jídla. Zmínka o vče-

lách a vyhlížení jara jako by byla pomy-

slným nadechnutím se v pochmurných 

časech. Je dokladem toho, že Mendel 

byl sice geniální botanik a skvělý meteo-

rolog, včely ale pro něj jistě byly srdeční 

záležitostí. 

„Jeho vědecká činnost především na 

poli genetiky tak nějak zastínila ostatní 

aktivity, což je škoda,“ uvedl Zdeněk Farka, 

který se věnuje včelám na Ústavu bioche-

mie brněnské Masarykovy univerzity. Men-

del sice i v oboru včelařství zanechal svoji 

jasnou stopu, protože vedl hned několik 

zajímavých výzkumů, výsledky ale u větši-

ny projektů chybí. Vypadá to, že pokusy  

s hrachem ruku v ruce s meteorologií  

a vedením opatství tak nějak odsunuly 

včely na vedlejší kolej.  

Péče o úly byla jistě pro Mendela 

připomínkou domova. Ke včelám jej jako 

chlapce přivedl otec Anton. Zakladatel 

genetiky na ně pak dlouho neměl čas. 

To se změnilo v roce 1870, kdy byl již 

coby opat uveden v Brně do Včelařské-

ho spolku moravského, kde se záhy stal 

prvním náměstníkem starosty včelařů F. X. 

žiwanského. Mendel šel do toho tradičně 

naplno. 

Ještě téhož roku nechal podle svých 

návrhů postavit v zahradě opatství včelín 

spolu s malou pracovnou. „Stavba byla 

koncipovaná pro patnáct včelích úlů  

a zachovala se dodnes. Mendel tam měl 

v čase své nejaktivnější včelařské činnosti 

zhruba 50 včelstev,“ uvedla Farkova kole-

gyně Dorota Sklenárová.  

Včelín je nyní kulturní památkou a včely 

jsou v něm chovány dodnes. 

Ani při práci s nimi si Mendel tak nějak 

nemohl vědu odpustit. Augustiniánský 

opat si rychle získal pověst vynikajícího 

včelaře. Odborná literatura uvádí, že se 

postaral o povznesení oboru včelařství na 

Moravě. Testoval nové způsoby zimování 

včelstev. Pracoval na zjednodušení kon-

strukce včelího úlu a zlepšení práce s ním. 

Zabýval se chovem včelích matek. Snažil 

se křížit některé rasy včely medonosné. 

Pokoušel se, i když marně, kontrolovat 

páření včelí matky ve voliéře. Sledoval pří-

nosy nektaru do úlu a zabýval se takovými 

detaily jako výpočet výkonnosti létavek  

ve snůšce.   

Ani se svými milovanými včelami to 

však neměl vždy úplně jednoduché. Kvůli 

hnilobě včelího plodu, kterou způsobuje 

bakterie Melissococcus plutonius, musel 

svá včelstva doslova spálit a založit chovy 

znovu. „Dosud u nás řešíme problém  

s hnilobou stejně jako kdysi Mendel, tedy 

spálením včelstva. Je to bohužel nejbez-

pečnější řešení,“ uvedl Farka. 

Včelařství se opat věnoval do roku 1878, 

kdy už prostě na tuto zálibu neměl čas. 

Zůstal proto čestným členem včelařského 

spolku a věnoval se více hrachu. Jistě by 

jej ale potěšilo, že tam, kde kdysi hodiny 

studoval život včel, se nyní scházejí školá-

ci. Mendelovo muzeum pro ně totiž  

u jeho včelína pravidelně pořádá program 

nazvaný Jak se Mendelovi schovaly včely 

před bouřkou.  

Hravou až pohádkovou formou jim 

odborníci vysvětlují, že med či propolis 

nejsou zdaleka to nejdůležitější, zač by 

mělo být lidstvo pilným včelkám vděčno. 

Problémem ale je, že globální populace 

včel v posledních letech výrazně klesá. 

Důvodem je mimo jiné znečištění životní-

ho prostředí a poškozování ekosystémů. 

řešení těchto problémů se nyní snaží najít 

Mendelovi následovníci. M

praVidla  
vČelínU
text: Vladimír Klepáč, foto: Mendelovo muzeum MU

T

pokoušel se 
kontroloVat 
páření Včelí Matky 
Ve Voliéře
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Včelíny lze najít i na střechách mnoha 

významných budov. Pomyslnou procházku 

nelze zahájit nikde jinde než pod brněn-

skou dominantou, hradem Špilberkem.  

Své zázemí tam získalo několik včelstev  

na popud veřejnosti.  

Nedaleko jsou s nadsázkou řečeno včely 

hotelové, tedy obyvatelky úlů na střeše 

hotelu International. Jejich sousedky jsou 

včely z týmu jihomoravského krajského 

úřadu. Sídlí na jeho historické budově na 

žerotínově náměstí. Další úly jsou napří-

Pokud by se někdo vydal  
v centru Brna po stopách 
včel, dostal by se na místa  
s tím nejmalebnějším 
výhledem na moravskou 
metropoli.

BzUkot střech
text: Vladimír Klepáč, foto: Jiří Salik Sláma, CEITEC

P

1. Špilberk

2. Krajský úřad Jihomoravského kraje

3. CeiteC (Středoevropský technologický institut)

4. Český rozhlas Brno

5. iBM Brno

klad na sídle společnosti IBM nebo na 

budově Českého rozhlasu Brno v Beetho-

venově ulici. Pokud by to náhodou někomu 

nestačilo a chtěl by vidět včelu jako Brno, 

tak to také není problém. Stačí si zajít na 

Malinovského náměstí a zvednout oči  

k nebi. Ve výšce zhruba 25 metrů se tam 

už nějakých 125 let připravuje k odletu 

zhruba metrová včela. Je ocelová a zdobí 

střechu budovy známé jako Palác Vče-

lín. Původně šlo o nájemní dům Spolku 

průmyslových úředníků, přičemž včela je 

připomínkou pracovitosti a spořivosti. M

FOKUS

1

3

4 5

2
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Profesorka Šárka Pospíšilová:  
„Mendelův příběh ukazuje, že neúspěch  

v jedné etapě může být impulzem  
pro něco mnohem většího...“

inspirace
text: Veronika Slámová, foto: tomáš Škoda 
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Vypadá to, jako by vědecká dráha profe-

sorky Šárky Pospíšilové byla od počátku 

předurčená. Dívka, která v šestnácti letech 

trávila odpoledne i jarní prázdniny v bio-

fyzikální laboratoři prací na Středoškolské 

odborné činnosti zabývající se výzkumem 

hojení ran, málokoho překvapila, když se 

rozhodla pro studium molekulární biologie 

a genetiky na Přírodovědecké fakultě Ma-

sarykovy univerzity. Své alma mater  

a Brnu zůstala věrná téměř po celou svou 

dosavadní kariéru. V současnosti je pro-

rektorkou pro výzkum a doktorské studium 

a zároveň působí v Centru molekulární me-

dicíny CEITEC, na Lékařské fakultě Masary-

kovy univerzity a ve FN Brno. Je zapojena 

do mnoha vědeckých projektů, včetně 

toho, který nyní rezonuje mezi světovými 

vědci i veřejností. Výzkumu genomu otce 

genetiky Gregora Johanna Mendela.    

Pojďme k počátkům vaší vědecké kariéry. 

Co vás vedlo k výběru genetiky v době, 

kdy tento obor nebyl zrovna tak populární 

jako dnes?

Pamatuji si, že už od dětství jsem měla 

představu, že bych jednou chtěla být 

vědcem a něco zajímavého zkoumat - vždy 

mě totiž bavilo objevovat něco nového. 

Postupně se ale měnily moje zájmy – 

jako malá jsem se zajímala o astronomii, 

archeologii, ale bavila mě i fyzika nebo 

cizí jazyky. Moji cestu k biologii a genetice 

jsem si našla až později, na střední škole. 

Inspirovalo vás například i to, že pocházíte 

z Brna, města, kde pracoval otec genetiky 

Gregor Johann Mendel?

Musím se přiznat, že když se nás na zá-

kladní škole paní učitelka zeptala, jak se 

jmenuje nejslavnější brněnský vědec, tro-

chu jsem se zastyděla, protože mě jméno 

Gregora Johanna Mendela napadlo až po 

chvíli. Každý tehdy znal Mendlovo náměstí 

na Starém Brně, ale mnozí nevěděli, jak 

významnou osobností Mendel byl. Ale od 

té doby jsem si začala dávat informace  

do souvislostí – a i přesto, že genetika ne-

byla zdaleka tak populární a rozšířená jako 

dnes, jsem postupně zjišťovala, že tento 

muž nebyl významný pouze pro Brno, naši 

zemi, ale pro celý svět. 

Proč je pro vás důležité bavit se o Men-

delovi a připomínat jeho příběh? V čem je 

jeho osud inspirativní?

Vědci se Musí  
snažit VysVětloVat  
Výsledky sVé  
práce Veřejnosti

Naše společnost, která má snadný  

přístup k informacím všeho druhu, zná 

ze sdělovacích prostředků především 

příběhy a tváře osobností z řad politiků, 

umělců, sportovců... a bohužel jen velmi 

zřídka se k nim přiřazují i vědci. I když 

je samozřejmě velmi pozitivní, že práce 

vědce budí úctu a respekt a společně  

s lékaři, zdravotními sestrami a učiteli 

patří podle sociologických výzkumů k po-

voláním s nejvyšší prestiží ve společnosti. 

A možná je to trochu i chyba samotných 

vědců, že veřejnost málo seznamují  

s výsledky své práce, která mnohdy 

přináší užitek celé společnosti - ať už 

přímo nebo zprostředkovaně. Proto po-

važuji 200. výročí Mendelova narození za 

výbornou příležitost seznámit odborníky 

i veřejnost s osobností skvělého a přitom 

skromného vědce, kterému se poda-

řilo založit celý vědní obor – genetiku. 

Inspirativní je i jeho životní příběh - jak se 

z chudého vesnického chlapce stal opat 

kláštera a nakonec i uznávaný vědec, byť 

Mendelovy objevy byly doceněny až řadu 

let po jeho smrti. Mendelův osud navíc 

ukazuje, že i některé životní neúspěchy,  

v jeho případě například neúspěchy  

u učitelských zkoušek, mohou být nako-

nec impulzem pro něco většího  

a významnějšího, než byl původní záměr. 

A proto se domnívám, že si i mnoho let 

po své smrti zaslouží být „celebritou“, 

která nám ukazuje význam vědeckého 

bádání a získávání nových poznatků.  

V

Skenováni Mendelovy lebky pro vytvoření jejího 
digitálního modelu v Laboratoři molekulární  
a biologické antropologie. Foto: Hynek Adámek
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genetice. A jsem velmi ráda, že ve všech 

těchto oblastech máme v Brně vědce, 

kteří snesou srovnání se světovou špičkou. 

Dovolím si zmínit jeden příklad z oblasti,  

ve které patříme k nejvýznamnějším pra-

covištím na světě a stali jsme se certi-

fikačním centrem pro celou Evropu. Jde 

o výzkum a analýzu antionkogenu TP53 

u leukémií. Přítomnost mutací v tomto 

„strážci genomu“ má velký význam pro 

stanovení prognózy onemocnění i pro 

výběr nejvhodnější terapie. Diagnostic-

ké vyšetření TP53 genu se i díky našemu 

výzkumu stalo součástí péče o leukemické 

pacienty a následně bylo zavedeno na 

mnoha pracovištích po celém světě. 

