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1959  /harmonogram výstavby školy/ 

 

Leden 1959 
2.1. Odjezd z Litomyšle, doma v 17 hod. Vypuštěna sovětská raketa na Měsíc. 3.1. Návštěva 

doc. Hacha (s Lomem) z Humboldtovy univerzity (ekonomický ústav), náš příslušník - porada 

o reformě studia a o družbě naší ekonomické fakulty s nimi. 4.1. Kolegium rektora: Korf - 

místnosti u lesníků pro VŠZ. Přípis ministerstva školství - zájezd Foltýna do Koreje. U 

Hampla: obsazení mikrobiologie (přímluva Hampla za Káše, zájem Vintiky). 5.1. Oborová 

komise pro zemědělství SŠPVZ (dokument o vědě), dobrá účast i průběh. 6.1. Porada 

s Červenkou: zásady úpravy studia (nová hlediska), situace starších pracovníků (Káš, Kunz, 

Kác, Duchoň). 7.1. V NS návštěva u Fierlingera (s Drozdem - ZV ROH) pozvání na ples, 

s Korfem - záležitost lesnických fakult pro Politbyro). 10.1. Konzultace DS. 11.1. Neděle - 

článek pro Zemědělské noviny o pomoci VŠZ družstvům. 12.1. Porada s Jurčou - plán 

místností katedry v novostavbě VŠZ v Suchdole. 

13.1. Porada Němeček, Damaška, Jurča: příprava mezinárodní konference půdoznalecké. 

16.1. V zemědělské akademii dán Pilátovi návrh na pořádání půdoznalecké konference v září. 

Doporučení návrhu fak. Eko k zájezdu Loma, Chalupného a Pišvejce na „Univerzitní dny“ 

Humboldtovy univerzity v Berlíně. 17.1. Ples VŠZ - Fierlinger se mnou v lóži. Zdá se, že 

zemědělská akademie společensky ignoruje naši školu - Klečka nepřišel, ačkoliv byl 

protektorem, ani nikdo jiný z předsednictva. 19.1. S Duchoněm na vědecké radě v Ruzyni 

(projednávání výroční zprávy oddělení půdoznalství). Schůze V. odboru zemědělské 

akademie – agro-leso-melioračního. 20.1. V úterý stranická skupina I. odb. (hodnocení 

činnosti členů od r. 1954). Na schůzi I. odb. schválen návrh na půdoznaleckou konferenci 

v září - hodnocení členů I. odboru. 21.1. Komise pro rozbor práce vědecké rady VŠZ a 

kolegia rektora. Návštěva rektora Kožouška (s odborovou komisí strojírenství) - rozbor 

vědecko-výzkumné práce na fak. mechanizace. 22.1. Kudrna - záležitost Šimek VÚM - přijetí 

na katedru: nesouhlasí, strana chce - svízelná situace. 

Aktiv se zástupci studentů V. ročníku Agro a Eko - pochvala za dobrou práci při konsolidační 

akci zaostávajících JZD v pohraničí. Porada s prorektorem a proděkany o rozboru vědecko- 

výzkumné činnosti (VVČ) na škole (k dokumentu o vědě). Na celozávodním výboru KSČ: 

rozbor vědecko-výzkumné práce (Uhlíř a proděkani), rozbor činnosti vědecké rady školy a 

kolegia rektora. Beseda Jurča, Pavel - lahvinka vodky. 25.1. Neděle - článek pro Sborník 

zemědělské akademie ke Kášově šedesátce. 26.1. V zemědělské akademii schůze redakční 

rady Sborníku, u Piláta projednána konference půdoznalecká. 27.1. Porada na Krajském 

ústavu pro projektování zemědělské a lesnické výstavby o zastavovacím plánu Suchdolu 

(Šindelář, Červený, Števko). 28.1. Schůze státního výboru (jmenovačky, materiál MŠ 

k přestavbě studia). 29.1. S Korfem na předsednictvo vlády: u Kopeckého (fakulta lesnická - 

nerušit). Kahuda dal souhlas, aby Bílek zůstal do konce letního semestru 1959 v činné službě. 

31.1. Do sálu „Přítomnosti“ ÚRO - aktiv patronátních závodů, zástupci JZD a političtí 

funkcionáři - referát vedoucí tajemník Němec. Diskuze, rozdání čestných uznání (dostala i 

naše škola). Měl jsem diskuzní příspěvek (účastnil se Chalupný za KSČ, Šrámek za ROH). 

 

Únor 1959 
1.2. Neděle: lektorování rukopisu Najmra „Zúrodňování půd“ pro SZN. 2.2. Návštěva 

Špaldona - rozbor vědecké práce na AF. Studoval brožuru MŠ: Rozpracování usnesení XI. 

sjezdu. 4.2. V zemědělské akademii u Mařana, Dobiáše a Piláta - projednána půdoznalecká 

konference v září (podrobný program, zejména exkurze). Odpoledne na ministerstvu vnitra 

s Chalupným (náměstek Klíma a Damián?), uvolnění Hájku /Červený Újezd/ pro náš školní 

statek (přes KNV), pasové obtíže Lom (do Berlína). 5.2. Komise pro úpravu studia (Červenka 
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z MŠ). Na MZ (Števko, Sejková) u Zicha - státní statky: jednání o další školní statek - celkem 

bezvýsledné. Šindelář, Zelinka do koleje na Vyšehrad - prohlídka vzorového pokoje pro 

novou kolej. Jednota Opletalova: Porada správců kolejí a kvestorů po prohlídce některých 

pražských kolejí a diskuze o záležitostech kolejí (dr. Hájek, Hučková z Poverenictva 

školstva). 6.2. Porada Němeček, Damaška, Jurča - příprava schůze komise půdoznalecké. 

8.2. Neděle: na nádraží Střed jízdenky do Nitry. 9.2. Cesta přes Brno, Bratislavu, Polarikovo, 

Šurany, přestup na rychlík od Nových Zámků, příjezd Nitra v 18:34 přesně. Na nádraží čekal 

Špaldon a Hampl, s nimi autem do Stalingradu. Ubytování, večeře, beseda Hampl, Špaldon 

(záležitosti školy, státní závěrečné zkoušky aj.) 10.2. Na fakultě agronomické SZZ, pět 

kandidátů. Chvíli beseda, pak do sklípku AF pod Zoborem (ústav krmivárský). 11.2. Ráno 

SZZ (Hampl zaspal), vyzkoušeno celkem 10 studentů, 8 DS udělali, 2 řádní propadli. 

Příchod party Červený, Žežulka, arch. Čejka, arch. Janáčová, ing. Levinský, ing. Švasta 

(obhlídka kolejí a laboratoří). S nimi beseda do 1 hod. V noci poslal Červený Žežulku, aby 

zatelefonoval Stiebrovi, aby zítra přijel s Šindelářem do Nitry. Nevěřil jsem, že to Žežulka 

udělal. 12.2. Pohovory: Čermák - asistent z pedologie - další aspirantura. Sotáková: osnovy 

pedologie pro řádné studium a pro kurz vybraných politických pracovníků. Kaluža (předseda) 

CZV KSČ - záležitost Maláč (můj názor na něj). Boháč (děkan fakulty agronomické) a Soták 

(pedagogický proděkan): pomoc katedře pedologie aj. záležitosti. Odjezd do Nových Zámků 

(Soták), koupen lístek, přijel Žežulka, abych se vrátil do Nitry, že v noci volal Stiebra, aby 

přijel pro mne. Vrácen lístek. S Žežulkou zpět do Nitry. V Tatře oběd, přišli Levinský, Čejka, 

Švásta, Janáčová - odpoledne šli do Biovety, večer se vrátili. V 19:45 odjezd s Žežulkou 

(Červený, Čejka, Levinský), doma ve 2:30. 

Pátek 13.2.: porada o učebních pomůckách s demonstracemi (pořádal ZV ROH) - dr. Kubálek 

- značný zájem. 15.2. Neděle - recenze Najmrova rukopisu „Zúrodňování půd“ (pro SZN). 

Začata recenze habilitační práce Pavla. 17.2. V ČSAZV nechána korektura článku ke Kášově 

šedesátinám pro Sovovou. V redakci SZN u šéfredaktora Máši odevzdán Najmrův rukopis 

s lektorským posudkem. Redaktor Máša přijde 27. t. m. na naši VRŠ - hledá autory mezi 

našimi absolventy. U Jandejska aspirantura Valenty, Novák školitelem. Pohovor s Červenkou 

(Novák, komise expertů). Schůze komise půdoznalecké (zahájil Šimon, poděkoval Novákovi). 

Krátká porada: Jurča, Hraško, Vaculík, Němeček - Novákovo školitelství (souhlas). 

18.2. Seminář půdoznalecký (referát), odpoledne schůze výboru Ústřední sekce SŠPVZ.  

19.2. Posudek habilitačního spisu Pavlova. 

20.2. Na OV KSČ Praha-západ se Šindelářem u vedoucího tajemníka Mazače - uvolnění 

Hájku pro školní statek - nesouhlasí, zřídí tam domov pro přestárlé. Prokeš si vymohl 

uvolnění Hájku pro tento účel u ministra Baráka. 24.2. V kině Kyjev oslava 11. výročí 

Vítězného února, můj krátký projev, hlavní referent Černý, tajemník MV KSČ. Na škole 

hospitace na zasedání pracovní skupiny oborové komise (veterina, rostlinná výroba, lesníci). 

Plenární zasedání oborové komise, projednání elaborátů pracovních skupin. Večer beseda 

s členy pracovních skupin (Koželuha, Scholz, Šteffl, Sekanina, Kantor, Šproch) - dobré 

posezení do 2:30. 25.2. Zasedání předsednictva státního výboru - schválena docentura 

Vyskota (les. fak. VŠZL Brno). 26.2. Schůze komise expertů pro zemědělské VŠ, předsedal, 

velká účast, projednáno vydání učebnic, reforma studia. Členská schůze uliční organizace 

KSČ (referát o kulturní revoluci a reformě školství) - dobrý úspěch a diskuze. 28.2. Stranická 

skupina katedry: posudek na Pavla jako kandidáta strany. 

