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/Z heslovitého deníku z r. 1953 vybírám několik informací podle jednotlivých měsíců:/ 
 

Leden 1953 
Škola byla pověřena ministerstvem zemědělství (MZ) výukou kurzistů - agronomové a 

ředitelé strojních a traktorových stanic (STS). Pro okresní výbor komunistické strany 

Československa (OV KSČ) připravena zpráva o plnění vládního usnesení o reorganizaci 

školy. Zahájena činnost nové Československé akademie zemědělských věd (ČSAZV) 

/se kterou bude opětovně manipulováno/. Na ministerstvu zemědělství byl sestaven plán sil, 

projednány platy asistentů a aspirantura pro ně. Na ústředním výboru (ÚV KSČ) besedy 

k půdoznalství a agrometeorologii /které pokračovaly i v dalších letech. Později budou 

nahrazeny vysokoškolskou výukou vybraných stranických pracovníků, na ně bude navazovat 

vysokoškolská výuka vybraných politických pracovníků (VPP - dvou, tří a čtyřleté studium)/. 

 

Únor 1953 
Jednání celostátní konference zemědělské sekce Společnosti pro šíření politických a 

vědeckých znalostí (SŠPVZ) akademie věd - zhodnocení dosavadní činnosti a plán práce pro 

příští období /v SŠPVZ strávil prof. Kosil mnoho času i v dalších letech/. Vypracovány učební 

plány nových oborů rostlinolékařského a šlechtitelského. Ve Vinohradské spořitelně 

vyzvednuta platina. 14.2. V Průmyslovém paláci v Praze se konal první celostátní sjezd JZD 

(moje účast a diskuzní příspěvek k půdoznalecké problematice). Schůze půdoznalecké komise 

(PK) zemědělské akademie. 18.2. Zasedání Státního poradního sboru pro vysoké školy 

(SPSVŠ) ministerstva zemědělství (předseda Vodsloň). Po přechodu školy k ministerstvu 

školství (MŠ) nahrazen státním výborem pro vysoké školy (SVVŠ). 19.2. S Kahudou na MŠ 

projednány normy vysokoškolských učitelů a změny doktorátů techn. - nahrazeny kandidáty 

věd. 23.2. V zemědělské akademii půdoznalecká komise u Dobiáše a Klečky - projednána 

náplň práce. 

 

Březen 1953 
Souborná zpráva o absolventech dělnických kurzů (ADK). Studium a posudek disertační 

práce Pavlovy. Na MZ u Dundra projednány možnosti pětiletého studia, doposud čtyřleté 

/realizováno asi od r. 1959/60 /. Provedena revize sylabů všech kateder a jejich úprava. 

20.3. Rigorózum Pavel (doktorát techn., na škole poslední). Vypracovány kádrové dotazníky 

v souladu s požadavky ministerstva zemědělství, celý den psán na stroji životopis pro kádrové 

oddělení /to svědčí o jejich náročnosti/. Přednáška I. mech. /přednáška studentům I. ročníku 

Mechanizační fakulty – zkratka MF/. 25.3. Zkoušky kurzistů - ředitelé STS. Přednáška 

z agrometeorologie s diskuzí v Ústřední dělnické škole. 29.3. S rodinou procházka Prahou. 

 

Duben 1953 
2.4. Promoce Pavla (Dr. techn.). 4.4. Bílá sobota - s rodinou návštěva matky v Chabrech, 

studium ML /marxismu-leninismu/ pro VUML /Večerní univerzita marxismu-leninismu/ 

(husitství). 7.4. Přednáška v Ústřední politické škole KSČ. 10.4. V Meoptě u ředitele 

Otradovce projednána záležitost spektrografu. S Najmrem projednány úkoly komise 

půdoznalecké. 16.4. Valné shromáždění zemědělské akademie (s obvyklou problematikou). 

23.4. Kudrna absolvoval zkoušku z aspirantského minima v rámci externí aspirantury (jeden 

z prvních). 24.4. V Pardubicích uspořádána úspěšná konference mechanizátorů ze STS a 

okresních zemědělských správ (OZS). Studium ML (pro seminář). Porada o hospodářsko-

technických úpravách pozemků (HTÚP) u Koťátka. 29.4. Komise půdoznalecká zemědělské 

akademie (Šimon). 
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Květen 1953 
9.5. Slavnostní přehlídka čsl. armády na Letné. 25.5. Porada o externích aspiranturách (Dolek, 

Kunz, Koťátko, Macháček, Kudrna). 28.5. S Jurčou a Pavlem: porada o činnosti katedry, 

projednána náplň práce poradního půdoznaleckého sboru (PPS) a plán práce katedry. 

