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Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.
(24. ledna 1951 – 20. září 2012)
Když se někteří z řad našich kolegů archeologů
a kamarádů loučili při exkurzi v polském Těšíně
19. září 2012 na poslední 44. celostátní konferenci
archeologů středověku s Tomášem Durdíkem,
nikoho z nich ani ve snu nenapadlo, že se s ním
vidí naposledy. Někteří, kteří ho vezli autem z této
konference, se s ním loučili ještě v předvečer jeho
smrti, přímo před jeho domem. Ráno se jeho
srdce navždy, a zcela neočekávaně, v nedožitých
dvaašedesáti letech zastavilo. Nedlouho po oslavě
svých šedesátých narozenin odešel dlouholetý
vědecký pracovník Archeologického ústavu
Akademie věd České republiky, přední znalec
evropské hradní architektury a hmotné kultury
vrcholného a pozdního středověku, kamarád,
přítel a člověk mimořádných znalostí, kvalit
a rozhledu. Člověk, který ke každoročnímu
setkání středověkých archeologů patřil podobně
jako sborník Archaeologia historica, kde dnes na jeho osobu vzpomínáme.
Předem proklamuji, že není v lidských silách, a tím méně v mých, kompletně postihnout širokou
škálu jeho působnosti či jeho zásluh o dokumentaci, výzkum či záchranu evropského historického
a kulturního dědictví. V neposlední řadě musím čtenáře těchto řádků upozornit na jistou
neobjektivnost, která bezpochyby pramení v mém blízkém až osobním vztahu k jeho osobě, která
měla skutečně fatální vliv na formování mého zájmu o historii a středověkou archeologii. Tomáše
Durdíka jsem potkal v roce 1982, když jsem chtěl provádět archeologický výzkum na hradě Zlenice.
Výzkum mi tehdy rozmluvil, ale byla zahájena naše dlouholetá spolupráce. Na zlenickém hradě jsme
spolu krumpáče zkřížili až v roce 1999 a je zcela symbolické, osudové a těžko uvěřitelné, že jsme se
naposledy spolu viděli přesně po třiceti letech na počátku srpna roku 2012 právě pod tímto hradem.
Naše středověká archeologie skutečně neprožívá šťastná léta. Ještě jsme se nestihli vyrovnat se ztrátou
dvou otců zakladatelů našeho oboru, Miroslava Richtera a Ladislava Hrdličky, tedy osob, které stály
u počátků odborné dráhy Tomáše Durdíka a kolegů, kterých si vždy nesmírně vážil, a do roka a do dne
přišel zcela neočekávaný odchod Tomáše Durdíka. Opustil nás předčasně, v nejlepších letech, plný
síly, a odešel od rozdělané práce. Již z kapitoly knihy „Hledání zmizelého věku“ od Zdeňka Smetánky,
věnované shánění matrace, která měla v polních podmínkách výzkumů ulevit jeho „houserovi“, je
zcela zřejmé, že Tomáš Durdík se nikdy příliš nešetřil. Maximální fyzické nasazení bylo průvodním
jevem jeho kariéry. Nebyl kabinetním vědcem schovaným v šeru kanceláře, ale naopak archeologem
polem pracujícím. Nekonfekční postava v montérkách s laclem, kongu, baretu, s dohodou přes
rameno a nezbytnou gumou na špagátě okolo krku. Přes intenzivní terénní průzkum po sobě zanechal
monumentální dílo tvořené nedostižným seznamem bibliografických položek monografií, sborníků či
článků v domácích i zahraničních periodikách. Systém plánované vědy, spojený s nutností průběžného
„pořádáním bobků podle velikosti“, jak tuto neoblíbenou organizační činnost sám mazlivě nazýval,
společně s často extrémními pracovními podmínkami, nezměrným pracovním nasazením a vražedným
tempem, zřejmě stály i za jeho předčasným koncem. Vždyť dle sdělení jeho internisty čekaly některé
žádanky na vyšetření srdce i od roku 2005, a to zcela marně.