 

Březen 1959 
2.3. CZV KSČ: reforma studia (velká diskuze, Chalupný hájil návrh fak. Eko, nepěkný útok 

na Kudrnu), školní statky. 3.3. Na ministerstvu zemědělství porada u náměstka Vlčka (Pěkný, 

Pešák, Damaška, Němeček) o spojení půdoznalecké laboratoře s Ruzyní (delimitace náplně 

práce - snad se podaří). Porada Vlček, Ožana, Hřebík, Prucek o formách doškolování pro 
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zaměstnance MZ, KNV apod., mimořádné, večerní - předloží požadavky. Do Liblic na 

školení zemědělské akademie, ubytován s Braunerem a Šimonem. Diskuze v plénu o 

zahraničním obchodu (Litera z Koospolu), večeře, pak beseda (Mařan, Lhota, Brauner, 

Kyška, Šimon, Pelíšek). 4.3. Přednáška Karlík z Ústavu pro studium ML pro VŠS: rozvoj 

zemědělství v SSSR, kroužky, plénum. Po večeři beseda: Brauner, Koudela, Podhradský, 

Troníček. 5.3. Přednáška Kožušník z Ekonomického ústavu ČSAV - přechod ke komunizmu 

v oblasti ekonomické (podle materiálů XXI. sjezdu). Oběd, diskuze. Procházka, chvíli 

s Novákem. 6.3. Přednáška - mezinárodní situace, diskuze v kroužku a závěr. 7.3. Závěrečná 

porada samosprávy, hodnocení školení, zaplacení útraty 238 Kčs. V 11 h. odjezd (Novák, 

Pelíšek, Scholz), odvezl je na Hlavní nádraží. Mářa na konferenci OV KSČ. V obecním domě 

(s Mářou) ples lesnické fak. - dobrá beseda, projednal s Koťátkem některé personální otázky 

(Káš, Duchoň, Kác, Smolák, Matyáš).  

8.3. Neděle - Mářa na konferenci, dokončen posudek habilitační práce Pavla. 9.3. Odpoledne 

porada o stavbě radiobiolog. stanice ve VŠZ v Suchdole (Čejka, Kupka, Rybáček, Červený). 

Kolegium rektora, večer k Zdeňkovi: 20-22:30 televize – hokej mistrovství světa ČSR - 

Švédsko 4:1. 12.3. S Bidlou projednána zpráva oborové komise zemědělské, lesnické a 

veterinární. 13.3. Se Štráfeldou na ONV Praha-západ: převzat diplom čestného uznání za 

patronát nad Dobrovízí. Na ministerstvu školství pracovní aktiv rektorů VŠ: hlavně přestavba 

studia (referáty rektorů), pak různá sdělení - kádrová práce, zahraniční studium, návštěvy aj. 

14.3. Redaktor Horáček z ČTK: informace o principech úpravy studia v duchu sepětí 

s výrobou. 15.3. Neděle: autem na školu - vyřizování spisů. Po 14 hod. s Mářou k Zdeňkovi – 

televize: hokej ČSR-Kanada 5:3 ! (úplné překvapení mistrovství). 

16.3. V Internacionálu konference doškolovacího kurzu pro absolventy PEF. Po zahájení 

Lomem můj projev (skoro z hlavy). Referát Štikův - nové technologické postupy 

v zootechnice. 17.3. Hospitace na cvičení z agrochemie vybraných stranických pracovníků 

(pohovor s nimi). Velmi unaven, tupé bolení hlavy, bolení nohou. 19.3. Přednáška půdoznal. 

II. Agro řádní. Autem do Fučík. pal. kultury: 14-18:45  zahájení IV. celostátního sjezdu JZD 

(referát ministra zemědělství Štrougala) a začátek diskuze. 20.3. Na škole CZV KSČ 

(reorganizace vedení školy, návrhy změn akademických funkcionářů, reforma studia). 21.3. 

Celý den na sjezdu JZD. Večer s Mářou na společenském večírku zaměstnanců ÚV KSČ 

(pozval Štěpánek - Špaldon, Štěpánek s manželkou, Červenka, Kantor, Smíšek, Grolig) do 

dvou hodin, pěšky domů. 22.3. Neděle - sjezd JZD a jeho ukončení.  

23.3. V Národním domě Smíchov na konferenci vysokoškolských studentů (pořádána ÚV 

ČSM). 24.3. Ráno na konferenci vysokoškol. studentů, dopoledne v sekci zemědělské, 

lesnické, veterinární (diskuzní příspěvek), odpoledne diskuze a závěr v plénu. Večer 20:30-

22:30 studovány články Jurčovy.  

26.3. Zelený čtvrtek - přednáška, do zemědělské akademie (Coufal) na schůzi komise 

agrometeorologické, pak jen chvíli na školu - na schůzi CZV KSČ: schválení úpravy studia. 

27.3. Velký pátek: Pohovor s akad. Novákem, na VR AF obhajoba habilitace Pavel - dobré, 

všemi hlasy. Beseda na katedře k Pavlově habilitaci, k půlnoci doma. 28.3. Bílá sobota: 

Přednáška nebyla, jen 6 studentů. 30.3. Elektrikou do Vladisl. ulice do televize. 17-19:30 

příprava a vysílání v televizi: opatření v agrotechnice plodin s ohledem na počasí v zimě a na 

jaře (podle zprávy z agrometeorologické komise). 

31.3. Autem do Nostic. paláce: 9-11 h. projednání zprávy oborové komise pro zemědělství 

s předsedou hlavní komise rektorem Bidlou, akad. Novák akademie věd, děkan T. Trávníček 

(pokyny pro konečnou úpravu zprávy - předložit do 7.4.) Pohovor u Červenky - úprava 

zprávy, k poradě v Brně (3.4). Pohovor s Pechačem u mne: prověrka stranické práce na škole 

(budu předvolán na OV KSČ), deprese z pohovoru s Pechačem. Telefonický hovor 

s Moravcem (OV KSČ Praha 6), zítra mne navštíví v 8 hod. 
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Po večeři 19-22:30 studium Jurčových příspěvků pro Sb. VŠZ (systematika, klasifikace a 

nomenklatura půd, označování genetických horizontů).  

 

Duben 1959 
1.4. /vydařený Apríl! /. Moravec nepřišel – omluvil se telefonicky. Odpoledne schůze komise 

půdoznalecké - porada o návštěvě Gorbunova a Sokolova v ČSR. Plán konz. DS fyto a Eko na 

letní semestr. 2.4. Školení MV KSČ (tajemník Krček a Čestmír Císař) - XXI. sjezd KSSS. 

Revize zařazení pracovišť do kateder. Příprava materiálu pro zítřejší poradu v Brně.  

3.4. V 5 hod. odjezd autem na VŠZL Brno (Kudrna, Chalupný, Kment) - porada rektorů, 

děkanů a proděkanů VŠZ (včetně lesníků a veteriny). Z MŠ Pálenský, Červenka, Jura, Trojan, 

Nebovický: úprava studia, sítě VŠ, školní statky, dokument o vědě, zařazení kateder, sdružená 

pracoviště. Po 17. hod. odjezd do Lednice s Korfem a Čížkem - Stieber odjel s Kudrnou, 

Chalupným a Kmentem do Prahy. V Lednici beseda ve vinném sklepě (Kantor aj. - asi do 22 

hod.), pak autem do Prahy (spal celou cestu).  

6.4. V 7:45 autem do ČSAZV: krátký rozhovor s Koťátkem (dána mu zpráva oborové 

komise). K 8:30 na škole – rektorská agenda. Od 13:30-14 h. porada s Červenkou, od 14 h. 

kolegium rektora. Večer 19-23 h. psán dodatek ke zprávě pro hlavní komisi pro dokument o 

vědě. 7.4. Přednáška ve čtyřletém studiu stranických pracovníků. Na VR AF příprava 

doktorátu Stejskala. 8.4. Na MŠ předsednictvo státního výboru pro vysoké školy 

(jmenovačky, diskuze k dokumentu o vědě, plán práce). Večeře u Malířů se sovětskými hosty: 

Gorbunov, Sokolov, Damaška, Němeček. 9.4. Ve čtvrtek návštěva Gorbunova a Sokolova na 

škole. Dokončení dodatku ke zprávě. 

10.4. Porada o mém elaborátu (Bidlo, akad. Novák, Trávníček - Boček, Červenka, Jura, 

Jandejsek) – můj elaborát schválen. Návštěva Skočdopole - pohovor s ním o plánování 

výzkumu. S ním a Červenkou do ČSAZV. Porada o výzkumu na VŠZ (předseda Koťátko a 

Mařan) - celkem málo plodná. Večer od 20:15-22:45 studium habilit. práce Kudrnovy. 

14.4. Zaměstnanci rektorátu na školení CO. V 9:30-10 porada s Červenkou MŠ: zpráva pro 

subkomisi ČSAZV o vědecko-výzkum. činnosti VŠZ. Přednáška v 4letém studiu agronomie. 

15.4. U Klečky s Mařanem: projednána delimitace kontrolního ústavu, připravit znovu 

podrobný materiál KPP pro kolegium ministra. Na MŠ u Pálenského - schůze komise pro třetí 

pětiletku VŠ (Brabec), s Červenkou - stranická prověrka u nás. 16.4. Pešák z kontrolního 

ústavu: závěrečná zpráva Andjelkovský, delimitace. Chvíli pohovor s Pavlem a Šindelářem - 

deprimován po pohovoru na OV KSČ. 

17.4. V 8:30 elektrikou do Obec. domu: Sjezd Čs. společnosti pro šíření polit. a věd. znalostí - 

referát Macek. Odpoledne referát Kopecký, akad. Mitin - předseda Všesvazové SŠPVZ. 

Večer 20-23 h. oponent. posudek habil. práce Kudrny. 18.4. Na sjezdu zasedání sekce 

zemědělské (dopoledne předsedal). 19.4. Neděle: zasedání plenární, zvolen do Ústředního 

výboru. 20.4. V ČSAZV seminář komise půdoznalecké a výživy rostlin s Gorbunovem a 

Sokolovem (vedl jsem). Večer do bytu Damašky, večeře (Gorbunov, Sokolov), dobrá beseda. 

21.4. Přednáška vybraným stranickým pracovníkům. V ČSAZV závěrečný pohovor a 

rozloučení s Gorbunovem a Sokolovem (vedl Koťátko, Pilát, Keil, Damaška, Němeček). Na 

MŠ zasedání hlavní komise pro dokument o vědě s předsedy oborových komisí. V rozhlasu 

příprava rozhovoru o náboru na deficitní VŠ - strojnictví, zemědělství (Ježdík) na čtvrtek. 

V zemědělské akademii subkomise pro perspektivní plán vědeckého výzkumu na VŠZ 

(předseda Koťátko, Červenka z MŠ). Dokončen oponentský posudek habilitační práce 

Kudrny (na posudku pracováno celkem 21 hodin). 

22.4. Na ÚV KSČ - se Štěpánkem a Klestilem na OV KSČ Praha 6. Pohovor před komisí OV 

KSČ - vede pplk. Moravec - situace na škole. /Vícečlenná komise s pozváním řady 

informátorů a vyšetřovaných pracovala asi týden. Na sobotu jsme byli pozváni na komisi 

já a Kupka. Beseda byla věcná (zejména díky Štěpánkovi z ÚV KSČ), občas vzájemně 
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přesvědčovací. O výsledcích prověrky profesora Kosila uvádím informaci z jeho životopisu 

z 15. dubna 1962: „v r. 1959 důtka pro chyby ve vedení školy. Nebyl však z funkce rektora 

odvolán, nýbrž uvolněn z ní v srpnu 1960“. Opatření OV KSČ Praha 6 (vedoucí tajemník 

Weber) proti Kosilovi považuji za zbytečné. Připomíná to spíš vládnoucí než vedoucí úlohu 

strany/. Odpoledne Chalupný u mne: odklad habilitace Kudrna (do vyjádření OV KSČ). 23.4. 

