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Leden 1957 

5.1. Mimořádné zasedání rozšířené RVŠ /rady vysoké školy/ - přemístění školy do Hradce 

Králové – pohovor s Klečkou, Kunzem, Krblichem, Červenkou. 8.1. Diskuze ze zasedání 

rozšířené RVŠ, porada s Damaškou – záležitosti Komplexního průzkumu půd (KPP). 9.1. 

Zastávka v ČSAZV /Československá akademie zemědělských věd/ – odevzdán návrh na 

Kupku pro akademika Lhotu (školení s izotopy v SSSR), porada Novák, Najmr, Janovský 

o KPP. 10.1. Ples VŠZ v Lucerně. 11.1. Návštěva dvou profesorů z Agronomické fakulty 

Univerzity v Bělehradě (entomologové). Tesař – Jurča: příprava schůze katedry, beseda 

u Zázvorky. 12.1. Návštěva Stejskala – pohovor o jeho rukopisu geologie, 2 zk. DS agro 

/zkoušky dvou studentů dálkového studia Agronomické fakulty/, konzultace DS eko III. /III. 

ročník dálkového studia na provozně ekonomické fakultě/ 14.1. Návštěva u předsedy KNV 

/Krajského národního výboru/ Vodsloně – nesouhlasí s přemístěním školy, za přítomnosti 

náměstka Ledla. V Nové radnici sjednána návštěva u náměstka primátora Zavadila (tuto 

středu) a primátora Svobody (na příští středu). U Fierlingerova náměstka Dr. Váchy sjednána 

návštěva – tuto středu. U Kopeckého tajemníka s. Zajíce – sdělil, že Kopeckému je návrh 

Hradečáků /na přemístění VŠZ do Hradce Králové/ sympatický, Zajíc považuje za důležité 

stanovisko Krutiny a doporučuje pohovořit s předsedou vlády Hrubešem. Podle možnosti 

sjedná návštěvu u Kopeckého. Zastávka na ministerstvu zemědělství u tajemníka Badalce – u 

Kouby. MZ /Ministerstvo zemědělství/ je proti návrhu /přemístění VŠZ do HK/, doporučuje 

promluvit přímo s Vlčkem po jeho návratu ze Švédska – příští týden v úterý. 15.1. 

S Damaškou u Skočdopole (informace z RVTR /Rada vědeckotechnického rozvoje/ o návrhu 

KPP a agrochem. průzkumu), žádost o pomoc při jeho prosazení – výsledek nevalný, má 

obavy z náročnosti akce. Pak u Kunze (přemístění školy, KPP). Tel. s Mařanem, tel. 

s Hrubešem (předsedou vlády). Porada Damaška – Jurča: klasifikace půdních typů, záležitosti 

KPP. /Hlavní organizační roli v přípravě Komplexního průzkumu půd má Damaška, 

absolvent Charkovské Vysoké školy zemědělské, fakulty půdoznalecko agrochemické (jako 

Jurča, Sotáková, Hraško, Pešák aj.). Společně s Kosilem spoluvytváří záměr celé akce, která 

spočívá v poznání našich zemědělských půd, jejich vlastností, zásoby živin, potřeby hnojení za 

účelem dosažení vysokých a vyrovnaných výnosů plodin. Již v těchto dnech je zřejmé, že půjde 

o finančně náročný úkol s desítkami pracovních sil v terénu, v laboratořích, v kartografii a 

máme se dokonale přesvědčit o jeho složitosti, vyžadující množství energie. Připravené jsou 

zčásti jen laboratoře ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) v Praze, Plzni, 

Liberci, v Brně, Bratislavě, Košicích a v Tupadlech, vyškoleni technici v základech 

půdoznalství a agrochemie (devadesátihodinový kurz organizovaný Damaškou a vedený 

Jurčou pro 100 posluchačů, kteří se budou podílet zejména v laboratořích na KPP). Byl 

uspořádán čtrnáctidenní terénní kurz pedologů zaměstnaných v ÚKZÚZ Praha, Plzeň, 

Liberec, Brno, Bratislava, Košice (Jurča)/. 16.1. U náměstka primátora Zavadila /o umístění 

VŠ/, tel. upozornil Turnovského (náměstka pro dislokaci), na předsednictvu vlády – u Hrubeše 

ponechán náš materiál, u Dr. Míky (tajemníka Širokého) – slíbil přijetí u Širokého, bude nás 

informovat, u Dr. Proška (taj. Jankovcové) – slíbil návštěvu u Jankovcové v několika dnech. 

17.1. Autem k Fierlingerovi (Šindelář, Chalupný, Jankovský). Porada s rektory pražských VŠ. 

Chalupný, Kác – porada o publikaci k 50. výročí školy. 22.1. Porada Šindelář /2. kvestor/, 

Pechač /Celozávodní výbor KSČ - CZV KSČ/ – přidělování bytů. 23.1. Návštěva (Šindelář, 

Suchý) u primátora Svobody a nám. Vlčka (přemístění školy). Akční plán politicko - 

výchovné činnosti (AP PVČ). 29.1. Se Šindelářem na MŠ – u náměstka Trnky (Císař, 

Červenka) – stavba kolejí /dosud chlapeckou kolejí byla Kolonka na Špejchaře, zčásti 

Kinského palác na Staroměstském náměstí a dívčí na Vyšehradě/ a bytových jednotek, 

přístavba pater, prostory vojenské katedry na Lesnické fakultě (LF), plán sil, přemístění školy 

aj. 31.1. ČSAZV – dva referáty na schůzi půdoznalecké komise. U Štěpánka na školním odd. 

ÚV KSČ – pohovor k přemístění školy do Hradce. 
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S Damaškou a Jurčou příprava nové klasifikace půd, nomenklatury a signatury horizontů – 

otázka odezvy našich návrhů u starších půdoznalců (akad. Nováka, Spirhanzla, Kyntery, 

Pelíška, Najmra – mají každý svůj dosti konzervativní názor na zájmovou problematiku).  

S Pavlem a Jurčou příprava náplně schůze katedry půdoznalství a agrochemie /dočasně i 

s agrometeorologií a mikrobiologií/ - pozornost přípravě letního semestru, zajištění přednášek 

na denním studiu a konzultací na studiu dálkovém, cvičení a zkoušek.  

 

Únor 1957 
4.2. K Damaškovi na pracoviště v kontrolním a zkušebním ústavu – porada o obsazení komise 

pro KPP. 8.2. ČSAZV – schůze V. odboru. Na škole oslava 75. narozenin Smoláka na katedře 

ochrany rostlin. 11.2. – 16.2. Pětidenní seminář ke KPP v Liblicích u Mělníka – hlavní referát. 

19.2. Červený Újezd – s náměstkem MŠ Hučkem projednáván statut školního statku. 

Blahopřání Duchoňovi k šedesátinám. 20.2. Kolegium rektora. U Fierlingera (spolu Šindelář, 

Pechač) projednáno a formulováno jeho zamítavé stanovisko jako poslance k návrhu MŠ na 

přemístění školy do Hradce. /Záležitost umístění školy byla soupeřením s poslancem NS 

Borůvkou, který prosazoval její výstavbu v Hradci v domnění, že k tomu stačí v podstatě 

budova Střední zemědělské technické školy v Kuklenách. Mylně dokazoval, že Hradec má 

nejvyšší produkci zemědělských potravin mezi českými kraji, což mu přesvědčivě vyvrátil 

Chalupný, který tak výrazně přispěl k rozhodnutí o postavení nové školy v Suchdole, který byl 

tehdy ještě součástí okresu Praha-západ (tedy mimo Prahu, což bylo jednou z podmínek)/. 