Při příležitosti 200. výročí Mendelova naro-

zení často slýcháme, že Mendelovo jméno 

v zahraničí rezonuje podobně jako jména 

Darwina, Plancka nebo Einsteina.  

Vy sama se často účastníte mezinárodních 

konferencí. Vnímáte, že to tak skutečně je? 

Nedávno jsem se vrátila z konference 

Evropské genetické společnosti ve Vídni, 

brněnští 
VýzkuMníci se 
Mohou sroVnáVat 
se sVětoVou 
špičkou

Vy sama se věnujete lidskému genomu. 

Čím se lékařská genetika zabývá?  

Genetika neboli věda o dědičnosti hraje 

roli – ať už přímou nebo nepřímou – téměř 

ve všech medicínských oborech. Jednak 

jde o diagnostiku a léčbu monogenních 

onemocnění, která se dědí podle Mende-

lových zákonů a mají dominantní nebo 

recesivní dědičnost. Jsou způsobená mu-

tacemi (patogenními variantami)  

v jednom konkrétním genu a bylo jich už 

popsáno téměř 10 tisíc. Většina z těchto 

onemocnění je vzácná – ale celkem jimi 

trpí přibližně 5 % narozených dětí  

a v některých případech se mohou klinicky 

projevit i o řadu let později. Další velmi 

obsáhlou problematikou je onkogenetika, 

která se věnuje jednak dědičným formám 

nádorů a jednak mutacím, které vznikají  

v tělních buňkách v průběhu života  

a mohou způsobit jejich nekontrolovatelné 

dělení a vznik nádoru. Rychle se rozvíjí  

i další odvětví genetiky jako neurogeneti-

ka, kardiogenetika a mnohá další.

Brno patří mezi města, která jsou na gene-

tické mapě světa napsána velkým písmem. 

Můžete zmínit některé oblasti,  

ve kterých je brněnská genetika známá  

i v zahraničí? 

Prosadit se ve světě v jakémkoli oboru je 

velmi těžké a nejinak je tomu i v genetice. 

Brněnští genetici se věnují řadě oblastí, 

včetně genetiky rostlin, živočichů, mikro-

organismů a samozřejmě také lékařské 

kde jsem měla příležitost vystoupit a pre-

zentovat výzkumy a další aktivity spojené 

s oslavami 200. výročí narození Gregora 

Johanna Mendela. Bylo tam několik tisíc 

genetiků nejen z Evropy, ale z celého světa. 

Mluvila jsem tam zejména o našem nedáv-

ném výzkumu, při kterém jsme získali Men-

delovu DNA, mohli ji podrobně analyzovat 

a získat informace o Mendelově zdravot-

ním stavu i pravděpodobné příčině jeho 

úmrtí. Přednáška skutečně sklidila velký 

ohlas a mnoho posluchačů se mě po skon-

čení vyptávalo na další podrobnosti, zají-

mali se o Mendelův osud, a mnozí dokonce 

zmiňovali, že je Mendel jejich inspirací. 

Další dotazy dostávám prostřednictvím 

e-mailů. Je tedy nepochybné, že Mendelo-

vo jméno na světovém poli rezonuje. Vždyť 

stačí zadat jeho jméno do internetového 

vyhledávače Google a dostaneme více 

než 40 milionů odkazů.

Před dvěma lety jste začali diskutovat  

o tom, že by při 200. výročí Mendelova 

narození bylo velmi zajímavé znát jeho 

genom. K tomu, abyste jej však získali, bylo 

od počátku jasné, že budete muset ujít 

dlouhou cestu, na níž mimo jiné byl i arche-

ologický výzkum augustiniánské hrobky  

a nalezení jeho ostatků i jeho osobních 

věcí se zbytky jeho DNA. Jak jste k této 

výzvě přistoupila? 

Od počátku jsem tento odvážný nápad 

považovala za skutečně velkou výzvu.  

Jenže to jsem netušila, jaký zápal tato  
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půVab VýzkuMu 
MendeloVa genoMu 
spočíVal V nadšené 
MezioboroVé 
spolupráci

myšlenka vyvolá i u dalších spolupracovní-

ků, kteří se do tohoto „projektu“ zapojili.  

I díky tomu se vše dařilo velmi rychle  

a plynule. Podařilo se nám získat všech-

na potřebná povolení a vše podrobně 

prodebatovat s augustiniány, kterým velmi 

děkuji za spolupráci a vstřícnost, které se 

nám dostalo nejen v brněnském opatství, 

ale i Praze a římě. Následoval pak rychlý 

sled událostí, které jsem vnímala jako 

malý zázrak... vstřícnost a zapojení města 

Brna, vědeckých týmů... všichni si „předá-

vali štafetu“ hladce a hlavně rychle... navíc  

v covidové době. Vznikla tak úžasná  

a hlavně spontánní spolupráce mezi hu-

manitními a přírodovědnými obory Masa-

rykovy univerzity, která je tolik žádaná  

a potřebná. Zapojili se do ní archeologové 

z filozofické fakulty a společnosti Archaia, 

antropologové z přírodovědecké fakulty, 

molekulární i kliničtí genetici z CEITECu  

a lékařské fakulty, ale také bioinformatici, 

chemici, technici a mnozí další odbor-

níci... Když celý projekt v červnu 2021 

začal, chodila jsem téměř každý den na 

ústřední hřbitov k hrobce augustiniánů a 

a se zájmem sledovala, jak archeologové 

postupně odkrývají a zkoumají hrobku  

a složitě se dostávají až na její dno. Všich-

ni jsme byli moc zvědaví, jak to dopadne  

a zda se nám podaří vůbec najít Mende-

lovy ostatky. Podle historických pramenů 

byl totiž pohřben krátce po založení hřbi-

tova a hrobka augustiniánů byla vybudo-

vána až více než rok po jeho smrti.  

Proto připadalo v úvahu několik možných 

scénářů včetně toho, že Mendelovy ostat-

ky vůbec nenajdeme nebo se k nim nedo-

staneme, protože bylo nutno maximálně 

chránit památnou hrobku. I to byl důvod, 

proč jsme náš výzkum nikde nezveřejňo-

vali až do doby, než bylo vše dokončeno. 

Jedním z dalších velkých rizik totiž byla  

i možná kontaminace archaické DNA tou 

současnou - proto bylo třeba používat 

ochranné kombinézy, pracovat v rukavi-

cích a dokonce i provést kontrolní stěry 

DNA všech zapojených pracovníků  

a porovnat je s nalezenou DNA.

Nakonec ale vše dobře dopadlo a podaři-

lo se vám nejen najít ostatky Mendela  

a jeho dalších augustiniánských bratří, 

ale dokonce i vzorek jeho DNA z vlasu 

nalezeného v jeho oblíbené knize  

o astronomii...

Je to přesně tak a jsem opravdu šťastná, 

že se vše povedlo - nejenom podle původ-

ního plánu, ale dokonce ještě lépe, než 

jsme mohli z počátku doufat. Geniální byl 

nález novin v jeho rakvi s čitelným datem 

vydání (říjen 1883), byla také nalezena 

Mendelova zcela zachovalá zubní protéza 

Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. 

vystudovala Přírodovědeckou fakultu 

Masarykovy univerzity (MU) v oboru mo-

lekulární biologie a genetika, habilitační 

řízení absolvovala na Lékařské fakultě 

MU v oboru onkologie. V současné době 

je profesorkou a prorektorkou Masary-

kovy univerzity pro výzkum a doktorské 

studium.  

Ve Středoevropském technologickém 

institutu CEITEC vede Centrum moleku-

lární medicíny a také působí na Lékařské 

fakultě MU a ve Fakultní nemocnici Brno 

jako přednostka Ústavu lékařské genetiky 

a genomiky a vedoucí Centra molekulární 

biologie a genetiky Interní hematologické 

a onkologické kliniky. V rámci své výzkum-

né činnosti se zabývá zejména analýzou 

genů významných pro vznik, vývoj 

a prognózu chronické lymfocytární leuké-

mie (CLL) a dalších nádorových onemoc-

a v opatství byl nalezen i zmiňovaný vlas, 

s jehož DNA jsme mohli porovnat geny 

vyizolované z ostatků. A sekvence obou 

vzorků DNA se plně shodovaly! A úplným 

bonusem a velkým překvapením byl nález 

ostatků dalšího člověka, který byl pocho-

ván ve stejné části hrobky jako Mendel. 

Tím člověkem byl s největší pravděpo-

dobností opat Napp – tedy muž, který byl 

Mendelovým celoživotním mentorem  

a ochráncem.

Člověku se při takovém vyprávění až  

chce říci, že to musela být Boží vůle... 

Taky mě samozřejmě napadlo, že nad 

naším výzkumem snad musel někdo držet 

ochrannou ruku :). A jsme za to velmi 

vděčni. Zdá se, že Mendel prospíval rozvoji 

vědy nejenom za svého života, ale  

i mnoho let po své smrti...

O tomto výzkumu mluvíte opravdu  

s nadšením v hlase. Vzpomenete si,  

co vám udělalo podobnou radost při  

vaší „běžné“ vědecké práci?  

Při vědeckém bádání občas nastávají 

skutečně radostné okamžiky, například 

když se podaří experimentálně prokázat 

teoretickou hypotézu nebo třeba zavést 

novou diagnostickou metodu, která  

pomůže pacientům. Ale půvab tohoto  

projektu byl v tom, že se díky němu setka-

la řada vědeckých týmů z různých oborů, 

které snad i díky tomuto setkání budou  

spolupracovat i nadále, na dalších 

zajímavých projektech. M

nění. Publikovala více než 220 odborných 

prací (H-index 42) a za svoji práci získala 

řadu vědeckých ocenění, včetně Ceny  

ministra zdravotnictví, Ceny předsed-

nictva České lékařské společnosti J. E. 

Purkyně nebo Ceny Ligy proti rakovině. 

Byla zvolena členkou prestižní Evropské 

vědecké organizace EMBO, působí ve 

výboru Evropské společnosti pro CLL ERIC 

a zastupuje ČR v mezinárodní iniciativě 

Milion evropských genomů. 

U příležitosti oslav 200. výročí narození  

G. J. Mendela koordinuje mezioborový 

projekt výzkumu Gregora Johanna Men-

dela včetně analýzy jeho genomu a podílí 

se na organizaci mezinárodní genetické 

konference v červenci 2022 v Brně. 
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sBěratelský unikát

Světová výročí jsou také příležitostí pro 

sběratele. K příležitosti 200. narození 

Gregora Johanna Mendela proto vzniká 

unikátní sbírkový předmět v limitovaném 

počtu 200 kusů. Sada obsahuje luxusní 

knihu, medaile a faksimile rukopisu i kopii 

slavné přednášky otce genetiky.

Pokud jste někdy obdivovali dokonalou 

řemeslnou práci starých mistrů knihařů, 

pak při listování touto knihou zažijete 

stejný pocit. Příprava trvala více než tři 

roky. Než se totiž začala plnit písmeny  

a unikátními fotografiemi, museli augusti-

niáni zasadit hrách v Mendelově zahradě 

na starobrněnském opatství.  Substance 

této symbolické rostliny pak byly přidány 

do ručně vyráběného papíru, který vznikl 

ve Velkých Losinách. Stejný papír zde 

vyrábějí již od roku 1596.

Přebal knihy je vyrobený z teletiny 

činěné tradiční metodou v dřevěných 

sudech. Kus historie přináší knize také 

samotný tisk. Texty jsou totiž vysázeny 

na tradičním knihtisku. Odkaz na tradici 

naleznete i ve zlacení některých prvků. 

