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ÚVOD
Jen málokdo ví, že v severních Čechách v oblasti Šluknovského výběžku se
narodil významný český cestovatel, botanik, lékař a etnograf, muž, který jako
první navštívil Austrálii, Nový Zéland nebo Aljašku, osobnost, která jako první
dobyla nejvyšší horu Ekvádoru, objevitel chilského ledku, člověk, který jako
první vypustil horkovzdušný balon v českých zemích, a také autor ohromného
množství botanických objevů, z nichž světově nejproslulejším se stal největší
leknín světazvaný Viktorie královská. Ve škole se o něm sice děti učí, ale patrně
jen v jediném městečku v celé republice. Tam kde se TADEÁŠ HAENKE narodil
– v Chřibské. A právě proto, že je tento významný člověk u mnoha lidí tak
neznámý, rozhodla jsem se o něm zjistit „pár“ informací.

3

POČÁTEK VELKÉHO PŘÍBĚHU
Vyprávění začíná ve městě Chřibská, kde se 5. prosince roku 1761 rychtáři Eliáši
Haenkemua Anně Rosalie Haenke, rozené Eschlerovénarodil syn Tadeáš. Jako
malý žil několik let u svého strýce faráře.Ten Tadeáše učil latině a platil mu
hudební lekce u profesora Schuberta ve Varnsdorfu. Strýc Eschler má také
největší zásluhu na tom, že mohl bystrý, nadaný a pilný Tadeáš studovat. Rodina
s dvanácti dětmi ale nemohla talentovaného syna vydržovat na studiích v Praze,
a tak mladý Tadeáš vstoupil nejprve do jezuitského semináře. Později si už na
studia musel vydělávat sám. Na Karlově univerzitě studoval nejprve filosofii,
později také botaniku a chemii. Jak dokazují záznamy, patřil ke studentům
s nejlepším prospěchem a jeho velkého nadání si všimli učitelé, kteří murádi
platili studia. Jako nadaný hudebník vedl chlapecký sbor v kostele v Praze.
Původně byl předurčen právě k dráze hudební, ale plicní onemocnění v období
dospívání tuto jeho kariéru překazilo a tak se zcela upjal k dráze vědecké a
přírodovědecké. Zkoumal přírodu Českého Švýcarska a roku 1786 se zúčastnil
vědecké expedice do Krkonoš. Zpráva o jeho botanickém výzkumu mu přinesla
obrovské uznání. Téhož roku odchází už jako uznávaný vědec do Vídně. Tady
dokončil studium medicíny a botaniky a podnikl několik cest do Alp. Dobrodružná
povaha však lákala Haenkeho do zámoří. Císař Josef II. ale zprvu nechtěl tak
nadaného vědce pustit, a tak mu Haenke musel slíbit, že se vrátí. V Madridu
vstoupil do služeb španělského krále Carlose IV. , aby se vydal na cestu kolem
světa společně s výpravou kapitána Malaspina. Obě lodě však nakonec vypluly
bez něho, Haenke se zpozdil, a tak do Ameriky vyplul až o tři týdny později.

CESTA DO AMERIKY
U břehůUruguaye jeho loď ale ztroskotala a Haenketak přišel o celou svou
výbavu. Aby dohonil Malaspinovu výpravu, musel se vydat pěšky napříč celým
kontinentem. V Santiago de Chile se konečně setkal s Malaspinem a zaujal ve
výpravě své místo, jako botanik a lékař.
Malaspinova výprava vedla k Aljašce, poté pokračovala na Filipíny, do Austrálie a
nakonec zpět do jižní Ameriky. Haenke se s Malaspinem dohodl, že znovu projde
kontinent po souši a v Buenos Aires se za rok k výpravě opět připojí. Osud však
rozhodl jinak.
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PUTOVÁNÍ PO JIŽNÍ AMERICE
Asi 3 roky putoval Haenke po jižní Americe. Pozoroval a bádal. Všechno si
pečlivě zaznamenával do svého deníku a svůj návrat do Evropy neustále odkládal.
Ačkoliv byl především botanik, nezajímal se jen o rostliny, ale také o život
domorodců, například o jejich zvyky a tradice. Putoval neprostupnou džunglí i
horskými údolími a navícbyl také pilným sběratelem. Do Španělska totiž poslal
více než 50 beden přírodovědného a etnografického materiálu. Sbíral také
rostliny, které popisoval a kreslil. Dochované herbářské sbírky dokonce obsahují
700 druhů nově objevených rostlin.