21.2. VÚRV - vypracována závěrečná zpráva o metodice KPP. Němeček - obhajoba 

kandidatury /Předtím musí být přijímaný aspirant přezkoušen před stanovenou komisí, složit 

samostatné zkoušky z marxismu leninismu, ruštiny, výběrově z angličtiny, němčiny, nebo 

francouzštiny a z odborných znalostí v tzv. aspirantském minimu s předložením písemné práce 

a teprve pak může podat práci kandidátskou. Je to poměrně náročný a dlouhodobý proces 

zvláště u externích aspirantů, kteří jsou normálně zaměstnáni./ - moje oponentura. 26.2. 

Celostátní porada rektorů o poměru VŠ a ČSAV (Šorm) a politicko výchovné práci. Důležitá 

porada o KPP u Klečky (Najmr, Mařan). 28.2. Dopis Kanceláři prezidenta republiky 

s materiálem o přemístění do Hradce. Jednání s Damaškou o spojení Půdoznaleckého ústavu s 

půdoznaleckým oddělením ÚKZÚZ. Silný zánět spojivky.  

 

Březen 1957 

4.3. Tel. s Fackem a Janovským – záležitosti KPP. Návštěva Červenky z MŠ – záležitosti 

školy. 7.3. Prohlídka staveniště v Suchdole. 11.3. Významná konzultace u Jurči o zřízení 

Půdoznaleckého ústavu a o klasifikaci půdních typů. 13.3. Autem do Hradce (Chalupný, 

Šindelář, Jankovský, Červený), zastávka na KV KSČ Hradec Králové – porada: projednána 

hlavně hospodárnost projektu Suchdol a Hradec. Zastávka v Týništi u Mileny. 22.3. – 24.3. 

Na Výstavišti III. celostátní sjezd JZD, referát ministr Bakula, můj diskusní příspěvek 

o nedostatku mládeže v zemědělství a na vysoké škole. 25.3. Rektorát – Komise pro 

ekonomické hodnocení výstavby VŠZ v Suchdole a Hradci – vyjádření k návrhu přemístění 

do Hradce (k celkové zprávě). 27.3. Kolegium rektora, záležitosti katedry, rozvrh hodin pro 

DS Agro II. - letní semestr, posudek pro Malečka na Jurču, výběr materiálu pro schůzi komise 

půdoznalecké ČSAZV. Na Hl. nádraží pro Mářu /manželka prof. Kosila/ – příjezd z Týniště 

(malý Jirka /první vnuk/ oboustranný zápal plic – do nemocnice v Rychnově). 28.3. Ustavující 

schůze Čsl. odbočky Mezinárodní společnosti půdoznalecké /MPS/. 30.3. Stieber - oslava 50. 

narozenin. 31.3. Do Hradce Králové – konference Čsl. Společnosti pro šíření (jako delegát 

Ústřední sekce Zeměděl. – diskusní příspěvek). /Byl členem kolegia SŠPVZ. Společnost 

pracovala s aparátem až na úrovni okresů, odborníci však byli jen externisté, to vyvolávalo 

řadu potíží. Ve Společnosti trávil mnoho času, ne vždycky účelně. Nedivil se Kudrnovi, že ji 

nebral příliš vážně/. Mářa v nemocnici v Rychnově u malého Jirky – zlepšení. 
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Duben 1957 
1.4. Rozsáhlá polemika o klasifikaci půd pro KPP. /Ta probíhala průběžně. Zúčastnili se jí 

aktivně akad. Novák, Spirhanzl, Pelíšek, Kyntera, Janovský, Marek, Damaška, Jurča a 

Němeček, většině jednání Kosil předsedal. Přínos zkušených pedologů považuji za prospěšný, 

někdy v kriticky nepatřičném ovzduší/. 2.4. Docentura Foltýn /v té době vedoucí katedry 

ochrany rostlin/. 3.4. MNV Lysolaje - spolu se Šindelářem diskuze o přídělu bytů 

v novostavbě bytových jednotek VŠZ. Přednáška II. Agro, unaven. Otráven, bez chuti k práci. 

10.4. Ustavující schůze volební komise akademických funkcionářů. Návštěva gen. Dvořáka 

z MŠ /Ministerstva školství a kultury/ v záležitosti vojenské katedry. 12.4. Sestaven akční 

plán VŠZ. 24.4. Služební slib zaměstnanců, sjezd absolventů VŠZ při oslavách 250 let 

ČVUT. 30.4. Stavění máje před školou. 

 

Květen 1957 
1.5. Svátek práce – v 8 hod. od školy průvodem na Václavské nám. (Klárov, Malá Strana, 

Jiráskův most, Karlovo nám., Ječná, Mezibranská, Václ. nám.), doma ve 13 h., silně unaven – 

silná rýma. Začátek recenze Jonášovy dizertační práce. 2.5. Přes den několikrát urgováno 

vyřízení pasu a ostatních záležitostí pro cestu do Pissy. 3.5. Pátek – autem na obvodní 

oddělení VB Žižkov – odevzdána občanská legitimace. Jurča – přípravy pro moji cestu. Přes 

den urgován odjezd – prý až v neděli letadlem přes Curych, Milán (neklid v břiše - nervový). 

4.5. Telefonoval Janda ze zahraničního odboru MŠK (k 11. hod): doklady pro moji cestu do 

Pissy dosud nedošly, snad v pondělí, chtějí mne vyslat aspoň na pedologické sympozium. 5.5. 

Překlad referátu pro pedologické sympozium v Pisse (o stavu našeho půdoznalství), 

odpoledne pokračování překladu a v noci jeho dokončení. 6.5. Přípravy k opisu překladu pro 

Pissu, počítáno s odjezdem zítra – v úterý. Asi v 8:30 nečekaně telefonoval dr. Janda ze zahr. 

odd. MŠ: odjezd do Itálie připraven na dnešek, možno-li odlet v 11:35 (na Curych). V 8:45 

autem k dr. Jandovi: nebylo ještě vízum, ani peníze ze Státní banky, ani letenka, čekáno u 

něho do 9:30. Pak autem na italské vyslanectví (Nerudova), vízum dosud nebylo. Autem do 

Aerolinií s Jandou (opatří letenku - nechán tam). Autem domů: převlek, zabalení zavazadel 

(20 min.). Mezi tím jel dr. Janda na italské vyslanectví pro vízum. V 10:45 přijel pro mne. 

S ním autem do Státní banky (roh Panské), naložena soudružka ze zahraničního oddělení 

s penězi. S ní a dr. Jandou na letiště – na letišti v 11:20. S největším urychlením odbavení. 

Upozornil jsem a ptal se dr. Jandy a u pasové kontroly, zda nevadí, že italské vyslanectví mi 

dalo povolení k pobytu v Itálii jen do 10. května (ministerstvo a pasová kontrola dala povolení 

k šesti dnům od přestupu hranic, tj. do 11.5., na ten den rezervována i místa ke zpátečnímu 

letu) - oba mi řekli, že platí do 11.5. (sobota). Odlet poněkud zpožděn (asi v 11:50).  

