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Jindřich Wankel – otec
moravské archeologie
PraÏsk˘ rodák, doktor medicíny Jindﬁich Wankel (15.6.1821 – 5.4.1897), byl jiÏ od mládí ovlivÀován sv˘m otcem,
kter˘ se zab˘val pﬁírodovûdou. Po jeho smrti byl potom veden matkou k vlasteneckému uvûdomûní. V roce 1839
zaãal studovat filosofii, kde se setkal také s Karlem Havlíãkem Borovsk˘m. Pozdûji se ale rozhodl pro studium lékaﬁství, které ukonãil na praÏské univerzitû roku 1847. Jak bylo zvykem, zÛstal na lékaﬁské fakultû je‰tû dal‰í rok,
aby dosáhl doktorátu chirurgie. V r. 1848 se stal svûdkem revoluãních událostí v Praze. Pracoval zde v nemocnici
MUDr. Jindﬁich Wankel. u Milosrdn˘ch bratﬁí na Starém Mûstû, kam byli odváÏeni ranûní z bitevní linie.
Po uklidnûní pomûrÛ se rozhodoval
o pﬁí‰tích plánech. PﬁestoÏe obdivoval
krásu staré Prahy, zaznamenal si do poznámek: „Vnitﬁní hlas mi napovídal –
Praha se nestane tv˘m osudem, ty musí‰ daleko, abys dosáhl svého ‰tûstí!”.
A touto vytu‰enou dálkou se pozdûji
stala Morava. Poznal ji na cestû do
Vídnû r. 1847 a byl nad‰en její krásou.
Prostﬁednictvím pﬁítele Ludvíka
Waltera, kter˘ byl hutním adjunkterm
v Salmov˘ch Ïelezárnách, získal u stejného zamûstnavatele v roce 1849 místo
hutního lékaﬁe. V pﬁí‰tím roce se ‰Èastnû oÏenil a jeho národnû uvûdomûlá
a vzdûlaná Ïena mu byla nejlep‰í spoleãnicí a pomocnicí pro cel˘ jejich spoleãn˘ Ïivot. Rodina bydlela v Blansku
v podzámãí (nyní Lidová ‰kola umûní –
na stûnû je pamûtní deska J. Wankla).
Dr. Wankel byl nejen znamenit˘m
hutním i osobním lékaﬁem Salmovy
rodiny, ale získal si velkou oblibu
i u dal‰ích chudobn˘ch pacientÛ, které
léãil zdarma. Jeho zájem o pﬁírodní vû-
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dy ho zaujal natolik, Ïe se pozdûji stal
rovnûÏ proslul˘m odborníkem svûtové
povûsti v oborech prehistorie a speleologie. Kostí z pravûku bylo tehdy
v místních jeskyních takové mnoÏství,
Ïe je nemajetní sbírali a prodávali cukrovarÛm na v˘robu spódia. Wankel zaãal jako první s vykopávkami pro vûdecké úãely. Podaﬁilo se mu rekonstruovat celou ﬁadu koster jeskynních zvíﬁat. Své nálezy peãlivû stﬁádal a stal se
prvním zakladatelem tohoto odvûtví.
Odbornû o‰etﬁené nálezy uchovával
v podzámeckém domû, kde mûli od r.
1854 k tûmto exponátÛm pﬁístup zejména znalci i zahraniãní specialisté.
Lékaﬁská profese Wankla mûla k antropologii blízk˘ vztah, ale nestala se
jeho hlavním Ïivotním cílem. Rád se
vracel do Moravského krasu ke sv˘m
nalezi‰tím. První velk˘ v˘zkum zaãal
v jeskyni B˘ãí skála u Kﬁtin, kde objevil nesmírnû bohat˘ archeologick˘ nález v letech 1867 aÏ 1869, tj. první
osídlení ãlovûka z doby kamenné.
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K nejznamenitûj‰ím objevÛm pak patﬁil pozdûj‰í nález pohﬁebi‰tû z doby
hal‰tatské na témÏe místû. Neménû v˘znamné jsou jeho dal‰í nálezy tohoto
druhu z jeskynû V˘pustek u Kﬁtin, jeskynû KÛlna u Sloupu a v jeskyni
Pekárna.
KdyÏ se Wankel chystal odejít na
odpoãinek, nevûdûl kam umístit rozsáhlou sbírku v poãtu kolem 30 tisíc
kusÛ. Marnû jednal s pﬁedstaviteli tehdej‰ího nûmeckého Franti‰kova muzea
v Brnû, nenalezl pochopení ani
v Národním muzeu v Praze. Souhlasil
s nabídkou opata Kalivody z Rajhradu,
av‰ak jeho náhlé úmrtí tento zámûr
zmaﬁilo. Za situace, kdy byl tísnûn˘
v˘povûdí ze sluÏebního bytu i za finanãní nejistoty, získali archeologové
z Vídnû jeho sbírku za 12 tisíc zlat˘ch.
Exponáty jsou zde uloÏeny dodnes.
Rozlouãení s Blanskem bylo okázalé. Byl jmenován ãestn˘m obãanem
mûsta, nyní je po nûm pojmenováno
blanenské námûstí, má svoji bystu

v Moravském krasu a pamûtní desky
pﬁipomínají stále místa, kde pÛsobil.
O krasovém okolí a prehistorick˘ch
nálezech napsal knihu „Obrazy z moravského ·v˘carska a jeho minulosti”,
vydanou ve Vídni v r. 1882. Wankel se
r. 1883 pﬁestûhoval do Olomouce
k dceﬁi, provdané za spisovatele a spoluzakladatele Vlasteneckého muzejního spolku J. Havelky. Sbírky mimoﬁádn˘ch hodnot olomouck˘ch vlastencÛ se staly také podnûtem pro uspoﬁádání slavné praÏské Národopisné v˘stavy ãeskoslovanské r. 1895. Po záchvatu mrtvice a zlomení nohy se
Wankel této v˘stavy jiÏ nemohl zúãastnit.
Na jeho vlasteneckou ãinnost navázaly jeho dcery, které se vûnovaly národopisu a literatuﬁe. Nejv˘raznûj‰ího úspûchu pak dosáhl jeho vnuk profesor Karel
Absolon, kter˘ se zaslouÏil o mnoho
cenn˘ch objevÛ v Moravském krasu
i v cizinû.
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