/S přijetím Jurči na katedru půdoznalství (agrochemie a agrometeorologie) VŠZ v Praze to 

bylo poněkud komplikované. Dundr (?) z ministerstva zemědělství měnil své rozhodnutí o jeho 

umístěnce ke kovářovi prof. Kosilovi, pak ke kovaříčkovi prof. Maláčovi na Slovensko a 

s konečnou platností opět do Prahy. Jurčovi to bylo v té době vcelku jedno a disciplinovaně 

přijímal rozhodnutí vrchnosti. Za významnější považuje absolvování téměř půlroční praxe na 

okr. Kroměříž v rozbouřené atmosféře budování JZD a ve složitých přírodních i pracovních 

podmínkách na státním statku Staré město na okr. Šumperk. Byly to zkušenosti k nezaplacení. 

Mezitím se situace s umístěnkou Jurči vyjasnila snad k oboustranné spokojenosti/. 

31.5. Neděle – ve škole – příprava na měnovou reformu 1.6. 
 

Červen 1953 
1.6. Na škole převzetí a zahájení činnosti výměnného střediska (výměna měny). 9.6. Porada - 

Minář, Uhlíř o zřízení agrometeorologického pracoviště. 10.6. V půdoznalecké komisi 

zemědělské akademie proběhla zajímavá beseda k současnému stavu půdoznalství na 

vysokých školách i ve výzkumných ústavech. 11.6. Prohlídka Výzkumného ústavu rostlinné 

výroby v Ruzyni (VÚRV). 14.6. Protektorem závodů kanoistických, zhodnoceny výsledky. 

29.6. V Protivíně referát a diskuze o studiu na VŠZ pro posluchače zemědělské a lesnické 

přípravky. Večerní univerzita /VUML/: zápočty a zkouška z dějin KSČ. Provedena revize 

aspirantur. 30.6. V Lázních Bělohrad hospitace a referát s diskuzí u kurzistů. 

 

Červenec 1953 
Odjezd s rodinou autem do Litomyšle. 2.7. V Brně koordinace učebních plánů agronomických 

fakult, komise o veterině. Večer návrat do Prahy. Nařízení o docházce a pracovní morálce. 

/Pokyny vedly Frantu (kádrové odd.) a Malečka (osobní oddělení) k rozhodnutí o zavedení 

„píchaček“. To vyžadovalo opatřit si legitimaci s fotografií umožňující vstup do budovy a 

označit čas příchodu na „píchačkách“, což osobně kontrolovali. Neuvážený záměr byl 

narušen Šilarem z PEF, který toto opatření ignoroval a když ho strážci pracovní morálky 

nechtěli pustit do budovy VŠZ, přišel vchodem do lesnické fakulty a za zády strážných se jim 

vysmál. To byl začátek konce nesmyslného opatření k docházce (a také pobytu Šilara na 

škole?)/. 11.7. Odjezd do Litomyšle. 13.7. V Praze. Valné shromáždění ČSAZV. Komise 

půdoznalecká na škole. Jednání s děkanem Mechanizační fakulty (MF) Polákem /bez 

nostrifikace vysokoškolského diplomu a jak se později ukázalo i bez VŠ ? /. 24.7. U Dundra - 

plán učitelských sil aj. 27.7. V ČSAZV Ústřední komise zemědělsko-lesnických meliorací - 

Lhota. Provedena revize a soupis výzkumných plánů. 31.7. Mimořádné zasedání rady VŠZ - 

žádost o zproštění funkce rektora. 