Přílet Curych ke 14 hod. (podle řádu 13:35) – čekáno v tranzitu. Odlet z Curychu 15:20, přílet 

Milán letiště Malpensa v 16:10 hod. Autokarem (800 lir) do Milána (45 km) - příjezd asi 

v 17:30 k italským aeroliniím (via Albruccia č. 5). Projednán návrat, odlet z Milána 

(Malpensa ve 13 hod). Kancelář opatřila ochotně hotel zcela blízko (hotel Moderno). 

Ubytován v hotelu (pokoj č. 32 – 3. patro) Odpočinek asi do 18:45, pak procházka kolem 

hotelu. Večer zaplacen hotel 2000 lir, unaven, nevolnost. 7.5. Odchod z hotelu po 5. hod. 

k italským aeroliniím, odlet v 7, přílet Pissa 8:10. Autotaxi ke kanceláři italských aerolinií 

(Lai) - po bílé kávě v letadle silné břišní potíže, průjem. Kancelář ještě zavřena, najal zatím 

pokoj hned vedle v hotelu (č. 19 – maličký, dvou lůžkový, malé okénko do dvora, jinak 

pěkné), převlek, sprcha. Pak v kanceláři italských aerolinií zajištěn odlet na pátek 10.5. 

v 17:30. Taxíkem na Facolta di Agronomia di Universita. Asi v 9:30 příchod, ohlášení 

v informační kanceláři. Neměli ani přípis z MŠ, ani moji přihlášku (odeslána 30. 4. leteckou 

poštou). Měli přihlášku Špaldona. Slavnosti jubilea fakulty byly již skončeny. Dnes začalo 

sympozium o jílových minerálech a jílovitých půdách. Asi do 14 hod. na zasedání. Referáty 

podle programu a rozmnožených materiálů. Většinou italsky, překládány jen zcela stručné 
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závěry. Referáty mnohdy příliš dlouhé, rychle čtené, ponejvíce italsky (prof. Passerini 24 

stran aj.). Nedokonalá projekce. Organizace nevalná. V přestávce rozhovor s prof. dr. Rotinim 

(prezident = děkan fakulty, řídící celé akce, velmi příjemný), zřejmě pokrokový, potěšen 

z účasti zástupce ČSR. Setkání s Beutelspacherem (NSR), představil mne Flaigovi, 

Schröderovi (oba NSR) a Denelovi (Švýcarská technika Bern, čilý, domýšlivý na svou vědu). 

Odpoledne výlet autokary, nic odborného, jen krajinářsky historické, návrat do Pissy k 21 h., 

zastávka v hotelu, večeře a beseda s účastníky z NSR a Švýcarem (Italové se o nás večer 

nestarali). 8.5. Trolejbusem na fakultu, sjednána návštěva u děkana Rotiniho a rektora na 

pátek 10.5. na zasedání sympozia, referáty podle programu a rozmnožených materiálů. Během 

dopoledne přijel prof. Jegorov z Timirjazevky. Pozdravil školu a shromáždění (italský text 

přečetl tlumočník). Hlásil jsem se u Rotiniho k pozdravnému projevu ještě před příchodem 

prof. Jegorova, zařadil mne hned po něm. Můj projev (přednesl německy) byl dobře přijat. 

S prof. Gasparinim sjednána na zítřek návštěva agronomické fakulty ve Florencii. 

Po zasedání vyjížďka autokary podél mořského pobřeží. Celou cestu většinou s Jegorovem a 

Beutelspacherem (mluví dobře rusky). Večer beseda s Beutelspacherem a Flaigem (Jegorov 

omluven - angína, cestoval ze Skandinávie do Říma, v Pisse se jen zastavil, zítra letí do 

Říma). Smluveny možnosti zacvičení Pavla u Beutelspachera a Flaiga - nejmodernější 

aparatura. 

9.5. Ráno odchod na nádraží, 8:48 odjezd do Florencie, příjezd 10:55, oběd na nádraží (1500 

lir), taxíkem na agronomicko-lesnickou fakultu (600 lir). Návštěva u prof. Gaspariniho 

(obecné zemědělství a pěstování rostlin) a doc. Mauciniho (geologie, mineralogie, pedologie). 

Návrat elektrikou do města, pěšky na nádraží (cestou kabelka Máře 6400 lir). Odjezd 

z Florencie 16:20, příjezd do Pissy kolem 18 hod. Cestou do hotelu nákup večeře (mortadela, 

sýr), k tomu 2 litry Chianti (1120 lir), pak procházka městem (dóm, šikmá věž, večerní ruch 

na hlavních ulicích). 10.5. Pátek – po 9:30 trolejbusem na agronomickou fakultu k prof. 

Rotinimu, s ním návštěva u předsedy provinciální správy Dr. Macaroneho (asi jako předseda 

KNV u nás), pohovor o zemědělství a zemědělském školství (pokrokový) – do 13 h. Po obědě 

dobalení zavazadel, uloženy se svrchníkem zatím u vrátného. Pak procházka městem, zápis do 

Knihy návštěvníků, odchod do kanceláře Aerolinií. V 17 h. odjezd autem aerolinií na letiště, 

pro mlhu ohlášen odlet na zítřek (zítra v 11 hod. být v kanceláři). Ubytován v hotelu Moderno 

(2000 lir), značně unaven. Nervózní - neklid, že zítra budou potíže při pasové kontrole pro 

prodloužení pobytu o den. 11.5. (Počasí v Miláně polojas. – stříd. oblač., v Curychu silnější 

zatažení, cestou do Prahy večer zataženo. Probudil se již ve 4 h. – nervóza z pasových obtíží). 

V 10:30 odchod k Aeroliniím (střevní obtíže), zavazadla odnesl nosič z hotelu (200 lir), 

dlouhé čekání v kanceláři, odjezd autokarem (800 lir plus 500 lir za zavazadla), na letišti 

v 12:35, velký spěch s odbavováním. Zdržen při pasové kontrole pro překročení dne odjezdu 

(velmi nevlídný celník), letadlo se k vůli mně chvíli zdrželo, v největším spěchu doběhl, už 

chtěli brát schůdky, v poslední chvíli s pomocí nějakého mládence stihl odlet. Velmi 

nepříjemné. Odlet po 13. hod., přílet Curych 13:55 (oběd v letadle). Odlet z Curychu (naším 

letadlem) v 18:35, v letadle výprava z NDR z Milánského veletrhu. Dobrá zábava s jedním 

Berlíňákem – jel z dlouhé cesty po Indii. Večeře v letadle, přílet Praha 20:25. Odbavování 

(dost přísná prohlídka zavazadel), z letiště elektrikou, před 22. hod. doma. Rozbalení, úklid, 

mytí, čaj, chvíli četl švýcarské noviny, asi ve 24 h. spát. 