Opatství nepodcenilo ani vazbu. Listy  

jsou ručně vázány podle prastaré japon-

ské metody.

Knihu vydala společnost Sun Drive 

Communications, s.r.o. ve spolupráci  

s opatstvím Staré Brno řádu sv. Augustina. 

Najdete v ní texty od předních autorů 

uchovávajících Mendelův odkaz. V dalších 

archiváliích pak můžete nahlédnout nejen 

do Mendelových vrcholných let, ale i do 

dětství – podařilo se totiž naleznout  

i Johannovo vysvědčení z gymnázia nebo 

ovocnářství z roku 1846. životní dráhu 

velkého muže mapuje i Zápis o ohledání 

zesnulého.

Sbírkový soubor je vydáván přede-

vším jako dárkový předmět pro významné 

osobnosti a instituce včetně papeže  

Františka. Sběratelé však mají možnost  

si tyto unikátní předměty objednat  

a následně zakoupit.  

 

Více informací na  www.mendelkniha.cz

Další dárky od Mendela:



24 OBJEV

Toho dne měl možná opat Gregor napilno. 

řídit klášter, poctivě se věnovat výzkumu 

a dalším povinnostem, to znamená být 

pořád v kalupu. Snad teprve až se za ním 

zavřely dveře skleníku augustiniánského 

opatství na Starém Brně a on se opět 

ocitl sám mezi všemi těmi svými sazeni-

cemi hrachu, se spokojeně usmál a řekl 

si „konečně si mohu v klidu bádat“. Pak 

přistoupil k jednomu z květináčků, a když 

uviděl, že se v něm z půdy dere na denní 

světlo chabý výhonek, pomyslel si něco  

v duchu „jen jestli tady nemarním čas?“ 

Poté sáhl do kapsy pro tužku, aby si udě-

lal k přírůstku jednu ze svých pečlivých 

poznámek. Možná mu právě v tu chvíli 

vypadl z kapsy krejcar. Drobná mince cink-

la o podlahu a vydala se do světa. 

Ona to tedy nebyla žádná dlouhá 

výprava. Krejcar se dokutálel do nedale-

kého topného kanálku v podlaze, který se 

mu stal domovem. Jak si tam tak v teple 

hověl, nahoře plynul čas. Zvídavý opat 

zemřel, aniž by jeho pokusy s hrachem 

někoho okouzlily. 

Slavil se příchod dvacátého století  

a o několik desetiletí později se shora ozý-

val rámus. To skleník strhli. A pak to přišlo. 

„Yes, Mendel, yes, here....“ Nejprve to byly 

hlasy lidí, mnohdy cizinců, kteří neustále 

mluvili o hrachu a opatu Gregorovi a žasli 

nad jeho výzkumem.  Občas se ozvalo 

něco jako „uau!“. Později přibyly shora 

podivné věty typu „...espresso, dvojité  

s cukrem a mlékem“. To nahoře na místě 

skleníku udělali posezení v nedaleké kavár-

ně. A přibyl i dusot dětských nohou a mezi 

usrkáváním kávy a smíchem i vysvětlování 

rodičů: „No pracoval tady jeden moc chyt-

rý pán. Díky němu víme, proč máš oči jako 

babička a frňák jako děda.“

o opatU gregorovi 
a ztracenéM
krejcaru
text: Vladimír Klepáč, foto: Archaia Brno, CHYBiK + KRiStOF, archiv opatství

T
Krejcar z časů Mendela nalezený  
v topném kanálku jeho skleníku

Skleník na archivní fotografii z roku 1961

Vizualizace nové podoby skleníku 
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Trvalo to plus minus 140 let a popravdě řečeno, milý krejcar se už 

začínal trochu nudit, když se shora ozval rachot. Pak přišlo kopání, 

funění, světlo a někdo řekl: „Jééé, co to tady je?!“

Ať už byl příběh krejcaru z roku 1879 jakýkoli, ať už opatovi patřil 

nebo ne, jisté je, že jde o jeden z nejzajímavějších nálezů, který se 

podařil archeologům v listopadu 2021 při průzkumu základů Men-

delova skleníku. „Skutečně jde o penízek, jenž pamatuje časy, kdy 

Gregor Johann Mendel v objektu dělal své slavné pokusy s kříže-

ním hrachu. Díky nim pak popsal zákony dědičnosti,“ řekla vedoucí 

výzkumu Lenka Sedláčková ze společnosti Archaia.

I když ze skleníku zbyly jen základy a nic nenasvědčovalo tomu, 

že by kutání v tomto místě mohlo vést k zajímavým objevům, arche-

ologové jsou s výsledkem svého bádání spokojeni.

Našli původní chodníček, který jej protínal, a základy sloupků, 

na nichž byly květináče se sazenicemi. Potěšilo je objevení výtopny 

skleníku a důmyslného systému topných kanálků, které rozváděly 

teplo až k rostlinkám. Podzemí ukrývalo i lahvičku sloužící jako ruční 

rozprašovač vody a našla se také láhev od třeboňského piva. Byla 

sice prázdná, ale je zdobená a poměrně zachovalá. Krejcar vypadá 

po více než sto letech v zemi sice jako zašlý kus kovu, ale až se 

vyčistí, možná na něm toho bude vidět více než jen číslice 1879, 

připomínající rok, kdy byl vyražen. Pak jej bude čekat jeho poslední 

velká cesta, a to z laboratoří do muzea.

Vědce na místě vykopávek již brzy vystřídají stavebníci. Jejich 

úkolem bude vztyčit na základech starého skleníku nový. Netradiční 

objekt ze skla a oceli bude sice sloužit jako společenské centrum, 

ale hrách v něm samozřejmě bude také, i když jen jako dekorace. M

o opatU gregorovi 
a ztracenéM
krejcaru
text: Vladimír Klepáč, foto: Archaia Brno, CHYBiK + KRiStOF, archiv opatství
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V jednom z projektů se spojili vědci  

z brněnské Mendelovy univerzity s kolegy 

z dalších dvou univerzit a dvou firem. 

Výsledkem jejich spolupráce je barevná 

pšenice. Podrobnosti k netradičnímu 

výzkumu prozradil Tomáš Vyhnánek  

z Ústavu biologie rostlin Agronomické 

fakulty.

Zrno jako pestrá paleta

Když se řekne pšenice, mnozí si jistě 

vybaví nekonečné lány s dozrávajícími 

zlatavými klasy. Ve skutečnosti je uvnitř 

každého z nich celá paleta barev.  

Díky tomu současná špičková věda doká-

že změnit zlatá zrna například v modrá 

nebo dokonce purpurová. Nejde přitom  

o žádnou podivnou výtvarnou hru šlech-

titelů obilovin, ale o antioxidanty. Jsou to 

látky, které v lidském těle přispívají  

k ochraně buněk tím, že neutralizují škod-

livé volné radikály. Chrání tak organizmus 

před nemocemi. Je přitom více druhů 

antioxidantů, přičemž každý má svůj 

odstín. Cílem odborníků je vyšlechtit pro 

konzumenta kvalitnější a celkově odol-

nější pšenici, přičemž ona změna barvy 

zrna je v podstatě takovým netradičním 

a vítaným bonusem.  

kdyŽ se pšenice  
zBarví do fialova…  
i to je genetika
text: Vladimír Klepáč, foto: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, Mendelova univerzita Brno

K Mendelovým následovníkům patří i výzkumníci, jejichž  
cílem je vyšlechtit rostliny odolnější proti klimatickým  
změnám a zdravější pro konzumenta. 

Zrající obilka purpurové  
a modré pšenice
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Jumiko, Oxana a Zora

Za těmito ženskými jmény se skrývají 

v Česku vyšlechtěné barevné odrůdy 

pšenice, které jsou ve srovnání s tou 

klasickou bohatší na antioxidanty. AF 

Oxana má modré zrno, AF Zora černé 

a AF Jumiko je má dokonce purpurové. 

Podle vědců je poslední druh vhodný pro 

potravinářské a krmné účely. Purpuro-

vé zabarvení se nachází v nejsvrchnější 

části obilky, takzvaném perikarpu, modré 

zabarvení je pak o něco hlouběji,  

v aleuronové vrstvě. Barevná pšenice je 

na polích Česka ještě novinkou. Přestože 

se jednou stane běžnou, dobře známé 

lány pšenice nikdy nezmodrají. Navždy 

budou zlaté. Mění se totiž jen barva zrna 

uvnitř. A jen pro zajímavost: byla vyšlech-

těna také barevná rýže, která je již na 

pultech obchodů.

VĚDA

Jako Mendel s hrachem

Vyšlechtění nového druhu barevné pšenice 

je běh na hodně, hodně, a klidně lze říct 

ještě jednou na hodně dlouhou trať.  

V podstatě jde o stejný postup, jaký použí-

val Mendel při své práci na křížení hrachu, 

jen dnes mohou výzkumníci zapojit i špič-

kové technologie. Stejně jako zakladatel 

genetiky i jeho následovníci hledají genetic-

ky vhodné rostliny. Ty pak kříží a za zhruba 

deset až patnáct let, s nemalou dávkou 

štěstí, je tu nová odrůda. To ale ještě není 

zdaleka konec. Musí ji totiž uznat Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jde 

o tři roky testování, při němž je nově vy-

šlechtěná pšenice vysazována na nejrůzněj-

ších místech. Sleduje se, zda si zachovává 

své složení. Stačí jedna chyba a vše končí, 

odrůda není uznána.

Když vědci vaří

Jedna věc je vyšlechtit novou odrůdu, 

další je přes všechny její výhody zajis-

tit, aby byla mezi spotřebiteli žádaná, 

což přinutí zemědělce ji pěstovat. I když 

pšenice, používaná k výrobě mouky, patří 

k naprosto klíčovým komoditám, odrůdy 

s barevným zrnem to nebudou mít lehké. 

Snahou bude, aby se antioxidanty v nich 

dostaly až na stůl spotřebitele, jenže 

jejich množství může být sníženo při 

zpracování zrn, a sice vlivem vlhkosti  

a tepla. I tady se vědci snaží najít řešení, 

a to doslova s vařečkami v rukou. Napří-

klad purpurovou odrůdu využili k výrobě 

cereálií, které díky ní získaly čokoládový 

nádech. Úspěšní byli i při výrobě těstovin. 

Aktuální je také výzkum orientovaný na 

produkci nealkoholických nápojů nebo 

speciálních piv. M

Rohlíky upečené z barevné 
pšenice Oxana
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Marek Orko Vácha:  
„Neslučitelné“ vědecké zaměření mě  
doplňuje a obohacuje!

filozof  
a biolog
text: Martina Petříková, foto: Michal Sváček, Profimedia
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S
Stále častěji se setkáváme s mezivědním 

propojením humanitních a přírodověd-

ných oborů. Zatímco propojení většinou 

zůstává v jedné či druhé skupině, vaše 

zaměření pojímá vše. Jak se na první 

pohled neslučitelné vědecké zaměření 

doplňuje a obohacuje?

Jak říkají s úsměvem genetici, budoucnost 

patří hybridům. Ale vážně, po době úzkých 

specializací přichází čas na propojování 

oborů nejen v rámci přírodních věd, nýbrž 

i mezi disciplínami navzájem. Bylo by 

krásné, řečeno slovy Jacquese Maritaina, 

kdyby biolog uměl zahrát několik skladeb 

na klaviaturu filozofie a filozof měl zase 

naopak určité ponětí o biologii. 

