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Z  H  

Na kraji Chvalčova u lesa v údolí pod památným Hostýnem stojí krásný dům obklopený 
neméně krásnou, malou botanickou zahradou. Obojí postavil a vybudoval Ladislav 
David (* 13. 2. 1914 Pustějov – † 8. 5. 2013 Chvalčov) – lesník, botanik, skalničkář, kaktu-
sář, umělecký řemeslník a milovník přírody. V únoru 2014 by se dožil 100 let. Dlouhá 
a nelehká byla jeho pouť životem, ale ke všemu co kdy dělal, přistupoval s plným nasa-
zením a naprosto profesionálně. Jako lesní taxátor projezdil celé Československo. Všude, 
kde pracoval, se seznamoval s tamní květenou, kterou dokladoval herbářovými sběry.

Jeho cesta k rostlinám nebyla přímá. Nejdříve 
se vyučil zednickému řemeslu a až po vojně začal 
studovat na Vyšší lesnické škole v Hranicích, 
kterou dokončil už za okupace. Během války se 
živil jako zeměměřič na stavbě železniční trati 
Brno – Havlíčkův (tehdy Německý) Brod. Už 
tehdy se pilně učil rostliny. Po válce nastoupil 
ke studiu lesního inženýrství na Vysoké škole 
zemědělské v Brně. Studoval u prof. Aloise Zlat-
níka, u něhož získal základy lesnické typologie, 
a zúčastňoval se jeho výzkumů. Na jeho podnět 
pokračoval, již při zaměstnání, v dalším studiu. 
V roce 1950 obhájil doktorskou práci a získal 
titul doktora technických věd – RTDr. V témže 
roce nastoupil na místo botanika do Slezského 
muzea v Opavě. Dal do pořádku válkou poničený 
herbář, zajistil jeho uložení v nových skříních 
a otevíracích kartonových krabicích zhotovených podle jeho návrhu a sám jej oboha-
til vlastními sběry. Později do Slezského muzea převedl i svůj vlastní herbář. Nejspíše 
jako poslední botanik sbíral v roce 1953 u Velkých Heraldic na Opavsku hořec hořep-
ník (Gentiana pneumonanthe) a také v roce 1954 zřejmě naposledy viděl na Kalvárii 
u Velkých Žernosek vzácný kyvor lékařský (Asplenium ceterach). To už ovšem nepra-
coval jako muzejní botanik, nýbrž jako taxátor lesnické stanovištní služby. Po několika 
letech této práce zakotvil, a tentokrát již natrvalo, na polesí ve Chvalčově.

 Ladislav David byl vynikajícím znalcem rostlin. Zajímal se o kaktusy a také pěstoval 
skalničky na velikém alpinu u svého domu. Kromě kolegů lesáků zvučných jmen patřili 
do okruhu jeho dobrých známých František Šmarda, Josef Dvořák, Stanislav Staněk. 
Dvakrát dostal nabídku od prof. Aloise Zlatníka, aby odešel učit na Lesnickou fakultu 
VŠZ v Brně. Jako znalec přírody Hostýnských vrchů se autorsky spolupodílel na vydání 
turistického průvodce Hostýnskými vrchy z roku 1962.

 Až uvidíte v publikacích o rozšíření některých druhů rostlin v České republice nebo 
při revizích herbářových položek Slezského zemského muzea napsáno „leg. L. David 
(OP)“ vzpomeňte na tohoto muže neuvěřitelně širokého záběru činností, mimo jiné také 
botanika, který nás nedávno navždy opustil.
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