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JUBILEUM OTCE MORAVSKÉ ARCHEOLOGIE

27. ROČNÍK DRAKIÁDY V BOŘITOVĚ
KDY: 25. 9. 2021 
KDE: Na letišti v Bořitově – na jeho horním konci
 (GPS 49°26‘3.100“N 16°35‘32.933“E) 
V KOLIK: 12.00 –17.00 hod.
Po celou dobu občerstvení a možná opět tombola o zajímavé ceny. 
Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena.
Podle předpisu musejí všichni při pouštění draků používat nejdelší lanka/šňůry 100 m.
Parkování je možné také po pravé straně příjezdové komunikace.
Na drakiádu v Bořitově se sjíždí letci z celé republiky a i ze zahraničí. Také je to v současné době jedna 
z mála drakiád, kde můžete vidět soutěže v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit!

Pokračování ze str. 8
pohnutých okolností odváží nakonec 
malíře sestra Amálie v létě 1871 z Blan-
ska do Prahy a Mánes zde 9. prosince 
téhož roku zemřel. V Blansku po něm 
zůstal návrh praporu čtenářsko zpěvác-
kého spolku Rastislav, o jehož založení 
se Wankel i členové jeho rodiny vý-
znamně zasloužili.
 V průběhu let získal lékař mezi pa-
cienty značnou oblibu. Měli ho rádi  
a vážili si ho zejména chudí lidé. Jeho 
zaměstnavatelé, knížata Hugo Karl 
Eduard Salm Reifferscheidt Raitz  
a posléze i jeho syn Hugo Karl Franz 
jej v bádání podporují a on sám s tro-
chou nadsázky říká, že se mu po létech 
dřiny konečně podařilo získat „sine-
kuru šéflékaře“, aby se mohl naplno 
věnovat bádání a lékařskou praxi vy-
konávat již jen v nejnutnějších přípa-
dech. Svojí badatelskou činností se 
uplatnil v řadě vědních oborů, které 
zde není možné ani vyjmenovat, natož 
zhodnotit význam jeho bádání. Uvádí-
me alespoň heslovitě některé z nich.
 Vlastivěda Moravského krasu: 
Wanklovo studium archivních doku-
mentů a pramenů z oboru přírodních 
a společenských věd vyústilo v knihu 
Bilder aus der Mährischen Schweiz 
und ihrer Vergangenheit vydanou  
v roce 1882. Jde o obsáhlou vlastivěd-
nou práci, v níž jsou představeny 
Wanklovy hlavní objevy a která po-
dává ucelený obraz oblasti, kterou 
autor nazval Moravské Švýcarsko. 
Blansku zde udělil titul Brána Morav-
ského krasu.
 Speleologie: Významné jsou jeho 
nálezy v jeskyni u Němčic, ve Sloup-
sko-šošůvských jeskyních a v Rasov-
ně má obrovské zásluhy o objevení 
nových prostor. Dále to byly Wanklův 
závrt u Holštejna, Císařská jeskyně  
u Ostrova, Ostrovská propast, Kate-
řinská jeskyně, propast Macocha, vý-
věr Punkvy, Hugova jeskyně, Ochoz-
ské jeskyně atd.
 Archeologie: Ve Sloupsko-šošův- 