S postavou Gregora Johanna Mendela 

jste měl možnost setkat se jako vědec, 

mikrobiolog a genetik, později i jako muž 

víry, teolog. Změnil se nějak váš pohled 

na otce genetiky? Čím vás překvapil  

a inspiroval?

Čím víc se noříte do Mendelova života, tím 

více otce Gregora obdivujete. Osamělý 

badatel, vlastně dvojnásobně neúspěšný 

student, bez diplomu, v zahradě augustini-

ánského kláštera pracuje s celkem dvace-

ti osmi tisíci rostlinkami hrachu, a nikomu 

není zřejmě schopen vysvětlit, co dělá  

a proč. V mládí často nemocen, často 

sám, možná proto ta zvláštní povaha: 

uvnitř introvert s velkou fantazií a boha-

tým vnitřním světem, navenek extrovert, 

vtipný až sarkastický, oblíbený žáky  

i kolegy.

Co bylo Mendelovým motorem, jeho inspi-

rací? Jeho šíře zájmů je obrovská, jak to 

vše dokázal zvládnout, přičteme-li ještě 

povinnosti vyplývající z funkce opata?

Když se stal v roce 1868 opatem, brzy 

se ukázalo, že na vědu již opravdu čas 

nezbude. Otec Gregor, a snad ještě Dar-

win a Lamarck, byli z posledních generací 

solitérních vědců, po nichž již přicházejí 

univerzitní pracoviště, akademie, vědec-

ké týmy, zkrátka věda, jak ji známe dnes. 

Mendel byl, co se týče vědy, soukromník. 

Šíře jeho zájmů byla skutečně ohromující, 

krom hrachu pracoval s kukuřicí a dalšími 

rostlinami, například s polními, jako je 

orlíček, pcháč, kuklík, zvonek, ostřice, jes-

třábník, lnice, kohoutek, rozrazil a mnoho 

dalších, rouboval stromy, křížil včely  

a vymyslel pro ně i speciální klec, ve  

které, jak doufal, se budou trubci pářit  

s královnami, což se ovšem setkalo jen se 

střídavými úspěchy. Otec Gregor myslel 

dozajista out of the box, nebál se vymýš-

let inovace a myslel mimo šablony. Díky 

té šíři zájmů jako první pochopil, že musí 

spojit matematiku a botaniku. To nikdo 

nikdy před ním neudělal. Pochopil, že musí 

sledovat málo znaků na mnoha jedincích, 

aby mu začala fungovat statistika, a nikoli 

mnoho znaků na jednom páru  

a jeho potomcích, jak to dělali všichni 

před ním. Ještě uvedu jedno srovnání: 

Darwin se v šíři myšlenek věnoval mnoha 

druhům a zajímala ho proměnlivost.  

Mendel se soustředil na jeden druh  

a zajímala ho stálost.

Jak věděl, co chce objevit? Byla to čirá 

zvědavost a víra, že musí existovat empi-

rické vysvětlení?

Pokusy a pozorování se prováděly již před 

Mendelem, většinou ovšem epizodické  

a bez statistického rámce. Je třeba 

připomenout ještě jeden detail: v polovi-

ně devatenáctého století nebylo vůbec 

jasné, že jeden každý z rodičů poskytuje 

potomkovi padesát procent genetické 

informace. Věřilo se, že tak jako rolník 

zasévá semeno do země, tak zasévá sémě 

muž do ženy, odtud i etymologie slova 

sperma, semeno. žena tedy dodává, dnes 

bychom řekli, kyslík a živiny, sémě roste, 

až se z něj narodí dítě. Ve spermii tedy již 

musí být ukryt maličký človíček, homunku-

lus. Existovala dokonce teorie, že v prvním 

člověku, v biblickém Adamovi, muselo být 

skryto celé lidstvo, přirovnal bych to  

k principu ruské matrjošky. Proto i ten 

důraz na mužské potomstvo. Mužské sper-

mie viděli všichni, ženský oocyt neviděl 

nikdo. Celý jev meiózy byl poprvé pozo-

rován až v sedmdesátých letech devate-

náctého století, deset let po publikování 

Mendelových Versuche. Spekuluje se, že 

to byl možná důvod jeho druhých neú-

spěšných zkoušek ve Vídni. Mendel již 

tehdy věděl, že polovina informací jde od 

otce a polovina od matky. Není jisté, zda 

to věděli i jeho examinátoři. 

Co vše mu v životě pomohlo, aby došel 

tam, kam došel? Je to téměř pohádkový 

příběh. Z malé vesnice na severu Moravy 

až do Brna a Vídně, objevy, které ovlivnily 

svět...

On sám se toho nedočkal. Velkou satisfak-

cí však pro něj muselo být zvolení opatem 

30. března 1868. Pro často nemocného  

a velmi chudého chlapce z vesničky ve 

Slezsku, kvůli poměrům těžce zápasící-

ho se střední školou, posléze suplujícího 

učitele dvakrát neúspěšného u zkoušek, 

musela být volba opatem satisfakcí  

a závratnou kariérou. Dodejme, že sta-

robrněnský klášter nebyl zapomenutým 

klášterem v pohraničí, kde by v tichu 

zarostlé klášterní zahrady prováděl mnich 

Mendel své pokusy, jak je občas v nepo-

učených zahraničních textech naznačo-

váno. Opak je pravdou. Starobrněnský 

klášter byl jedním z nejbohatších v zemi. 

Brno je blízko Vídně a bylo tehdy centrem 

a ohniskem duchovního, společenského, 

uměleckého i vědeckého života. Jak zná-

mo, vědeckého úspěchu se Mendel nedo-

žil. Všichni na pohřbu vzpomínají na laska-

vého opata, oblíbeného kněze, pomologa, 

otec gregor 
Myslel dozajista 
„out of the box“, 
nebál se VyMýšlet 
inoVace a Myslel 
MiMo šablony

brno bylo 
tehdy centreM 
duchoVního, 
společenského, 
uMěleckého  
i Vědeckého žiVota 

existoVala 
dokonce teorie, že 
V prVníM čloVěku,  
V biblickéM 
adaMoVi, Muselo 
být skryto celé 
lidstVo
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meteorologa, včelaře, ředitele banky, 

dnes bychom řekli renesanční osobnost. 

Nikdo ale nezmíní jeho pokusy s hrachem. 

V přednáškách zdůrazňuji dva momenty 

Mendelova života. Důležití lidé v důležitých 

chvílích. Farář Schreiber a učitel Makitta, 

kteří přemluvili otce Antona Mendela, 

ať dá Johanna na studia. Johann byl 

přitom jediným synem, bylo tedy jasné, 

že převezme statek. Olomoucký profesor 

Franz na dotaz, zdali by mezi studenty 

byli vhodní adepti do augustiniánského 

řádu, doporučuje jen jednoho, jakéhosi 

Mendela. Pak samozřejmě opat Napp, 

muž, který viděl za roh, který bude vždy v 

v Mendela věřit, vždy nad ním bude držet 

ochrannou ruku. Kdyby nebylo těchto 

strážných andělů, Mendel by se nestal tím, 

kým se stal. Druhým momentem je jeho 

první neúspěch ve Vídni. Víme, že vyhazov 

bral Mendel velmi těžce. S jeho introvertní 

až přecitlivělou povahou! Jenomže přišel 

Napp a Mendelovi navrhl, ať tedy studuje 

ve Vídni na univerzitě a znalosti si doplní. 

Pro chudičkého chlapce to musel být sen, 

studovat na tak prestižní univerzitě. Zde se 

taky otec Gregor setkal s matematikou, 

studoval kombinatoriku, a to mu pomohlo 

uspořádat pozdější pokusy s hrachem. 

Blesky životních neúspěchů ozařují cestu.

V zahraničí je Mendel velmi ceněn, ale 

vážíme si jej dostatečně i my v naší zemi?

Je to mnohem lepší než před deseti dva-

ceti lety. V únoru 2009 jsem si udělal pár 

dní volna a zajel do Londýna, kde vrcholily 

oslavy dvoustého výročí narození Darwi-

na. Oslavy byly omračující.  

Velkolepá výstava v Natural History 

Museum, pamětní medaile, princ Charles 

otevírající nová vědecká centra, webo-

vá stránka shromažďující odkazy na jiné 

webové stránky o Darwinovi. Odjížděl 

jsem nadšený i smutný. Se vzpomínkou na 

rok 1984, kdy uplynulo sto let od Mende-

lova úmrtí. Vítězslav Orel, jehož jsem měl 

čest často vídat a navštěvovat až do jeho 

smrti, mi popisoval, jak v roce 1984 začaly 

chodit zdvořilé dotazy od vědeckých cele-

brit, zda a kdy bude nějaký velký vědecký 

kongres. Nestalo se nic. Genetika byla 

stále buržoazní pavěda sloužící zájmům 

amerického imperializmu, navíc ji založil 

mnich, kněz, prelát. Mimoto byl v Rusku  

v letech 1940-1965 ředitelem Ústavu gene-

tiky Akademie věd SSSR Trofim Denisovič 

Lysenko, který zemřel až v roce 1976 jako 

vážený občan. Mendel měl hříchy, které 

se neodpouští. Nejenže byl katolický kněz, 

augustiniánský mnich a opat kláštera, 

ale navíc věda, kterou založil, byla právě 

genetika. V osmdesátých letech se u nás 

učilo, že víra a věda jsou v rozporu, církev 

nejenže byl 
katolický kněz, 
augustiniánský 
Mnich a opat 
kláštera, naVíc 
Věda, kterou 
založil, byla 
zroVna genetika

je nepřítelem vědy, a kdo je vědec, musí 

být proti víře, a kdo je věřící, musí být proti 

vědě. Out Moses, Out Darwin. Kreace, 

nebo evoluce. Víra, nebo věda. Bible, nebo 

Darwin. Dnes máme rok 2022 a hádejte, 

jaká je první otázka, kterou mi v osobněj-

ším rozhovoru pravidelně a bez výjimky 

v televizi nebo v rozhlase položí? „Vy jste 

biolog a kněz, jak to jde dohromady?“

Co způsobilo tento velký rozdíl v chápání 

jeho odkazu?

Konkrétně v Brně došlo v posledních 

letech k unikátní konstelaci, kterou nepa-

matuji za celý život.  Došlo k synergii tří 

velkých hráčů. Masarykovy univerzity  

a Mendeliana na jedné straně, města Brna 

a jeho politiků na straně druhé a augus-

tiniánského řádu na straně třetí. Všich-

ni jsou komunikativní, otevření a chtějí 

prosadit společnou dobrou věc. To nikdy 

dřív takto nebylo. Dnes jsou dveře ote-

vřeny. Mendelovské konference se běžně 

pořádají v místnostech starobrněnského 

kláštera a už to nikoho neudivuje. Mniši 

dali svolení s exhumací těla otce Gregora 

i k sekvenování jeho genomu. Město se 

hlásí k odkazu své velké postavy. Dvě stě 

let od narození se v Brně připomíná již 

nyní množstvím doprovodných akcí, bude 

veliká konference, přijedou nobelisté, 

budou se sloužit slavné mše svaté, vznikne 

sousoší Hrachovina. Brno si připomene 

muže vědy a muže víry. 

Jak se Mendela dotkl komunistický režim? 

Jak následně probíhala jeho rehabiltace? 