Kontrolní den stavby kolejí na ONV Praha-západ (Šindelář, Červený, Petr - zástupci 

Průmstavu, projekce a ONV Praha-západ). V Rozhlasu natáčení avizované besedy (Ježdík, 

prorektor Kysela, dr. Buriánek z MŠ). Na CZV KSČ příprava aktivu o kádrové práci. 24.4. 

Rozhovor s vedoucím tajemníkem OV KSČ Praha 6 Webrem - souhlas s habilitací Kudrny. 

U děkana Trávníčka - schůze předsednictva hlavní komise pro dokument o vědě, projednáno 

zemědělství. 26.4. Neděle: Studium referátu Hendrycha a usnesení ÚV KSČ „O těsném 

spojení se životem a dalším rozvoji výchovy a vzdělání“, odpoledne procházka a posezení na 

Slovan. ostrově (s Mářou a malým Jirkou), 19:30-23:30 hod. oponentura doktorátu - Pelíšek. 

27.4. Na VR AF habilitace Kudrny (jednomyslně). 28.4. Přednáška vybraným stranickým 

pracovníkům. Hotel Internacionál: 9:30-17:15 aktiv ministerstva školství k usnesení ÚV KSČ 

o školství (diskuzní příspěvek – přestavba studia VŠZ, obtíže). V 18:45-03 h. dokončen 

posudek doktorátu Pelíška (celkem 20 hodin). 29.4. Na MŠ předsednictvo státního výboru 

vysokých škol (hlavně dokument o vědě s tajemníkem komise děkanem Trávníčkem). 30.4. 

Práce pro Jandejska na MŠ: tabulky personálního obsazení kateder (odeslány poslem ihned). 

30.4. Majáles před školou - projev, tanec. 

 

Květen 1959 
1.5. Svátek práce: odchod s průvodem školy přes M. Stranu, Smíchov, Ječná až do Anglické a 

středem přes Václavské nám. k Prašné bráně. 4.5. Kolegium rektora: rozšíření školního statku 

(2 zástupci KNV, Carda, předseda ONV Praha-západ, ředitel státního statku Jeneč Kanov). 

Večer psána zdravice k 40. výročí VŠZL Brno. 

5.5. V 5 hod. odjezd autem do Brna (Mařan, Carda). Na VR lesnické fakulty obhajoba 

doktorátu Pelíška, dobrá diskuze, ale Pelíšek většinu připomínek nepochopil. Beseda u 

Pelíška (Novák, Kantor, Čapek, Káš, Řechka, Michal, Mařan). Přes Litomyšl (zastávka u 

babičky, u Janderů a Šlégla – do 23:30), ve 2:30 doma. 7.5. Do Nostic. pal. – s  Urychem a 

MUDr. Bílkem (MŠ) příprava materiálů pro můj referát na zasedání státního výboru VŠ (na 

15.5.). 11.5. Na ÚV KSČ (s Chalupným) porada se Štěpánkem (školní statek, návrh učebních 

plánů, má připomínky - sloučení fakult Eko a Agro, stížnosti a odvolání). 12.5. V 9:45-13:30 

schůze přípravného výboru pro půdoznaleckou konferenci (u mne), v zasedací síni na škole 

14:15-17:45 schůze komise půdoznalecké. 

13.5. Den zmatku. Pracováno na referátu pro plenární zasedání státního výboru VŠ. Chvíli na 

kolegiu děkana fak. Agro - projednávána odvolání Krajícové a Krejčové (přítomen Štěpánek, 

Vohryzek, Franta, Kulovaný, Červenka). 14.5. Do 14:30 dokončení referátu pro plenární 

zasedání SVVŠ (celkem na něm pracováno 25 hodin). Od 14:45-15:30 u odborné zkoušky 

Hrona (minimum pro kandidátskou zkoušku). Elektrikou k Urychovi: odevzdán 1 exemplář 

referátu pro Ježdíka, 1 pro Bidla, tři mu nechány. 

15.5. Od 8:45-15:45 v Obecním domě společné zasedání pléna SVVŠ se slovenským VVŠ, 

rektorů a zástupců rezortních ministerstev (dopoledne přítomen Kahuda). Můj hlavní referát - 

celkem uznán za dobrý. Přátelský večer s členy Slovenského VVŠ (přítomen Kahuda, chce 

mne poslat do Číny). 18.5. V 7:45 do Krajského státního ústavu pro projekci zemědělských a 

lesnických staveb (Olivova 6) - zasedání technické rady: stav projekce (úvodní projekt) pro 

VŠZ. 20.5. Porada na MŠ s náměstkem Hučkem a ing. Koukalem - finanční problémy 

vybavení kolejí a zahájení výstavby školy v Suchdole. Užší předsednictvo SVVŠ: zhodnocení 

aktivu z 15.5. a rozpracování úkolů včetně diskuze (já).  
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21.5. Na MV KSČ seminář k přestavbě školství. 22.5. U Loma beseda s delegací ekonomické 

fakulty Humboldtovy univerzity (děkan prof. Schmidt), další spolupráce s naší školou. Na 

stadionu Kotlářka školní spartakiáda (stručný projev - hosté z ONV předseda Kašpar, 

Fuhrman z MŠ - cvičení na spartakiádu, lehká atletika, odbíjená. Indispozice - nachlazení, 

kašel, únava. 23.5. Autem do ČSAZV k ing. Skočdopole: pohovor o poradě u Mařana o KPP. 

Návštěvy - gratulace k svátku. DS Eko a Agro. 24.5. Neděle - referát z půdoznalecké 

konference. 25.5. Do ČSAZV u Mařana: dohoda o delimitaci výzkumných úkolů, pracovišť, 

kádrů a materiálního vybavení (aparatury, gazík) mezi ÚKZÚZ (zastoupení Pěkný, Pešák) a 

půdoznaleckým oddělením VÚRV (zastoupení Mareček, Němeček, Damaška, Skočdopole za 

ČSAV). 29.5. Autem do Litomyšle, Kupka, Fojtík do Brna pro počítač impulzů. Po 17. hod. 

odjezd z Litomyšle (s Kupkou a Fojtíkem), ve 20:30 hod. doma. 

 

Červen 1959 
1.6. Pohřeb docenta Jedličky (zemřel 28.5.), projev já, Vohryzek, Mysliveček. S Mářou do 

divadla D 34: představení souboru Stará Bělá (u Ostravy) - pod patronátem MZ „Zelené 

pustiny“ - časové téma zemědělské, dobře zahrané. Po představení beseda se souborem 

(náměstek Vlček, šéfredaktor Zemědělských novin Šmíd, E. F. Burian, Krejča, Beníšková, 

rektor Brousil, Tauber aj). 3.6. Vědecká rada VÚRV – závěrečná zpráva výzkumného úkolu 

Komplexní výzkum půd okresu Žamberk. Dobré oponentské posudky Nováka a Spirhanzla, 

dobrá společná odpověď Němeček - Damaška. Autem na ministerstvo školství (zavezl 

Duchoně a Spirhanzla) – do 17 h. PSVVŠ. 

4.6. Přednáška II. Agro (péče o půdu podle březnového usnesení ÚV a referátu Novotného 

v Michalovcích). Stranická skupina ČSAZV - příprava interního zasedání XIV. valného 

shromáždění ČSAZV (volby nových členů, čestných členů aj). V Kounicově paláci (Panská 

ulice) večer zemědělské akademie pro nově zvolené členy do 2 hod. (nevalné víno, hodně 

nalitých). 5.6. Přednáška II. fyto do 12 hod. Závěrečné zasedání XIV. valného shromáždění 

ČSAZV (diskuzní příspěvek o KPP). Na CZV KSČ habilitace Pavel a Kropáčová. 6.6. Schůze 

katedry. Naprostá nechuť k práci. 7.6. Neděle: odborné studium Gorbunov. 8.6. V hotelu 

Flora setkání s Ružičičem - prof. mechanizační fakulty agronomické univerzity v Bělehradě, 

odvezen na fak. mechanizační naší školy. Na právnické fakultě porada o přestavbě studia na 

univerzitách (zejména pedagog., přírodověd., filosof. a filolog.). 

9.6. Sjezd socialistické kultury v Paláci kultury. 10.6. S Vohryzkem u Štěpánka: politická 

brigáda ÚV na JZD, STS a státních statcích - jednotné ceny a výkup. V Paláci kultury 

pokračování sjezdu socialistické kultury (oběd, večeře). Pohovor s rektorem Vysoké školy 

stranické a prorektorem Kadlecem - chtějí, aby Píč přešel k nim. Odmítl jsem, jednat budou 

na sekretariátu ÚV KSČ. 11.6. Ve 14. hod. ukončení sjezdu socialistické kultury. 12.6. 

Přednáška II. fyto 9-12 hod., rektorát 13:45-14:45, pak do 18 hodin u sebe: posudky pro 

vojenskou správu (Kubista, Jurča, Palán). 13.6. Po 11:30 autem na MŠ (Chalupný), 12:30-13 

h. u min. Kahudy (Červenka, Pálenský, Klímová): školní statek Jeneč (min. Štrougal nechce 

dát) – dohoda, že se projedná na ÚV (Kahuda telefonoval Urbanovi). Konzultace DS fyto a 

Eko. Zapojen telefon v bytě (č. 232117) – poprvé mluvil s Mářou. 14.6. Neděle: zpráva o 

přestavbě studia pro MV KSČ. 15.6. Telef. příkaz z OV KSČ, aby do zítřka ráno byla podána 

zpráva o projednání a rozpracování usnesení KSČ o zemědělství od r. 1957. /Proč ten spěch?/ 

Instruktáž proděkanů k předložení materiálů. 16.6. Zpráva pro OV KSČ ráno zavezena 

Dubskému. Porada Šindelář, Pavel o propůjčení chaty v Hraničné (Janov) pro ROH. Damaška 

a Němeček u mne: příprava podrobného plánu KPP. Velmi unaven.  

18.6. Na škole Červenka - školní statek, Štěpánek byl v pondělí u Krutiny s Brňáky, úprava 

sítě VŠ (umístění naší školy?). 19.6. Přednáška II. fyto, na VR AF habilitace Rybáček. 20.6. 

Na MŠ u Červenky informace o doškolování meliorací (ministerstvo zemědělství). Závěrečná 

konzultace DS II. zoo. 22.6. Na MŠ dána Jandejskovi zpráva pro Bidla (k dokumentu o vědě). 
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Po obědě předsednictvo ústřední zemědělské sekce společnosti. Porada u Štěpánka (Kabrhel, 

Lom, Mysliveček, Ledl): uvolnění 1 pracovníka z fak. Eko pro VŠS (Stočes, Píč, Ledl?). 

Velmi unaven, těžké nohy. Dokončena zpráva pro MV KSČ o přestavbě studia. 23.6. Porada 

o školních statcích - elaborát Červenkův (MŠ): Červenka, Grolig, Dušek (Nitra). Pavel u mne: 

odchod ze školy? S O.Petrem na byru OV KSČ Praha 6: závěry z prověrky na VŠZ 

(politické). Beseda u Zázvorky, Štika, Pavel (čekali asi na zprávu z byra).  

