
daní na panství olomouckého biskupství v dru
hé polovici 16. století“ (Rozpravy ČSAV’ r. 
67, 1957, č. 10). Tato studie podává víc, než 
zní její název, totiž i ráz a rozsah hospodaření 
jednotlivých biskupských panství a z něho vy
vozuje postavení poddaného lidu na nich. 
Studie dochází к poznání o katastrofálním 
hospodaření posledních dvou předbělohor
ských biskupů, kteří by byli přivedli olomouc
ké biskupské hospodářství к bankrotu nebýt 
záchrany ve zvratu vývoje po zmaru českého 
povstání. Jeho zájem o osudy biskupských 
panství, jejichž poznání svými studiemi po
sunul značně vpřed, zakončila studie o jejich 
vnějším růstu v 2. pol. 16. a v prvních dese
tiletích 17. stol. (SMM 1962).

Jirásek, vyzkoušev si svou metodu na bis
kupských panstvích, rozšířil svůj zájem na 
celou Moravu. Tu byl přiveden především ke 
zkoumání třídních bojů moravských podda
ných а к načrtnutí jejich průběhu (VVM 
1960). Značným přínosem pro poznání před
bělohorského hospodářského vývoje našich 
panství byla jeho studie o rozšíření pivovarů 
na Moravě ke konci 16. stol. (čas. Mor. 
muzea 1962). Poslední jeho studie o předbě
lohorské tematice „Moravský venkov před 
Bílou horou“ (tarnt. 1963 a 1964) přináší 
syntetický pohled nejdříve na vývoj hospoda
ření moravských panství, pak na postavení 
poddaného lidu v té době. Studii založil Ji
rásek na správném poznání závislosti života 
poddaného lidu na stupni rozvoje vrchnosten
ského hospodaření, které tehdy spělo к robot- 
ní soustavě. A tu za daných podmínek, čím 
více bylo rozvinuto panské hospodářství, tím 
se zvýšil tlak na pracovní povinnost podda
ného lidu, a tím se též zvyšoval i jeho odpor 
proti útlaku ze strany vrchností. Proti progra
mově vedeným těmto studiím stojí dosti 
stranou více příležitostný článek o panství 
města Brna před Bílou horou (Deblín—Ku
řím; Brno v minulosti... 1962).

Změna v pracovním zaměření ústavu při
vedla Jiráska blíž к naší době (konec 18. a 
1. pol. 19. stol.). Zájem o rozvoj našeho že

mědělství mu přitom zůstal. Sledování po
kroku v zemědělství přivedlo jej přirozeně 
к zájmu o hospodářské společnosti a o země
dělské školství, jež se v té době staly středisky 
pokroku zemědělské vědy (Brno v minu
losti . . . 1963, Dějiny a současnost 1966, SISb 
1964). Tak zvaná „zemědělská revoluce“, spo
jená se zaváděním nových plodin, s přeměnou 
trojstranného hospodařen! ve střídavé, ujímání 
nových pracovních nářadí a strojů na pan
stvích i na selských usedlostech, to tvořilo 
další předmět Jiráskova zkoumání (SMM 
1967, Brno v minulosti... 1966, VVM 
1968). V těchto studiích obrátil Jirásek svou 
pozornost i na vývoj v jiných zemích, zvláště 
západních, z nichž к nám přicházely podněty, 
takže stav pokroku v našem zemědělství se 
dostával do náležitého světla srovnáním s po
kroky dosaženými v oněch zemích. К rozší
ření Jiráskova obzoru tu přispěly studijní cesty 
do Polska, do Francie, a zvláště delší stu
dijní pobyt v USA. Takto naukově obohacen 
mohl Jirásek v poslední době v informativ
ních článcích poskytovat poučení o našem 
hospodářském vývoji za poslední dvě století 
feudalismu polským a francouzským čtenářům. 
Všechnu tuto hojnou publikační činnost pro
vázela soustavná Jiráskova zpravodajská péče 
o zachycení nových publikací na stránkách 
ČsČH, čMM, SISb a našeho časopisu.

Uvedené studie z pozdního feudalismu a 
rodícího se kapitalismu v zemědělství měly 
přípravný ráz. Jirásek na jejich základě 
chystal obsáhlou studii o vývoji zemědělství a 
o postavení poddaného lidu u nás v tomto ob
dobí. Ta však již napsána nebude. Rozepsána 
zůstala stránka v psacím stroji na jeho stole 
a my můžeme jen želet, že v Jiráskovi odešel 
nadějný pracovník, za nějž nemáme náhradu. 
Opuštěno zůstává pole zájmu o závěrečné 
období feudalismu u nás. čtenáři tohoto časo
pisu pak při náhlém odchodu Jiráskově želí 
v něm i pracovníka, který obohacoval jeho 
stránky svými studiemi a zprávami a svými 
přednáškami rozšiřoval obzory vnímavých 
posluchačů.