Jaké bylo a je chápání Mendela politiky?
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Vzpomínám s ironií na rok 2015, kdy se 

konala konference u příležitosti 150 let od 

dvou přednášek, 8. února a 8. března 1865, 

kdy Mendel přednášel Versuche. Jeden  

z řečníků tam na závěr připomněl historku, 

jak byla snaha na rychlostní silnici u Oder 

umístit takovou tu hnědou desku, odkazu-

jící na Mendelův rodný dům v Hynčicích.  

A jak úředníci návrh zprvu zamítli s odů-

vodněním, že taková deska se umisťuje jen 

kvůli významným zeměpisným nebo kul-

turním místům, a nikoli kvůli osobám jen 

místního významu. Dnes je již instalována. 

Ale samotný příběh je symptomatický.

Papež František je velkým podporova-

telem propojení víry a přírodních věd, 

zajímá se o klimatické změny a postavu 

Mendela. Jak je Mendel vnímán  

ve Vatikánu?

Netuším. Faktem je, že moderní biologie 

má dva své otce zakladatele. Darwina  

a Mendela. Nebo chcete-li, Mendela  

a Darwina. Zajímavé je, jak je v anglo-

saském světě Darwinovi projevována až 

poněkud náboženská úcta. Jeho životopis 

a cesta HMS Beagle kolem světa je  

s jakousi hagiografickou pečlivostí 

součástí středoškolských osnov. To je 

přece neobvyklé. Zpravidla se učíme, na 

co badatel přišel, a nikoli koho si vzal za 

manželku, kolik měli dětí a kde všude po 

světě jezdil. Když od toho odhlédneme, 

Charles byl opravdu veleduch mimo-

řádného pozorovacího talentu a otcem 

moderní biologie je zcela právem. Mendel 

ovšem jistě taky. Nelze srovnávat nesrov-

natelné, žili v odlišných zemích, prožívali 

jiné příběhy a měli jiné osudy. Pro mě je to 

Mendel a Darwin, ale oni oba by se tomu 

soutěžení jistě usmívali. Jak je Mendel vní-

mán ve Vatikánu, nevím, ale asi jako jeden 

z dlouhé řady kněží, kteří byli úspěšní na 

poli vědy. 

V čem může Mendel inspirovat dnešní 

a budoucí společnost?  Může nám jeho 

životní příběh poskytnout nějakou radu? 

Již třetím rokem zažíváme dosud nezná-

mé a dopad na lidskou psychiku  

je mimořádný.

Pro učitele, faráře a skautské vedoucí 

první inspirace: Nikdy nepodceňujte svoji 

práci, i když ji budete vykonávat v zapadlé 

vesničce ve Slezsku. Kdyby nebylo Makitty, 

Schreibera, Franze a Nappa, nebyla by 

založena genetika u nás. Nedožijete se 

úspěchů svých svěřenců, ale to nevadí. 

Pracujete pro budoucnost. Není malých 

rolí, není drobných skutků.

Pro školáky: Nebojte se být jiní, nebojte se 

jít svou vlastní cestou, nebojte se snít  

a studovat, co vás zajímá. Gregor Mendel, 

Steve Jobs, Elon Musk, solitéři, snílci, ve 

své době všichni vysmívaní. Steve Jobs to 

řekl přesně: Buďte hladoví. Buďte blázniví.

Pro věřící: Víra rozmontuje svět na šroubky, 

aby zjistila, jak funguje, víra jej zase smon-

tuje zpátky, aby zjistila, jaký to všechno 

dává smysl. Být křesťanem nutně zname-

ná alespoň trochu se zajímat o umění  

a o vědu, o svět, ve kterém žijeme. Víra, 

věda, umění, tři sloupy, které dělají člově-

ka člověkem. 

Pro všechny: Nebojte se životních neú-

spěchů. Když zakopnete, podívejte se pod 

nohy. Možná jste právě zakopli o zlato. 

Zasněte se, prosím. Znalosti a možnosti  

v jednotlivých vědeckých oborech pokro-

čily natolik, že pokud by Mendel žil dnes, 

zřejmě by nebyl schopen se s takovým 

nasazením jako za svého života věnovat 

tolika oblastem. Co by si vybral?  Vedl by 

svůj tým genetiků na CEITEC, anebo by 

spíš na Mendelově polární stanici  

v Antarktidě studoval změnu klimatu? 

Sám sebe považoval spíše za  

meteorologa...

Léta, kdy učil, byla jeho nejšťastnější. 

Mendel měl obrovský dar látku srozumitel-

ně vysvětlit všem, bavilo ho to, byl oblíben 

kolegy a milován studenty. Po zvolení 

opatem se osmdesát studentů složilo  

a koupili mu na památku dva stříbrné 

svícny. Takže já tipuji, že by se částečně 

věnoval bádání, více povolání učitele  

a působil by spíš někde kolem kláštera. 

Možná by řídil tým genetiků, možná tým 

mnichů. Možná obojí. 

Nebyl by z této doby po duchovní stránce 

zmatený a nešťastný? Na jedné straně se 

setkáváme s tím, že vědci, zkoumající pod 

mikroskopem nebo v hlubinách vesmíru 

samotný původ života, hájí Boha a tvrdí, 

že věda a víra nejsou v rozporu. Na straně 

druhé se mnozí obyvatelé Česka cítí jako 

ateisté, ale kostely jsou o vánočních svát-

cích plné. A jiní hledají víru někde úplně 

jinde, někdy až na druhém konci světa...

Určitě ne. Dnes je sice církev v krizi, ale 

to byla vždycky, po celé dějiny! Nikdy 

neexistovaly staré zlaté časy, každá doba 

měla své problémy, Mendelova i ta dnešní. 

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 

Brněnský rodák a absolvent oboru 

molekulární biologie a genetika na 

Přírodovědecké fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně. V letech 1997 a 2000 

se účastnil dvou výprav na Antarktidu 

(ostrov Nelson, Jižní Shetlandy).   

Teologii studoval v Olomouci a Bruselu, 

v roce 2002 žil šest měsíců v trapis-

tickém klášteře Sept-Fons ve Francii. 

V roce 1976 získal přezdívku Orko od 

skautského vedoucího Zdeňka Pa-

pouška. V současné době působí jako 

přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské 

fakultě Karlovy univerzity a je farářem 

ve farnosti Lechovice u Znojma. Na své 

alma mater vede seminář zaměřený na 

vztah křesťanství a ekologie (FSS MU). 

nikdy nepodceňte 
Vaši práci, i když ji 
budete dělat  
V zapadlé Vesničce 
Ve slezsku

MyslíM, že by dnes 
Mendel Vplul 
do současnosti 
docela rychle  
a prožil by  
šťastný žiVot

Lidé se stále ptají, stále hledají smysl věcí. 

Myslím že Mendel by dnes vplul do sou-

časnosti docela rychle a prožil by šťastný 

život. 

Nescházel by Mendelovi v dnešní době 

jakýsi společenský fundament, tedy víra 

coby základ duchovní i mravní, k němuž 

se může vrátit?

Ten paradoxně na Moravě je jaksi stále. 

To, co nyní řeknu, je velmi subjektivní, 

nejsem sociolog ani znalec moravské či 

české zbožnosti. Přes týden pracuji  

v Praze a na víkendy jsem v Lechovicích 

na Moravě. V Praze se mi zdá, že to jsou 

bubliny, jednotlivé komunity věřících  

v různých částech Prahy, které se třeba 

ani moc navzájem neznají. V Brně je to 

stále ještě síť, lidé se jaksi znají všichni. 

Výhodou dneška je svoboda, a kdo je věří-

cí, musí si to vydobýt, je to jeho rozhodnu-

tí. Za Mendela byla katolická víra oficiál-

ním náboženstvím, se všemi nevýhodami, 

které to přinášelo. Sociolog by řekl, že 

tehdy měla církev moc, ale neměla vliv, 

dnes nemá moc a má našlápnuto k tomu, 

aby měla vliv. Co se týče víry a duchovní-

ho zázemí, já osobně bych raději žil v Brně 

dnes než v Brně v druhé půli devatenácté-

ho století. M
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V
Výkladní skříní české vědy je Mendelova 

polární stanice, kterou před patnácti lety 

vybudovala na ostrově Jamese Rosse  

u Antarktidy brněnská Masarykova 

univerzita. Když se tehdy pro ni vybíralo 

jméno, volba okamžitě padla na Gregora 

Johanna Mendela. 

„Bylo to moc dobré rozhodnutí. Zakla-

datel genetiky je naším nejslavnějším 

vědcem. Jeho jméno nám otvírá dveře  

u zahraničních kolegů. Každý zná jeho 

práci. Funguje u nich takové to... Aaaa, 

Mendel,“ řekl manažer Českého antarktic-

kého polárního výzkumu Pavel Kapler. 

Brněnského augustiniánského opata připo-

míná nejen název stanice, ale jeho jméno 

je i na plaketě s názvem stanice hned  

u vstupních dveří hlavního objektu. Kousek 

od ní visí kopie poměrně rozměrného Men-

delova portrétu. Letos k němu přibyla  

i Mendelova vlajka.

Je zelená jako hrách, s nímž dělal své 

pokusy, a neschází na ní číslo 200 jako při-

pomínka letošního dvoustého výročí naro-

zení zakladatele genetiky. V Antarktidě 

provozuje zhruba 30 států asi 70 stanic. 

Nad každou z nich vlaje prapor dané země 

a místy se objevuje i nedávno zavedená 

symbolická vlajka Antarktidy. Letos tento 

výčet doplnila i Mendelova vlajka.  

„V souvislosti s výročím tento rok vlála nad 

základnou. Při odjezdu jsme ji samozřejmě 

sejmuli a bude trvale slavnostně vysta-

vena na stanici,“ uvedl Kapler.   

Pokud by se Mendel mohl projít po sta-

nici, měl by ze svých následovníků beze-

sporu radost. Díky ní mohli vědci,  

a to nejen z Česka, uskutečnit desítky 

výzkumných projektů. Nejde zdaleka jen  

o studium klimatických změn, geologie  

a přírody Antarktidy, ale například  

o výzkum vlivu tamních drsných podmínek 

na lidské zdraví. Mendela by jistě potěšilo 

také to, že jeho stanice patří na jižním 

ledovém kontinentu k nejekologičtějším 

základnám. Navíc se na ní testuje odolnost 

nejnovějších českých výrobků, a to od 

plastů až po nátěrové hmoty.

Pokud by si měl otec genetiky vybrat, 

do kterého výzkumu se zapojí, zřejmě by 

jeho pozornost přilákal projekt biologů 

využívajících v polárních podmínkách 

skleníčky. Jsou na hony vzdáleny skleníku, 

v němž v augustiniánském opatství dělal 

pokusy s hrachem. Jde o zařízení kruhovi-

tého půdorysu z plexiskla, ohraničující  

Mrazivá 
pocta

text: Vladimír Klepáč, foto: Masarykova univerzita
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1,5 metru čtverečního. V každém je 12 

čidel, a co je nejzajímavější, skleníčkům 

chybí špička. Uvnitř je o dva stupně Celsia 

tepleji než v okolní krajině. Vědci ve skle-

níčcích nepěstují hrách, ale simulují v nich 

podmínky, které by mohly na Zemi panovat 

za zhruba 150 milionů let. Zároveň sledují, 

jak se v nich rozvíjí život, tedy jak mírnější 

mikroklima prospívá řasám, mechům  

a lišejníkům. 

„Ono je to s Mendelem těžké. Zabýval 

se tolika obory, že by jej možná více přilá-

kal výzkum změny klimatu. Máme ale tolik 

projektů, že by měl z čeho vybírat,“ dodal 

Kapler.  

