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1961  /koordinátorem KPP / 

 

Leden 1961 
2.1. Jednání s Krajskou zemědělskou sekcí SŠPVZ (Zábranská) - lektoři pro Mělník a Kolín 

(zemědělská akademie). - Pohovor s Kášem (reorganizace ČSAZV, delimitace činnosti 

zemědělské sekce a orgánů akademie). Dopsána zpráva o činnosti v ČSAZV za r. 1960. 

5.1. Zjišťován rozvrh všech přednášek na letní semestr (včetně PEF v Č. Budějovicích). 

U děkana Hrůzy (úkoly přestavby studia, místnosti). Přednáška 2leté studium vybraných 

předmětů. Konzultace DS II. zoo. 9.1. V ČSAZV u Dobiáše - zmatek s rozesláním výtahu 

úkolů z Lipska a pozváním na poradu 19.1. Revize platiny se Zázvorkou a Klánovou. U Váši - 

porada o lektorské skupině (Svárovský, Duffek, Kacerovský). U Jurči a Svobody - cvičení, 

semináře, lyzimetry pro katedru v Suchdole. 12.1. Ve Svojetíně (o. Rakovník) aktiv nejlepších 

ošetřovatelů nosnic JZD, pracovníků a funkcionářů ONV, funkcionářů Svazu spotřebních 

družstev Středočeského kraje, KNV, KV SŠPVZ: akce ke zvýšení produkce vajec. Referát dr. 

Vavrouška (z drůbežářského závodu Libuš), prohlídka drůbežárny JZD Svojetín (přítomni dr. 

Strnad a ing. Strašrybka z KV SŠPVZ). Lhotovi - zamítavý posudek návrhu metodiky pro 

výzkum podrývání. Přednáška v dvouletém studiu PEF. Zpráva o schůzi pracovní skupiny 

chemie. 14.1. Revize akčního plánu. Kacerovský - záležitost lektorské skupiny (SŠPVZ). 

U Pěkného - lektoři pro stejnou společnost. 

V Lucerně ples VŠZ (v loži Hrůza s rodinou, Zázvorka, Duchoň, chvíli plk. Čeřenský). 

Dr. Hrdá urgovala přípravu učebnice Půdoznalství - projednat na komisi půdoznalecké. 

Lektorský posudek na učebnici Uhlíře. 17.1. Obhajoba kandidátské disertační práce 

ing. Sobotky (ředitel VÚM), předsedal jsem. V TV v Jungmannově ulici nechán text pro 

televizi. Na MŠ 74. zasedání PSVVŠ. Studium kandidátské práce Hroššo. Porada u Kudrny: 

Šmerha, Řechka, Káš - příděl mimořádných příspěvků na vědecko-výzkumnou práci. 

S Kášem na KNV Smíchov - schůze KZS SŠPVZ. 21.1. S Vlasákem: přednášky a cvičení 

v Budějovicích. Jeho dosavadní práce, možnosti habilitace? 23.1. Porada Duchoň, Jurča, 

Zázvorka, Tesař, Knop: požadavky aparatury a personální z mimořádných prostředků na 

vědecko-výzkumnou činnost. Zkvalitnění cvičení, vědecko-výzkumné práce katedry, zřízení 

agrochemicko-půdoznalecké laboratoře (návrh vypracovává Duchoň z příkazu rektora). 

24.1. Ve VÚŘ v Semčicích pohovor s ředitelem Zavadilem, odpoledne referát o nové 

organizaci a činnosti ČSAZV a diskuze. Pohovor s rektorem u děkana - návrh na prostorové 

uspořádání v agrochemii: vystěhovat meteorologii a přeměnit laboratoř 518 ve cvičebnu pro 

studenty. Schůze stranické skupiny na katedře - revize akčního plánu. Dokončeny osnovy 

půdoznalství. 26.1. V ČSAV schůze koordinační skupiny pro stěžejní výzkumný úkol XIV-1: 

zprávy za plnění 1958/60 (řídil Novák). Schůze pracovní skupiny pro chemické předměty 

(Duchoň, Káš). Přednáška - 2leté studium vybraných předmětů Eko. Schůze fakultní komise 

pro přestavbu studia (předseda děkan - moje zpráva o pracovní skupině pro chemické 

předměty). Konzultace II. zoo DS, sjednány termíny zkoušek. 29.1. Televizní vysílání pro 

zemědělce (moje část rostlinná výroba a počasí). Posudek na Uhlíře k návrhu na profesuru. 

30.1. U Velkoborského - úkoly k zajištění propagace KPP na únor (spousta). Telef. s Kudrnou 

- vystěhuje meteorologii i místnost 492 (Uhlíř). Pohovor s Vlasákem - úprava přednášek a 

cvičení v Budějovicích. Na VR VŠZ Kudrna napálil místo Duchoně kvůli agrochemii mne. 

31.1. Schůze katedry: rozmístění v agrochemii, skripta aj. U Zázvorky Knop, Tesař 

projednány otázky agrochemie (náplň přednášek a cvičení). Rozhodl jsem se jít s Tesařem na 

pohovor k rektorovi. 
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Únor 1961 

1.2. S Tesařem u rektora Kudrny: náplň a cvičení z agrochemie, nové rozdělení místností 

(moji místnost č. 701 uvolním pro výrobu rostlinnou). Duchoň informoval rektora, že se 

agrochemie necvičí - není vůbec informován, co se cvičí, nikdy nebyl na hospitaci. Kudrna na 

Duchoně zle dopálen. Telef. Zábranská - lektoři pro Mělník. – Kešner zpráva o činnosti 

agrometeorologické laboratoře a její perspektiva. - Televize Hrach žádost o zařazení 

pohovoru o KPP do vysílání v TV. Velkoborský - dán příkaz, aby ČSAZV ihned zažádala 

televizi o vysílání pohovoru o KPP. Kunzovi nechány na stole 2 zprávy o činnosti 

agrometeorologické laboratoře za rok 1960. 2.2. Schůze půdoznalecké komise: o vystoupení 

v televizi - Pešák a Damaška dodají do pondělka ráno texty. S Hraškem o aspirantském 

minimu a kandidátské práci. Chce dělat zkoušku aspirantského minima v dubnu. Přednáška, 

schůze KZS (vědecko-metodická rada pro zemědělství). 4.2. V ČSAZV schůze kolegia: 

směry zemědělského výzkumu do r. 1980. Studována Uhlířova meteorologie a začat lektorský 

posudek. U Pešáka vyzvednut text pro pohovor o KPP v TV. 6.2. V ČAZ porada Damaška, 

Macura, Kešner o hlavních směrech výzkumu do r. 1980 - připraveno pro večerní zasedání 

kolegia - řídil Blattný a Skočdopole z ČSAV. V ČAZ Adamcovi odevzdána zpráva o hlavních 

směrech výzkumu do r. 1980. 7.2. Úprava textu pro pohovor o KPP v televizi, odevzdán 

Hrachovi dvojmo. 8.2. V ČAZ schůze redakční rady „Zemědělské vědy na pomoc praxi“ 

(Vlček). Pak pohovor s Vlčkem o populární brožuře o KPP. 