Tomáš Durdík představoval v našich geografických šířkách osobu skutečně mimořádného
významu. Jeho nezastupitelnost je dnes zcela zřejmá především ve strukturách evropského bádání
o hradní architektuře, přičemž právě díky němu měla česká archeologie zastoupení ve všech
podstatných evropských orgánech či konferencích (Tomáš Durdík byl členem vědecké rady Deutsche
Burgenvereinigung e. V., členem Comité permanent Castrum Bene či Comité permanent Castella
Maris Baltici). V průběhu svého krátkého života představil zcela novou koncepci studia českých hradů,
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uvedl ji do evropského kontextu a postupně
rozvíjel metodiku jejich studia, o jejímž
významu svědčí i obecně přijímaný termín
„česká škola“. V neposlední řadě je nutno
zmínit nezměrnou snahu Tomáše Durdíka
na poli spolkových aktivit. Jeho osoba byla
tahounem velkého počtu spolků, sdružení
(především Společnost přátel starožitností)
a činovníkem četných odborných či profesních
sdružení (hlavní výbor České archeologické
společnosti, člen Centra medievistických studií)
nebo redakčních rad. Vedle domácích orgánů
ochrany historických památek (člen vědecké rady
Národního památkového ústavu; předseda stálé
komise Ministerstva kultury ČR pro hodnocení
kulturních památek; člen Exekutivního výboru
Českého národního komitétu ICOMOS;
předseda Nezávislé památkové unie; člen komise
Ministerstva kultury ČR pro posuzování záměrů
institucionálního výzkumu) se stal odborníkem
a expertem na problematiku památkové péče
i v mnoha významných zahraničních institucích
(člen vědecké rady EUROPA NOSTRA, expert
ICOMOS/UNESCO a člen poroty pro udělování
Ceny EU za ochranu kulturního dědictví).
Mimořádná odborná erudice profesora Tomáše Durdíka se zrodila již v průběhu konce
60. a počátku 70. let během vysokoškolských studií prehistorie a archeologie na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, která ukončil v roce 1974. Již jeho maturitní práce z roku 1969 věnovaná
Vyšehradu a jeho vývoji představuje dílo monumentální (65 stran, 73 obrázků, 9 analytických
plánů), na které navázala diplomová práce věnovaná hradům na Berounce a severním Podbrdsku,
která zabírá v regálech Ústavu pro archeologii FF UK celých 26 cm. Od roku 1971, tedy od druhého
ročníku studia, se stal na plný úvazek zaměstnancem Archeologického ústavu ČSAV. Zahájil intenzivní
terénní průzkumy (Kundratice na Mostecku, Křivoklát, Týřov), povrchové průzkumy a mimořádně
intenzivně započal s publikačními aktivitami. Publikací o zaniklé středověké vesnici Vyžlovka objevil
fenomén zaniklých středověkých osad na Černokostelecku (1971) a společně s přítelem z dětství
Ing. arch. Petrem Chotěborem zahájil postupnou prezentaci jednotlivých hradních lokalit (hrad
Zlenice v roce 1972). V době konstituce studia sídelních forem na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy pod vedením Zdeňka Smetánky a neustálých pochybností o dalším možném směřování
středověké archeologie byl mladý jednoznačně orientovaný badatel s jasně formulovanými koncepty
a výhledy dalšího studia mimořádným zjevením. Svou koncepci studia hradů předestřel na legendární
konferenci v Solenicích v roce 1973 a následně po celý svůj vědecký život rozvíjel a naplňoval. Přes
nadšeně přijatou drobnou knížku České hrady z edice OKO z roku 1984 postupně hromadil materiál
až k vydání fundamentální Ilustrované encyklopedie českých hradů (první vydání z roku 1999),
která představovala dílo srovnatelné s tolik obdivovaným počinem Augusta Sedláčka. Následovala
skutečně mimořádná a pravidelná kvantita dalších publikačních počinů až do posledních dnů jeho
krátkého života. Mezi jeho skutečně nesmrtelné počiny patří založení a především pravidelné vydávání
specializovaného sborníku Castellologica bohemica.
Nezpochybnitelnou a zcela mimořádnou zásluhou profesora Tomáše Durdíka (profesoru získal
na Fakultě architektury ČVUT v roce 2007) byla jeho pedagogická aktivita, a to nejen výhradně
v rámci vysokého školství. Postupně sice působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Katedra
dějin umění a Katedra kulturologie), Fakultě architektury ČVUT Praha (Katedra dějin architektury)
a Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni (Katedra archeologie), kde se těsně
před svou smrtí stal jejím vedoucím, ale jeho vliv, nenucené předávání zkušeností a znalostí i osobní
příklad formoval zástupy obyčejných lidí, kteří se v průběhu dlouhých let vystřídali na archeologických
výzkumech. Nenucené zprostředkování základních návyků nezbytných pro další život, nesdělitelná
atmosféra spojená s iniciačními rituály dospělosti, základy archeologického řemesla a stále přítomná
nenásilná snaha o předání vědomostí měla nepochybně za následek skutečnost, že v prostředí
Tomášových výzkumů vyrostly celé zástupy nastupujících generací středověkých archeologů. Rozhled
a schopnost spolupracovat s množstvím dalších odborníků dokládá i značný počet publikací napsaných
v autorském kolektivu, kde se zároveň projevovala jeho snaha a ochota pomáhat či podporovat mladé
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a doposud nevyzrálé badatele, z nichž někteří si k němu postupem času a let získali až otcovský vztah.