K hladké cestě do Antarktidy je nutná  

i špetka štěstí

V dnešní přetechnizované době se zdá, že 

uskutečnit výpravu do Antarktidy je hrač-

ka. Prostě se jen nakoupí letenky, domluví 

následná přeprava lodí a může se pohodl-

ně vyrazit. V mnoha ohledech to samozřej-

mě nyní mají cestovatelé snazší, ale  

i dnes platí, že to chce i trochu štěstí, aby 

vše skutečně vyšlo. Ona totiž taková cesta 

vědců z Brna až na Mendelovu polární 

stanici v Antarktidě může trvat pouhé čtyři 

dny, ale může se i protáhnout až na 40 dní.

Na cestě může expedici zpomalit 

například nepřízeň počasí, ale také karan-

téna nařízená kvůli pandemii koronaviru. 

Dostat se letecky až do města Punta  

Arenas v nejjižnějším cípu Jižní Ameriky 

není až takový problém. Vědci ale mají  

i zkušenost s povinnou karanténou v Chile, 

kde museli kvůli koronaviru dlouhé dny 

čekat v hotelu na povolení k odjezdu. Pak 

začíná nejnáročnější část cesty. Loď je 

přepraví až na ostrov Jamese Rosse ležící 

u Antarktického poloostrova. Po cestě je 

nutné překonat Drakeův průliv, což je  

s ohledem na časté bouřky jedno z nej-

bouřlivějších míst na světě. Pokud nejsou 

vhodné podmínky, opět se čeká.   

Cesta nekončí spatřením stanice. Začí-

ná poslední náročná část, a tou je vyklád-

ka kontejneru s technickým vybavením  

a proviantem, který byl poslán z Česka na 

jih s několikaměsíčním předstihem. Kontej-

ner je přeložen lodním jeřábem na plovou-

cí ponton s lyžinami a následně vytažen 

navijákem na břeh. Na místě pak zůstává 

jako další ze skladů polární stanice. 

Její budovy byly původně všechny 

červené, ale v areálu stále více přibývá 

zelené. Před cestou na jih totiž v posled-

ních letech dostávají kontejnery speciální, 

vysoce odolný ochranný nátěr od brněn-

ské firmy Izol-plastik, který má zelenou 

barvu. Protože se osvědčil, je velmi 

pravděpodobné, že se Mendelova polární 

stanice jednou zcela zazelená. M



UMění v Ulicích:
zkřížení MraVenců  
z pralesa a hynčic

text: Dům umění, foto: Michaela Dvořáková

Sochy, objekty a umělecké instalace ve veřejném prostoru, to je bienále 
Brno Art Open pořádané brněnským Domem umění. Letošní ročník je 

součástí brněnských oslav 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela, 
a je proto zaměřen na umění tzv. bio-artu. Od 8. června do 28. srpna 2022 

můžete díla domácích i zahraničních výtvarníků a výtvarnic najít  
v brněnských ulicích a parcích.

1
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1. Německý umělec Uli Westphal shromáž-

dil ve spolupráci se semennými bankami 

rozsáhlou kolekci rozmanitých odrůd 

hrachu, které nafotil s využitím speciálně 

upraveného mikroskopu. Vybrané dvojice 

semen zvětšené do monumentálních roz-

měrů jsou ve formě billboardů rozmístěny 

v různých lokalitách města Brna a také  

v Hynčicích.

2. Kuai Shen v projektu Crossing provádí 

vizuální hybridizaci mravenců z deštného 

pralesa ekvádorské Amazonie a evrop-

ských lesních mravenců. Součástí projektu 

byl také výzkum mravenců v Mendelově 

rodišti v Hynčicích. 

3. Experimentální hudebník a vizuální umě-

lec Jiří Y. Suchánek na bienále prezentuje 

rozměrnou interaktivní instalaci, která 

reaguje na změny větru a slunečního svitu. 

Levitující objekt je současně meteorolo-

gickou stanicí i hudebním nástrojem, na 

který „hraje vítr“.

4. Mezinárodně úspěšná česká sochař-

ka Anna Hulačová vytvořila pro Brno Art 

Open dvojici plasticky ztvárněných vče-

lích úlů. Pro jejich umístění byla vybrána 

zahrada augustiniánského kláštera, kde 

Johann Gregor Mendel choval různé dru-

hy včel a pokoušel se je křížit. Hulačová 

vybrala pro osídlení svých úlů včelstva ze 

současného klášterního chovu. 

5. V centru pozornosti Tomase Gabzdila 

Libertinyho stojí včely, které se často stá-

vají doslova „spoluautorkami“ a význam-

ným způsobem se podílejí na výsledném 

tvaru jeho prací. Pro Brno Art Open 2022 

transformoval fragmenty včelí plástve  

do monumentálního sochařského objektu 

ve tvaru brány, která je umístěna v parku 

Koliště za Domem umění na Malinovského 

náměstí. 

6. Přední představitelka slovinského bio-

-artu Saša Spačal vytvořila multimediální 

instalaci inspirovanou slavným Mende-

lovým skleníkem, v němž byly prováděny 

hybridizační pokusy. Tu doprovází doku-

mentace imaginárního příběhu, v němž 

hybrid člověka a hrachu jménem Pía hledá 

svého symbiota. M

5

Bio-art  je umělecký směr, který radikál-

ním způsobem kombinuje vědecké  

a umělecké přístupy, manipuluje s biolo-

gickými (často nestabilními a dynamic-

ky se proměňujícími) materiály, živými 

organizmy a ponechává velký prostor 

experimentu. Umělkyně a umělci na pře-

hlídce představí nová díla, inspirovaná 

osobností Johanna Gregora Mendela  

a jeho objevy. Genetika a botanika, 

ale také včelařství či meteorologie jsou 

tematizovány v uměleckých instalacích, 

jejichž umístění sleduje i stopy Mendelova 

působení v Brně. Pozvání na Brno Art Open 

2022 přijali výtvarník Kuai Shen z Ekvá-

doru, Uli Westphal z Německa, slovinská 

umělkyně Saša Spačal, v Nizozemsku žijící 

Tomas Gabzdil Libertiny, a také zástupci 

domácí umělecké scény Anna Hulačová  

a Jiří Y. Suchánek.

4

6

2 3
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Mendelova  
stezka brneM
text: Moravské zemské muzeum, foto: Pavel Gadzbyl

P
Při příležitosti oslav dvoustého výročí 

narození Gregora Johanna Mendela byla 

25. dubna slavnostně otevřena Mendelova 

stezka Brnem. Stezku tvoří 16 informačních 

panelů, které jsou instalovány v místech 

spojených s Mendelovým životem. První 

zastavení se nachází na Biskupském dvoře, 

kde měla sídlo hospodářská společnost, 

jejímž členem a funkcionářem Mendel byl. 

V roce 1865 zde poprvé zveřejnil výsledky 

svých pokusů s hybridy rostlin. 

Další zastavení stezky často předsta-

vují známá místa v nových souvislostech. 

Mnohé návštěvníky udiví, že dnešní diva-

delní budova Reduty sloužila v 19. století 

jako prostor pro výstavy květin, ovoce  

a zeleniny, kterých se Mendel účastnil jako 

hodnotitel. Překvapující může být i skuteč-

nost, že studiem zemědělství, ovocnářství 

a vinařství se mladý Mendel zabýval na 

Filosofickém studijním ústavu u minoritů. 

S výukou přírodovědy pak po úspěšném 

absolvování studia vypomáhal v budově 

Technického studijního ústavu (dnešní FF 

MU, Komenského náměstí 2). V postavení 

ředitele Hypoteční banky Markrabství 

moravského docházel do budovy dnešní 

České národní banky a také pravidelně 

navštěvoval zasedání v Zemském dvoře 

(dnešní Ústavní soud). Opomenout nelze 

ani Mendelovo kněžské působení. Svoji 

první mši sloužil v kostele sv. Michala  

a duchovní péči vykonával také v nemoc-

nici u sv. Anny. život Mendela je nerozlučně 

spjat s augustiniánským klášterem, kde 

působil od svého příchodu a v jehož zahra-

dách prováděl své pokusy a pozorování.  

U posledního, sedmnáctého zastavení 

stezky se nenachází žádný informační 

panel. Jedná se o místo posledního 

odpočinutí J. G. Mendela, augustiniánskou 

hrobku na brněnském centrálním hřbitově. 

Mendel zemřel 6. ledna 1884. Stezka před-

stavuje rozsah Mendelova působení a akti-

vit v Brně a zároveň osobitým způsobem 

přibližuje podobu života města v deva-

tenáctém století. Na každém informační 

panelu najdete QR kód, pod nímž jsou 

obsaženy audionahrávky a obrazové doku-

menty, které budou postupně doplňovány. 

Vybudování Mendelovy stezky podpořilo 

statutární město Brno. M

Mendel a Fakultní nemocnice  
u sv. Anny v Brně

Roku 1848 byl Mendel jmenován koope-

rátorem řádové fary svého kláštera sv. 

Tomáše a v tomto rámci vykonával kněž-

skou službu nemocným a umírajícím v blíz-

ké nemocnici u sv. Anny na Pekařské ulici. 

Nevykonával ji ani celý rok. Opat Napp 

poznal, že tato psychicky velmi náročná 

služba přetěžuje jeho citlivou nervovou 

soustavu a přináší mu neurotické potíže.

Citace z Mendelova životopisu vázané  

k jeho činnosti v nemocnici u sv. Anny: 

„Jak rád vykonával skutky milosrdenství! 

Navštěvoval nemocné. Nezřídka usedl na 

pelest u lůžka u mužů, kteří byli neúpros-

ně zasvěceni tuberkulose, a tím i zániku, 

ač byli ještě v plné životní síle. Dívával se 

do jejich prosebných očí. Cítil, že by měl 

přece odpovídati na úzkostné otázky, že 

musí nalézti zmírňující slova uklidnění a že 

jako kněz musí věděti více než lékaři, kteří 

se zajímají v prvé řadě o tělesnou schrán-

ku svého pacienta, a cítil, že tu nemůže 

pomoci.

Jednou večer seděl ve své cele. Odpo-

ledne jej zavolali k umírajícímu. Mladá 

paní, ani ne třicetiletá, jež dala život pěti 

dítkám, ležela v posledním stadiu tuberku-

losy. Bránila se poslednímu vydechnutí.  

A stále ještě věřila, že se vyléčí a že se 

zbaví souchotin, jež jí sešněrovaly plíce. 

Onoho odpoledne se však opět dostavily 

úzkosti a Johann Mendel věděl od lékaře, 

že není pomoci. Umřela v jeho rukou  

a v jejích propadlých tazích se rýsovalo 

jen zoufalství.“ 

Ale služba v nemocnici a jeho záliba  

v meteorologii ho také sblížily s primářem 

interního oddělení nemocnice – dr. Pavlem 

Olexíkem. Ten od roku 1844 prováděl příle-

žitostná meteorologická pozorování a od 

roku 1848 pak pravidelná meteorologická 

měření v nemocnici u sv. Anny, č. p. 53.  