9.2. V ČSAZV Šešulkovi odevzdána zpráva o aktivu zaměstnanců VÚŘ v Semčicích. – 

Chvíli u rektora: záležitost Duchoně - rektor se nevyjadřoval dost jasně o tom, zda Duchoň 

řekl, že se necvičí z agrochemie ani o ostatních výrocích Duchoně. - Sobotka sdělil, abych byl 

já zástupcem ČSAZV v Ústřední komisi KPP. - Porada stranické skupiny, pohnutá: Jurča 

nepovažoval námitky proti Duchoňovi za dost průkazné, ostatní s ním vcelku souhlasili. 12.2. 

Dokončen lektorský posudek k učebnici Uhlíře a opsán na stroji. 13.2. Příprava referátu o 

Leninovi pro zítřejší desetiminutovku na schůzi úseku ROH. 15.2. K Červenkovi: přijetí 

Vladimíra na geologickou průmyslovku. 17.2. U Klečky v ČSAZV: Damaška nemá být 

koordinátorem KPP - nabídl Klečka mně. Zkoušky DS II. zoo. 19.2. Pracováno na brožuře o 

KPP pro sjezd JZD, totéž v neděli. Dokončen rukopis brožury, odevzdán Dobiášovi v ČAZ - 

projedná s Milotou od Znamenáčka. Sovové vrácena korektura předmluvy Sb. o zúrodňování 

půdy. Damaška má do 25. t. m. odevzdat teze referátu pro Klečku. Zahraniční oddělení 

ČSAZV žádá o sdělení funkcionářů odbočky MPS. 20.2. Na katedře rostlinné výroby - Fábry 

obhájil kandidaturu a odpoledne letí do Etiopie. Studován Rode „Půdní voda“ slovensky. 

21.2. Pracováno na úvodní přednášce pro školení pro KPP. Veřejná schůze KSČ AF: Maška 

z ÚV KSČ o zasedání ÚV 9. a 10. února. Diskuze (můj diskuzní příspěvek o KPP). Telef. 

s Hrachem - pohovor v TV o KPP. 22.2. S Damaškou: převzal bych koordinátorství KPP, 

Damaška by dělal /jednatele ?/. Rozvrhy přednášek na LS. Zapomněl hodinky, zpět pro ně 

taxíkem. Rychlíkem do Budějovic. Úvodní přednášky - 2 paralelky. S Vlasákem v laboratoři 

STS ve Čtyřech dvorech, upravena slušně pro cvičení. 

24.2. V Městském domě osvěty ples (Kudrna, Kuba, Blahník - dobrá beseda). V Praze - 

zkoušky DS II. zoo. V televizi zkouška na zítřejší vysílání. Telefon Dobiáš: v pondělí 6. 

března 1. schůze Ústřední komise pro KPP, do 1.3. zprávu náměstkovi Šilhavému. 26.2. 

Vysílání televize pro zemědělství (špatně se mi mluvilo, některá přeřeknutí - agrochemické 

lhůty místo agrotechnické, vláčení jetelů místo válení - celkem nevalné. V ČAZ u Dobiáše 

(také Zapletal) - záležitost KPP (Janovský). Příprava 1. schůze Ústřední komise pro KPP 

(u náměstka MZ Šilhavého). U rektora: Duchoň odmítl cestu do SSSR. Kác u mne - stále 

otázka penzionování. 28.2. Porada o plnění úkolů KPP u mne: Němeček, Bažata za Čečetku, 

Janovský, Dobiáš pro schůzi 6.3. 
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Březen 1961 
Na MŠ 72. zasedání PSVVŠ. 2.3. Rychlíkem do Budějovic, s Vlasákem do koleje ve 

Skuherského ul. - 1. a 2. přednáška, večer rychlíkem do Prahy. U Machkové odřeknut dotisk 

skript. Přečten rukopis brožury o KPP pro V. sjezd JZD. V kanceláři náměstka Šilhavého 

odevzdány sekretářce 3 exempláře zprávy o plnění harmonogramu úkolů KPP. Zkoušky a 

konzultace DS II. fyto, odpoledne II. Eko. 5.3. Přednáška pro školení KPP (voda). 6.3. Na MZ 

1. schůze Ústřední komise pro KPP v ČSSR (řídil náměstek Šilhavý). Přednáška - dvouleté 

studium vybraných předmětů. V ČSAZV schůze redakční rady „Zemědělská věda pomáhá 

praxi“ (příprava dubnového čísla). Pohovor s Vlčkem a Znamenáčkem o brožuře o KPP pro 

V. sjezd JZD. 8.3. V Ruzyni VR VÚRV, v komisi půdoznalství-agrochemie-agrotechnika 

obhajoba tří závěrečných zpráv. Tjaglo - můj oponentský posudek, Pokorný - slabé, Kořenský 

- dlouhé. Chvíli u Janovského - harmonogram úkolů pro přípravu celostátní konference 

o KPP. Damaška upozorněn na splnění úkolu - referát pro Klečku do 13.3. 9.3. 

V Budějovicích - v reálce v Zátkově ul. prohlídka laboratoří (botanické a půdoznalecké), 

přednášky (2 paralelky). 10.3. Poslední přednáška 2letého studia vybraných předmětů 

(probrány otázky ke zkoušce). Návrhová komise: profesury Šmerha a Voříšek. - 11.3. Schůze 

předsednictva KZS SŠPVZ (slabá účast). S Burešem a Klabzubou jednáno o vyklizení skříní 

z prostoru agrochemie. Na stroji opsána a zkorigována přednáška o vodě pro pracovníky KPP. 

