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Na zaãátku léta tohoto roku byla vystavená v brnûnském Anthroposu busta s podobiznou
„Princezny z B˘ãí skály u Adamova, tzv. Wankelovy princezny”. 

Lebka a pravdûpodobná podoba 
„princezny”.

Lebka „princezny”. Foto: Jan Cága 

Tato busta s podobou asi tfiicetileté
Ïeny je dílem antropoloÏky Evy
Vaníãkové, která z lebky nalezené
v roce 1872 otcem moravské archeo-
logie Jindfiichem Wankelem, napfied
udûlala vûrnou kopii, na kterou se
vrstvily umûlé tkánû na místa, která
formují základní podobu tváfie. Toto
se stalo základem pro sochafie
Ondfieje Bílka. Ten vyrobil bustu bar-
vy slonové kosti, a tak mÛÏeme 
nahlédnout do tváfie v˘znamné osob-
nosti Ïijící pfied 2 500 lety. Pro 
náv‰tûvníky Anthroposu je to urãitû
nûco nového a atraktivního, vidût po-
dobu takto, „v reálu”. Víme, Ïe mûla
drobné poranûní na hlavû, coÏ ale
z ãásti zakr˘valy vlasy. Co nevíme, je
barva oãí a barva vlasÛ. Nicménû
podle Petra Kostrhuna, kter˘ mi po-
skytl svÛj ãas a v‰e mi odvyprávûl,
byla ve star‰í dobû Ïelezné populace
západní a stfiedoevropská. Sídlili zde
pfiedkové KeltÛ a mÛÏeme pfiedpo-
kládat, Ïe Ïena proto mohla mít 
napfiíklad hnûdé vlasy a hnûdû nebo
zelené oãi.  Celá rekonstrukce trvala
pfiibliÏnû tfii mûsíce. 

Na moji otázku, proã zrovna rekon-
strukce lebky „Wankelovy princez-
ny” mi pan Petr Kostrhun, vedoucí
Centra kulturní antropologie sídlící
v Pavilonu Anthroposu, sdûlil, Ïe ná-
lez Jindfiicha Wankela v roce 1872
v B˘ãí skále byl jedineãn˘ a nejvût‰í
v Evropû. UÏ samotn˘ název B˘ãí
skála vyvolává pfiedstavu ãehosi dáv-
ného, tajemného a honosného.
MnoÏstvím a sloÏením nalezeného
bohatství, aÈ uÏ to bylo velké mnoÏ-
ství zlata, nebo jantar, kter˘ byl v
dobû hal‰tatské (700 - 500 l. pfi.n.l.)

Závûrem slovo Petra Kostruhuna,
vedoucího Centra kulturní antropolo-
gie sídlící v Pavilonu Anthroposu
v Brnû: „Chtûl bych v‰echny ãtenáfie
ListÛ regionÛ pozvat na zaãátku pro-
since k nám, do Brna do Anthroposu
na v˘stavu „Vítejte u neandrtálcÛ”.
Zku‰enosti s rekonstrukcí lebky
„Princezny z B˘ãí skály” nám 
poskytly moÏnost pfiipravit pro vás,
náv‰tûvníky neandrtálce v Ïivotní 
velikosti v takové podobû, kterou 
neuvidíte v Ïádném ãeském muzeu.
TakÏe, chcete vidût, jak vypadali pra-
vûcí lidé? Pfiijeìte se na to podívat.
Více informací na www.mzm.cz.”

Text a foto: Renata Kuncová Polická

velmi cenûn˘m artiklem, Ïádn˘ jin˘
nález na na‰em území toto nepfieko-
nal. S nejvût‰í pravdûpodobností ‰lo
o v˘znamné kultovní místo, kde ved-
le mnoÏství velmi cenn˘ch vûcí bylo 
obûtováno i 40 lidí. Ve své dobû ne-
mûl Jinfiich Wankel k dispozici tako-
vou techniku, jaká je dnes, a proto se
podle nalezen˘ch lebek domníval, Ïe
jde v˘hradnû o Ïeny. Jak bylo ale mo-
derními antropologick˘mi metodami
zji‰tûno, ne‰lo v˘hradnû o Ïeny, ale
i o mladé muÏe a dûti. Také se v du-
chu romantizmu domníval, Ïe objevil
pohfieb velmoÏe, jemuÏ byli tito lidé
obûtováni. U lebky „Wankelovy prin-
cezny” byly nalezeny honosné zlaté
‰perky, mimo jiné pod lebkou velké
kruhové zlaté, tepané náu‰nice/záu‰-

nice. Ze zaãátku vzhledem k velikos-
ti se vûdci domnívali, Ïe jde o ãelen-
ku. Podle nálezÛ u lebky „Wankelovy
princezny” je pravdûpodobné, Ïe ‰lo
o osobu blízkou velmoÏi, protoÏe zla-
tem se zdobili jen ti, ktefií mûli vyso-
ké spoleãenské postavení. Mohla to
b˘t tedy knûÏka nebo manÏelka vel-
moÏe, která byla obûtována pfii 
pohfiebním rituálu spoleãnû s ostatní-
mi. Pohfieb hal‰tatského velmoÏe 
namaloval v roce 1946 Zdenûk
Burian. Originál vlastní Absolonova
rodina v USA, Moravské zemské mu-
zeum má k dispozici pouze fotokopii
známého obrazu. 

Jindfiich Wankel chtûl 11 rokÛ po
nálezu poklad prodat, ale bohuÏel,
tehdej‰í Národní muzeum v Praze,
ani Franti‰kovo muzeum (dne‰ní
Moravské zemské muzeum Brno) ne-
mûli zájem. Wankel tedy v‰e prodal
do Vídnû do Pfiírodovûdeckého mu-
zea a to za cenu tehdej‰ích 20 000 zla-
t˘ch. Neprodal ale tfii vûci, a to:
Lebku „Wankelovy princezny”, dut˘,
kovov˘ prsten a lebku jeskynního
medvûda. Tyto tfii pfiedmûty dnes
vlastní jako pozÛstalost Karla
Absolona (vnuka Jindfiich Wankela)
Moravské zemské muzeum v Brnû. 

Rekonstrukce lebky byla jedním
z impulzÛ k napsání nové monografie
o B˘ãí skále. Publikace nese název
Jeskynû B˘ãí skála ve sv˘ch dûjích
a pradûjích a podíleli se na ní archeo-
logové Martin Oliva, Martin Golec,
Petr Kostrhun a kartograf Radim
Kratochvíl. V publikaci jsou nové po-
znatky, fenomén B˘ãí skály je zde 
popsán z archeologického, antropolo-
gického a historického kontextu. 

Princezna z B˘ãí skály u Adamova 
a pozvání do Anthroposu