ských jeskyních prováděl vědecký 
průzkum kosterních pozůstatků med-
vědů, hyen, rosomáků, vlků, kun a dal-
ších zvířat. Sestavil téměř kompletní 
kostru lva, objevil lebku jeskynního 
medvěda se zaseknutým jaspisovým 
hrotem, řada jím zkompletovaných 
koster zvířat se objevila na mnoha  
zahraničních výstavách a sklidil na 
tomto poli obdiv největších evrop-
ských odborníků. V Hladomorně  
u Holštejna odhalil vrstvu lidských 
koster, hroty šípů, ostruhy, přezky, 
části nádob a další předměty. Ve Vý-
pustku v Křtinském údolí nalezl sídli-
ště z mladší doby kamenné, další jeho 
archeologické nálezy pak pocházejí  
z Ovčí díry u Holštejna, z Balcarovy 
skály u Ostrova, z Kravské díry u Vi- 
lémovic, z Kateřinské jeskyně v Su-
chém žlebu, z jeskyní Pekárna a Kůlna 
a z dalších lokalit. 
 Wanklův nejslavnější archeologic-
ký nález pochází z jeskyně Býčí ská-
la. Inspirován nálezem sošky býčka 
zahájil zde Wankel v říjnu 1872 vý-
zkum. Nalezl kostry mladých lidí  
(35 žen, 4 muži, 2 děti) se známkami 
násilné smrti, zvířecí kostry, bronzo-
vé žezlo a velké množství bronzových 
a zlatých šperků, amuletů a talisma-
nů, skleněné a jantarové náhrdel- 
níky, pásové kování atd. Objevil též 

dílnu na zpracování bronzu a železa  
a množství dalších předmětů, jejichž 
význam se postupně snaží docenit od-
borníci, kteří se Wanklovými objevy 
po léta zabývají. Učinil závěr, že jeho 
nález pochází z doby halštatské a že 
jde o hrob velmože, který byl po-
hřben na bronzem a železem okova-
ném voze a ostatní oběti jej musely 
následovat do záhrobí. Většina sou-
časných odborníků se spíše přiklá- 
ní k názoru, že Býčí skála sloužila  
v oněch dobách po řadu let jako po-
hanské obětiště a nálezy jsou dokla-
dem tehdejších hrůzných rituálů.
 Býčiskalský nález proslavil Wankla 
po celé Evropě a badatel se s ním zú-
častnil mnoha vědeckých konferencí, 
sympozií a kongresů, kde obdržel řadu 
vyznamenání a ocenění.
 V roce 1883 odchází v 62 letech do 
penze a stěhuje se ke své dceři Vlastě 
do Olomouce. Spolu s ní a jejím man-
želem profesorem Havelkou zde za-
kládají Vlastenecký musejní spolek, 
který se stal základem dnešního Vlas-
tivědného muzea v Olomouci. Z fi-
nančních důvodů nabízí svou archeo-
logickou sbírku k odprodeji a velmi se 
snaží, aby zůstala v českých zemích. 
Brněnské Františkovo (dnes Moravské 
zemské) muzeum i pražské Národní 
muzeum ji odmítlo, a tak bylo třicet 

tisíc Wanklových sbírkových před- 
mětů včetně slavného býčiskalského 
pokladu nakonec prodáno do Vídně. 
Dnes je chloubou vídeňského Na-
turhistorische Museum a my můžeme 
jen tiše naříkat...
 Dne 28. června 1883 se v Blansku 
konají mohutné oslavy. Městečko se 
loučí s milovaným doktorem a ten je 
jmenován jeho čestným občanem. 
Odchází z Blanska, buduje olomouc-
ké muzeum a reprezentuje ho na  
vědeckých konferencích v různých 
evropských městech. V roce 1892  
utrpěl mozkovou mrtvici a ochrnul na 
pravou polovinu těla. Nemůže psát, 
takže své další práce diktuje. Dne  
28. září 1893 zakopl v bytě o koberec 
a utrpěl zlomeninu krčku pravé ste-
henní kosti. Je upoután na invalidní 
křeslo, nevychází z bytu, sedí u okna, 
dalekohledem pozoruje chrám na Sva- 
tém Kopečku a mlsá kaštany v čoko-
ládě.
 Několik dní před smrtí se nechal od-
nést do olomouckého muzea, aby si ho 
naposledy prohlédl. Zemřel 5. dubna 
1897 o čtvrté hodině ranní ve věku 75 
let. Pohřben byl o dva dny později na 
hřbitově v Olomouci za ohromné účasti 
kulturní veřejnosti z celé Moravy.
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