12.5. Příprava zprávy pro MŠ, pořádání materiálů z cesty. 13.5. Telefonoval Červenka z MŠ 

ohledně brigády na cukrovku, zítra přijede na školu. 14.5. Červenka (MŠ), Suchý, Franta – 

porada k realizaci akčního plánu, zlepšení personál. vybavení kádrového odd. Porada Pavel, 

Zázvorka: o další práci na výzkumu jílových minerálů, zahraniční cesty. 15.5. Zahájil 

konferenci absolventů MF /Mechanizační fak./. Jednání o místnosti pro meteorologii (Uhlíř, 

Coufal, Bureš – Jurča, zamítnut požadavek meteorologie). 18.5. Schůze volební komise, 

obhlídka volební místnosti (v bývalé reálce – přízemí), prostudovány pokyny pro volební 
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komise. 19.5. Volby do národních výborů – 5:30 až 12:15 a 14:00 až 02:30 ve volební komisi, 

odevzdání výsledků v ústřední komisi. 20.5. Autem na zahr. odbor MŠ – dr. Jandovi 

odevzdána zpráva o zájezdu do Pissy. Jednání u dr. Hájka (Šindelář, Štika, Jankovský) o 

výstavbě školy (ing. Koukal) a kolejí. Porada s Jurčou (zálež. klasifikace, mapování aj.). 21.5. 

Autem MŠ – celostátní porada rektorů (řídil doc. Martinic). Porada k zítřejší schůzi 

půdoznalecké komise a o situaci v půdoznal. odd. VÚRV (zejména otázka Najmr - chce asi 

doktorát zemědělsko-lesnických věd, titul akademika a místo profesora po Novákovi /zřejmě 

to nebude realizováno/). 

22.5. Návštěva u předsedy NS Fierlingera: sdělil, že návrh na přestěhování VŠZ do Hradce 

Králové nebyl v Politbyru schválen (po delší diskuzi). Poděkování Fierlingerovi jménem 

školy za pomoc a informování o dalším postupu výstavby. 25.5. Porada o předškolní praxi a 

přijím. pohovorech (se zástupci HV ČSM, Sekanina, Kudrna), zkouška 1 DS Eko III. 

(Gonzales), odpoledne 5 zk. DS Eko III., revize termínů oslav 250 let ČVUT a jiných termínů 

pro příští týden. 27.5. Autem do Karolína, vyzvednut talár, autem na Hrad – slavnost 250. 

výročí ČVUT ve Vladislavském sále (projev Ježdík, prez. Zápotocký, udělení Řádu práce 

ČVUT). Večer Valdštejnský palác – recepce ministra Kahudy pro účastníky oslav 250. výročí 

ČVUT. 29.5. Zkoušky aspirantů (přijímací) – dva pro výživu rostlin (s Duchoněm a 

Najmrem), jednoho pro půdoznalství (Glet). MŠ – porada s Červenkou: Pavel cesta do Polska, 

recenzenti Smolíkovy “Pedologie”. 

 

Červen 1957 

Vyjádření katedry k žádosti Duchoně o doktorát (doporučen). Porada s vedením MF (Mikan, 

Pěkný, Wanner, Korous, Dvořák, Kadlec): konkurzy odborných asistentů (podle akčního 

plánu), docentury Pěkný, Korous, docent elektrifikace (před tím byl u mne Homola). Byl 

vypracován Akční plán pro správní zaměstnance: Kočí, Kvasničková z MŠ - Šindelář, Franta, 

Coufal za ROH, Chalupný. Letecky do Bratislavy, v ústředí Slovenské akademie věd (SAV) 

přijímací zkouška externího aspiranta Komára (z půdoznalství - specializace půdní voda). 

Návštěva ve vodohospodářské laboratoři SAV (ing. Benetin aj.), doma k 19. hod. Pohovor 

s Č. Suchým, Pechačem a Červenkou (MŠ) o další realizaci akčního plánu, odpoledne jen 

s Červenkou - cesta do Číny pro Kudrnu, profesury Duchoň a Krblich. Zkoušky 

z půdoznalství II. roč. fyto - 5. kroužek. Konzultace DS agro II. roč. Jednání na MŠ u 

náměstka Hučka (Šindelář, Pechač - dr. Kuchař, Ponec) o dalších obtížích s výstavbou VŠZ, 

vytkl jsem referentům, že ztěžují situaci školy. Falťan - odchod ze školy - nedobré poměry na 

PEF /Provozně ekonomické fak./ (Suchý, Chalupný). Dokončen oponentský posudek 

disertační kand. práce ing. Fr. Jonáše. Dubský (OV KSČ) - zítra dopoledne na sekretariát, 

projednání akčního plánu. Komise docentura Koubek (Chalupný, Suchý), naléhání na 

prosazení Šmerhy. Pohovor s Jurčou, pak chvíli na pokusných polích. Na OV KSČ projednání 

některých případů z akčního plánu (Procházka, Měchýřová z ML, Žďárský aj)., docentura 

Koubek, akademičtí funkcionáři, moje další rektorování aj. Zájezd do laboratoře katedry 

obecného zemědělství v Sudoměřicích u Bechyně (Barták, Šindelář, Hron). Pohovor 

s Kudrnou o práci laboratoře a zpracování výsledků (deformace půdy, struktura), Kudrna otec 

- laborant. Zkouška aspirantského minima ing. Vlad. Černého (Smolák, Kudrna, Špička, já), 

hospitace u přijímacích pohovorů. Na ÚV KSČ porada se Štěpánkem - Suchý, Štika, Kadlec - 

Franta z ČSAZV: Koubek zůstane v ČSAZV, Krblich – zemědělské oddělení nemá námitek 

proti přechodu na školu, závisí na jeho stanovisku, Duchoň - návrh dosud zadržen na ÚV 

KSČ. 22.6. Na byru OV KSČ Praha 6 (Suchý, Červenka MŠ) projednán a schválen akční plán 

VŠZ. V ČSAZV na zasedání vědecké rady agro-leso-meliorací, obhajoba kandidátské 

disertační práce Ing. Jonáše (oponentura), jednomyslně uznán. Hospitace na cvičení DS.  
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Červenec 1957 

U přijímacích zkoušek na PEF (3 pohovorové komise: 1 řádná, 2 DS). Zasedání vědecké rady 

v Ruzyni (s Duchoněm), závěrečné zprávy a diskuze k nim. V zemědělské akademii zasedání 

V. odboru (agro-leso-meliorace), zprávy komisí. Peníze na pohoštění Jugoslávských studentů. 

4.7. S exkurzí jugosl. studentů v ÚDA (jejich vedoucí známý z roku 1947 Milosavljevič). 

Telefonické sdělení z krajského výboru KSČ o špatném stavu jedné kultury na školním statku 

s žádostí o nápravu /pojede kolem sovětská delegace?/. S Hronem do Červeného Újezda, 

objížďka polí, na pozemku za Hájkem špatná kukuřice, nařízeno opatření. Recenze diplomové 

práce Jedličky /vedoucí Jurča/ - půdní mapa a plán hnojení JZD Bosyň, o. Mělník. Porada 

Chalupný, Štika - realizace výměny akademických funkcionářů. (Duchoň, Uhlíř, Jurča, Štika, 

Pěkný). 10.7. Odchod se školou (hlavně zaměstnanci) k uvítání Chruščeva a Bulganina (na 