24.6. Na rektorátě pohovory Ledl, Smolák, Franta, Šindelář. Návštěva dvou zástupců ONV: 

informace k žádosti o byt (chtěli, abych se hlásil k družstevní výstavbě). 25.6. Autem na OV 

KSČ Praha 6: od 8-17:15 zasedání: Zpráva komise o situaci na VŠZ (ostrá) /jak by ne, vždyť ji 

připravoval také pplk. Moravec, taj. HV KSČ při MNO, ten přece musí problematice VŠZ 

rozumět/ - diskuze, usnesení, disciplinární řízení. Unaven, rozrušen. 26.6. Porada u Štěpánka: 

školní statky, smluvně zajistit možnosti výrobní práce. Pak pohovor o mojí situaci. V 17:45 

na OV KSČ 18-23:30 hod. aktiv OV KSČ Praha 6 (CZV, fakultní výbory KSČ - zpráva a 

usnesení ze včerejška), po půlnoci doma. Unaven. 

27.6. Stranická skupina katedry. (Pavel - odchod ze školy aj.). Pohovor s Jurčou - jeho chyby 

/výsledek prověrky: „Odborný asistent ing. Vladimír Jurča – zproštění funkce proděkana pro 

mimořádné způsoby studia na fakultě agronomické. Odůvodnění odvolání: Při celkově 

uspokojivém výkonu této funkce po metodické i organizační stránce, projevily se u s. Jurči 

některé nežádoucí rysy v autoritativním vystupování a prosazování vlastních názorů a návrhů, 

zvláště v kádrových otázkách. S. Jurča si prohloubí své dobré znalosti odborné (z oboru 

půdoznalství) praktickými zkušenostmi v provozní praxi, do které bude vyslán v nejbližší 

době.“ Nějak se na to zapomnělo a nebylo to okresem konečně ani požadováno. Bral jsem to s 

vědomím, že OV KSČ, tím méně jeho komise, může ukládat rektorovi vysoké školy, které 

funkcionáře má nebo nemá nechat odvolat či volit. Celá akce byla pochybená, což se také 

projevilo v rehabilitačním řízení 1968 - viz např. Doc. Ing. Oldřich Štika, CSc. Neměl jsem 

zájem sledovat hru o post rektora, kdy se výhra Kudrny dala očekávat díky členství ve 

významném vyšším stranickém orgánu (OV KSČ - později KV KSČ ?) a odpovídající politické 

podpoře (jako později ve funkci náměstka MŠK, předsedy akademie zemědělské či členství 

v akademii věd). Rektor Kosil se s ním často radil o rozvoji školy a řadě jiných otázek (jako se 

sofistou?). Akad. Kudrnovi přiznávám jeho pracovitost, zásluhy o výchovu čtyř doktorů věd 

na vlastní katedře a připomínám rychlé, nespravedlivé zapomenutí na samorostlého 

Jihočecha po r. 1989/, Štefko na VŠS, se Štikou - celkem své chyby neuznává. DS II. PEF, 

natočení rozhovoru o DS pro rozhlas. 28.6. Neděle: návrh na převod pracovníků na školu 

(Kunz, Káš, Mališ, Vlček, Hruška, Stehlík, Krblich, K. Svoboda, Mates, Řechka, Zakopal) a 

návrh na akademické funkcionáře. Od 17-19:30 v televizi: příprava a vysílání zprávy 

agrometeorolog. komise. Studium Gorbunova. 29.6. Zkoušky půdoznal. II. Agro (18) do 15 

h., na ÚV ke Štěpánkovi: porada o situaci na škole a referátu o úkolech zemědělství pro 

školení v Kostelci nad Černými lesy. 30.6. Zkoušky, studium materiálů pro předsednictvo 

státního výboru (PSVVŠ). 

 

Červenec 1959 
1.7. PVVŠ - 49. zasedání, telefonický rozhovor se Štěpánkem, ponechám si referát pro 

školení. 4.7. Na škole zkoušky. Poslední konzultace DS II. Agro. 6.7. Na OV KSČ u komise 

OV (disciplinární řízení kladné?). Smolák: zvláštní penze a vědecká práce v akademii věd. 

7.7. Účast na komisi pro návrh přestavby studia pro MŠ (Červenka, Kudrna, Ledl). 8.7. Na 

fakultě lesnické u Korfa: oslava 70. doc. Šourka. 9.7. V 6:45 autem do Kostelce: pohovor 

s Manďákem (vedoucí kurzu), od nás Pavel a Franta. V 8–10:10 h. referát o úkolech 

zemědělství z XI. sjezdu, z březnového a červnového zasedání ÚV KSČ a o pomoci VŠ při 

jejich plnění (předsedal Trnka) ve školení ÚV KSČ pro vysokoškolské pracovníky, prohlídka 

otázek do diskuze k referátu, po obědě diskuze k referátu, před 16 hod. v Praze.  
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10.7. V Karolinu promoce MF (dvě skupiny). 11.7. K 10. hod. návštěva tří zástupců 

prezidentského statku Lány - nabídka převzetí školou jako školního statku. Projednáno 

s Lomem, aby tam poslal v pondělí Vrbu. Na KV KSČ jednáno se Štikou o pomoci školy JZD 

v pražském kraji (5 učitelských sil na konsolidaci, vysílání asistentů na dlouholetou práci na 

JZD - nejméně na 3 roky /to je dost nereálné/.  

12.7. Neděle na škole, pořádek ve spisech, zápis deníku (hrozné vedro, ve stínu 35 - 37°C i při 

zatažené obloze). Silná únava, tupá bolest nohou. Opisován na stroji referát ze školení ÚV, 

jinak nemožnost práce – pocení, chřipka?, ve 20 hod. elektrikou domů. 

13.7. Odpoledne KR – příprava školního roku, pak beseda s prorektory (Sekanina, Uhlíř) - 

příchod starších pracovníků na školu, obsazení akademických funkcí. 14.7. Odpoledne 

Červenka, Kudrna, Neubauer - přestavba studia. 15.7. Úplná nechuť k jídlu, pocení, celý den 

nejedl. Zkoušky půdoznalství 8:15-14 h. (první kroužek, 21 studentů), rektorát, pak komise 

resystemizační, 17:45-19:30 porady Maleček, pak Šindelář (pracuje, jen aby dal do pořádku 

věci, jinak těžká spolupráce, otráven). 

17.7. Na MZ k náměstkovi Vlčkovi – jednání o přechodu na školu, zdá se, že míní jít spíš do 

ČSAZV. Na CZV KSČ osobní návrhy, příprava školního roku, resystemizace, 19:15-20:00 

hospitace u SZZ. 18.7. Ráno autem k Prof. Černohorskému (Botanický ústav KU) - jednání o 

přechod na školu, odmítl. 19.7. Neděle: po 13:30 h. na ÚV KSČ Štryclovi a Manďákovi 

oznámeno, že přijedu do Kostelce zítra – souhlas, po 14 h. na škole: vyřízeny další rektorské 

resty. 

20.7. V 6:45 autem do Kostelce. V Kostelci referát Auersperga o mezinárodní situaci, diskuze 

v kroužku, pak v plénu. Večer na škole, pohovor s Jurčou (zkoušky z půdoznalství u SZZ 

v Nitře). 21.7. V 7:45 na škole – den shonu. Zajištění pěti pracovníků pro KV KSČ (Kudrna, 

Chalupný, Neubauer). Pohovor: Šindelář, Petr, Červený - špatný stav stavby kolejí 

v Suchdole, návrhy opatření na zlepšení. Do 15 h. se Šindelářem, Červeným a ing. Petrem 

v Průmstavu u ředitele Bursíka: slíbil, že opatří lešení do Suchdolu. Krátká návštěva v 

technickém středisku na Staroměstském náměstí (ing. Petr na chvíli omdlel – srdeční slabost). 

Technické středisko dostalo příkaz z rektorátu k přestěhování do Suchdolu (do 1.10. t. r.). 

22.7. V 6:45 do Kostelce: referát o reformě vzdělání (Křístek), diskuze v kroužku, v plénu. 

24.7. Kostelec: referát o vědě na VŠ (Štěpánek z ÚV). 25.7. Kostelec: referát o přestavbě 

studia na VŠ (Šprysl). 27.7. Kostelec: referáty zástupců VŠ o přestavbě studia, diskuze 

v kroužku, v oborových skupinách (zemědělsko lesnické) vedla Nagyová z Nitry.  

28.7. V Praze porada svolaná MŠ o návrhu přestavby studia VŠZ Praha a zootechnické 

fakulty na VŠZL Brno, řídil Červenka: přítomni zástupci SPÚ, MZ (Prucek, Skolil), Smolák, 

Kudrna, Lom, Chalupný, Mikan, Neubauer, Kopecký, Káš, Šebela, Špaldon. 

29.7. V 7:45 autem do Suchdolu - prohlídka novostavby jednoho pavilonu (má být hotov do 

konce srpna – nepravděpodobné). Mimořádný kontrolní den - situace vážná, ale ne 

beznadějná (Bursík slíbil lešení, u Stavomontáží urgováni řemeslníci). Odpoledne 14-16 h. na 

MŠ schůze rektorů (některých vysokých škol): ministr Kahuda oznámil úpravu sítě VŠ, 

schválenou 28. t. m. politbyrem ústředního výboru KSČ. Odpoledne s Červenkou do Kostelce 

- diskuze k referátu doc. Kladivy. 30.7. Kostelec: referát Mareček o kádrové práci na VŠ. 

Sdělení Štěpánka o výsledku rozboru stranické práce na VŠZ Praha a Špryslovo o případech 

na VUT Brno. Diskuze ve skupině, pak v plénu. Hodnocení kurzu, příprava večera na 

rozloučenou. Beseda u Manďáka, ještě porada programové komise a pokračování asi do jedné 

hod. (Štěpánek, Šprysl, Roleček, Červenka). 31.7. Kostelec: referáty o ČSM (taj. ÚV ČSM 

Kotrč) a ROH (taj. ÚV Svazu zaměstnanců školství dr. Šelder). Měli jsme s prof. 

Pantoflíčkem (chemie Pardubice) dát dohromady společný výstup - omluvili jsme se, že není 

dobré téma ani my. Beseda u společné tabule s taj. ÚV Hendrychem (můj stručný příspěvek o 

významu školení v Kostelci). Večer program - velmi slabý. Hendrych odejel k 23. hod. 