Byl Mendelovi velkým vzorem a později  

i spolupracovníkem a přítelem. M

text: FNUSA, foto: FNUSA



37

1. biskupský dvůr    2. dietrichsteinský palác    3. divadlo reduta    4. filosofický ústav    5. reálka    6. hypotéční banka

7. kostel sv. tomáše    8. zemský dům    9. technické učení    10. nová radnice    11. kostel sv. michala    12. městský dvůr

13. petrov    14. nemocnice u sv. anny    15. augustiniánský klášter    16. park lužánky
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genetika – MateMatika 
přírody

text:  Lenka Přibylová, foto: Masarykova univerzita

P
Představuji si mladého Johanna Gregora 

Mendela okopávajícího a zalévajícího rost-

linky, sbírajícího hrachové lusky a počítají-

cího kulatá či hranatá semena, nebo žlutá 

či zelená, a zapisujícího rok po roce jejich 

počty. Přemýšlím, jak je vůbec možné, že 

jej napadlo vysvětlit poměry, které se mu 

v zápisech objevovaly, existencí nějakého 

dominantního a recesivního faktoru. Jako 

matematička vím, jak těžké je z výsledku 

nějakého pokusu či jevu odhalit jeho pod-

statu. V matematice tomu říkáme inverzní 

problém, kdy známe výstupy a snažíme se 

z nich odvodit vstupy a princip, jak z nich 

výstupy vznikly. Řešení inverzního problé-

mu je vždy mnohem obtížnější než řešení 

opačně zadané úlohy, kdy známe vstupy  

a principy a z nich vyvozujeme výstupy. 

Mendel musel léta sbírat svá data, aby je 

mohl správně interpretovat. To ale zname-

ná, že musel také správně založit své ex-

perimenty, tedy položit si správné otázky. 

Proto mám vždy ten hluboký pocit údivu.

Mendel musel navíc při záznamu  

a vyhodnocení dat zažívat nám naprosto 

nemyslitelné komplikace.  V Mendelově 

době ještě neexistovaly nástroje moderní 

statistiky, která byla tou dobou v plenkách, 

a systematický sběr dat, který je v naší 

době běžnou součástí vědeckého bádání, 

se zdaleka neprováděl tak často jako dnes 

a nebyly pro to zatím zavedeny nám dnes 

běžně známé standardy. Mendel nedispo-

noval nástroji, jako je počítač nebo kalku-

lačka, musel si vystačit s tužkou, papírem 

a předchůdci dnešních kalkulaček, kterými 

byla logaritmická pravítka a aritmometry. 

A tak se Mendel stal pionýrem i v oblasti 

statistiky a analýzy dat.

Ten druhý pocit, kterého se mi na za-

hradě před Mendelovým muzeem dostává, 

je vděk. Věnuji se aplikacím matematiky  

v biologii, a čím více se dozvídám o nejno-

vějších aplikacích, tím více si uvědomuji, že 

by bez Johanna Gregora Mendela a jeho 

práce nebyly možné. Posun v pochopení 

genetiky nás dovedl k možnostem, které 

dnes nabízí syntetická biologie a bioinže-

nýrství. Ty umožnily levně a rychle vyrobit 

ve velkém mRNA vakcíny proti SARS-CoV-2, 

ty umožnily vznik metody CRISPR a no-

vých genových terapií pro dříve nevyléči-

telné choroby. 

Matematika se stala součástí dnešní 

biologie a biochemie, vysvětluje složi-

tost nerovnovážných stavů uvnitř buněk, 

existenci kvazirovnováh, jejich bistabilitu 

nebo vznikající cykly, může tak popsat 

biochemické přepínače i cirkadiánní 

rytmy. Matematika dokáže pracovat  

s kódováním, tedy i DNA, dokáže simu-

lovat skutečné proteiny, enzymy i jejich 

chemické reakce, umožňuje vytvářet 

nové struktury, a dokonce navrhovat 

jejich vlastnosti s pomocí dalších chyt-

rých nástrojů, jako je umělá inteligence, 

která také stojí na matematice, přede-

vším lineární algebře a optimalizaci. Tak 

jako stála matematika u zrodu nových 

řešení a technologií ve fyzice a inženýr-

ství během technologické revoluce  

v minulých dvou stoletích, stala se mate-

matika stejně významnou pro biochemii 

v 21. století. Určitě bude Mendelův odkaz 

pokračovat v dalších udivujících aplika-

cích a možnostech a pomáhat mnoha 

vděčným lidem díky moderní vědě, kterou 

opat Gregor pomohl založit. M 
 
 
Autorka je odbornou asistentkou Ústavu  
matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity.

Kdykoliv vstoupím do zahrady augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí v Brně, 
pociťuji směsici vděku a údivu. 
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Mendelovy matematické výpočty a zápisky.  
Dnes jsou uloženy v Mendelově muzeu MUNI

Fotografie na pozadí: detail semene hrachu setého (žlutý kulatý)
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Brno Bylo 
jeho VesMír
text: Veronika Slámová, foto: Jiří Salik Sláma, ilustrace: Vendula Chalánková

„Mendel by se za astronoma nepovažoval. Fascinovalo jej však Slunce a jeho vliv 
na naši planetu. Přestože bylo jeho pozorování opět precizní, jeho domněnky se 
nepotvrdily. Na poli astrofyziky byl spíše objevitel slepých uliček,“ říká v rozhovoru 
Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, velitel stroje na zázraky.
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M
Mendela velmi zajímaly astrofyzikální 

jevy. Máme jej považovat také za astro-

noma?

Mendel sám sebe považoval především  

za meteorologa. Během života totiž publi-

koval třináct prací, z nichž devět je věno-

váno právě meteorologii. Výzkum počasí 

jej ale přivedl ke sledování slunečních 

skvrn. Podobně jako řada jiných učenců 

té doby jim totiž mylně přičítal zásadní 

vliv na počasí, dokonce i to místní. O jak 

dlouhou pozorovací řadu šlo, nevíme, 

zachovány jsou pouze fragmenty z roku 

1882. Shodou okolností z doby nejvyšší 

sluneční aktivity, takže skoro vždy na 

povrchu Slunce viděl nějakou skvrnu nebo 

jejich skupinu. Jestli se ale díval i na noční 

oblohu, bohužel nevíme. 

Někdy se uvádí, že také přispěl k prvním 

úvahám o vlivu Slunce na Zemi.

To je myslím odvážné tvrzení. Spolu s dal-

šími pozorovateli ale poukázal na zjevnou 

souvislost mezi velkou skupinou skvrn, 

která 17. a 18. listopadu 1882 procházela 

centrem slunečního disku, a rozsáhlou 

polární září sledovanou jak z Evropy, tak  

i Severní Ameriky. V některých, tehdy  

ještě vzácných, elektrospotřebičích se 

dokonce indukoval elektrický proud, který 

rušil telegraf nebo dokonce dokázal roz-

svítit žárovku.

Dochovaly se nějaké jím používané  

dalekohledy?

V Mendelově muzeu dodnes uchovávají 

astronomické knihy, které studoval  

a vepsal do nich údaje svých měření  

o Slunci a Měsíci. Dochovaly se také 

sluneční hodiny a zrcadlový dalekohled. 

Jedná se o stále funkční reflektor (tzv. 

brachyteleskop), s jehož pomocí zakres-

loval vzhled povrchu Slunce. Vtipné je, 

že podkladem pro rozbor jeho vlastní 

DNA byl jeho vlas nalezený v jedné z jeho 

nejoblíbenějších knížek: Astronomie od 

Johanna Josepha Littrowa. 

Prý má i planetku...

Za to ale vděčíme Antonínu Mrkosovi,  

který ji poprvé zpozoroval v únoru 1980  

v observatoři Kleť, nacházející se v jižních 

Čechách. Oběh planetky Mendel (3313) 

kolem Slunce trvá čtyři roky a čtyři měsí-

ce. Zajímavou náhodou je také fakt, že 

svou velikostí odpovídá průměru města 

Brna. Planetka patří do rodiny Eunomia, 

do které náleží několik tisíc těles z oblasti 

mezi Marsem a Jupiterem. Původně se 

zde totiž pohyboval objekt o průměru asi 

280 kilometrů, který se po srážce s jiným 

objektem roztříštil na několik větších  

a bezpočet menších těles pohybujících se 

po podobných dráhách. Jsou to obecně 

kamenná, relativně světlá tělesa se stopa-

mi niklu a železa.

A dokonce se dostal i na Měsíc!

Ano, jedná se o kráter Mendel o průměru 

138 kilometrů. Bohužel jej nemůžeme ze 

Země spatřit, protože leží na odvrácené 

straně. Mendelovo jméno ale nalezneme 

i na sousední planetě. Marsovský kráter 

Mendel je sice menší než ten na Měsíci 

(má průměr 79 kilometrů), nachází se však 

v zajímavé oblasti Marsu zvané Terra Cim-

meria, nedaleko jižního pólu této planety. 

Ve zmíněných místech se podařilo nalézt 

stopy ukazující na skutečnost, že se zde 

dříve s velkou pravděpodobností nacháze-

la tekoucí voda. Vědci se také domnívají, 

že právě tato oblast je vůbec nejpříhod-

nější pro hledání stop vedoucích k výskytu 

života.

A nějaká další souvislost Mendela  

s vesmírem?

Ještě jedna by tu byla... Téměř všechny 

prvky jeho těla (stejně jako každého jiné-

ho člověka) byly vytvořeny ve hvězdách  

a mnohé dokonce prošly několika super-

novami. Zbytek vznikl před 14 miliardami 

let, během tzv. velkého třesku. M

Mendelovy záznamy skvrn na Slunci z roku 1882

ASTRONOMIE
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Čím se proslavil Johann Gregor Mendel,  

to je nám všem víceméně známo. Přesto 

nám uniká podstatná část jeho života.  

Jak a kdy asi ráno vstával, jaké tváře 

nejčastěji vídal, co a jak jedl a pil, co mu 

asi chutnalo... Počkat, ale o tomto si přece 

jen představu udělat můžeme!

V archivu Mendeliana MZM se totiž 

dochovala svého času slavná a oblíbená 

kuchařská kniha paní Luisy Ondráčkové, 

která od mládí sloužila v augustinián-

ském klášteře na Starém Brně. Podle její 

kuchařky můžeme připravit stovky, ba  

i tisíce různých pokrmů a pochoutek  

a okusit vůně i chutě, které se linuly chod-

bami kláštera a kterými se také nechal 

vést Johann Gregor až do refektáře  

k prostřené tabuli. A nejde jen o samotné 

recepty. Díky kuchařské knize zjistíme, jak 

asi v klášteře mohlo vypadat stolování, 

a to jak běžné každodenní, tak sváteční, 

postní i při největších hostinách. Můžeme 

si udělat dobrou představu z náčrtů jídel-

ních menu, co se běžně podávalo k obědu 

a večeři, v postní den či v den slavnostní. 

Narazíme také na různé pojmy, které nám 

dnes už mnoho neříkají a jejichž běžný 

dobový význam se nám poněkud vytratil. 