12.3. Poslech hokejového MS: ČSSR-Švédsko 5:2. 15.3. Tel. Damaškovi - referát pro Klečku 

a vzkaz Němečkovi a Janovskému, aby přišli k 16. hod. ke mně. Přednáška 3leté studium 

Eko. Porada Němeček, Janovský. Němečkovi dána 3x moje přednáška o vodě pro školení 

KPP. Dejmalovi dány plány práce k zájezdu do Maďarska. Přednáška II. Agro. Zkoušky 

2letého studia Eko. - Prostudován referát Damaškův pro Klečku na celostátní konferenci 

o KPP. U Pěkného s připomínkami Klečkovými. Porada se Zázvorkou a Jurčou - pojedou oba 

do Nitry na koordinaci osnov pro PEF. Porada u Sobotky na MZ (s Janovským) - konzultace 

referátů pro celostátní konferenci o KPP. 16.3. V Č. B. přednášky, ve 2. skupině slabá účast. 

Do Prahy - rozhovor se Šteflem. V ČAZ odevzdán sekretářce úvodník o KPP pro Zemědělské 

noviny. KV SŠPVZ - aktiv o zlepšení práce lektorských skupin atd. (předsedal jsem). Porada 

s Janovským - přepracovat referát pro Klečku pro konferenci o KPP. S Pešákem dojednáno 

dodání bedny se vzorky z Gery přímo do půdní zemědělské zkušebny. Přednáška pro II. Agro. 

21.3. Obhajoba kandidatury Kvěcha (předsedal jsem). Pohovor s Frideckým a Najmrem 

(oponenti Kvěcha). 22.3. Dokončen referát pro Klečku (51 stran rukopisu). Telef. s Dobiášem 

- rukopis Klečkova referátu dát přímo Sobotkovi na MZ. Telef. hovor s Kramářem z TV - 

v úterý bude natáčet na škole. Sobotkovi dán rukopis pro Klečku, chvíli pohovor. Dodat 

harmonogram prací KPP do ČAZ. 

23.3. V Českých Budějovicích pohovor s Nedorostem a Vondráčkem - perspektiva školy 

v Budějovicích. Na schůzi KZS přišel jen Kacerovský a Krásný. Návštěva Tolarové z Kolína 

- termíny zemědělské akademie. 25.3. Němeček přinesl metodiky pro KPP. Konzultace DS II. 

Agro a II. Eko. Na MZ porada Sobotka, Nágr, Pěkný o úpravě Klečkova referátu (můj 

elaborát) pro celostátní konferenci o KPP. Přednáška pro 3leté studium PEF. Porada 

Němeček, Jurča o metodikách. Tel. Sobotka z MZ - zítra do 16. hod. musí být Klečkův referát 

opsaný na stroji a dodán ministrovi Štrougalovi. 28.3. V ČAZ dán Dobiášovi referát pro 

Klečku k opsání na stroji s příkazem, aby do 16. hod. byl doručen Sobotkovi na MZ pro 

ministra Štrougala, bude dán také Klečkovi a Rudnému pro novináře. Přišel Kramář 

s pracovníkem TV (natáčeno u mne v pracovně). Na MZ přednáška pro čtyřleté studium 

pracovníků ministerstva. Diskuzní příspěvek pro celostátní konferenci o KPP (jeho vědecký 

význam). 

29.3. V ČSAV schůze kolegia státního komplexního úkolu XII (předseda Klečka - revize 

výzkumného plánu). S Klečkou, Kunzem a Koťátkem do ČSAZV: schůze komise 

půdoznalecké - schválení metodik pro KPP. S Hraškem sjednán můj příjezd do Bratislavy na 
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sobotu 15.4. - vystoupení v TV 16.4. S Němečkem u Piláta - projednána půdoznalecká 

konference na 2. polovinu října. Předseda akademie nesouhlasí, aby Novák byl předsedou 

pobočky MPS. 30.3. Ve Slovanském domě celostátní konference o KPP. Referát ministr 

Štrougal, Klečka (můj text doslova), Pěkný. Odpoledne četné diskuzní příspěvky (můj o 

významu KPP pro vědecký výzkum půdoznalecký a o účasti VŠ při KPP). Závěr náměstek 

ministra Šilhavý. S Pešákem sjednán jeho referát na zemědělské akademii v Kolíně 

(v Kostelci nad Č. lesy) na 7. dubna. V sekretariátu revidován seznam členů rady stěžejního 

úkolu XII-1 a změna v hlavním problému 1 (fyzikální charakteristika půd). Vlasák přál svátky 

a chce pohovor o habilitaci. Sobotka na MZ chce 80 otisků referátu Klečky z konference 

(zařízeno v sekretariátu ČAZ). Se Sadílkem projednat vydání zvláštního čísla Věstníku 

ČSAZV o celostátní konferenci KPP. 

 

Duben 1961 
Vědecká rada AF, zkouška DS II. zoo. Pondělí velikonoční. Výpisy z Rodeho - humus. 

4.4. V restauraci v Riegrových sadech zahájeno školení pracovníků KPP (zahájil za 

delimitační skupinu Šlajs). Moje úvodní přednáška. Předn. II. Eko (za Palána - přednášel 

v ZA o. Kolín). Hospitace u zápočtů II. Eko (Palán). 5.4. U Hladkého podklady o Červeném 

Újezdě a Lánech pro žádost kontrolního ústavu o agrochemické zkoušení půd - přípis 

ÚKZÚZ. Plenárka KSČ Agro: můj diskuzní příspěvek o komplexním řešení výzkumných 

úkolů na školních statcích, výchova mladých vědeckých kádrů, zapojení učitelů a studentů 

VŠZ do KPP - nebylo přijato s valnou pozorností a zájmem. Chaloupecký (vybraný stranický 

pracovník, předseda FV KSČ) označil předložení návrhu na jmenování ing. Jedličky 

odborným asistentem katedry půdoznalství za neodpovědnost vedoucího katedry /proč?/. 