Chotkově silnici), jeli kolem 10. hod. 11.7. S rodinou za jugoslávskými studenty do Valtic, 

zpět do Lednice, společná večeře v menze VŠZ v zámku Lednice, trochu zpěvu. Přišel 

akademik Scholz, s ním prohlídka vinařského ústavu, velkého skleníku a části parku. Pak 

prohlídka zámku. Exkurze odjela na genetickou pokusnou stanici. V 10:30 odjezd s exkurzí 

přes Mikulov a Pohořelice na JZD Mišovice (u Moravského Krumlova). Členy družstva jsou 

přesídlenci z Chorvatska (od roku 1945, obec německá, byla vysídlena). Velmi dobré JZD, 

31 Kčs na pracovní jednotku, hlavně chov ovcí (na 1000 kusů). Vzorná stavba ovčína. 

Odjezd do Litomyšle. Unaven, bez nálady. Silně nachlazen (rýma, zanešený krk), Mářa na 

plovárně. Večer v bio Hrátky s čertem. 14.7. Pomáhal při lisování malin. Večer odjezd 

do Prahy. Promoce MF v Karolinu, pak na školu. Hospitoval na státních závěrečných 

zkouškách /SZZ/ AF /Agronomické fak./ (zkoušel Jedličku). V Červeném Újezdě předvádění 

kombajnové sklizně řepky (Fábry, Kunz, Kupka aj.). V ČSAZV beseda s akad. Lhotou a 

německými hosty (otázky agrometeorologie a agrolesomeliorací). Hospitace u státnic 

(šlechtitelé), odpoledne zkoušení studentů fyto. 18.7. Hospitace u státnic fytopatologů. 

Odpoledne porada Smolák, Kudrna - realizace akčního plánu (akademičtí funkcionáři). 

V Chuchli slavnostní zakončení školy předsedů JZD. Chvíli u státnic na PEF. Odesláno 

500 Kčs na zájezd se studenty do Jugoslávie. Duchoň - návrh na uvolnění z funkce prorektora, 

profesura (nepříjemný rozhovor). Štrupl, Patejdl z VÚM: plán výzkumu rekultivace 

Podkrušnohoří. 25.7. První zasedání poroty pro soutěž na stavbu VŠZ v Suchdole (předsedal). 

V Karolinu promoce studentů AF, delší projev Smolákův. Promoce PEF. Na MZ k Ožanovi 

(plnění X. sjezdu o zemědělském školství, příprava kádrů, nábor aj.). Plenární zasedání I. odb. 

ČSAZV, revize vědecko-výzkumného plánu na rok 1958. Hruška, Stehlík jmenováni 

profesory u nás. Porada s Kudrnou - perspektivní vývoj zemědělství a VŠ. 

 

Srpen 1957 
Návrh na převedení Pavla do skupiny vědeckých pracovníků. 320 Kčs příspěvky KSČ 

(Kulovanému). 3.8. Odjezd do Litomyšle, procházka s Mářou (k Němčicům kolem Vlkova, 

Záhradí, Líbánky), pak na fotbale Litomyšl-Jiskra Levoča 4:3 (okresní družba), po procházce 

unaven, stále zánět očí. V OÚNZ ošetření očí (nelepší se), Mářa na plovárnu /denně/. Večer 

procházka s Mářou při měsíčku (Poličák). Blesková výzva ze školy (Šindelář), mám být 

v pondělí na škole na žádost ÚV KSČ - porada o čtyřletém studiu vybraných stranických 

pracovníků na PEF. Zařídí, aby Stieber pro mne přijel v neděli 11.8. po 17. hod. Večerní 

procházka na Šibeňák. Procházka s Mářou Nedošínský háj, na pivu u Slunce, neobyčejně 

jasný úplněk. Se Stiebrem odjezd do Prahy. 12.8. Porada Chalupný, Pechač (přijeli ráno 

z NDR) a Štěpánek (školský odbor ÚVKSČ): projednáno zřízení čtyřletého studia zemědělské 

ekonomiky pro stranické pracovníky (40 nejlepších). Chalupný připraví do 16:30 učební 

plány. Poslán Stieber pro Kudrnu do Sudoměřic, aby ho přivezl k projednání učebních plánů 

předmětů agronomických. 16:30 – 18 hod. Štěpánek, Chalupný, Kudrna - projednány učební 

plány a organizace studia /zbytečný spěch/. Odjezd se Stiebrem pro Smoláka v Ruzyni 
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na dělostřelbu agro (Brdy). Autem s Brodeckým na pozorovatelnu, 2 čety - Spáčil, Šebela. 

V 17:30 odjezd do Prahy a do Litomyšle. Chvíli u Hvězdy, četl Šolochův „Tichý Don“, 

křížovka, odborné studium. 18.8. Po obědě složeno uhlí, procházka s rodinou po městě. 

Dokončeno vyřizování spisů ze školy - odeslány doporučeně. Příprava materiálů pro výroční 

zprávu VŠZ. Procházka (Černá hora obcházkou, plovárna, město). Návštěva babičky 

z cihelny. 23.8. Po obědě s rodinou na plovárnu, po večeři procházka městem, pak studium 

zpráv AF a MF. S Mářou na fotbale Litomyšl-Chrudim 3:0. 26.8. Nepříjemný pocit kolem 

žaludku - žlučník?, celková indispozice. 28.8. V OÚNZ vyšetření očí, brýle na blízko. 

29.8. Odjezd z Litomyšle, vypraven velký kufr na nádraží jako spěšnina. Po obědě složeno 

uhlí do sklepa. Odjezd se Stiebrem, v 19:30 doma. 30.8. Na škole dány pokyny pro opatření 

materiálů k výroční zprávě. Červený - příznivá zpráva o Suchdole. V Jungmannově třídě 

projednány taláry. Porada s Kalousem a Kulovaným, v pondělí odjezd se studenty do 

Jugoslávie, opatřeno 500 Kčs na dárky a propagační materiál (u Badalce na MZ). 
 

Září 1957 
2.9. Plná moc pro Mářu (na 5.9. peníze) a poukázka (pro L.). Odjezd s exkurzí do Jugoslávie. 

Po 18. hod. na Nádraží Střed sraz účastníků exkurze (přišel se rozloučit Kudrna). 3.9. 

V Komárně osobní a celní odbavení (bez prohlídky - jen soupisy). Příjezd do Budapešti 

(10:20), rychlík do Bělehradu a Sofie nečekal a odjel v 10 hod. Studenti šli do města, já zůstal 

ve vagóně se studentem Štolzem a spolucestujícím Bačíkem, sklářem, původem Jugoslávec, 

žije od r. 1948 u nás - jel na návštěvu příbuzných do Brče v Srbsku. Ve 14 hod. připnuty naše 

vagóny k osobnímu vlaku do Kelebie (pohraniční stanice Maďarska), příjezd k 19. hod., kde 

vagóny zůstaly. Telefon do Subotice, zda jsme očekáváni, se nepodařilo zjistit. Spánek ve 

vagónech. 4.9. Vagóny připnuty k rychlíku do Bělehradu. V Subotici osobní a celní odbavení 

ve vagónech, opět bez prohlídky. Po 4. hod. setkání s prof. Milosavljevičem, asistentem 

Budou, prof. Ružičičem a asistentem Stojanovičem, krátké uvítání a odjezd do hotelu 

(nevalný). Subotice má přes 100000 obyvatel, ale je to velká vesnice. Po společné snídani 

odjezd autokarem do školky v Paliči (hlavně ovocné), celková informace o jugoslávském 

zemědělství, hlavní problém zlepšování písčitých půd. Prohlídka kultur (kukuřice, italská 

pšenice), po ní přesnídávka (uherský salám, víno) - poděkování všem. Odjezd na zemědělskou 

stanici „Verušič“ v Bačské Topolině (vedoucí náš absolvent). Prohlídka kultur (hlavně 

vinice), krátké ochutnání vín. Po 12. hod. návrat do Subotice - společný oběd v hotelu. Vzata 

zavazadla a ve 14 hod. odjezd do Lovčenace - zemědělské družstvo našeho typu, zv. „Něgoš“. 