Dokážeme si ještě odvodit třeba takovou 

utlučeninu nebo míšeninku a vytušíme, co 

by mohla být sedlina. Ovšem třeba častá 

přísada maraschina je už větší oříšek: byl 

to totiž ve své době oblíbený italský třeš-

ňový likér. Nebo dnes prakticky neznámý 

název breton označoval tehdy běžné 

potravinářské barvivo a natron, to je zas 

obyčejná jedlá soda. M

Kniha Kuchařka pro Mendela je k dostání  

v prodejně Dietrichsteinského paláce MZM 

nebo na e-shopu  

www.mzm.cz/e-shop

doBroU chUť, 
gregore!

text: Moravské zemské muzeum, ilustrace: Vendula Chalánková, foto: Martina Oravcová

Pojďte blíž! Nahlédněte pod pokličku klášterní kuchyně i Mendelova soukromého života. 
Pomůže vám k tomu nové vydání knihy Kuchařka pro Mendela, jejíž autorkou je někdejší 

hospodyně augustiniánského kláštera Luisa Ondráčková, která se o mnichy starala  
na počátku 20. století. Nový půvabný kabát prvorepublikové kuchařce obléklo 

výtvarnické duo Vendula Chalánková a Ján Obyšovský.
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Hrachový puding
Uvař 14 dkg čistého loupaného hrachu 

a sítem jej přetři. V míse umíchej 5 dkg 

másla, do něho při míchání přidávej po 

jednom 3 žloutky a po lžíci přelisovaný 

hrách, dále 2 lžíce rozpuštěné slaniny, 

3 lžíce sladké smetany, trochu soli, 

naposled z 3 bílků sníh a lžíci strouha-

né žemle. Formu vymaž máslem, vysyp 

moukou, dej do ní připravenou míšenku 

a nechej v páře ¾ hodiny vařit. Pak pu-

ding vyklop na mísu, posyp cibulí nebo 

polij rozpuštěným máslem a podávej 

jako příkrm k masu. 

pozn. Jakkoli je tento recept pro Men-

dela příznačný, on sám jej asi nejedl. 

Hrášková jídla totiž neměl rád.

Líni nadívaní
2 líny oškrab, vykuchej a oprané nechej 

okapat. Zatím si připrav nádivku takto: 

Umíchej 9 dkg másla, asi 14 dkg v mléce 

namočených, dobře vymačkaných 

žemlí, 2 celá vejce, jemně sekanou cit-

ronovou kůru, drobně krájenou zelenou 

petrželku, na másle udušené šalotky, 

dle potřeby osol, dobře promíchej a tím 

nadívej líny. Pak každého sešij, vlož do 

kastrolu, na ně nalij koflík bílého vína  

a ½ koflíku dobrého octa, pak na kaž-

dou rybu polož kousek másla, přidej sůl 

a muškátový květ a takto upravené ryby 

poklicí pokryj a nechej dusit asi ½ hodi-

ny. Líny vyndej, šťávu moukou zahusti  

a podávej k rybám. 

Jahodové koláče
Dej na vál 28 dkg mouky a rozdrob do ní 

21 dkg másla. K tomu přidej 4 žloutky, 3,5 

dkg cukru a dvakrát na hrot nože sko-

řice. Vše zpracuj v pěkné těsto; hotové 

rozválej v placku jako malík tlustou a z ní 

kulatou formou vypichuj koláče. Ty klaď 

na suchý plech a kraj pomasti rozšleha-

ným vajíčkem. Pak vyválej kousek těsta na 

tenký váleček a na okraj každého koláče 

přilep. Když jsi se všemi hotova, nechej je 

pěkně do žluta péct. Na upečené urovnej 

doprostřed jahody s cukrem dle potřeby 

promíchané a udělej z nich na koláčích 

kopečky. Ušlehej ze 4 bílků sníh, do něho 

zamíchej 24 dkg cukru a každý koláč jím 

celý potáhni, pak je dej ještě opéct. Upe-

čené posyp cukrem. Když nejsou jahody, 

potři středy jakoukoliv zavařeninou, na ni 

poklaď hrozny, též nějaké hrozny zapíchni 

po stranách a dej péct.
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Slavnému zakladateli genetiky bude 

možné při oslavách 200. výročí jeho 

narození připít i jeho pivem. Jmenuje se 

Mendelbier a je to chutný pivní speciál.  

Na popud Mendelovy univerzity jej vaří  

v brněnském Pivovaru Moravia. Ne, tento 

ležák není zelený jako známé zelené pivo, 

které vyrábějí pivovary na Zelený čtvrtek 

k oslavám příchodu jara. A ne, není v něm 

ani kulička hrachu. Gregora Johanna Men-

dela ale rozhodně připomíná.

Jedinečnou chlebnatou chuť mu dává 

žitný slad. „Mendel se proslavil křížením 

hrachů. My jsme jeho vědeckou činnost 

Mendelovi lze připít jeho piveM,  
je to chutný ležák!

text: Valdimír Klepáč, foto: Pivovar Moravia

napodobili tím, že jsme zkombinovali dva 

různé druhy sladů,“ uvedl Tomáš Gregor  

z Ústavu technologie potravin na Agrono-

mické fakultě. Spolu s vedením pivovaru 

vybral pro Mendela české chmely Premi-

ant a žatecký červeňák. Pivovar uvařil v 

roce 2020 dvě zkušební várky, tedy 12 000 

litrů tohoto piva. Protože je o tento ležák 

zájem, letos ještě výrobu tohoto pivního 

speciálu mírně navýšil. Jeho vedení ale 

počítá s tím, že při oslavách narozenin 

slavného genetika poteče Mendelbier  

v Brně proudem. „Na Johanna“ si lze zajít 

do pivovarské restaurace v Medlánkách, 

čepuje se v restauraci Zelená kočka  

v Kounicově ulici a neschází ani v Piváriu 

ve Dvořákově ulici. Ležák, který má Men-

dela zobrazeného na etiketě, nechybí ani 

na společenských akcích Mendelovy uni-

verzity. žádná krčma, kam se za Mendela 

chodilo v Brně na pivo, už podle znalců 

zlatavého moku neexistuje. Kvalita piva 

se ale prý od těch časů díky moderním 

technologiím podstatě zlepšila.  

Jiří Sojka z Pivovaru Moravia dokonce 

tvrdí, že tehdejší a současné pivo dělí 

světelné roky. A jak to měl slavný opat 

s pivem? Existuje jen jediný historický 

záznam spojující Mendela s pivem a pře-

kvapivě i s hudebním skladatelem Leošem 

Janáčkem. Když se stal Mendel opatem, 

uspořádal v augustiniánském klášteře 

oslavu. Dorazili na ni nejen členové řádu, 

ale také chudí a talentovaní studenti, 

jimž klášter zajišťoval ubytování a stravu. 

Nescházel mezi nimi ani budoucí hudební 

génius. Mendel si tehdy poznamenal, že 

mladý Janáček, který o životní dráze skla-

datele jen snil, tehdy vypil na jeho počest 

máz piva. Jakého, to je jedno z historic-

kých pivních tajemství, které se již patrně 

nikdy nepodaří objasnit... M

S

PIVO
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Nová stálá expozice Mendelova muzea  

Genetika aneb podivuhodná cesta do 

jádra buňky cílí především na studenty 

středních a vysokých škol, kteří si mohou 

zopakovat a zároveň rozšířit základní 

poznatky z genetiky a molekulární biologie. 

Většina expozice je však snadno srozumi-

telná laikovi a obsahuje prvky vhodné i pro 

rodiče se školou povinnými dětmi.  

Autoři si především přejí, aby návštěvník 

odcházel s pocitem, že genetika není jen 

složitá věda, ale je i krásná, inspirativní  

a aktuální v životě každého z nás.

Expozice se dělí do pěti tematických 

celků – místnost Nobelistů, Buňka,  

Chromozomy, Mendelovská a nemende-

lovská dědičnost a Molekulární biologie. 

Témata jsou vysvětlena nejen v textu, 

ale především pomocí interaktivních 

prvků, modelů a aplikací v dotykových 

obrazovkách. Muzeum se nachází  

v areálu augustiniánského opatství  

na Mendlově náměstí. 

Více na 

www.mendelmuseum.muni.cz 
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Mendel Festival 2022 se koná pod záštitou UNESCO+, prezidenta ČR Miloše Zemana, Senátu Parlamentu ČR, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, ministra fi nancí Zbyňka Stanjury, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka, ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, ministra zahraničí Jana Lipavského, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, primátorky města Brna Markéty 
Vaňkové, starosty MČ Brno-střed Vojtěcha Mencla, hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a emeritního rektora UK Tomáše Zimy.VSTUP 

VOLNÝ

Součást programu: Navštivte Mendelův pokoj - Prohlédněte si Mendelův rukopis - 

Obdivujte originál obrazu sv. Augustin od Rubense (1639) ad. Kompletní program festivalu 
v Brně i v partnerských městech najdete na mendelje.cz nebo mendel.brno.cz.

V roce 2022 slavíme 200 let 
od narození G. J. Mendela.

Buďte u toho!
mendelje.cz

17–24 • 7 • 2022 • BRNO
středa 20. 7. od 19:00  — kostel sv. Augustina

pátek 22. 7. od 19:00  — bazilika Nanebevzetí Panny Marie a Mendlovo náměstí

sobota 23. 7. od 13:30  — Mendlovo náměstí 

neděle 24. 7. od 14:00  — Starobrněnské opatství a Místodržitelský palác

čtvrtek 21. 7. od 19:00  — bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Brno Contemporary Orchestra

Leoš Janáček: Glagolská mše
Tigran Mansurjan: Orhnerg – Nahapet Bari (světová premiéra)

Miloš Štědroň: Magnum Mysterium (světová premiéra opery)

Filharmonie Brno a Český filharmonický sbor Brno

Ensemble Opera Diversa

Dagmar Šašková a kolektiv

Kool & the Gang (USA)

Ewa Farna

ToP Dream Company

Musica figuralis

Bombarďák • Lipo • Thom Artway • Jamaron • 
Lake Malawi • Kateřina Marie Tichá & Bandjeez • 
Barbora Poláková • B-Side Band ft. Jay Delver 
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kde se MůŽete
potkat?

15. 6.—30. 9. 
Brno očima G. J. Mendela 

Exteriérová výstava na dělovém bastilonu po-

řádaná Muzeem města Brna na Špilberku vás 

zavede do Brna, které obklopovalo Mendela. 

Představí, jak vypadaly budovy, jakou tvář 

měly ulice a náměstí, kudy Mendel chodíval.

po celé léto
Hráškohraní aneb 12+1 podob Mendela  

s Knihovnou Jiřího Mahena

Zábavná stezka plná úkolů a zábavy  

pro rodiny, která přiblíží život a záliby Men-

dela všem věkovým kategoriím. A pozor, na 

jednotlivých stanovištích jsou připravené  

i tematické karty, za něž vás čeká v knihovně 

odměna. 

po celé léto  
Botanická zahrada Přírodovědecké  

fakulty MU 

Botanická zahrada letos oslavuje nejen Men-

dela, ale i 100. výročí od založení. Komento-

vané prohlídky a oslavy v průběhu léta vám 

představí mj. propojení se zahradami opat-

ství či hustopečskými mandloňovými sady.

20. 7.—23. 7.    

Mendel Genetic Conference 

Interdisciplinární vědecká konference přivítá 

špičkové světové vědce z oblastí biologické  

a lékařské genetiky, genetiky rostlin a živoči-

chů, etiky a mikrobiologie.

do 1. 8.  
Výstava v zahradě Senátu 

Hvězdárna a planetárium Brno ve spolupráci  

s National Geographic přináší příběh  

Mendela do Prahy. Setkat se s ním můžete  

ve Valdštejnské zahradě.

15. 8.—25. 9.  
Výstava Gregor Johann Mendel neznámý 

Výstava na Moravském náměstí nabídne vý-

klad jednoho z největších vědeckých objevů 

a život vědce v průběhu času. Připomene též 

osobnost Hugo Iltise, zakladatele Mendelova 

muzea v Brně a ve Virginii (USA).

9.—11. 9.   
Festival vědy  

Ty nejlepší vědecké instituce, muzea  

a science centra z Jihomoravského kraje 

předvedou na jednom místě, jak zábavnou 

a důležitou práci dělají. Letos v prostorách 

brněnského výstaviště opět pod taktovkou 

Hvězdárny.

prograM 2022
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www.hvezdarna.cz