V ČSAZV schůze redakční rady „Věda pomáhá zemědělství“ (Vlček), schválení dubnového 

čísla, příprava květnového. U Piláta - předsednictvo odbočky MPS - doporučen já.  

7.4. V Riegrových sadech přednáška o půdní vodě pro pracovníky delimitační skupiny KPP. 

Zkouška DS zoo. Studován Najmr (Humus v hlavních výrobních typech). Přednáška 3leté 

studium Eko. Přednáška I. ročníku vybraných stranických pracovníků. Se Sadílkem 

dohodnuto vydání čísla Věstníku o konferenci o KPP. Výpisy o přirozených sorbentech - 

použití jílových minerálů jako hnojiv (Stejskal). Přednáška II. Agro. Předn. II. Eko za Palána, 

přednáší v Kostelci nad Č. lesy pro SŠPVZ. Velmi unaven, bolení nohou. 

12.4. SSSR vyslal 1. astronauta, obletěl za 89 min. zeměkouli ve výši 170 až 300 km (major 

Jurij Gagarin - 28letý). Ohromné nadšení. - 78. zasedání PSVVŠ - hlavně jmenovačky 

(Kostroň zást. profesora, Neumann a Píč zást. docenta). Krátké shromáždění ČSM - 

blahopřání SSSR k prvnímu letu astronauta. U Hracha vyzvednut scénář pro Bratislavu. 

Telefon Pěknému - zařídí, aby Pešák byl v sobotu v 9 hod. v Bratislavě v televizi k vystoupení 

se mnou. Zpráva o konferenci o KPP pro Sb. ČSAZV Rostl. výroba. V ČSAZV odevzdán 

Sovové rukopis zprávy z konference o KPP. Ve 4:30 u ČSA setkání s prof. Kašparem, odlet 

s Hrachem a Kramářem do Bratislavy. Ubytování v hotelu Děvín - velmi dobré, před 9. hod. 

s Kramářem a Hrachem do televize, setkání s Pešákem z ÚKZÚZ. Zkouška neúplná, 

přerušena pro odchod personálu. V TV setkání s Hraškem, s ním do laboratoře půdoznalství - 

pobočky ČSAZV. Konzultace o jeho aspirantuře. Přepsán text zítřejší besedy v televizi. 16.4. 

Čtená zkouška ve studiu. Po basketbalovém utkání žen ČSSR-SSSR (63:53) zemědělské 

vysílání (východoslovenská nížina a komplexní průzkum půd s Pešákem - nepříliš zdařilé, 

nebyly pořádné zkoušky). S Hrachem, Vančurou (sehnali letenku i Pešákovi) odpoledne do 

Prahy. 

17.4. Krátká porada Kešner, Bureš - dána jim k posouzení metodika výzkumného úkolu 

Pasáka (mikroklimatické sledování závlah). Přednáška 3leté Eko. Přednáška vybraným 

stranickým pracovníkům (první hodinu tak unaven, že skoro usínal při vlastní přednášce, 

ačkoliv jsem přecházel, druhá hodina byla lepší). Porada s Vlasákem, rozvrh konzultací. U 
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Knopa - kádrový materiál Vaňka na místo asistenta na agrochemii. 18.4. Přednáška II. Agro - 

přerušena pro odchod studentů na demonstraci k americkému velvyslanectví proti přepadení 

Kuby. 19.4. Budějovice - pohovor s Vlasákem - možnosti habilitace. Přednáška I. roč. PEF 

skupiny A 2. 20.4. Ve Vinohradském Národním domě rozšířené zasedání ÚV Čs. SŠPVZ 

k 40. výročí založení KSČ. Pohovor s Vallou - námitky proti Palánovi. Napsány připomínky 

k metodice výzkumného úkolu VÚM. Slavnostní plenárka KSČ AF - rozdány nové 

legitimace. 21.4. Zasedání VR VÚRV - obhajoba kandidatury Palán před komisí 2. (řídil 

Foltýn), poměrně slabší celkově i chyby rozborové. 22.4. Zpráva o smrti docenta Uhlíře. 

Výpisy z Vilenského pro skripta. 

V ČSAZV u Velkoborského dostal opis přípisu o přetvoření komise agrometeorologické. 

U Koťátka blahopřání k svátku. Přednáška pro 3leté studium Eko. Přednáška vybraným 

stranickým pracovníkům. Redakce diskuzních příspěvků z celostátní konference o KPP pro 

Věstník ČSAZV. Přednáška II. ročník Agro - krátká vzpomínka na Uhlíře. Na kremaci doc. 

Uhlíře můj projev hlavně o vědecké činnosti. 25.4. S Kudrnou na MZ - úprava diskuzního 

příspěvku z celostátní konference o KPP pro Věstník ČSAZV (Sobotka, Řoutil z ÚKZÚZ). 

V Budějovicích pohovor s Neumannem, přednáška pro I. ročník PEF. 28.4. Studenti a 

zaměstnanci na uvítání Gagarina. Do KV Čs. SŠPVZ, schůze vědecko-metodické rady pro 

zemědělství - (referát předsedy KV Dluhoše o zřízení a funkci vědecko-metodické rady - 

VMR). 29.4. U Jurči - pohovor o situaci katedry a konzultaci s cizinci (Libanon, Alžír). 

Odborné studium: Rode, Vilensky, Viljams, Stejskal - materiály pro skripta. Redakce 

diskuzních příspěvků z konference o KPP. 

 

Květen 1961 
1.5. V 7:30 odchod průvodu od školy: zadem kolem gymnázia v Žukovově - přes Ořechovku - 

přes trať 20 - kolem Zlaté hrušky - Hradč. nám. - Nerudovou - Karlův most - nábřeží - 

Divadelní ulicí - Myslíkovou - Karl. nám. - Žitnou - Mezibranskou - na Václavské náměstí 

(po 12. hod), přes ½ hod. po Václavském - 28. října - rozchod. Domů Perlovou - Kotce - 

Karolinum - na Náměstí Republiky (elektrika ještě nejezdila) - pěšky až domů /Žižkov/. 

