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K70. narozeninám prof. MU Dr. Ervína Černého, CSc. 

S rozpaky jsem začal psát tyto řádky k životnímu jubileu prof. MUDr. Ervína 
Černého, neboť není snadné vystihnout jeho osobnost a šíři mnohostranné čin
nosti i osobních zájmu a pokusit se o zhodnocení jeho životního úsilí na cestě 
poznání. Rozpaky působí i samo jubileum, neboť nebýt úředního dokladu s da
tem narození dne 11. listopadu 1913 v Podomí na Moravě, těžko by někdo uvěřil, 
že jubilant již stojí v řadě sedmdesátníků. 

Ačkoliv prof. Černý patří k našim předním odborníkům v oboru ušního, 
nosního a krčního lékařství, přesto i na poli historické vlastivědy a geografie 
vykonal obdivuhodné dílo. Sledujeme-li jednotlivé svazky tohoto sborníku, na
cházíme téměř ve všech příspěvky prof. Černého (Archaeologia historlca 1, 1976, 
str. 91—97, 99—106; A H 3, 1978, 31—40; A H 4 1979, 235—247; A H 5, 1980, 
149—153; A H 6, 1981, 277—283; A H 7, 1982, 253—264). Hlavní tématikou uve
dených příspěvků je problematika zaniklých středověkých osad a jejich plužln 
na Drahanské vrchovině. Další práce prof. Černého, zabývající se hlstoricko-
geografickým výzkumem v oblasti Drahanské vrchoviny, jsou otištěny ve Vlast i 
vědném věstníku moravském (XII, 1957, 221—226; X X , 1968, 77—85; XXII , 1970, 
52—65; X X V , 1973, 34—44; X X X I V , 1982, 310—325], v Muzejní a vlastivědné práci 
(1963, 20—23; 1964, 93—98; 1966, 38—39), v Časopise společnosti přátel a staro
žitností (LXX, 1962, 32—35, 75—85), v Časopise Moravského musea, oddíl věd 
společenských (LV, 1970, 21—36) ve Sborníku Československé společnosti země-
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pisné [sv. 75, 1970, Č. 5, 234—242), ve sborníku Zaniklé středověké vesnice 
v ČSSR ve světle archeologických výzkumů (1, 1971, 187—202), v Archeologic
kých rozhledech (27, 318—324), v Historické geografii (1973, 11, 195—208), ve 
Vědě a Životě (1971, 217—219), abychom uvedli ty nejdůležitější. Zkušenosti 
prof. Černého zejména v terénní dokumentaci byly podnětem k sepsání metodiky 
průzkumu zaniklých středověkých osad a plužln na Drahanské vrchovině (Zprá
vy Čsl. společnosti archeologické 15, 50—119). Systematická práce prof. Černého 
je pak shrnuta v monografickém zpracování Zaniklé středověké osady a jejich 
plužiny (Studie ČSAV, č. 1, 1979). 

Více než 30 prací prof. Černého věnovaných problematice zaniklých středo
věkých osad a jejich plužin je v mnoha směrech průkopnickým činem a zejména 
po metodické stránce cenným zdrojem poučení. Tyto práce mají pevnou zá
kladnu, neboť jsou založeny nejen na studiu pramenů písemných, ale především 
na důkladné znalosti terénu. Zaniklé středověké osady na Drahanské vrchovině 
jsou zásluhou prof. Černého přesně lokalisovány. Je to výsledek nesčetných cest 
křížem krážem někdy jen těžko prostupnými lesními porosty. Na Drahanské 
vrchovině odkládá prof. Černý bílý plášť lékaře, neboť jeho „operačním polem" 
se stává prostor o ploše více než 500 k m 2 a ponořuje se do času vzdáleného od 
našich dnů řadu století. To vykročení do prostoru časového s cílem zachytit 
život, který se tam před staletími zastavil, je úzce spjato s životním cílem jubi-
lantovým: život současný i ten minulý stojí za to, abychom pro něj pracovali. 
Ví, že hodnota lidské práce spočívá v tom, že slouží k dalšímu rozvoji života. 
V tomto duchu vyslovujeme naše blahopřání: hodně zdraví a příslovečné du
ševní svěžesti do dalších let. 

Vladimír Nekuda 
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