
Mendelův rodný dům stojí za prázdninovou návštěvu 

 

Nadace Rodný dům J. G. Mendela založili starosta obce Vražné Ing. Vladimír Nippert, 

jednatelka Mendelova spolku v Hynčicích a tehdejší vedoucí Mendeliana Moravského 

zemského muzea dr. Anna Matalová. S podporou Evropské unie se Moravskoslezskému kraji 

podařilo Mendelovo rodné stavení zachránit. Rekonstrukce Mendelova statku i jeho vnitřní 

expoziční řešení zvou k návštěvě zejména o prázdninách, kdy Mendel doma u rodičů slavil 

své narozeniny na svátek Marie z Magdaly, dne 22. července. Na statku se vystavují 

zemědělské stroje a nářadí, v obytném stavení je instalována výstava o G. Mendelovi, kterou 

připravilo Mendelianum Moravského zemského muzea. Stodola, maštal, chlévy a stáje dnes 

slouží kulturním potřebám, které využívají turisté i uživatelé cyklostezek. Naproti Mendelově 

statku přes silnici a potok Vraženku stojí zachovalá základní škola, kterou vybudovali 

hynčičtí pro své děti, aby nemusely chodit do školy až do Vražného. Farností spadají slezské 

Hynčice do moravského Vražného, jehož kostel sv. Petra a Pavla uchovává původní mobiliář 

včetně křtitelnice z Mendelovy doby. Za kostelem je hřbitov, kde odpočívají Mendelovi 

rodiče a sourozenci. Jméno Mendel se na hřbitově vyskytovalo často, ale mnoho náhrobků se 

nedochovalo a ty, co se dochovaly, nestojí na svém původním místě. Symbolický recentní 

náhrobek Mendelovy rodiny u vstupu do hřbitova byl zřízen pro zmírnění křivd, které nastaly 

v důsledku 2. světové války. Pískovcový kříž u kostela z 18. století vítal zbožný venkovský 

lid, který byl těžce vázán robotou jako Mendelův otec. Pole trpěla podmáčením, sklizeň se 

nesnadno uchovávala před hnilobou. Kolem Hynčic bylo hodně luk a ovocných stromů, 

z nichž některé přežily dodnes. Bez mimořádné píle a vytrvalosti tam bylo živobytí svízelné, 

bez pevného zdraví nemožné. Mendelův nejistý zdravotní a materiální stav nakonec rozhodl, 

že po studiu v Lipníku, Opavě a Olomouci opustil svou rodnou obec a od svých 21 let až do 

své smrti žil s námi v Brně, které proslavil svým objevem elementární koncepce dědičnosti. 
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