Unaven. 2.5. Dokončena úprava diskuzních příspěvků z celostátní konference o KPP a napsán 

úvod do Věstníku ČSAZV. Přednáška II. ročník Agro. Na MZ konzultace pro 4leté DS 

pracovníků ministerstva, sjednány nové termíny konzultací. Sobotka sdělil, že Sadílek žádá 

zkrácení diskuzních příspěvků pro Věstník. Telef. Sadílkovi - buď zkrátit diskuzní příspěvky, 

nebo vyžádat přes MZ papír pro Věstník. Sobotka řekl, ať záležitost papíru pro tiskárnu 

Věstníku projedná Sadílek se Zemánkem na MZ. Sadílkovi vzkázáno, aby jednal se 

Zemánkem. Duchoň má jít zítra na zasedání PSVVŠ (jednáno hlavně o VŠ chemických). 

4.5. V ČSAZV XVIII. valné shromáždění. Diskuze k referátu Klečky a Kordy (vystoupil 

poslední - stručné informace o KPP). Schůze redakční rady „Zemědělská věda pomáhá praxi“ 

(Vlček). U Sadílka: na pokyn Lad. Sobotky (předseda redakční rady Věstníku) nebude 

diskuze z celostátní konference uveřejněna ve Věstníku ani zkráceně, jen referáty Štrougal, 

Klečka, Pěkný a závěr Šilhavý. /Také řešení/. Na agrochemii Klánová dostala 500 Kčs. 6.5. 

V ČAZ - schůze poradního sboru pro půdoznalství. 10.5. U Leitgeba záležitosti katedry. 

Stranická skupina katedry na FV KSČ (rozbor práce). Na katedře: projednání a doporučení 

návrhů na vyslání odborných asistentů na postgraduální studium do zahraničí. Velmi unaven. 

Na děkanství Agro odevzdán posudek na Knopa k žádosti o aspiranturu. 11.5. Dopoledne 

v bio Svornost celoškolské shromáždění k oslavě 40. výročí založení KSČ (ref. Čížek, generál 

Janulík). Palán - poranění nohy, otázka bytu. - V ČSAV koordinátoři: postupně Macura, 

Hrůza, Podzimek, Němeček - vyžádána zpráva o stavu řešení úkolů. - Odpoledne: slavnostní 

zasedání VR VŠZ - úvodní slovo rektor, můj diskuzní příspěvek - historie od roku 1945 na 

škole. Kroulík (úvahy), pak jen povídání. Studium Počvověděnije Alexandrové a kol. Na MŠ 

80. zasedání PSVVŠ - vesměs jmenovačky. 
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13.5. Návštěva Gereie z Maďarska (od Szabolcse), také Němeček a Sirový. Zkouška, 

konzultace DS Agro a Eko. Konkurzní komise u Balabána (Vnouček, Matějka). Přednáška 

pro 3leté stud. Eko, odpoledne vybraní straničtí pracovníci. 16.5. Přednáška II. Agro - test 

z půdoznalství. Konzultace 4letého studia pracovníků ministerstva zemědělství. V ÚKZÚZ u 

ing. Řoutila: otázky mikroprvků a setkání s Bergmannem v Jeně. Schůze katedry: Palán - 

kandidatura, Leitgeb - vstup na katedru /?/. 18.5. Příprava zprávy o stěžejním úkolu XII-1 (ze 

zpráv koordinátorů). - V KV SŠPVZ schůze předsedů VMR o plánu LU a LA (taj. Franc). Na 

MZLVH poslední konzultace pro 4leté studium pracovníků MZ. Konzultace se dvěma 

studenty cizinci (Alžír, Jordánsko), zkoušky DS zoo. V ČAZ u Slepičkové odevzdána zpráva 

pro kolegium státního komplexního úkolu (XII-1), u Vlčka urgováno rozmnožení metodik pro 

KPP - ujistil, že bude do konce května. 22.5. V ČSAV u Skočdopole odevzdána zpráva pro 

kolegium státního komplexního úkolu XII. Přednáška pro 3leté studium Eko, pak pro vybrané 

stranické pracovníky. Přednáška II. Agro. Rektor si má připravit text na 2 a 1/2 min. na 

nedělní vystoupení v TV. Silná bolest pravé nohy ve stehně. 25.5. Konkurzní komise pro - 

Vallu a Vaňka. Telef. s ing. Hlínou (Šlechtitelský podnik) o uvolnění Vaňka pro katedru. 

S děkanátem stavební fakulty - další materiál o Kutílkovi (k habilitaci). Studována habilitační 

práce Kutílka. 26.5. Schůze vědecko-metodické rady pro zemědělství (VMRZ) KV SŠPVZ. 

Zkoušky 4letého studia pracovníků MZ (18). Poslední konzultace DS II. Agro - sjednány 

zkoušky. 

28.5. V TV (Vladislavská ul.) zemědělské vysílání - já o počasí a úkoly v rostlinné výrobě, 

Kudrna - studium na VŠZ. Přednáška pro 3leté studium Eko, pak vybraným stranickým 

pracovníkům (zápočty za 1. semestr, pokračování ve 3. sem.). VR VŠZ. Předn. II. Agro, 

hodnocení testu. Jednání s Hrůzou o místnosti 701 (moje), má ji dostat katedra meliorací. 

Děkan promluví s Kášem, který se brání. Dostáváme v 1. patře místnost po kádrové evidenci, 

přenechána fyzikální laboratoři (Palán), já vedle Zázvorky. Mikrobiologie musí zatím počkat - 

zajistit pro ni 2 místnosti po KTV, v případě, že rektor nalezne možnost umístění některých 

kateder mimo školu /dost problematické/. S ing. Dostálem projednány rozbory aj. záležitosti 

pro Lipsko. 31.5. Dopis Bergmannovi o metodikách rozborů. S Mašátem projednány některé 

záležitosti KPP. Výpisy pro skripta. 

 

Červen 1961 
1.6. Zkoušky. Pohovor s Kešnerem - v sobotu k rektorovi o převodu Kešnera (konkurz na 

docenta - návrh na zástupce doc.). 2.6. V ČSAZV schůze kolegia komplexního státního úkolu 

XII (Klečka), u Adamce nový plán výzkumu. Poslední konzultace DS II. Eko. 3.6. 