S Božidarem Popivodou, bývalým negramotným partyzánem, nyní předsedou zemědělské 

rady okresu v obci Lovčenac, beseda s představenstvem družstva v kulturním domě. 

Informace o družstvu - Popivoda - Dušan Radkovič - předseda družstva, ing. Těšič - 

technický vedoucí. Velmi důkladný pohovor, poté prohlídka stájí a vepřína, návrat do 

Lovčenace - večeře, popití. Návrat do Subotice a chvíli posezení (Ružičič, Stojanovič) 

v restauraci Spartak. 5.9. Odjezd do Somboru. Výklad o tzv. obecných družstvech - prof. 

Milosavljevič - živá diskuze. Zemědělská stanice v Bačkoj Topoli, činnost převážně 

poradenská, celkem dobře zařízené laboratoře půdoznalecko-agrochemická (potřeba hnojení 

aj.), krmivářská, fytopatologická, mlékařská. Mapa půd okresu (půdní typy). Ergely - hřebčín 

prohlídka předvádění hřebců, připouštění a předvedení jezdecké školy. Bohatý oběd v hlavní 

budově hřebčína (Popivoda), beseda se zpěvem. Ve Staré Moraviči - vzor družstva obecného 

typu, Maďaři, předseda Šrajer. Beseda s vedoucími družstva, prohlídka konzervárny zeleniny 

(hlavně paprika a rajčata). Za tmy návrat do Somboru, ubytování v internátu zemědělské 

školy, společná večeře v menze, dobré dalmatské víno. Velká beseda se zpěvem. Ředitel 

školy ing. Davidovič studoval u nás, absolvoval 1926, Vukitič - studoval u nás střední školu 

v Táboře, poté i vysokou. Dobrý známý Vrbenského, Šilhavého aj. rostlinářů. 
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6.9. Přeprava přes Dunaj, velký pomník padlých hrdinů sovětských a jugoslávských 

partyzánů. Belje - velký kombinát státního statku (zemědělství, vlastní kovárna, opravna 

zemědělských strojů, chov dobytka, cihelna, cukrovka atd. - 16000 ha orné půdy). Po obědě 

návštěva velké drůbežářské farmy, navečer návštěva jedné z dobytkářských farem 

(mlékařství), speciální dojící zařízení vlastní výroby a chov prasat - velký vývoz do ČSR. 

Odtud do Osijeka, společná večeře v zahradě hotelu Psjun. 7.9. Po společné snídani na 

Prakticko-výzkumnou stanici u Osijeka, hlavně šlechtitelsko-semenářskou (kukuřice, pšenice, 

cukrovka, čekanka, vojtěška). Poradenská činnost, také v krmivářství. Živá diskuze 

s pracovníky stanice, zájem o navázání styku s naším výzkumnictvím. Do Slavonského Brodu 

- prohlídka trhu, hlavně ovoce a zelenina, také vetešnictví i nové látky, konfekce, boty. 

Společný oběd v hotelu (velmi dobrý, nejlepší na celé cestě). Po 14. hod. odjezd na dálnici 

Beograd-Zagreb, velmi dobrá, úplná rovina, bez zatáček, vedena mimo města a vesnice. Na 

každých 100 km dobře zařízené autoservisy s restauracemi, po ní do Zagreba. Příjezd asi 

v 19:30, ubytování ve studentském domě. Dnes zahájení mezinárodního veletrhu. 

8.9. Společná snídaně v mléčném bufetu, přes Nove Mesto do Lublaně, krásná krajina (údolí 

Krky, kopcovitý kraj - Slovinsko). Prohlídka mezinárodní vinařské výstavy a malé 

ochutnávání špičkových jugoslávských vín. Oběd společný, chutný. Po 14. hod. odjezd do 

Postojny, prohlídka krápníkových jeskyní, pak jízda krásnou krajinou k moři do Koperu. 

Společná večeře v hotelu Galsvek. Hlůže - pokusy o chytání krabů a ryb, prohlídka části 

muzea římských památek, odjezd do Portorož - lázně. Studenti koupání, já psal pohlednice. 

Společný oběd v rybí restauraci. Po 15. hod. odjezd do Pulje - prohlídka kolosea a krásnou 

vrchovinou a po pobřeží do Rjeky - Sušaku. Ubytování v internátu Červeného kříže, společná 

večeře v restauraci Rjeka, po ní beseda při pivě a víně, autokarem do internátu na nocleh. 

Ráno v 7:30 autokarem do středu Rjeky, prohlídka přístavu a města. V 9:30 odjezd do lázní 

Opatije. Studenti koupání, já posezení s Ružičičem v hotelu u moře (diskuze o školských 

záležitostech, organizace fakultních rad, jmenování profesorů a docentů, spolupráce s KSČ 

aj). Návrat do internátu v Sušaku, společný oběd. Poděkováno Ružičičovi a Stojanovičovi a 

dány broušené mísy, krátký můj projev a poděkování oběma. Ze Sušaku zčásti krásnou 

hornatou krajinou do Záhřebu (příjezd asi ve 20 hod.), ubytování ve stejném studentském 

domě jako 7. 9., ale lepší. Ubytování s Ružičičem a s ním do restaurace „Lovecký roh“ na 

večeři, v 11 hod. návrat do studentských domovů. 

11.9. Prohlídka veletrhu, přesnídávka s Ružičičem, v 11 hod. odjezd do Bělehradu. U prvního 

autoservisu studený oběd, příjezd do studentského města, večeře v menze nevalná. 

12.9. Snídaně v menze, Kulovaný dal Tanalbin. Velká potíž s ekzémem, prohlídka památníku 

odboje, přes město na Avalu (513 m). Autokarem hromadná návštěva biografu (úplně nový 

skvělý sál pro 2000 lidí). Anglický film „Richard Lví srdce“ barevný, skvělá výprava, pojetí 

blbé (středověká kovbojka, samá rvačka). V 8 hod. na agronomické fakultě v Zemuni - beseda 

s děkanem (Ružičič, Milosavljevič aj.) a studenty, pokusná stanice v Zemuni. Oběd 

v restauraci v Zemuni (dávaný děkanem fakulty), dobrý. Po obědě odjezd na pokusnou stanici 

v Radmilovaci, ovocnářsko-vinařskou, velmi pěknou. Prohlídka kultur, beseda při ovoci a 

víně. Autokarem zpět, já autem s děkanem a proděkanem Těšičem na fakultu agronomickou. 