František Matějek

lil memoriam Leo Davídek
* 21. X. 1925 — t 29. VIII. 1971

Poslední srpnovou neděli t. r. překvapila 
občany Chrlic a okruh brněnských archeologů 
a vlastivědných pracovníků zpráva o tragic
kém skonu Leo Davídka a jeho mladého 
nadšeného spolupracovníka Antonína Bucka 
v průběhu záchranného výzkumu pravěkého 
objektu na trase vodovodu v Chrlicích.

Leo Davídek byl vzácným typem člověka, 
jemuž se archeologie stala životním posláním 
i osudem. Pocházel ze tří dětí berního úřed
níka, který se přestěhoval do Chrlic z Přero
va; matka pocházela z Valašska. V rodině 
bylo obvyklé časté cestování po celé jižní 
Evropě zapříčiněné jednak nemocí matky, vy-
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žadující léčení v příznivějším horském a me- 
diteránním klimatu, jednak vzdálenými, ale 
v několika generacích udržovanými příbuzen
skými styky. Do žil chrlických Davídků, i když 
rod byl po otcově linii odedávna český, se 
přimísila z matčiny strany i část krve ital
ské a francouzské. Italští předkové přišli 
z okolí Verony již v 18. století s proudem 
barokních malířů a sochařů; pocházel z nich 
též známý moravský obrozenecký spisovatel 
a lékař J. H. A. Gallaš. Francouzští předkové 
se uchýlili do českých zemí jako emigranti po 
červencové revoluci roku 1830. Snad právě 
příměs neklidné cizi krve vzbuzovala v zesnu
lém touhu po neznámém i po hlubším pozná
ní minulosti. Tyto sklony byly nesporně 
posíleny intelektuálním zaměřením dvou po
sledních generací předků. Otec původně 
vystudoval farmacii, ale když mu sociální 
důvody neumožnily zřídit si lékárnu a provo
zovat praxi, přešel před prvni světovou vál
kou do státní služby; přesto se však po celý 
život věnoval jako své zálibě meteorologii a 
botanice a pracoval ve Vlasteneckém muzej
ním spolku v Olomouci. Děd z matčiny strany, 
Felix Stýblo, byl učitelem prošlým služebním 
postupem od praktikanta až po místo ředi
tele a zastával též funkci inspektora školních 
zahrad na Moravě a zkušebního komisaře pro 
učitele škol tělesně vadných; pedagogika a fi
losofie se mu stala životním posláním. Oba 
uvedení patřili ke kruhu vlastivědných pra
covníků z širšího okruhu Brna a dostali se

tak do styku i s archeology, prof. F. Černým, 
dr. 1. L. Červinkou a samozřejmě i s místním 
učitelem J. Broskvou, který vedle široké kul
turní činnosti v obci soustavně zachraňoval 
i archeologické památky a vytvořil v místní 
škole pěknou archeologickou sbírku. Kulturní 
tradice v rodině a domácí prostředí naplněné 
aktivní vlastivědnou činností mělo na vníma- 
véha Lea hluboký a trvanlivý vliv, i když jeho 
výsledky zůstaly v důsledku dalších životních 
osudů zesnulého dlouho latentní.

L. Davídek začal studovat na klasickém 
gymnasiu v Brně. Z kvarty přešel v roce 1941 
na učitelský ústav na Poříčí, kde maturoval 
(1945). O rok později vykonal doplňující 
maturitu na reálném gymnasiu na Starém 
Brně a začal studovat na Vysoké škole země
dělské; současně zapisoval botaniku na příro
dovědecké fakultě MU. V roce 1948 však na
stoupil na vojnu a po jednoroční službě přešel 
na učitelskou dráhu. Působil na národních 
školách na Ostravsku, ve Vítkově, Větřkovi- 
cích, Fulneku; v té době si též doplňoval své 
vzdělání na pedagogické fakultě v Ostravě. 
Krátkodobě působil v Klokočově jako vedoucí 
domova a učitel řeckých děti z partyzánských 
rodin, které emigrovaly po porážce lidového 
hnutí v Řecku do Československa. Později 
učil v rodných Chrlicích a v blízkých obcích, 
Sokolnicích a Telnici. V roce 1959 nastoupil 
jako dělník v Závodech Julia Fučíka v Brně, 
kde se vyučil zámečníkem. Zřejmě až v tomto 
posledním období, kdy znovu pevně zakotvil 
ve svém rodišti a získal volný čas osvobozený 
od soustavných starostí spojených se školskou 
službou, se v plné síle projevila jeho láska 
к minulosti rodného kraje a zejména к pravě
kým památkám. Začal je zachraňovat a sbírat, 
přičemž nezůstával lhostejný ani к mizejícím 
etnografickým památkám. Jeho nesobecká po
vaha nepřipouštěla myšlenku na vytváření 
soukromé sbírky. Pochopil též záhy, že na 
úspěšné dílo nestačí sám, a proto se stal ini
ciátorem к založení vlastivědného kroužku 
při osvětové besedě, к němuž došlo na pod
zim roku 1962. Od počátku stál v čele archeo
logické činnosti kroužku a shromažďoval 
kolem sebe stále více nadšených spolupracov
níků, mezi něž patřil s ním zahynuvší A. Bu
ček (jenž by si zasloužil zvláštní nekrolog 
z povolanějšího pera), Smutný aj. Bylo 
proto zcela přirozené, že když se v roce 1966 
objevila možnost přejit na Universitu J. E. 
Purkyně v Brně, učinil tak i za cenu dočas
ného snížení příjmu.