S Kešnerem u Kudrny: převod agrometeorologické laboratoře z ČSAZV na školu je schválen 

k 1.1 1962 (projednalo MŠ s ČSAZV). Poslední přednáška pro 3leté studium Eko. Zkoušky 

4letého studia MZ (posledních 6). Úsek katedry ROH, pak beseda (Zázvorka, Knop, Jurča, 

Valla) - dobrá, probrány různé bolesti katedry. Přednáška II. Agro. 1 zkouška (oprava známky 

ke státnici - Háb Agro). 7.6. V ČSAZV schůze rozšířeného I. odboru (předsedal Šimon). 

Návštěva děkana: kandidatura Drbal, habilitace Kutílek. Obtíže s převody učitelských sil na 

školu (Němec, Moudrý, Špánik). CZV neschválil návrh na jmenování Voříška profesorem aj. 

obtíže. 

8.6. V ČSAZV schůze V. odboru (předs. Kunz) - příprava plánu výzkumu na r. 1962. 

Projednání Tesařovy kandidátské práce. Zkoušky DS II. Agro. 9.6. Studium skript Sotákové. 

Zk. II. Agro DS (17). Telef. Sadílkovi (red. Věstníku ČSAZV), aby poslal Sobotkovi 15 

výtisků Věstníku z celostátní konference o KPP - pro ústřední komisi. Posudky Tesař 

k obhajobě kandidátské práce, Valla - další ustanovení odborným asistentem. Němečkovi 

oznámena schůze rady, schůze poradního sboru půdoznalců (PSP), moje zájezdy na terénní 

práce. Poslední přednáška II. Agro. Konkurzní komise - místo Vaňka Štok /?/ - urychleně 

předložit. Zkouška 3letého studia Eko (17). 14.6. V ČSAV u Skočdopole: projednána schůze 



http://www.kosil.websnadno.cz  4.3 

7 

 

rady stěžejního úkolu XII-1. - Na MŠ personální komise pro návrhy jmenování profesorů a 

docentů (Kožoušek). 82. zasedání PSVVŠ. Pohovor s Červenkou - hlavně záležitost Pavla. 

15.6. Posudek habilitační práce Kutílek. V Dole u Svobody: prohlídka ústavu a skleníku. 

Beseda (Káš, Hrůza) - dobrý Neuburg a Tramín. 16.6. Konzultace s Jurčou k referátu na 

vědeckou konferenci Agro. Řechka - urgence referátů z katedry. 

17.6. Do KV SŠPVZ (na Národní třídě) - se Svárovským a Strašrybkou do Kačiny: prohlídka 

zemědělského muzea. Schůze KV MRZ. Moje 63. narozeniny (dal jsem 3 Gamzy a salám). 

V Karlových Varech zkoušky DS Agro na ONV (9). Studium metodiky KPP. U přijímacích 

pohovorů (komise Junek Eko). Zkoušky II. Agro (Branžovský). 20.6. Schůze rady stěžejního 

úkolu XII-1. VR VŠZ. Studován Jurčův referát pro vědeckou konferenci Agro a diskuzní 

příspěvek k němu. Zkoušky II. Agro (20). 23.6. Vědecká konference AF (předsedal sekci 

výroby rostlinné). Po obědě mi oznámil Leitgeb, že zemřel prof. Kroulík po úrazu na elektrice 

(vypadl z elektriky). Zkoušky DS II. Agro. Tel. Sobotka z MZ - 10.7. schůze Ústřední komise 

KPP, do 4.7. připravit zprávy o postupu prací na KPP a plnění jiných bodů usnesení.  

26.6. Odjezd autem (Kudrna, Červenka) do Brna. Ministr Kahuda měl cestou blízko 9ti křížů 

těžkou havárii - auto rozbito. Kahuda jen vykloubenou ruku v rameni a tržnou ránu na hlavě, 

převezen do nemocnice v Brně, zranění nikoli nebezpečné. Shromáždění rektorů a 

předsednictva SVVŠ na VTA v aule. Dopoledne se nejednalo, čekalo se na zprávy o stavu 

ministra. Zasedání aktivu - referát ministrův přednesl Křístek. Po ubytování beseda: Brabec, 

Trnka, Bidlo, Valouch, Janíček aj. Dopoledne zasedání aktivu - diskuze a závěr. 

28.6. V ČSAZV u Dobiáše projednáno dodání zpráv z VÚRV, delimitační skupiny a z 

Laboratoria pôdoznalectva pro schůzi Ústřední komise KPP 10.7. Konz. několika posluchačů 

3letého studia Eko před zkouškou. Lubor se vrátil v pondělí z Bagdádu - koupil si Oktávii. 

Zkoušky 3letého studia Eko (3. kroužek - 18 posl.). S Leitgebem projednáno vyklizení 

místnosti po Kroulíkovi pro Káše a moje přestěhování do místnosti vedle Zázvorky. 30.6. 

Letadlem do Bratislavy: do Laboratória pôdoznalectva (Kalinčiakova 4). Zasedání VR LP: 

Schváleny závěrečné zprávy k výzkumným úkolům - zúrodňování písčitých půd Hroššo, půdy 

okresu Hurbanovo a JRD Iža (Hraško). Projednáno perspektivní zaměření výzkumu do r. 

1980. Návrh na umístění příštího ústavu pro půdoznalství a výživu rostlin v Bratislavě - 

schválen většinou hlasů (proti Němeček a já). S Němečkem u Hraška v bytě (večeře). 

Letadlem ve 23 h. v Praze. 

 

Červenec 1961 
1.7. Na VR AF habilitace ing. Němce (hydrologie). Závěrečná zpráva Duchoň (oponenti 

Blattný, Káš). 3 zkoušky DS Agro, v ČSAZV vyzvednuta zpráva delimitační skupiny pro 

Ústřední komisi KPP. Tel. s Němečkem - nutno ještě dnes dodat zprávu pro Ústřední komisi. 

Porada Pěkný, Řoutil - rozbory vzorků pro KPP. Dokončena zpráva o půdoznaleckém 

průzkumu pro Ústřední komisi KPP. 4.7. Redakční rada „Věda pomáhá zemědělské výrobě“ 

(Vlček) - příprava čísla červenec a srpen. Na MŠ personální komise (Kožoušek, Chlebovský) 

- příprava návrhů docentur a profesur. 83. PSVVŠ (52 návrhů). Rozladění k vůli kritice na 

kolegiu ministra a na aktivu v Brně. 6.7. V ČSAZV vědecká konference k 10. výročí VÚRV 

(projevy Klečka, Blattný), referáty. U Bejtušákové vyzvednuty zprávy pro Ústřední komisi 

KPP, dány Němečkovi a Hraškovi. - Studium habilitační práce Kutílkovy /i další dny/. 

