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MENDEL 190 
 

Výstava u příležitosti 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela, zakladatele 
světové genetiky 

 

Národní technické muzeum ve spolupráci s Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity pořá-

dá výstavu k 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky „Mendel 190“. 

Výstava Mendel 190 chce nejen vzdát hold otci genetiky, geniálnímu augustiniánovi, jenž díky svému 

úsilí posunul biologii mílovými kroky vpřed, ale také seznámit návštěvníky se základy genetiky. Gene-

rální ředitel NTM Karel Ksandr konstatoval: „ Kdyby se v době Mendelově již udělovala Nobelova cena, 

jistě by ji Gregor Johann Mendel získal za objev dvou zákonů, které tvoří základ světové genetiky.“ 

 

Postava Gregora Mendela Vás na výstavě provede milníky jeho života, vědeckým bádáním, 

a dá Vám nahlédnout i do vizí budoucnosti. Na výstavě budou k vidění i osobní insignie a monstrance, 

které tento nejslavnější augustiniánský opat používal. Všechny předměty pochází převážně z 19. století 

a jsou zapůjčeny z augustiánského opatství na Starém Brně. 

 

V rámci výstavy bude poprvé a zcela mimořádně pro veřejnost vystaven také originál rukopisu 

Gregora Johanna Mendela „Pokusy s rostlinnými hybridy“. V tomto rukopise Mendel definoval pomocí 

matematických principů i principy dědičnosti jak pro rostliny, tak i pro živočichy. Položil tak základ 

světové genetiky. Uvedená vědecká práce stála na počátku zrodu vědního oboru genetiky. Tento unikát 

se na naše území, do místa svého vzniku, vrátil po dlouhých 25 letech. 

 

Výstava bude veřejnosti na půdě Národního technického muzea zpřístupněna v den Mendelova 

narození, tj. 20. července a potrvá do 28. října 2012. 

 

Záštitu nad výstavou laskavě převzali:  

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. - předseda Akademie věd ČR  

a ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA – starobrněnský opat 
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Konečně byla po neskutečných 74 letech budova Národního technického  
muzea dokončena, a to a jen pro potřeby tohoto muzea! 

 
U této příležitosti bychom rádi vyzdvihli i další významnou, ba přímo historickou událost pro 

Národní technické muzeum, a to ukončení celkové rekonstrukce budovy NTM. Budova Národního 
technického muzea se díky celkové rekonstrukci stává tím, čím měla od samého počátku být, 
a to institucí schraňující a prezentující exponáty technického charakteru spjaté s naším státem. 

  
Podle projektu architekta Milana Babušky začala výstavba muzea na podzim 1938 a měla být 

a také jako válečné provizórium byla ukončena v roce 1942. Budova však nebyla dokončena v souladu 
se záměrem architekta. Budova muzea do počátku 90. let 20. století nesloužila ze dvou třetin svému 
účelu, pro který byla navržena a vybudována.  

Od roku 2003 do roku 2012 NTM realizovalo celkem 3 etapy rekonstrukce v celkovém objemu 
410 mil.Kč. Akce byla financována v rámci programu „Péče o národní kulturní poklad“. Teprve nyní 
zhruba po 70letech budova Národního technického získává podobu a naplňuje v celém rozsahu svoje 
poslání podle záměru architekta Milana Babušky. 

V rámci rekonstrukce došlo k vybudování anebo znovuobnovení celkem 12 sálů pro stálé expo-
zice s plochou cca 8.300 m² a 2 sálů pro krátkodobé výstavy s plochou cca 960 m². V těchto prostorách 
jsou průběžně budovány nebo obnovovány stále expozice. Nové expozice jsou taky realizovány v rámci 
programu „Péče o národní kulturní poklad“.  Budova byla veřejnosti zpřístupněna v únoru 2011, 
a to včetně prvních pěti stálých expozic a dvou výstav. Do dnešního dne Národní technické muzeum 
navštívilo přes 400 tis. návštěvníků. Pro rok 2012 plánujeme zpřístupnění dalších tří expozic a v roce 
2013 budou dokončeny poslední tři stálé expozice.         

Dále byl v souvislosti s rekonstrukcí zmodernizován konferenční sál s kapacitou cca 100 osob 
a dvě zasedací místností. Pro návštěvníky je k dispozici restaurace a připravuje se zprovoznění prodejny 
upomínkových předmětů a odborné literatury. V provozu je parkoviště pro návštěvníky a bezbariérový 
přístup do budovy.  Byly vybudovány samostatné prostory pro archiv dějin věd a techniky a pro kni-
hovnu NTM. Restaurátorské a konzervátorské dílny získaly pro svou činnost nové prostory a rekon-
strukcí prošly i všechny kancelářské místnosti.   

 
Rekonstrukci budovy NTM projektoval Ing. Arch. Zdeněk Žilka se svým ateliérem, který 

poznamenává: „Poprvé jsme se setkali s rekonstrukcí novodobé, železobetonové, přísně utilitární 
budovy, jejíž realizaci poznamenala nepřízeň doby (1938 až 1942). Z původních plánů jsem viděli 
v prováděcích detailech záměry architekta, jež se rozcházely s realizovanou skutečností v roce 1942, kdy 
se budova otvírala nikoliv jako muzeum, ale jako centrální úřad (Protektorátní ministerstvo pošt). Bylo 
velmi podnětné sledovat základy funkcionální architektury dotvořené již nerealizovanými klasickými 
stavitelskými detaily s výraznými prvky stylu art déco skicovanými nebo na pauzák exaktně 
vykreslenými vlastní rukou architekta Babušky. A stálé srovnávání se skutečností nás v pokoře dovedlo 
k respektu jeho rukopisu a obnově prostorového konceptu budovy a převzetí materiálového řešení 
rozhodujících detailů! Po dobu 10 let byla naše práce spojená s obnovou budovy Národního technického 
muzea, tak dlouho trvala jeho rekonstrukce rozložená do 3 etap. Možná nám bude smutno...!“ 

 