Beseda do rána, zpěv v předsálí, se Štěpánkem u něho. 
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Srpen 1959 
1.8. Kostelec: hodnocení školení a jeho závěr (Šprysl). Po 11. hod. odjezd přes Hradec 

Králové (oběd) do Litomyšle. Za rodinou na plovárnu, procházka městem. 3.8. V 16 hod. 

příjezd z Lit. do bytu v Praze, před 17. na škole (porada Zázvorka, Pavel). Prohlídka knihy 

Živěna půdní - Novák, Káš, Nosek. 4.8. Porada na MŠ (řídil Hájek): rozvinutí socialistického 

soutěžení k 15. výročí osvobození ČSR (závazky učitelů, studentů a školních statků). Pak u 

Červenky: 2 absolventi ze SSSR – asistenti pro práci na VŠZ (Kudeřík polit. ekon., Pátek 

marx.-lenin.) – obtíže s ubytováním (v Kolonce). Na ČVUT rozšířené kolegium rektora: 

úprava sítě VŠ, opatření na ČVUT, zvláště převod fak. lesnické. 5.8. Rozhodnutí o převzetí 

statku Lány (Kudrna, Hrubý, Vrba), sděleno kanceláři prezidenta (Štverák). Návštěva doc. 

Haasové z Gödölö (agrochemie, pedologie). 6.8. Kolegium ministra (řídil Křístek) - schválen 

návrh na přestavbu studia na VŠZ v Praze a agronom. fakulty Brno. 7.8. Pátek: na MZ porada 

(Hřebík, Ožana, Červenka, předsedové KSČ a ROH): formy studia pro pracovníky MZ aj. Do 

kavárny Slavie pro Haasovou a Damašku - odjezd autem do Tupadel (oběd v zámecké vinárně 

na Mělníku), prohlídka laboratoří a zařízení půdoznaleckého pracoviště v zámečku. 

8.8. Rozhovor s Nolčem (Zemědělské noviny) - sděleno, že lze uveřejňovat měsíční 

předpovědi a slíben článek o přestavbě studia na VŠZ. Krátká návštěva doc. Haasové 

(přinesla Barack pálenku). Napsána krátká informace o úpravě sítě VŠ (pro ZN). Doc. Krblich 

nejeví valnou ochotu k přechodu na VŠZ. Velmi unaven. 9.8. Neděle: na škole příprava 

materiálu k žádosti o přidělení Lán jako školního statku – 17-19 h. koncept žádosti. 10.8. 16-

19 h. CZV KSČ: otázka kvestora, příprava školního roku, nedostatky v práci státního aparátu 

/Kosilův dobře vybudovaný státní aparát, který si nedávno pochvaloval, docenti nesouhlasili/. 

13.8. Celý den u sebe, psáno na stroji: návrh akad. funkcionářů pro OV KSČ, opisy posudků. 

Dopis Křístkovi o převodu Káše z VŠZL Brno k nám. 14.8. Autem do ČSAZV: Dobiáš sdělil, 

že kolegium ministra se usneslo na zkrácení doby komplexního průzkumu půd na pět let 

(volat Němečka). V 9 hod. u sebe na škole: Vohryzek u mne - pokyny OV KSČ k návrhu 

akademických funkcionářů a obsazení místa kvestora. V 11-12 h. přípisy Kantorovi a 

Kopeckému o posudky na Káše a Řechku. 15.8. V 7:45 autem na školu. Zastávka na 

rektorátě: Šindelářovi sděleno rozhodnutí z včerejší porady o rozvázání pracovního poměru.  

17.8. Návštěva doc. Šourka – intervence za Sedlákovou (otec odjel do Ameriky), přijetí do 

DS – těžké. Němeček a Damaška u mne: KPP změna plánu podle usnesení kolegia ministra 

zemědělství. Večer koncept informace o plnění usnesení OV KSČ Praha 6 (získání starších 

pracovníků na školu). 

18.8. S Palánem: zájezd do NDR uznán jako praxe. U mne Červenka: návrh na kvestora - 

Urych. 19.8. Na CZV stranické posudky na navržené akad. funkcionáře. Do zemědělské 

akademie ČSAZV s Damaškou a Němečkem u Piláta - mezinárodní konference půdoznalecká 

v září, zájezd na Ukrajinu, u Šimona a Mařana: nový návrh na KPP podle usnesení kolegia 

ministra zemědělství. Sám u Kunze: přechod na VŠZ odmítá. Večer dokončen článek o 

přestavbě studia pro redakci ZN.  

21.8. Do Litomyšle příjezd po 17. hod. 22.8. Studium doktorské práce Stejskalovy. 25.8. Před 

17. hod. odjezd z Litomyšle, po 19. hod. doma. 26.8. Ve středu 50. zasedání státního výboru 

PSVVŠ. Beseda s rektorem VŠZL Brno Kantorem - převod Káše k nám možný, nejdříve až 

za rok. 

27.8. Ve 13 h. odjezd autem do Bratislavy. 28.8. Do Parku kultury a oddechu: celostátní 

konference pracovníků zemědělských škol (hlavní referát náměstek ministra zemědělství 

Šilhavý), já v předsednictvu - diskuzní příspěvek o přestavbě studia na VŠZ. Na manifestaci 

k 15. výročí Slovenského národního povstání. Zahájení a prohlídka výstavy zemědělských 

škol. V Modré beseda ve vinařské škole (Šilhavý, Kantor, Ožana. Baláž aj.), dobré víno, zpěv. 

Po 24. hod. zpět do Bratislavy. 29.8. S Kantorem do Parku Kultury a oddechu - dopoledne 

pokračování a závěr celostátní konference (Šilhavý). Po 13. hod. odjezd autem přes Brno 
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(zavezl Kantora) a Litomyšl (vzata Mářa a Helenka) do Prahy. 31.8. Skupina KSČ katedry 

(Vohryzek). V ÚDA setkání s doc. Haasovou (Maď.), s ní na školu k Pavlovi. Chvíli na 

schůzi přípravného výboru pro půdoznaleckou konferenci. 

 

Září 1959 
1.9. V zemědělské akademii (ČSAZV) schůze komise půdoznalecké. Dopis Smolákovi a 

Bílkovi k odchodu z činné služby. 2.9. Na MŠ pro Písaříka a Vítka (hospodářská kontrola) na 

školu. Porada o fak. les. (Pfeffer, Čížek, Sekanina). Pohovor se Štikou - odchod ze školy. 3.9. 

Na ÚV KSČ: u Štěpánka (občas Šprysl) s Vohryzkem - akademičtí funkcionáři aj. kádrové 

záležitosti - Káš, - Štika, - vedoucí kateder ML a politické ekonomie. Na škole návštěva 

poslance Borůvky z Hradce - intervence za přijetí Poura. 4.9. 14-16 hod. na OV KSČ u 

vedoucího tajemníka Webra (Vohryzek, Pechač, Ledl): odchody ze školy a do praxe podle 

rozhodnutí OV (Štika, Chalupný, Suchý, Kulovaný). 5.9. Příprava projevu – 10-11 hod. 

zahájení školního roku DS, dvě zkoušky DS Eko. 6.9. Neděle: přehlídka materiálů 

k dotazníkům a životopisu. 

8.9. Na MŠ u Císaře: přípravka pro vybrané politické pracovníky (Maděra, Šprysl, Červenka, 

Volf aj). 9.9. Rektorát - projednání zprávy revizní komise MŠ (Horáček, Písařík, Vítek). 

Zasedání předsednictva státního výboru pro VŠ. Na VŠZ 14-17 hod.: stranický aktiv - můj 

hlavní referát: činnost vedoucích orgánů školy, příprava přestavby a nového školního roku. 

10.9. Osnovy přednášek pro zimní semestr II. ročníku vybraných politických pracovníků 

(dány Klímovi). Večer doma posudek na Loma (pro návrh na děkana). 

11.9. Na děkanátu MF: podpisy smlouvy o výrobní práci studentů I. roč. mechanizační fakulty 

se zástupci státních statků Teplá a Kadaň. Telef. Červenka a Šprysl: zapůjčení nového 

nábytku z kolejí pro kolej posluchačů přípravky vybraných politických pracovníků. 17-18:30 

na OV KSČ: oznámení výsledku disciplinárního řízení - důtka. 12.9. V 7:45 autem na školu 

(Tenkrát /řidič/). Červenka z ministerstva školství: nábytek pro Suchdol dát pro kolej pro 

přípravku vybraných politických pracovníků - příkaz ÚV KSČ. V televizi - vysílání (počasí, 

stav kultur, vyhlídky a výzva k další práci). 13.9. Neděle: začat projev k zahájení škol. roku 

fakulty lesnické. Před 13:45 na OV KSČ Praha 11: politická služba s Mářou. Poslech hlášení 

o dopadu sovětské rakety na Měsíc. Po večeři studium Stejskalovy disertační doktorské práce 

a začat posudek. 14.9. Posudek Stejskalovy disertace. 15.9. V 6:30 na VŠS Vokovice: 

7-9 hod. přednáška půdoznalství II. roč. 4letého studia agronomie pro vybrané stranické 

pracovníky. Před 13:30 do hydrometeorologického ústavu: schůze agrometeorologické 

komise (prohlídka ústavu). 

16.9. Na MŠ 8-9:30 ustavující schůze Komise pro posouzení úvodního projektu VŠZ 

v Suchdole. 17.9. Instruktáž zástupců fakult (Kudrna, Č. Suchý, Sekanina, Červený, Titl) 

o posouzení úvodního projektu školy. 18.9. Referát pro půdoznaleckou konferenci (Zásady 

komplexního průzkumu půd v ČSR - 13 stran rukopisu). 19.9. V ČSAZV u Vosátka a 

v sekretariátu I. odboru sjednáno dodání referátu k překladům a k rozmnožení. Zkoušky DS. 

20.9. Neděle: v TV příprava a natáčení scény o cukrovce (Janda, Slabý - krátký výstup můj). 

21.9. Pondělí - zahájení Mezinárodní půdoznalecké konference (Šimon, Novák předseda). 

Referáty můj první, oběd ve Vinohradském Národním domě (Černescu). 22.9. Ráno do 

ČSAZV. Druhý den MPK (předsedal jsem), referáty podle programu. Oběd ve Vinohradském 

Národním domě (Černescu, Dobrzaňski, Kasch, Lieberoth, Pavel). 23.9. V ČSAZV před 17. 

hod. zakončení zasedání MPK, pokyny pro exkurzi. Porada s Němečkem, Damaškou a Jurčou 

o programu 1. a 2. října. V pátek 2. října návštěva vedoucích delegací u mne: Grinčenko, 

Francesson, Obrejeanu, Koinov, Páter, Lieberoth (Jurča, Pavel, Němeček, Damaška). 

Dokončení posudku doktorské disertační práce Stejskala. 

24.9. Čtvrtek: schůze Komise pro posouzení úvodního projektu VŠZ Suchdol - předsedal 

jsem (prof. Čermák, Červený, z MŠ arch. Vidner, inž. Šebek, inž. Červenka). Večer 20-23 h. 
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projev rektora pro zahájení šk. roku. 25.9. Rektorát: projednání rozpočtu a plánu učitelských 

sil. Nástup útvaru CO a porada s Wannerem a Pézlem (CO). Porada Kudrna-Červený, získání 

místa pro katedry meliorací a zootechniky. Palán - záležitost katedry, jeho byt. 26.9. 