Zkoušky 3leté stud. 1. kroužek (18 posluchačů.). Zk. II. Agro (19). Hospitace u zkoušek - 

půdoznalství Palán, agrochemie Tesař. 

10.7. Na MZ 2. schůze Ústřední komise pro KPP (řídil Nágr). Doma louskání pecek meruněk. 

13.7. Zkoušky II. Agro (19). 14.7. Zkoušky II. Agro (17). Dvě zkoušky Agro. Posudek 

Kutílkovy habilitační práce, na stroji opsán a odevzdán na děkanství SF ČVUT. 18.7. Tel. do 

VÚRV - Němeček nepřišel. Gletovi spadlo dítě z okna - poranění hlavy. Duchoň trvá na 

Galikovi, Zázvorka a Tesař souhlasí se mnou, že by se za odborného asistenta agrochemie 
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nehodil. Z nádraží Dejvice odjezd do Ruzyně. 18.7. V půdoznaleckém oddělení s Janovským 

provedena kontrola prací na KPP (podle plánu práce Ústřední komise pro KPP). 19.7. 

Konkurzní komise (Čížek, Hrůza, Řechka, já): návrhy na prof. - Váša, Košatka, doc. Červinka 

- změněno na zástupce, Novák fytopatologie - odloženo. Na Poříč do Delimitační skupiny 

k ing. Havlíčkovi, přizván ing. Řoutil z ÚKZÚZ: kontrola postupu prací KPP na o. Louny 

(25. a 26. t. m). Uloženo Dobiášovi, aby do zítřka obstaral rukopisy diskuzních příspěvků z 

konference 30.3. o KPP. Studium osnovy připravovaného II. vydání Stejskalovy Zemědělské 

geologie. Odpověď k osnově pro dr. Hrdou. Zkoušky DS Eko (slabí). Zkoušky II. Agro (18). 

S Pavlem k nim do bytu (u Pavlů byli také Ondřejovi). 

22.7. V ČAZ s Dobiášem dohodnuto zajištění auta na úterý na Lounsko - pojede se mnou. 

Zkoušky II. Agro 1. kroužek (20 stud.). Napsán koncept dopisu pro Štrougala Kahudovi o 

kádrovém zajištění KPP. Na MZ nechán Sobotkovi koncept dopisu a zpráva o kontrole 

v Ruzyni. Na VR VŠZ Titlova habilitace. 25.7. S Dobiášem do Loun na kontrolu KPP. Na 

STS pohovor s ing. Hořínkem, Markem a Urbanem. S Hořínkem a Dobiášem na ONV (u 

vedoucího zemědělského oddělení Zeleného) a na OV KSČ u Zuntycha (vedoucí zemoddělu). 

Po 12. h. s Urbanem a Dobiášem do Libčevsi: s ing. Vlachem a Boháčem přehlídka několika 

sond. 26.7. Sám na STS Louny - setkání se Šlajsem - ing. Hořínek nemocen - odešel domů. 

Porada o situaci v okresní brigádě. V 10:30 na obhlídku v terénu (Šlajs, Marek, Urban): 

Lipenec (dr. Kříž, přehlídka záznamů o ukončení katastru JZD). Zbrašín - pracovník 

nezastihnut, Citoliby (pracovník nezastihnut). Odpoledne s Urbanem a Markem do Rané - ing. 

Smrček - obhlídka několika sond: jako všude černozemě na spraši, slínovatky na slínu a 

opuce. 27.7. Nástup dovolené, po 20. hod. v Litomyšli. 28.7. Přehled obsahu učebnice 

Bodenkunde (Scheffer-Schachtschabel) /- totéž 29., 30. a 31.7. /. 

 

Srpen 1961 
Výpisy z Bodenkunde a Ehwalda /- pokračováno 2.8. - 4.8. /. V sobotu nepracoval. 6.8. 

Autobusem do Budislavy (sám). Procházka lesem (Toulovcovy maštale), přes les, kolem 

Borku zpět do Budislavy. Chvíli posezení v lese nad vsí a na skalách za Líbalovými. Večer 

autobusem do Litomyšle. Zpráva o kontrole KPP na o. Louny. Telegram z MŠ (Císař): 10.8. 

do Houšťky na školení. Studium Bodenkunde. 9.8. Odjezd rychlíkem do Prahy. 10.8. 

S Pírkem do Staré Boleslavi, pěšky do Houšťky. V rámci školení beseda o SVVŠ - referát 

Starého, pak diskuze (různé závažné připomínky). K 19:30 pěšky do Staré Boleslavi, po 22. 

hod. doma. 

11.8. Pohovor se Šlajsem - hlavní potíž opatřit místnosti pro pracovníky ES /KPP!/ na zimu. 

Přehlídka kandidátské práce Drbala (o vodě - dobrá, i další dny). 15.8. Dopis Šimkovi do 

Brna o kontrole půdoznalecké expedice. Schůze I. odboru (Foltýn). Do ČSAZV podána 

stručná zpráva o plnění úkolů z pracovní porady z Lipska. Dopis Dostálovi do ÚKZÚZ 

o odeslání vzorků půd do NDR atd. Psán výtah z diskuze na celostátní konferenci o KPP (pro 

rozmnožení). 21.8. U Hrůzy: dobrá kvalita kandidátské práce Drbala. Za přítomnosti Duffka 

hovořeno o profesuře Duchoně a docenturách Červinky, Nováka, Dubského, Zázvorky 

(předložil práci), Landovského (nebylo by námitek). U Kunze pohovor o vodohospodářském 

výzkumu. Studium zpráv Stejskala a Kašpara o sorbentech. 