VIKTORIE KRÁLOVSKÁ
Když se Tadeáš Haenke plavil po jednom z přítoků Amazonky, objevil lagunu, kde
rostl obrovský a nádherný leknín. Říká se, že když ho poprvé spatřil, byl
ohromen úžasem, padl na kolena a děkoval Bohu, že mu dal příležitost vidět
rostlinu tak jedinečnou. Domorodci tuto květinu nazývají irupe, v překladu vodní
mísa. Vyrůstá z kořenů z hloubky až 5 metrů, její bílé květy se otevírají na noc,
postupně tmavnou, po dvou dnech se zcela uzavřou a stáhnou pod vodu. Listy
dosahují v průměru až dva metry a unesou až 20 kg. Své vznešené jméno
Viktorie královská dostala tato rostlina na počest anglické královny Viktorie.

ŽIVOT V BOLÍVII
Roku 1786 přichází Haenke do Bolívie, městečka Cochabamba. Tehdy ještě
netušil, že právě tady prožije zbytek svého života a do Evropy se už nikdy
nevrátí. Často se Don Tadeo, jak mu v Bolívii všichni říkali, vydával na dlouhé
průzkumné cesty do okolních hor. Na jedné z nich objevil další významnou
vysokohorskou rostlinu Puyaraimondii (= obrovská ananasovitá rostlina, která
kvete jen jednou za život a může dosáhnout výšky až 15 metrů) a jako první
botanik popsal jednu z největších rostlin světasekvoj vždyzelenou.To, že
Haenke nebyl jen skvělý botanik, dokazují i další aktivity, kterými byl králem
pověřován,
jako například výroba střelného prachu nebo výroba skla.
Také přírodovědné obory mineralogie a geologie byly Haenkemu velmi blízké,
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a tak usiloval i o zdokonalení těžby kovů. Pobýval také v největším hornickém
městě tehdejší Ameriky – Potosí. Byl si vědom nelidských podmínek v jakých
zde byli Indiáni nuceni k otrocké práci a často se dostával do sporu se Španěly,
protože chtěl indiánům pomoci.
Na svém statku v Bolívii pěstoval Haenke léčivé rostliny, choval zvířata (mezi
nimi i bource morušového) a v rámci lékařské praxe roku 1806 dokonce začal
s očkováním proti neštovicím.
Zakládal dílny, vyrábějící střelný prach a kyselinu sírovou, sklárny a barvírny.
Dával práci místním lidem – i proto byl velmi oblíben. Byl velmi pilný a jeho
hospodářské aktivity z něj udělaly člověka nesmírně zámožného a bohatého. Na
jeho usedlosti žilo velké množství osiřelých dětí, o které se staral, adoptoval je
a přijal za své.

DOMOV
Haenke se stal sice úspěšným a zámožným, ale nikdy nezapomněl na svůj návrat
domů. V dopise matce píše:
Žádal jsem již krále o odvolání zpět do Španělska a zdejší úřad vydal zprávu o
zásluhách, jež jsem si za dobu, co jsem v Americe musel žítvydobyl. Jen sám
Bůh ale ví, zda moje toužebné přání může být vyslyšeno.
Jeho přání ale vyslyšeno nebylo a Haenke za nejasných okolností umírá. Po jeho
smrti byl veškerý jeho majetek zabaven Španěly.

A JAK JE TO DNES?
V Cochabambě je Tadeáš Haenke, na rozdíl od země, kde se narodil, nesmírně
váženou, ctěnou a všeobecně známou osobností. Zná ho naprostá většina
obyvatel města všech společenských vrstev a skupin.
Škola ve městě Chřibská, kde se Haenke narodil, se po tomto slavném rodákovi
jmenuje, a místní patrioti ctí Haenkeho natolik, že mu v roce 2002 vybudovali a
otevřeli na náměstí muzeum.
• V Cochabambě je po něm pojmenována ulice - Avenida de Don Tadeoa v domě
kultury V Česku najdeme Viktorii královskou např. v botanických zahradách v
Liberci, Brně nebo Olomouci.
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ZAJÍMAVOSTI
• Herbářové položky Tadeáše Haenkeho jsou dodnes nejcennější sbírkou, kterou
botanické oddělení Národního muzea má.
visí jeho portrét mezi nejvýznamnějšími občany města.
• V Latinské Americe založil první botanickou zahradu.
• Většinu z jeho cenných písemností dnes uchovává Královská botanická zahrada
v Madridu
• Ve Chřibské je na náměstí na jeho rodném domě nepřehlédnutelná pamětní
deska z roku 1885
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ZDROJE
Internetové stránky
http://www.ceskatelevize.cz (Toulavá kamera)
http://www.rozhlas.cz/planetarium/historie/_zprava/tadeas-haenke-aneb-dontadeo-rodak-ze-chribske--977039
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tade%C3%A1%C5%A1_Haenke
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