V Karolinu promoce Agro DS a EKO řádné plus DS. Zkoušky DS. 27.9. Neděle: v 6 hod. 

odjezd autem (Mářa, Helenka, Facek) přes Týniště - zastávka u Mileny, babička vzata do 

Litomyšle. Brno - Trnava do Voděrad, čekáno na příjezd exkurze, s ní u sondy č. 19, na noc 

do Bratislavy. Večeře v maďarské restauraci. 28.9. Návštěva Vinařských závodů v Bratislavě 

- ochutnávání dost vydatné. Autem s Fackem a Lieberothem, v Čalovu přesnídávka v hotelu, 

autokar nás předjel – Komárno - Nové Zámky (oběd), Jatovo - sonda, pak do Bratislavy. 29.9. 

Návštěva ÚKSÚP (pôdoznalecko agrochemické oddělení). Po 9. hod. odjezd do Lednice 

(oběd, prohlídka) - do Znojma (večeře). Po večeři do Jaroslavic - návštěva sklepa - 

ochutnávání vín. /V pohraničí nebyly umístěny orientační tabule, mladou průvodkyni 

autobusu z ředitelství statku zaměstnával Damaška, takže autobus zabloudil, dostal se až za 

závory, kde se mohl otočit a vrátit do Jaroslavic. To se nelíbilo Francessonovi, měl jsem dost 

práce, abych ho uklidnil, že nejde o emigraci. Prof. Kosil jel autem, nikdy jsme se mu s tím 

„nepochlubili“/. V noci odjezd přes Brno do Týniště (příjezd po 2. hod. ráno) - naložena 

Mářa a Helenka. 30.9. Příjezd domů v 5 hod. Trochu spal – do 8 hodin. Elektrikou na školu. 

Stieber odletěl do Ostravy pro autobus. V 11-12 hod. návštěva ředitele statku Lány a Štveráka 

(u Kudrny) - podpis smlouvy o výrobní práci studentů. Elektrikou na MŠ: 14-16 h. závěrečná 

schůze Komise pro posouzení úvodního projektu školy v Suchdole, schválení zprávy (za MŠ 

Koukal). Velmi unaven. 

 

Říjen 1959 
1.10. V obecním domě slavnostní zahájení školního roku (ve Smetanově síni) - hlavní projev. 

Autem do ČSAZV - v zemědělské akademii zasedání Mezinárodní půdoznalecké konference 

(řídil Novák) - diskuze k referátům a k exkurzi. Oběd ve Vinohradském Národním domě, 

odpoledne diskuze a závěry. Večeře ČSAZV pro účastníky konference (za předsednictvo 

Mařan). 2.10. Dopoledne závěrečné zasedání konference - projednání a schválení rezoluce 

(předsedal jsem) – všichni zahraniční účastníci velmi spokojení s konferencí i s exkurzí. 

Příprava na odpolední návštěvu zahraničních účastníků konference u mne, oběd ÚDA, 

prohlídka školy a posezení u mne: Grinčenko, Francesson, Koinov, Jenikov, Jolevski, 

Obrejeanu, Cernescu, Pater, Szücz, Kasch, Lieberoth, Damaška, Němeček, Pavel, Jurča, 

Komár, pak Facek, Glet (2 lahvičky vodky, 20 lahví 0,7 l vína z Budňan, 2,5 kg nářezu, 

šproty, černá káva. Ještě posláno za 50 Kčs pro jídlo). Všichni zahraniční hosté (Poláci odjeli 

již v úterý) nadšeni MPK i pohoštěním. 

3.10. Sobota: v TV počasí, sklizeň řepy, setí. 5.10. Na MŠ se Šindelářem u náměstka Hučka - 

obsazení technického střediska, zřídit místo podnikového revizora. U Horáčka (KIS) žádost o 

podporu zřízení místa podnikového revizora (slíbil). U Červenky - návrhy na akademické 

funkcionáře. Navštívit Webra na OV KSČ Praha 6 (zálež. Šindeláře), ředitelství škol. statků 

(návrh Brna), socialistická soutěž k XV. výročí osvobození. Prostudována zpráva komise OV 

KSČ Praha 6 o rozboru práce na VŠZ (jen známé věci). 6.10. Na VŠS přednáška II. ročníku 

vybraných stranických pracovníků. S Hrubým u tajemníka OV KSČ Praha Webra: zahájení 

školního roku, výsledky hospodářské kontroly, umístění Šindeláře. 8.10. Obhajoba doktorátu 

Stejskala (oponenti Kosil, Duchoň, Kašpar) - všemi hlasy. Na schůzi CZV KSČ - návrh na 

funkcionáře, výpověď Edelman, Červený. 9.10. Na VŠS všeplenárka KSČ VŠZ: seznámení se 

zprávou, usnesením a výsledky disciplinárního řízení OV KSČ Praha 6. Na VR VŠZ poprvé 

lesníci. Večer u Stejskalů oslava doktorátu (Korf, Lhota, Kašpar - odešel dříve) asi do 23 hod. 

12.10. Se Sekaninou a Uhlířem do Kostelce nad Černými lesy, později Štika, Šindelář, 

Švandová. Pracováno na plánu práce VŠ na školní rok 1959/60. Po 16. hod. odjezd na školu. 

Na katedře výroby rostlinné oslava 60. narozenin doc. Váši. 13.10. Přednáška na VŠS. Do 
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Ruzyně (U džbánu párek a dvě piva). 12-14:30 porada Mareček, Němeček - organizační a 

administrativně správní otázky KPP a zřízení půdoznaleckého ústavu. Dokončení návrhu na 

akademické funkcionáře. 14.10. Jednání Hrubý a Vohryzek o odchodu Kulovaného, Štiky a 

ostatních. 

15.10. U kvestora Poláka na KU informace o ing. Tauschovi pro naše technické středisko. 

V ČSAZV: 9-13:15 schůze VR VÚM. 16.10. V pátek pohovor s Kudrnou: výrobní práce na 

statku Lány, úpravy a rozmístění kateder podle výsledků šetření dislokační komise. 

Připomínky k přípisu Státní komise pro vědecké hodnosti (kandidatury a doktoráty). 17.10. 

V ČSAZV u Dobiáše: vyhláška o ochraně půdy. 18.10. Neděle: pokračování ve zprávě 

o MPK pro Věstník ČSAZV – dokončeno až v půl šesté ráno. 19.10. V Ruzyni porada: 

Holienka, Mareček, Damaška, Němeček – připomínky k návrhu na KPP pro předsednictvo 

I. odboru. V redakci Věstníku zemědělské akademie odevzdána zpráva o mezinárodní 

půdoznalecké konferenci. 20.10. Na Vysoké škole stranické přednáška. Pohovor se Zubinou: 

chtěli by Neumanna na VŠS (odmítl jsem). Velmi unaven, bolest nohou, vypukla rýma. 21.10. 

Předsednictvo státního výboru pro VŠ. Rektorská agenda - výběr kvestora. Doma 20-23 h. 

příprava hodnocení zaměstnanců katedry. 

22.10. Celoškolská konference ČSM (v předsednictvu, diskuzní příspěvek). Bolesti kloubů 

(rýma). 23.10. V ČSAZV u Dobiáše: jednání o KPP - se Šimonem. Černocký - návrh na 

vyzkoušení Věrtelářova kypřiče v Červeném Újezdě. Pedagogická rada II. roč. Agro 

vybraných stranických pracovníků (řídil Řehoř, za studenty Vytlačil a Burian). 24.10. Na 

děkanství AF - porada, cesty do ciziny aj. Maleček - závady Brand, Skládal - překročení počtu 

zástupců docentů, Buchta neoprávněná asistentura aj. případy (Kudeřík, Bílek, Smolák). 

27.10. Celostátní porada rektorů a pléna státního výboru. 28.10. Společné zasedání PSVVŠ a 

slovenského VVŠ. 29.10. Šindelář sdělil výsledek odvolání - zmírnění trestu a nepotvrzeny 

řeči o nemorálním životě. Z uchazečů o kvestora - Navrátil asi na místo vedoucího 

hospodářského oddělení. 13:30-15:45 rektorát: otázky bytové – Průmstav: Červený, Šindelář, 

Vrbová: 6 bytových jednotek v Suchdole. Po VR posezení u Korfa: Lhota, Svoboda, Stejskal, 

pak ke Kocourovi (pivo, párky), posezení u Stejskalů. 31.10. Na MŠ u Koukala (Šindelář, 

Vrbová) služební byty v Suchdole. Na ředitelství v Průmstavu - ing. Nemanský a energetik - 

závady v elektrice (přetížení spotřebiči), ústřední topení (do 15. 11). Na ONV Praha-západ u 

předsedy MNV Čadského: jeden byt pro MNV Suchdol. 

 

Listopad 1959 
2.11. Na CZV akademičtí funkcionáři schváleni. Vrbová uvedla potíže ze stavby kolejí - 

topení nebude. Šindelář sdělil, že se bude topit lokomobilou. Večer doma 20-01 h. referát pro 

celoškolskou konferenci ROH. 3.11. Na VŠS přednáška. Do Spálené ulice k dr. Kratkovi - 

péče o dorost, byt pro Palána (ošetřovna), jiné zdravotní otázky našich studentů. Komise 

agrometeorologická u mne, hojná účast. 4.11. V zemědělské akademii porada o KPP (Mařan, 

Lhota, Damaška, Němeček, zástupci MZ, ústavu zemědělské ekonomiky, nepřišel Pěkný). 

U Dobiáše (cesta do Bratislavy), vzaty letenky - vrátí se, pojedeme vlakem. Zasedání státního 

výboru. Ve 23:25 rychlíkem do Bratislavy (Jurča, Pavel, Damaška, Němeček, Sirový, Facek, 

Janovský). 5.11. Příjezd do Bratislavy v 6:48. Ráno do kontrolního ústavu k Hraškovi - 

schůze komise půdoznalecké zemědělské akademie (řídil, dobrá účast i průběh). Odpoledne 

schůze koordinační skupiny pro akční úkol zúrodňování půd (řídil akad. Novák - celkem 

zmatek a plané mluvení, nejasnosti). K 16:30 k Hraškovi - posezení při víně: ředitel Lietava, 

Hraško, Damaška, Němeček - otázky KPP aj. odborné i politické otázky slovenského 

půdoznalství - Maláč dosud nevyřešen. K 20. hod. odchod na nádraží – večeře, odjezd 22:05 

rychlíkem do Prahy (Damaška, Němeček). 

6.11. Příjezd Praha Střed v 5:43, v 8:30 autem na školu. Ve 12:15-13:15 Vohryzek u mne - 

urgence výpovědi Štiky, Kulovaného, Špirka, Šindeláře, plnění akčního plánu - má prý 
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zpoždění. 7.11. Pohovor s Vohryzkem - doktorát Lom. 8.11. Neděle: korektura zprávy o MPK 

pro Věstník ČSAZV. Článek o hluboké orbě pro Rudé právo. 9.11. Zřízení katedry elektrizace 

MF - dekret Kadlecovi. Damaška, Němeček - cesta do USSR (telefonováno Marečkovi). 