Jako technický pracovník zastával na ka
tedře prehistorie filosofické fakulty funkci 
vedoucího keramické laboratoře. Zde se do
stal do styku s prováděním archeologických 
výzkumů na vědecké bázi. Každoročně pobý
val několik měsíců na slovanském hradisku 
Pohansku u Břeclavi zkoumaném katedrou
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prehistorie v rámci státního plánu, kde řídil 
terénní práce a kde díky svému zájmu a 
předběžnému vzdělání se stále více podílel 
i na odborné dokumentaci. V laboratoři ne
jenže záhy dosáhl neobyčejné zručnosti v res
tauraci pravěké keramiky a v konzervaci 
různých druhů nálezů, ale vykonal i velký 
kus dokumentační práce, která je předpokla
dem úspěšného vědeckého zpracování výzku
my získaných materiálů. Přispěl tím к řešení 
oněch problémů našich nej starších národních 
dějin, které jsou zpracovávány na katedře. 
Vypracoval též řadu nových pracovních po
stupů a zlepšení, jako např. speciální metodu 
čištění pestře malované neolitické keramiky, 
získávané při universitních výzkumech v Ky- 
jovicích. Uvažoval o nových metodách výzku
mu pravěké keramiky, které se mu již bohu
žel nepodařilo realizovat. Avšak nejen pro své 
pracovní kvality, ale zejména pro svou skrom
nou a tichou povahu, poctivost a důslednost, 
si získal trvalou oblibu u svých spolupracov
níků i obecně uznávanou autoritu u dělníků 
na výzkumu.

Přestože se archeologie nakonec stala L. Da- 
vídkovi zaměstnáním, nevzdal se jí ani jako 
své záliby. Naopak z jeho skromných slov 
i obětavých činů bylo patrné, že pokládal za 
své životní poslání shromáždit co nejvíce do
kladů o pravěké minulosti Chrlic a vybudovat 
v obci pamětní síň s pěknou archeologickou 
sbírkou. Jako rozený pedagog se projevil 
v tom, že při místní devítileté škole založil a 
vedl zájmový archeologický kroužek, v němž 
vychovával mladé spolupracovníky, jako 
M. Košuta aj. L. Davídek velmi těžce nesl 
nedostatečné zabezpečení záchranné služby 
v naši archeologii, v níž za daného stavu 
žádná z oficiálních archeologických institucí 
ať v ČSAV, v muzeích nebo na universitě

nemá dostatek sil ani prostředků, aby mohla 
být naplněna litera zákona o ochraně pravě
kých památek. Na tuto skutečnost tvrdě nará
žel při sledování velkých staveb, které se v ka
tastru jeho rodné obce prováděly (např. 
stavba sila, kravína aj.), a při nichž bylo vel
ké množství archeologických památek ničeno. 
Snažil se proto sám s kruhem svých spolupra
covníků zachránit aspoň to, na co se svými 
silami stačili. Byla to během let řada cenných 
nálezů, protože L. Davídek získal na svém 
posledním působišti velkou praxi v tom, jak 
zachránit archeologický objekt, aby neztratil 
svou plnou vědeckou hodnotu. Mám-li uvést 
aspoň nej významnější z objevů, nelze opo
minout dva vzácné hroby šňůrové kultury, 
jeden žárový ze zahrady p. Krause (1964), 
druhý kostrový z trati Jezera (1968), kolem 
třiceti sídlištních objektů převážně z období 
halštatského v trati Přední roviny, hrnčířskou 
dílnu z doby římské (1967) a laténské kost
rové hroby s četnými ozdobami (1970/71). 
V posledních měsících nebylo snad volného 
dne, kdy by se zesnulý nevěnoval průzkumu 
okolí Chrlic, neshromažďoval cenná pozoro
vání a nepřinášel nové a nové nálezy až do 
tragického naplnění osudu.

Položit život za svou lásku, za ušlechtilý cíl, 
je oběť, kterou opěvuje lidová tvorba i díla 
největších spisovatelů, básníků a dramatiků 
jako oběť nejčistší a nejvyšší, která se ne
předpokládá v běžném, všedním a mírovém 
životě. Byla-li tato oběť přinesena jedním 
z našich spolupracovníků, zavazuje nás tím 
více к hlubšímu a odpovědnějšímu vztahu 
к naší práci, к soustavnému úsilí o zabezpe
čení záchranné archeologické služby a přede
vším к zachování světlé památky Leo Davídka.

Bořivoj Dostál
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