Beseda s učitelským sborem o našich zemědělských školách a speciálně o VŠZ 

(pedagogická., vědecká práce, studium, jmenování prof., doc. atd., hmotné zajištění studentů). 

Slušná účast, živý zájem a diskuze. Na večeři u Milosavljeviče v rodině (Kalous, Kulovaný), 

autobusem domů. 14.9. Nákupy s Kalousem a jedním jugoslávským studentem, návrat 

autobusem do studentských domovů. Dobalení, beseda s Kalousem a Kulovaným, v 16:30 

s Ružičičem, k němu na večeři, autokarem do Studentských domovů. Naložení zavazadel a 

společný odjezd na nádraží - loučení. /Omlouvám se za možné chyby ve jménech osob, obcí i 

v názvech výzkumných ústavů aj./ 15.9. Odjezd rychlíkem do Subotice, pak do Kelebie, celní a 
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pasové odbavení, Štůrovo důkladnější celní prohlídka, rychlík z Bratislavy (hrozný nával), 

k 23. hod. doma. 

16.9. Návštěva Kunze a beseda na katedře o Jugoslávii. 17.9. Porada na školském oddělení 

ÚV KSČ (Havlín), studium stranických pracovníků (agronomie). Pohovor Chalupný - Suchý 

o učebním plánu studia pracovníků KSČ. S Jankovským o záležitosti Zajíc - Figala. Na MŠ 

(Šindelář, Jankovský) k dr. Jiráskovi: jednání o systemizaci správních zaměstnanců (spor o 

laboranty, tajemníky a myčky). Beseda se Šindelářem (zkušenosti z SSSR). 21.9. Autem do 

Pardubic (s rodinou a Hron), prohlídka Krajské zemědělské výstavy (skot, prasata), setkání 

s Náprstkem, Koníčkem ml., Šonským (ředitel výstavy), Krumlem. Hron vlakem do Prahy, já 

autem do Litomyšle. V Cihelně nocleh pro Jirku a Stiebra. Na pivo u Šlégla, pak u Hvězdy do 

půlnoci. S Jirkou a Stiebrem u Hvězdy, na hřbitově, příjezd do Prahy po 19. hod. Zastávka na 

MV KSČ u Rolečka - doplnění dotazníku ve věci příbuzného v Kanadě. Pozvání Kahudovi, 

Bakulovi a Fierlingerovi na zahájení školního roku. Účast na poradě o revizi Kolejního řádu 

(Šindelář, Zelinka, Včela). Porada o výstavce k 50. výročí školy (Kác, Duffek, Barták, 

Šindelář, Wanner a zástupci AMSu /?/). 23.9. K Hybernům - zahájení výstavy ke 40. výročí 

VŘSR. Krátký pohovor s Urbanem ze školského oddělení ÚVKSČ (studium stranických 

pracovníků). 26.9. U obhajoby kandidátské disertační práce Neubauera (MF - zasedačka), 

dobrá. Záležitost Zajíc, Figala (Jankovský, Šindelář, Suchý, Chalupný), Jankovský a Franta 

(jednání o výpovědi). Slavnostní zahájení komeniologické konference, ministr VŠ Polska 

odevzdal Kahudovi Komenského rukopis „Labyrint světa“. Kolařík, ředitel školy předsedů 

JZD v Chuchli žádá zajištění přednášek a cvičení od nás. U Zázvorky Pavel, Tesař - věci 

katedry a vědecké práce. 

 

Říjen 1957 
1.10. Slavnostní zahájení školního roku (Smetanova síň, Trnka za MŠ, Lhota za ČSAZV, 

Ožana za MZ, Štěpánek za ÚV KSČ). Jednání s Červenkou (cesty do SSSR - kulturní 

dohoda). 2.10. Hradec Králové (Pavel, Dobiáš), schůze komise půdoznalecké. Po schůzi 

se Spirhanzlem a Najmrem na rychlík do Prahy, já večeře v hotelu Bystrica (Novák, Tjaglo, 

Kyntera). V 7 hod. odjezd do Rokytnice v O. h., obhlídka několika kopaných sondáží, výklad 

Němeček, v diskuzi mnoho nejasných otázek. Oběd v Rokytnici. Účastníci z Brna a 

Bratislavy zavezeni autokarem do Ústí nad Orlicí k rychlíku, zpět do Žamberka, Stieber 

(Kyntera, Dobiáš, Janovský) - zastávka u Mileny v Týništi, v Praze před osmou. U Jurči 

pohovor o schůzi půdoznalecké komise, autem do společnosti, schůze ústřední zemědělské 

sekce, zastávka v SPN. Porada s tajemníky o brigádách (škola musí dát 250 studentů na 10 

dní). První konz. DS Eko tříletého studia, Jurča odchod na vojenské cvičení, s Chalupným na 

OV KSČ (Dubský, Sýkora) - události v Polsku, účast studentů na nich - bdělost. Ve 

Slovanském domě aktiv MV KSČ k diskuzi pro XI. sjezd KSČ. 11.10. S Damaškou pohovor 

o harmonogramu KPP, komise systemizace (Šindelář, Suchý, Jankovský, Franta). 15.10. 

Porada předsedů krajských poboček SŠPVZ (předsedal místo Mališe). Autem Kác, Mářa, 

Smolák do Těchobuzic, prohlídka stavby laboratoří (trochu jablek), na oběd do Litoměřic, pak 

do Velkých Žernosek - prohlídka lisovny, vinic (konec vinobraní), pak beseda s Gabrielem, 1 

Ryzlink rýnský, 2 Vavřince, dvě 0,7 pro Kunze. 18.10. Obhajoba doktorské práce Duchoň, 

chvíli u Zázvorky, unaven. 21.10. Flám obhajoba kandidatury v Brně. 22.10. Slavnostní 

zasedání ČSAZV ke 40. výročí VŘSR (Smíchovský Národní dům). 25.10. Zasedání ÚV 

SŠPVZ. Štěpánek a Havlín na celoškolské konferenci KSČ VŠZ. 29.10. Zkouška 

z aspirantského minima Kvěcha (Klečka, Najmr, Kudrna, já, předseda Smolák), malá oslava 

Kácových 60. narozenin. 
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Listopad 1957 

Návštěva Fierlingera u mne a v Suchdole. 3.11. Na Hradě oslava 40. výročí VŘSR (KSČ, 

vláda, ÚV NF). Pohovor se Zajícem (Franta, Kupka, Vančurová). Přišla Mářa, nástup 

k odchodu na Staroměstské náměstí - průvod. Do zemědělské akademie k Limaxovi - 

odevzdána práce Pavlova a revidovány některé práce pro Sborník RV. Na MŠ platy 

nepedagogických pracovníků na VŠ s rektory (Pálenský, Šusta - PAM, Jirásek, Červenka). 

Celoškolská konference ČSM. 10.11. Dokončeno vyjádření k problematice učebního procesu 

u ministra Kahudy - porada o realizaci akčního plánu (Petr, Ledl, Maleček). Na MŠ - 

systemizace, návrh cest na mezinárodní konference. ÚKZÚZ - seminář - prověrka materiálů 

z KPP o. Žamberk, klasifikace genetických půdních typů (řídil). Unaven - bolest nohou. 

