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Profesor Kosil se nepletl do věcí, pro které neměl vzdělání. Přesto jeho podíl na výstavbě 

areálu VŠZ považuji za výjimečný.  

Již v r. 1953 v listopadu projednával stav výstavby kolejí s Hoškem (první kvestor). 15.12. 

Prof. Kosil řídil poradu o přestavbě - přítomen prof. Čermák.  

V r. 1957 v květnu jednal s Fierlingerem o výstavbě kolejí a školy v Suchdole. V červnu na MŠ 

s Hučkem projednával investiční úkol. V září byla vypsána veřejná soutěž k návrhům na VŠZ, 

v listopadu u Fierlingera žádal o intervenci ve státním úřadu plánovacím (SÚP) o zařazení 

stavby kolejí v Suchdole do plánu na r. 1958. 

V lednu 1958 jednal s ministrem VŠ Kahudou o penězích na stavbu kolejí (VŠZ), totéž u nám. 

předsedy vlády Kopeckého. Koncem února projednána na MŠ s Pěkným a Císařem výstavba 

VŠZ v Suchdole, v březnu v Průmstavu jednání o přijetí stavby kolejí za 5 mil. Kčs (prý 

nejvýše za 3,5). Na MZLVH u Klasny urgoval včasné dokončení dokumentace Agroprojektem. 

U ministra staveb Berana intervence o Průmstav (snad úspěšná). 17.3. Účast na přehlídce 

projektů VŠZ, zasedání poroty návrhů (předsedal prof. Čermák). 15.4. Vyhlášení cen a 

odměn. 25.4. Závěrečné zasedání poroty na Staroměstské radnici, 6. května výstava návrhů na 

VŠZ (Kahuda, Čermák). V červnu na MŠ u Petra projednán stavební dozor. Porada zástupců 

SÚP (Rufer, Štěpán) se zástupci fakult. V červenci prohlídka staveniště Šindelář, Červený – 

Petr. Na KR (kolegiu rektora) s děkany projednány plochy fakult. S Červeným na staveniště, 

z Průmstavu Petr, Kohout. Stavba pokračuje dobře, v srpnu brigády studentů, otázka 

vrchního a přímého investora. V listopadu staveniště kolejí - kontrolní den (Průmstav, MŠ, 

Agroprojekt). 20.12. Porada Čejky se zástupci fakult o další přípravě úvodního projektu VŠZ. 

V lednu 1959 na Krajském ústavu pro projektování zem. a les. výstavby o zastavovacím plánu 

Suchdola. 23.4. Kontrolní den stavby kolejí na ONV Praha-západ. V květnu porada na MŠ 

s Hučkem a Koukalem o finančních problémech vybavení kolejí a zahájení výstavby školy 

v Suchdole. V červenci Červený, Šindelář, Petr u ředitele Průmstavu Bursíka - opatření 

lešení. Prohlídka jednoho pavilonu kolejí, kontrolní den. 16.9. Na MŠ s Červeným - ustavující 

komise pro posouzení úvodního projektu VŠZ (Čermák předseda). 17.9. Instruktáž zástupců 

fakult k posouzení úvodního projektu. (Kudrna, Suchý, Sekanina, Červený, Titl). 24.9. Komise 

pro posouzení úvodního projektu VŠZ Suchdol (předseda Kosil) - Čermák, Červený, z MŠ 

arch. inž. Vidner, Šebek, Červenka. 30.9. Závěrečná schůze komise pro posouzení úvodního 

projektu, schválení zprávy (za MŠ Koukal). Následovalo u Hučka obsazení technického 

střediska, v Průmstavu jednání o bytových jednotkách v Suchdole, služební byty v Suchdole, 

s ředitelem Průmstavu závady v elektrice aj. 29.12. Porada o harmonogramu výstavby 

(Hučko, Šebek, Koukal, zástupci Průmstavu a Agroprojektu, vedoucí stavby Šnejdar): MŠ 

požaduje dokončení do r. 1964, projekce a Průmstav do r. 1966.  

5. ledna 1960 v Průmstavu porada u nám. ředitele Kantora: podklady pro zkrácení 

harmonogramu výstavby VŠZ. Na MZ u Mesteka projekce kotelny a inženýrské sítě. 

V Průmstavu dohoda o harmonogramu výstavby. 26.4. U Fierlingera (Sekanina, Pechač) 

intervence k výstavbě obytných domů v Suchdole. Na MŠ schválení 2. etapy výstavby VŠZ 

v Suchdole. 16.6. Beseda se zástupci Průmstavu a Agroprojektu. Se Štěpánkem do Suchdola, 

prohlídka stavby, porada o bytech a nábytku pro koleje. 19.7. U Jury a Trojana na MŠ - 

ubytování studentů, učebny. 

1962 Březen revize plánů vnitřního zařízení ústavů agronomické fakulty v novostavbě 

Suchdol. V dubnu u Jurči přehlídka a podpis upravených plánů vnitřního zařízení. Brigády 

členů katedry na stavbě vodovodu pro Suchdol.  

1963: Rozhodnutí rektora: všechny katedry agronomické fakulty se musí přestěhovat do 

budovy AF. V Suchdole hospitace u zkoušek ze zemědělských strojů (Velda teoreticky, 

Křemenák prakticky). 20.10. S Mářou obhlídka stavby VŠZ v Suchdole.  

1964 20.4. Rektorát se začal stěhovat do Suchdola. 25.5. IV. zasedání VR VŠZ poprvé na 

rektorátě v Suchdole. 
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1965 katedra přípravy na stěhování. 27.8. Dobaleny poslední balíky spisů a knih ke stěhování 

(Jurča, Valla). 30.8. Soupis nábytku, který se ponechá v Dejvicích. 27.11. Slavnostní 

shromáždění VŠZ k zahájení provozu nové školy. Zahájení Hučko, projevy Kudrny a ministra 

MŠ Hájka. Rozdání uznání pracovníkům Průmstavu, Agroprojektu, projektantům, MŠ a školy 

(asi 90, Kosil také). Prohlídka budov, v aule pohoštění, pak v zasedačce na rektorátě.  

1967 18.3. otevření budovy veterinárních disciplin. 