 

Srpen 1953 
1.8. Vlakem do Litomyšle, pomoc Mileně /starší Kosilova dcera/ při stěhování nábytku, 

odpoledne procházka k Poličce. 4.8. Pro ČSI /Česká státní inspekce/ – zemědělství, psán 

článek (význam sovětské vědy pro VŠZ). 8.8. V Praze s Polákem – o výstavbě mech. fak. a 

personální záležitosti. Návrat do Litomyšle, práce na skriptech. Na gymnáziu - informace o 

studiu na VŠZ. 24.8. Odjezd autobusem do Prahy, odevzdání skript ve SPN /Státní 

pedagogické nakladatelství/. 
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Září 1953 
1.9. Hlavní výbor KSČ - příprava nového školního roku, hospitace na státních závěrečných 

zkouškách (SZZ). 2.9. V Turnově s prof. Nušlem - výběr kamenů pro rektorské řetězy a 

jednání o insigniích. Hospitace na přijímacích zkouškách DS /dálkového studia/. Coufal - 

nový asistent meteorologie. S Pavlem, Jurčou a Fackem projednány půdoznalecké materiály. 

26.9. Komise pro místnosti (elektrifikace, zootechnika, ústav dálkového studia, vojenské 

katedry, ČSM). 30.9. Karolinum: slavnostní zahájení školního roku - Štoll /ministr školství/, 

přítomen Zápotocký /prezident republiky/. 

 

Říjen 1953 

1.10. V noci vlakem do Brna - schůze půdoznalecké komise zemědělské akademie, večer 

doma. Zahájení konzultací na DS agro /Agronomická fakulta - AF/. 5.10. Zahájení VŠ 

ruského jazyka (Karolinum). 7.10. Valné shromáždění ČSAZV. Pokračování čtyř semestrální 

VUML (přednášky, semináře). Schůze předsedů komisí rostlinného odboru ČSAZV. Výbor 

zemědělské sekce společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí (SŠPVZ). 19.10. Na 

ONV písemná a ústní zkouška z CO /civilní obrana/. Pokračují návštěvy VUML /Večerní 

univerzity marxismu-leninismu/. 22.10. Přednáška půdoznalství agronomům STS. 

 

Listopad 1953 
Vančurová - docentura. Manifestace na Staroměstském náměstí k VŘSR. Schůze SŠPVZ. 

S Hoškem (první kvestor) projednán stav výstavby kolejí. Referát pro půdoznaleckou 

konferenci. Ideologická beseda školy „Sovětským darwinismem proti reakčním směrům 

v biologii“. Přednáška půdoznalství v politické škole ÚV KSČ. Asistenti ČVUT - projednána 

účast na projekci výstavby kolejí. 23.11. Záležitost ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský) - převod půdoznalců do VÚRV /Výzkumný ústav rostlinné výroby/. 30.11. 

Schůze komise půdoznalecké ČSAZV - příprava půdoznalecké konference. 

 

Prosinec 1953 
4.12. Referát „Půda a její úrodnost“- diskuze hlavně k hnojení - s družstevníky z Bednárečku 

a okolí /okres Jindřichův Hradec/. 8.12. S Uhlířem a Kešnerem projednány záležitosti 

agrometeorologického pracoviště. 15.12. Porada o přestavbě (arch. Čermák), večer beseda o 

studiu v SSSR (Jurča, Píč). Turnusová cvičení z půdoznalství /nová forma úspěšné organizace 

cvičení s rozšířením jeho obsahové náplně v kvantitě i kvalitě (musela být sladěna s výukou 

ostatních předmětů)/. Na OV KSČ Dejvice rozbor situace na VŠZ. Konspekty z ML. 18.12. 

Porada rektorů na MŠ. Zápočet na VUML. 19.12. Zkoušky agronomů STS. 29.12. Na MZ 

Koudelová a komise schvalování stavby koleje /jednalo se o výstavbě prvních kolejí (B, C, D) 

v Suchdole/. Prováděny korektury skript. 

 

/Pro základní orientaci se pokusím uzavřít každý rok přehledem důležitých událostí (resumé)./ 

Resumé za rok 1953: 

Nová ČSAZV, napsání skript „Půdoznalství“, sestavení učebních plánů oboru rostlino - 

lékařského a šlechtitelského, doktorát techn. Pavla (poslední na škole, změny doktorátů techn. 

nahrazeny kandidáty věd CSc.), nástup Jurči na katedru, složitost realizace komplexního 

průzkumu půd (KPP), nová dislokace VŠ, zahájení čtyřsemestrálního studia VUML, kurzy 

ředitelů a agronomů STS. Kritizována je laická reorganizace půdoznalství z roku 1950. 

V noci z neděle 31. 5.1953 na pondělí 1. 6. 1953 měnová reforma. 

 