10.11. Přednáška na VŠS, do VÚRV (cestou u „Džbánu“ – párek, pivo) - u Damašky a 

Němečka porada o průzkumu půd před odjezdem do USSR. 11.1. Ve Vinohrad. Národním 

domě 8:30-17 h. aktiv komunistů pracovníků VŠ a zástupců závodů k nástupu do 1. roku 

přestavby na pražských VŠ (městský výbor KSČ). 13.11. VR v Ruzyni (2 obhajoby 

fytopatologů), porada Facek, Sirový, Dobiáš - další postup s návrhem na KPP. 14.11. Mářa 

50. narozeniny. Pohovory o rozvázání pracovního poměru - Štika, Kulovaný, Špirk. Na OV 

KSČ Praha 6 (Hrubý, Petr, Vohryzek) rozvázání uvedených pracovních poměrů, návrh na 

akademické funkcionáře. Domů: 13-23 h. hodnocení členů katedry pro kádrový výhledový 

plán. 16.11. K náměstkovi ministra zemědělství Mestekovi - porada o KPP. Stranická skupina 

katedry - projednání první skupiny hodnocení členů katedry. 17.11. Ve Vokovicích na VŠS 

přednáška půdozn. II. roč. Agro. Po 11:15 na škole - zástupci doc. Brandlovi sděleno, že od 

1.12 t. r. bude zase odborným asistentem - souhlasil bez námitek /překročen počet docentů/. 

Prof. Matyáš: v záležitosti jeho penzionování (pokus o vydírání - připomenul, že odmítl jako 

děkan na podzim 1945 udání na mne od dvou lidí při návrhu na mé jmenování profesorem, 

prý pro kolaborantství ? - zásluha jeho je o to menší, že odmítl protokolární zápis o jejich 

výpovědi). Na manifestaci před školou k 17.11. mluvil inž. Druck, tehdy student 

v Sachsenhausenu. 18.11. Výroční konference KSČ (diskuzní příspěvek). Stranická skupina 

katedry: příprava výhledového kádrového plánu. 20.11. V zemědělské akademii porada u 

Mařana o organizaci KPP. Konzultace s aspirantem Komárem, dáno mu hodnocení 2. roku 

aspirantury. Odpoledne v ČSAZV porada o vědecko-výzkumném plánu (Koťátko, Mařan). 

Schůze katedry - hodnocení všech členů (dobré). U Korfa přítomen Pravd. Svoboda - porada 

o záležitosti LF (spojení kateder, personální obsazení děkanátu). 22.11. Neděle: blahopřání 

Klečkovi k zítřejším 60. narozeninám, přepracování hodnocení Duchoně. Zřízení katedry 

zahradnictví. 23.11. V ČSAZV blahopřání Klečkovi k 60., chvíli posezení u něho (Koželuha, 

Stehlík). Vydavatelská rada ČSAZV. Na děkanství MF oslava habilitace Korouse (Brabec, 

doc. Čechura). 24.11. VŠS: 9-12 h. přednáška. 25.11. Na MŠ porada u Hájka k 3. pětiletce: 

plán sil (Kosař). 

26.11. V elektrických podnicích večer vzorných pracovníků (zahajovací projev). 27.11. 

Pohovor s Mařanem o KPP. Na děkanátu AF odevzdán plán kádrového výhledu katedry. 

29.11. Neděle: dokončení referátu pro Olomouc. 30.11. Po 13. hod. odjezd s Mališem do 

Olomouce, ubytování v hotelu Národní dům. Večeře - náměstek Šilhavý, Škarda aj. 

 

Prosinec 1959 
2.12. První den zemědělské konference k zúrodňování půd - Čs. společnost pro šíření a 

ČSAZV. Referáty: Šilhavý, můj (dvě a půl hod.), Mališ, odpoledne Šimon. Před 16:30 odjezd 

z Olomouce do Prahy. V ČSAZV stranická skupina, 1. den XV. zasedání valného 

shromáždění (referáty Klečka aj. a zahraniční hosté). 3.12. Druhý den valného shromáždění 

zemědělské akademie (projev Klečka, jmenování čestných zahraničních členů), zpráva 

Mařana (diskuze - můj diskuzní příspěvek). Interní zasedání zemědělské akademie: volby 

předsedů, místopředsedů a vědeckých tajemníků výborů, schválení ředitelů některých 

výzkumných ústavů.  Dokončen oponentský posudek k habilitační práci Šályho (Zvolen). 

5.12. Návštěvy a pohovory celozávodního výboru KSČ - Hrubý, služební byty v Suchdole. 

7.12. Na MŠ (Křemenák, Hrubý): u Císaře (Hájek) – služební byty v Suchdole (3 musí zůstat 

služební – pro zaměstnance kolejí). Na ONV Praha-západ u Duška (přechod na školu), u 

předsedy Prokše o Duškovi a Kodymovi (šel by na školu hned, Dušek nabídl pomoc 

technickému středisku). Na KU u kvestora Poláka - převod ing. Tausche na VŠZ. Návrh 

hlavních úkolů 3. pětiletky na VŠZ. 8.12. Přednáška na VŠS. Po 14 hod. Červenka u mne: 
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příprava na schůzi subkomise pro přestavbu studia na MŠ a záležitosti školy. Zhasla elektrika 

v celé budově (porucha transformátoru). 

9.12. S Mařanem odjezd rychlíkem v 8:34 přes Bratislavu do Zvolena, příjezd k 21. hod. 

Očekával nás inž. Šály, zavezl nás autem do Sliače, ubytování v léčebném domě Palace. 

10.12. Na VŠLD na děkanátu les. fakulty obhajoba habilitační práce ing. Šályho - velmi 

dobrá. Odpoledne u Šályho v bytě (děkan Sokol, proděkan Bezačinský, Prispol - oslava 

habilitace - dobrá). Pěšky na nádraží, v 20:16 odjezd ze Zvolena. 11.12. Příjezd do Prahy 

k 9. hod. Po 10. hod. autem do Smích. Národního domu: plenární zasedání ústředního výboru 

Čs. společnosti pro šíření atd. 12.12. V zemědělské akademii - porada o KPP - Stehlík, 

Hruška, Šlajs, Bureš, Zapletal, Dobiáš, pak na výboru předsednictva ČSAZV jednání o KPP. 

13.12. Neděle: dokončena oponentní zpráva /k materiálům MZ o zúrodňování půdy (pro MZ a 

V. odbor)/. 15.12. Poslední přednáška VŠS pro II. ročník vybraných stranických pracovníků. 

Sjednána konzultace v pátek v 16. hod. a zkoušky (pondělí 7:30). Na MŠ schůze subkomise 

pro zemědělství, veterinu a lesnictví (předsedal), nomenklatura specializací, příprava návrhu 

na úpravu zkoušek. Návrh na Červinku - proděkana pro mimořádné způsoby studia AF. 16.12. 

V ČSAZV na schůzi rozšířeného V. odboru: oponentura materiálu o zúrodňování půd. Na MŠ 

57. zasedání PSVVŠ, rozhovor s Dr. Hájkem. 

17.12. V ČSAZV schůze komise půdoznalecké: návrh KPP – obtížné jednání. Rektorská 

agenda - obtíže se zákazem přijímání sil. Plenárka KSČ Agro 17-19 hod. - dlouhý Kudrnův 

referát. 18.12. Rektorské 7:45-8:45: zákaz přijímání sil, byty v Suchdole. ČSAZV: schůze 

rozšířeného I. odboru - projednání návrhu KPP. S Červenkou různé záležitosti školy, opatřit 

materiál o akcích školy - pomoc zemědělství. Autem na školu: 15:15-15:50: Velda, Hrubý 

zákaz přijímání sil, byty v Suchdole. 19.12. Na ÚV KSČ s Hrubým u Havlína: intervence ve 

věci výjimek z přijímání sil (vedoucí katedry ML - ÚV vede v patrnosti). Odpoledne přes 

Kostelec, Olešnou na Bulánku: hon lesnické fakulty - poslední leč (Hučko, Ježdík, Trnka, 

Pleskot, Neumann, Patočka, Černý z ČVUT, Řechka, Káš), dobré, ve 3:30 doma. 21.12. 

Zkoušky půdoznalství II. ročník fyto - vybraní straničtí pracovníci (vyzkoušen celý kurz - 32 

posluchačů). 

22.12. Kudrna, Barták, Šindelář: výjimky ze zákona přijímání sil, záležitosti školních statků 

(výrobní práce) - Červený Újezd, Lány. Na MŠ u Starého (Kosař) - povoleno 10 výjimek 

ze zákazu přijímání sil. 23.12. Na KV KSČ u Zemana - vedoucí zemědělského oddělení - 

umístění Štiky, Kulovaného, Špirka a Šilara - bude o ně postaráno. Na MV KSČ u Rolečka - 

umístění Šindeláře (nemá jít do intelektuálského prostředí, ale do výrobního sektoru, nikoli 

na manuální práci). Silný zánět spojivky a otok pravého oka. 

24.12. Štědrý den (čtvrtek): v ČSAZV: porada o návrhu KPP (Dobiáš, dr. Bureš, dr. Synek). 

Pozvání na komisi - Matyáš k pohovoru s Kostroněm. Před 14. h. autem domů. Štědrovečerní 

večeře - skrovné dárky. 25.12. První svátek vánoční: celková indispozice, 14:30-22 odborné 

studium (překlad Gorbunov). 26.12. Zánět a otok pravého oka trvá, bolest v oku (zavázáno 

s heřmánkovým obkladem). 

28.12. Pohovor s Hrubým a Frantou - akční plán aj. úkoly - zmatek v nich, těžko se vyznat co 

dřív. Politické brigády, Kadlec nemůže, Uhlíř má v lednu zkoušky. Telefonováno 

s Pastyříkem a Havlínem na ÚV ve věci Uhlíře, snad bude vyňat. Na vedoucího 

hospodářského odboru vybrán Vohnout. Silné bolení hlavy. 29.12. V 8:45 odjezd autem do 

Suchdolu (Šindelář, Červený, Sekanina). Porada o harmonogramu výstavby (Hučko, Šebek, 

Koukal, zástupci Průmstavu a Agroprojektu, vedoucí stavby Šnejdar) - nedocíleno dohody o 

harmonogramu: MŠ trvá na dokončení do r. 1964, projekce do 1966 (také Průmstav). Závěr: 

nová schůzka 5.1.1960. Prohlídka nových kolejí (různé závady stavební a v zařízení). 30.12. 

Odpoledne v Lánech (Kudrna, Hrubý, Kalous): zpráva o činnosti statku Lány 1959. 

Odměňování vzorných kolektivů a jednotlivých pracovníků, projev dr. Nováka, můj projev. 

Večer estráda - Cígler a řada jiných. Večeře v závodní jídelně a beseda s umělci do jedné hod. 
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31.12. Komise na profesuru Kostroň. Před 13 h. na děkanství MF (Hrubý, Dvořák, Novák) – 

přišla Mářa. Pak na večeři s Korfovými u Kocoura na Malostranském náměstí. Po 4. hod. ráno 

na Nový rok doma. 