Za mimořádnou složku odkazu Tomáše Durdíka naší společnosti považuji jeho schopnost
popularizace a prezentace výsledků jeho odborné činnosti formou přednášek, výletů, odborných
exkurzí či autorstvím scénářů k televizním seriálům „Hrady obývané a dobývané“ (1991) a „Štíty
království českého“ (2007). Od úspěchu obou cyklů byl již pouze malý krůček k obsazení jeho osoby
do epizodních rolí ve hraných filmech „Muži v říji“ či „Největší Čech“. Pro popularizaci a zviditelnění
české středověké archeologie udělal Tomáš Durdík ohromný kus práce a zcela po zásluze převzal
10. června roku 2011 v Amsterodamu cenu Evropské unie pro kulturní dědictví (ocenění Europa
Nostra roku 2011) v kategorii „Mimořádné úsilí“. Podobného ocenění se v domácím prostředí již
nedočkal, jak bývá typické u předních osobností našeho života, ke kterým se česká společnost chová
vždy poněkud macešsky. Význam jeho osobnosti pro naši společnost tkví především ve skutečnosti,
že jako jeden z mála archeologů vystoupil z uzavřeného společenství do obecného společenského
povědomí. Který ze současných žijících archeologů to může říci?
V neposlední řadě bych si rád povšiml i mimořádného vztahu Tomáše Durdíka ke sborníku
Archaeologia historica a potažmo k celé celostátní konferenci k problematice historické archeologie, či
konferenci archeologů středověku, jak bývala různě nazývána. Považuji tuto vzpomínku za nesmírně
zásadní. Tomáš Durdík vždy při přípravě svých aktivit na další rok tvrdil, že na září není možno nic
plánovat, jelikož je to konferenční měsíc. V této souvislosti vždy myslel na setkání „středověkářů“,
vždy na ně rád jezdil, těšil se na ně, vždy aktivně vystupoval a své příspěvky s pravidelností sobě vlastní
i publikoval. Tomáš Durdík byl pravým a skutečným konferenčním živočichem. Vždy se nesmírně
aktivně účastnil přednáškových bloků, panelů, diskusí, kuloárových diskusí, exkurzí apod. Málokdy
neměl co říci a málokdy se mýlil. O jeho účasti ještě coby studenta na 5. konferenci v Solenicích
s legendárním příspěvkem na téma „Současný stav, potřeby a výhledy výzkumu hradů v Čechách“ již
bylo psáno výše. Následně se roku 1975 účastnil konference v Hradci Králové, kde publikoval svůj
příspěvek o „Zaniklém sídlištním komplexu Řebřík“ ve sborníku „Středověká archeologie a studium
počátků měst“. Od této doby, tedy od následného čísla 2 (1977), nacházíme minimálně jeden jeho
článek v každém čísle sborníku Archaelogia historica. Do roku 2012 tak zde bylo v publikováno
celkem 46 jeho příspěvků. Nejčastěji se věnoval shrnujícím studiím (20), které vycházely z daného
tématu konference, několik příspěvků se věnovalo jednotlivým objektům (18) či zajímavým
hmotným archeologickým nálezům (6). Tomáš Durdík patřil mezi nejpilnější účastníky konferencí
věnovaných problematice středověké archeologie a pravidelné přispěvatele tohoto sborníku. Bez
jeho charismatického vystupování, jadrné veleslavínské češtiny, aktivní účasti na diskusních fórech
i příjemného popovídání si nad sklenicí dobrého vína či piva je možno si další ročník naší konference
jen velmi obtížně představit. V každém případě je však nutno vzpomenout muže marciální postavy,
šibalských očí, ohromného rozhledu, vědomostí, přátelského vystupování, zkrátka kamaráda, kolegu,
přítele a nezapomenutelného člověka, Tomáše Durdíka. Mnoho štěstí při objevování tajů hradů
nebeských a snad se ještě někdy potkáme. Děkujeme, Tome.
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