Pokračování semináře o KPP. 13.11. Dokončení semináře. Shromáždění k úmrtí prezidenta 

Zápotockého (můj krátký projev). Celoškolská konference ROH (diskuzní příspěvky). 

Zasedání I. odboru ČSAZV (nové úkoly do výzkumného plánu, schvalování závěrečných 

zpráv o ukončených úkolech). Černockému připomenuty odměny půdoznalcům za KPP 

o. Žamberk. 15.11. Pohovor s Kudrnou, žádal o uvolnění z funkce proděkana, plán vědecké 

činnosti, záležitost půdoznaleckého oddělení VÚRV Ruzyň, hospitace na cvičení z 

agrochemie u Zázvorky. 17.11. Na Hradě Čestná stráž u rakve prezidenta Zápotockého 

(rektoři Procházka, Ježdík, Maděra, Sedlák a já, za ČSAV Šorm, Málek, Novák a dva další). 

Poslech volby prezidenta z Vladislavského sálu - zvolen Ant. Novotný, vedoucí taj. ÚV KSČ. 

20.11. Odjezd do Litomyšle. (Pavel, Damaška), večeře u babičky, pak u Hvězdy. 21.11. 

V 7:15 odjezd z Litomyšle do Brna - schůze komise půdoznalecké (hlavní referát - KPP 

Žamberk). Po 17. hod. odjezd z Brna, zastávka u Devíti křížů, večeře v Havlíčkově Brodě, 

zastávka v Čáslavi, v 01:30 doma. 22.11. Schůze Ústřední zemědělské sekce společnosti. 

23.11. V Kolovratském paláci předání jmenovacích dekretů profesorských ministrem 

Kahudou - Smolák, Hampl, Janíček. 24.11. Dokončení zprávy pro MŠ o přijímacím řízení. Do 

Národního shromáždění (Šindelář, Jankovský) u Fierlingera - žádost o intervenci na státní 

plánovací úřad (SPÚ) o zařazení stavby kolejí v Suchdole do plánu na rok 1958, totéž 

u vedoucího tajemníka Štěpánka ve Svazu zaměstnanců školství a vědeckých ústavů. 

V ÚKZÚZ schůze pracovní skupiny KPP (návštěva z Polska - prof. Strzemski z Pilav a 

Konecka - asistentka prof. Musierowicze). 28.11. V Paláci J. Fučíka aktiv funkcionářů KSČ 

k deklaraci a manifestu míru komunistických stran v Moskvě. 

 

Prosinec 1957 

2.12. Pro Uziaka (od Dobrzaňského) do Flory, nezastihnut, uvítání na katedře, pohovor 

s Jurčou (návrat z vojny). 3.12. ČSAZV, schůze V. odboru. Beseda u Lhoty (Klečka, Ryška, 

Zásměta), schůze předsednictva společnosti, v bytě u Smoláka (Kroulík, Kác) - oslava 

Smolákovy profesury. Celostátní porada rektorů - předsedal jsem, do 13 přítomen min. 

Kahuda. 9.12. 69. narozeniny Kroulíka. 10.12. Zahájení výstavy na škole /k 50. výročí 

založení VŠZ/, zahajovací projev, přišel Fierlinger, Štěpánek z ÚV aj., prohlídka výstavy. Do 

SŠPVZ - ediční komise (předsedal). Večer na Společenském večeru MV Svazu zaměstnanců 

VŠ a VÚ a MV ČSM - dobrý program. 12.12. V ČSAZV u ing. Keila příspěvky za odbočku 

MPS, u Opavy (a Černockého) odměny pro pracovníky ÚKZÚZ za Žamberk, situace 

v půdoznalství. Opatřeny peníze pro Uziaka. 14.12. Na školním statku v Červeném Újezdě 

(Maleček, Fábry, Kalous, Mareš) schůze ROH - udělení pochvalného uznání od ministra 

školství a ÚRO ROH za umístění mezi prvními deseti školními statky. Můj krátký projev 

za VŠZ. 16.12. Celoškolská vědecká konference, referáty, diskuze. 17.12. Schůze 

agrometeorologické komise, porada se zástupci ČSM (Vavřík, Hurta, Benešová). Porada 

s Damaškou v Rybárně o KPP. Pohovor s Duchoněm (O. Petr, Kment). 19.12. Ústřední 

laboratoř půdoznalecká v Rybárně, půdoznalecká komise. 22.12. Rozloučení s Uziakem. 

23.12. Odjezd autem do Litomyšle. Dokončeno vyjádření k připomínkám učňovské 
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zemědělské školy Slavkov - pro Kloudu na ÚV. Na hřbitově, večer nadílka na krásné anglické 

šaty. 26.12. Procházka k Osíku k rybníku (bruslení), pak k Lněničkovům (najedli jsme se tam 

- bůček). Babička večer vysokou horečku (40ºC, zábal). U mne večer 38,2 st. C, bolesti 

v kloubech a ve svalech. Odpoledne návštěva MUDr. Prince u babičky - bronchitida, do 

nemocnice nechtěla. Dopoledne s Jirkou svařené víno. Koupeny 2 láhve vína na Silvestra 

(Castelli del Monte), doma povídání s Mářou. 31.12. Vstala babička, sháněla prášek pro spaní 

a vařila si čaj s rumem. Sotva chodí, nebude moci zůstat doma. K 9. hod. přišel Dr. Hlávka 

z nemocnice - po obědě převezou babičku do nemocnice (není to tak zlé, ale nemůže zůstat 

doma, když my odjedeme). Silvestrovská večeře a poslech silvestrovského pořadu (2 láhve 

bílého, 2 červeného, 1 sovětské šampaňské, čaj s rumem). Chtěli jsme s Jirkou /zeť prof. 

Kosila/ do města podívat se na Silvestra - Milena /dcera prof. Kosila/ mu schovala kalhoty, 

zůstali jsme doma. 

 

 

Resumé za rok 1957: 
V roce 1957 se jednalo hlavně o výstavbě kolejí v Suchdole (o. Praha-západ) v roce 1958, 

o přípravě výstavy k 50. výročí školy, výstavbě bytů v Suchdole a jejich přidělování (teprve 

v dalších letech o delimitaci pozemků mezi Lysolajemi a Suchdolem). Třetí sjezd JZD. 

Docentura Foltýna. Polemika o klasifikaci půd. Dále to byla spolupráce s předsedou NS 

Fierlingerem, záležitost umístění školy v Suchdole, žádost na SÚP o zařazení výstavby kolejí 

na rok 1958. První zasedání poroty pro soutěž na stavbu VŠZ, zřízení školního statku. V Pisse 

na pedologickém sympoziu, čtyřleté studium na PEF pro stranické pracovníky, výrobní praxe 

prvních ročníků, práce ve SŠPVZ, akční plán VŠZ a jeho realizace, volby akademických 

funkcionářů, půdoznalecký průzkum o. Žamberk, hledání podpory KPP a příprava jeho 

obsahové náplně. Požadavek 250 studentů na brigádu na 10 dní. Jonáš, Neubauer, Flám - 

kandidatury. Příjezd jugoslávských studentů na výměnnou praxi. Naši studenti v Jugoslávii 

(bohatý a užitečný program). Hruška, Stehlík, Smolák – jmenováni profesory u nás. Doktorát 

Duchoň. 

 