 

Resumé 1959: 
Sovětská raketa na Měsíci. Plán místností v novostavbě školy v Suchdole. Záležitost 

lesnických fakult pro politbyro. Ples VŠZ - Fierlinger v lóži se mnou. Vzorový pokoj pro 

novou kolej v Suchdole. Předsedal SZZ v Nitře. Zvolen předsedou půdoznalecké komise. Pavel 

kandidát KSČ, habilitace, také Rybáček, Korous, Vyskot, Kudrna, Šály, doktorát Pelíšek a 

Stejskal. Prověrka stranické práce na škole (OV KSČ Praha 6) a následná kádrová opatření. 

IV. celostátní sjezd JZD. Společné zasedání SVVŠ a slovenského VVŠ. Posouzení úvodního 

projektu VŠZ v Suchdole. V Brně úprava sítě VŠ, zařazení kateder do třech kategorií aj. 

Rozbor vědecké práce AF a MF VŠZ Praha. Zvolen do ÚV SŠPVZ. Hledání vhodného 

školního statku, přijata nabídka Lán (prezidentský statek). Přípravka pro vybrané politické 

pracovníky (MŠ - studium na VŠZ). MPK říjen 1959. Harmonogram výstavby školy - MŠ 

požaduje ukončení v r. 1964, projekce a Průmstav v r. 1966. Prohlídka nových kolejí. Výjimky 

ze zákazu přijímání nových sil. Doškolování zaměstnanců MZLVH. 

 

 

Příloha 

 

V souvislosti s událostmi na VŠZ v Praze v letech 1959 a 1960 (rozborem činnosti stranické 

organizace a školských orgánů na VŠZ, provedeným OV KSČ v Praze 6 v první polovině roku 

1959), uvádím opis příslušné statě  životopisu, psaného prof. Kosilem s datem 8. 9. 1959: 

 

Politický vývoj. 

 Jako jediný syn střední úřednické rodiny jsem vyrůstal v typicky maloburžoasním 

prostředí, v němž nebylo nedostatku, ale ani přepychu. Školní léta prožitá za bývalého 

Rakouska (1904-1916) mezi mládeží převážně proletářského Žižkova snad poněkud 

formovala moje vztahy k lidu, zdaleka však nikoli do té míry, že by byla probouzela třídní 

uvědomění. V době středoškolských studií jsem neprojevoval hlubší zájem o politické a 

veřejné dění, a stejně tomu bylo za studií na vysoké škole (1919-1922). Pociťoval jsem jen 

podvědomě nechuť k politickým poměrům, jak se u nás utvářely po r. 1919 a odpor 

k vládnoucí třídě boháčů a vysoké byrokracie. Nesdílel jsem ani otcovu sympatii 

k masarykovskému humanismu, ani matčin obdiv pro národní demokracii (Kramář). 

 Asi v r. 1925 jako asistent vysoké školy zemědělské jsem vstoupil do tehdejší strany 

agrární. Vstup do této strany neměl nic společného s politickým přesvědčením, nýbrž došlo 

k němu pod vlivem jakési stavovské solidarity, podle které mělo být členství v této straně 

samozřejmou povinností pracovníků v zemědělství. Byl jsem členem matrikovým, nezúčastnil 

jsem se aktivně života strany, ani jsem nebyl funkcionářem. Vzrůstající odpor k politice 

agrární strany, zvláště od nástupu éry Beranovy a znechucení poměrů na vysoké škole, 

ovládané prof. Brdlíkem a jeho klikou, mne přivedly k vystoupení z této strany (asi 1936 nebo 

1937). Nedůvěra k mé politické spolehlivosti ze strany prof. Brdlíka a jím ovládané většiny 

profesorského sboru tehdejší zemědělské fakulty, byla hlavní příčinou, že jsem nebyl 

navrhován na jmenování profesorem, ačkoliv jsem byl habilitován v r. 1934 a od škol. roku 

1935/1936 do uzavření vysokých škol jsem suploval oba předměty po zesnulém prof. 

Kopeckém. 

 Okupace v březnu 1939 a uzavření vysokých škol v listopadu téhož roku, provázené 

krvavým násilím proti studentům, jakož i další teror proti českým lidem, probouzely ve mně 

uvědomělý odpor proti Němcům a vzbuzovaly jasnější představy o zrůdnosti fašismu. 
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Přispívaly k tomu i debaty s uvědomělejšími spolupracovníky ve výzkumných ústavech 

zemědělských, na kterých jsem pracoval od ledna 1940 do konce okupace a stýkal se 

převážně s lidmi tohoto zaměření (Dr. Lhota, ing. Fořt, ing. Sobotka aj.). Výsledkem bylo 

poznání, že neodvratná porážka fašistů Sovětským svazem nám přinese nejen osvobození 

národní, ale přivodí i změnu společenského řádu k lepšímu. 

 Nechuť ke všemu německému, vystupňována útlakem za okupace, byla hlavní 

pohnutkou k tomu, že jsem v roce 1946 zažádal o změnu jména Gössl na Kosil, která mi byla 

v r. 1947 povolena. 

 Aktivně jsem za okupace do odboje zapojen nebyl, účastnil jsem se pouze porad, které 

konali zbylí členové Svazu vysokoškolských učitelů (jehož jsem byl jednatelem) prof. 

Valouch, Dr. Madar, prof. Novák, univ. prof. Baxa, prof. Felber – organisace vysokých škol 

pod záštitou odborového školského ústředí, vedeného s. Koubkem a s. Šelderem. 

 Po osvobození Rudou armádou jsem považoval za samozřejmé přihlásiti se do 

komunistické strany, což jsem učinil v květnu 1945 a v červnu jsem byl přijat v závodní 

organisaci výzkumných ústavů zemědělských a v místní organisaci na Žižkově. Nebyl to ještě 

projev uvědomění, které jsem získal teprve školením stranickým, nýbrž především citový 

vztah k osvoboditelům – Sovětskému svazu – a přesvědčení, že lepší společenské uspořádání, 

nežli jsem poznal za předchozí republiky, může vytvořit pouze strana prostá oportunismu a 

kompromisnictví, kterým byly zatíženy ostatní socialistické strany. Toto přesvědčení o 

správnosti linie komunistické strany se upevňovalo v uvědomělý názor stranickým školením, 

ve kterém jsem procházel po všechna léta od r. 1945: základní školení ve výzkumných 

ústavech zemědělských a na vysoké škole zemědělské, měsíční školení pro funkcionáře 

Vysokoškolského výboru KSČ v r. 1949, dvouletá večerní universita marxismu-leninismu 

MV KSČ v letech 1952-54 a další individuální školení v rámci RSŠ na vys. škole. V letech 

1956-59 jsem prošel každoročně internátním školením pro všechny členy ČSAZV, v roce 

1958 a 1959 internátním školením (14-ti denním) pracovníků vysokých škol ÚV KSČ, v roce 

1959 školením akademických funkcionářů vys. škol MV KSČ. 

 Od podzimu r. 1945 jsem byl zapojen do stranických funkcí jako člen výboru místní 

organisace (1945-46) a v závodní organisaci výzkumných ústavů zemědělských (1946, 

v letech 1949-51 jako poradní člen výboru) a na fakultě zem.-les. inž. (1946-1951). Na jaře 

1951 jsem byl z výboru odvolán v důsledku stranického trestu (důtka s výstrahou pro vady 

v soukromém životě), v roce 1952 povolán znovu do výboru dílčí organisace na fakultě, tato 

funkce zanikla zřízením samostatné vysoké školy zemědělské. Jako rektor VŠZ jsem byl 

v nejužším styku s celozávodním výborem KSČ této školy. 

 V rámci stranické činnosti jsem byl vyslán zemědělskou komisí ÚVKSČ jako 

odborně-politický referent na schůze zemědělců při akci šesti Ďurišových zákonů a májových 

akcí (1946-1948), současně jsem pracoval v některých komisích strany (národohospodářská, 

rostlinářská, školská). 

 Jako člen výboru a místopředseda závodní organisace KSČ na fakultě zem.-les. inž. 

jsem v letech 1946-1948 vedl soustavný boj proti reakční klice vedené prof. Brdlíkem, a to 

jak mezi zřízenci, tak v profesorském sboru (s prof. Vrbenským, prof. Kavinou, prof. Klečkou 

a prof. Prav. Svobodou) i v odborové organisaci. Současně jsem udržoval styky s organisací 

KSČ, sdružující studenty, zejména ve volební kampani 1946 až do vytvoření společné 

fakultní organisace KSČ. 

 V únoru 1948 jsem byl povolán zástupci fakultní organisace KSČ k účasti na ustavení 

Akčního výboru fakulty zem.-les. inž. (25. února), zvolen místopředsedou a v této funkci jsem 

aktivně spolupracoval na očistě fakulty od reakčních živlů učitelských, studentských i 

zřízeneckých a při zavádění reforem vysokých škol v duchu socialistickém. 

 Na doporučení fakultní organisace KSČ, schválené zemědělským oddělením ÚVKSČ, 

jsem byl pověřen Ústředním akčním výborem MŠVU dne 27. února 1948 funkcí děkana 
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tehdejší fakulty zem.-les. inž. ČVUT. Tuto funkci jsem vykonával nepřetržitě od února 1948 

do září 1952, kdy jsem byl pověřen MŠ (nám. ministra s. Valouchem) funkcí rektora nově 

zřízené Vysoké školy zemědělské. V této funkci setrvávám nepřetržitě dosud. 

 Při první stranické prověrce na podzim r. 1948 byl jsem jmenován Ústředním 

sekretariátem KSČ členem zvláštní prověřovací komise pro profesory a docenty fakulty zem.-

les. inž. (předsedou byl doc. s. Mařan). 

 Při studijní prověrce počátkem roku 1949 jsem byl na doporučení fakultní organisace 

KSČ jmenován MŠVU předsedou hlavní disciplinární komise této fakulty. 

 Při druhé stranické prověrce v r. 1950 jsem byl sice prověřen jako člen strany, bylo 

však se mnou zavedeno disciplinární stranické řízení tehdejším výborem okresu vysokých 

škol, jehož výsledkem byl stranický trest „důtka s výstrahou“. Příčinou byl jednak můj tehdy 

rozháraný rodinný život (nemanželský syn), jednak nemírné požívaní alkoholu. Svůj rodinný 

život jsem uvedl od té doby do naprostého pořádku, a pokud se týče druhé příčiny, vynasnažil 

jsem se, aby moje chování nebylo v rozporu s požadavky, které klade strana na své členy. 

  V letošním roce bylo se mnou na základě rozboru činnosti, provedeného na Vysoké 

škole zemědělské OV KSČ Praha 6, zavedeno disciplinární řízení pro narušování jednoty a 

akceschopnosti strany, porušování stanov strany a zatajování skutečného stavu, jehož 

výsledek mi není t. č. ještě známý. 