23.8. V zemědělské akademii schůze V. odboru (zeměd.-lesn.) - Kunz. Porada s Němečkem: 

příprava schůze PSP, zpráva o KPP do 5. září, mezinárodní porada půdoznalců v Praze 

začátkem listopadu aj., Jurča u toho. Beseda se Zázvorkou: vrátil se ze studijní cesty 

Vodňany, Třeboň, Jindřichův Hradec. Dostal nabídku k přechodu do laboratoře ČSAV 

(výzkum řas) v Třeboni - nehodlá přijmout. 24.8. V Brně do Pisárek porada a kontrola KPP. 

Odjezd z Brna v 17:15 do Olomouce. 25.8. Na ONV vedoucí zemědělského oddělení Babek a 

osobní tajemník předsedy ONV Engliš. Uvolnění místností učňovského střediska. Jednání o 

novém umístění půdoznalecké brigády, prohlídka baráků po státním statku, uvolní se až asi 
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4. září. ZTŠ Klášterní Hradisko (ředitel Oplustil) umístí brigádu. Odjezd do terénu: Krauter, 

Šlajs, Mašát, Praskač, Šimek, Slámová. Objety obce Dub nad Moravou, Holice - nikde 

pracovníci nezastiženi. Cestou obhlédnuta 1 sonda - nivní půda, asi drnoglejová. Přijel David 

z terénu - ukončil zdejší obvod, s ním pohovor, přehlédnuty jeho zápisy a závěrečné protokoly 

při ukončení práce v obvodu. Odjezd přes Litomyšl do Prahy. Silné bolesti levého kolena. 

28.8. Odpoledne v ČAZ - jako předseda rady stěžejního úkolu XII-1 projednání plánu 

výzkumu na r. 1962 podle oborů. Sobotkovi na MZ odevzdán výtah z diskuze na celostátní 

konferenci 30.3.1961 a záležitosti Ústřední komise. V ČSAZV redakční rada „Zemědělská 

věda na pomoc praxi“ (Vlček). Koncept přípisu Němečkovi, Mašátovi a Hraškovi o 

předložení zprávy pro předsednictvo ČSAZV a kolegium ministra o KPP. Schůze 

předsednictva státního výboru (Ježdík, Kadlec, Janíček) - plán práce. 

 

Září 1961 
Na MZ u Hyzíka informace pro zemědělské vysílání v TV, večer psán koncept textu. 

Odpoledne do TV (Vladislavova), zkouška na zítřejší vysílání. Konzultace DS II. ročníku 

Eko. Ošetření kolena - stále stejně bolí. 3.9. V TV: zemědělské vysílání (moje úkoly na září a 

počasí - přes 10 min.). 5.9. V ČSAZV 6. schůze rady stěžejního úkolu XII-1. Probrány 

všechny hlavní a dílčí problémy, zejména hlavní problém 5 - sorbenty. Na MŠ 84. zasedání 

předsednictva SVVŠ. Povídání s Janíčkem a Císařem: obtíže s převodem nižších 

zemědělských škol na MŠ. 6.9. Změny s ČSAZV - asi zrušení a ústavy jako rezortní MZLVH. 

Studium materiálů Němeček, Hraško, Mašát - zpráva o KPP pro předsednictvo ČSAZV. 

Beseda na katedře k odjezdu Pavla - Vančo, Jurča, Zázvorka. 8.9. Porada o zprávě pro 

kolegium ministra o KPP (Pešák, Mašát, Hroššo) u Sobotky. Sobotka kritizoval moje zprávy 

z kontrol jako málo věcné (mnoho vaty), jednání se Sobotkou se stává nepříjemným. Zpráva o 

KPP pro předsednictvo ČSAZV. Chvíli pohovor s Damaškou. 1 zk. II. DS Eko. 12.9. 

V zemědělské akademii s Dobiášem u dr. Kolaříka v sekretariátu předsednictva - s ním 

projednány připomínky Lad. Sobotky k mé zprávě pro předsednictvo. Koncipována úprava 

zprávy podle připomínek. 13.9. K pedagogickému dozoru na výrobní práci v Lánech určen 

Vachoušek. Ubytování nového asistenta Vaňka v kolejích. Příspěvek Povolného o přístroji na 

stanovení oxidu uhličitého v půdě pro Sb. ČSAZV, předán Kášovi. Příprava přednášky pro 

Maďarsko. 15.9. Zasedání VR Ruzyně. Prohlídka kartografického pracoviště (Čečetka - 

nevhodné umístění, málo světla). Pohovor s Damaškou (je zřejmě uražen, vůči mně 

uzavřený). 

K půdoznaleckému kongresu v Bukurešti - půdoznalecké dvojčíslo Sb. ČSAZV v r. 1962. 

Zasedání sekce půdoznalecko agrochemické: závěrečné zprávy Glet - Facek, Nováček 

Pohořelice. Rektorovi dán dopis MŠ z Maďarska o návštěvě zástupců VŠ k jednání o 

přestavbě studia. 16.9. Na Karlovo náměstí do ústavu pedologie ČVUT a laboratoře pedologie 

ČSAV (oba ústavy dobře zařízené). S Kutílkem dojednány přednášky v postgraduálním studiu 

světového zemědělství a lesnictví. Vlasák - stížnost MZ, že působí na VŠZ. Slíbeno vyžádat u 

rektora konečné rozhodnutí. Dokončena přednáška pro Maďarsko. 18.9. Na MŠ vyzvednuty 

jízdenky a pas (Doležalová, Michl). 18.9. Na schůzi předsednictva ČSAZV projednána a 

vzata na vědomí moje zpráva o KPP. Zpráva zaslána Němečkovi, Hraškovi a Mašátovi s mým 

přípisem. S Jurčou: projednáno suplování přednášek. S Urychem projednáno bydlení 

v kolejích pro Vaňka. 

19.9. Oznámení děkanátu Agro o pobytu v zahraničí - od 19.9 do 3.10. - zástupcem Káš, 

supluje Jurča. Rektor by si přál, abych navštívil závlahové a pokusné objekty a Egerszegiho, 

abych zjistil požadavky na studenty při přijímání atd. Po 14. hod. odjezd expres Hungaria, ve 

23 hod. v Budapešti. Na nádraží očekávala Szebényiová (Sze) z kulturního střediska, velmi 

starostlivá - umí perfektně česky, prvotřídní ubytování. Dostal 1288 for. 20.9. Se Sze na MZ, 

velmi přátelské přijetí Kürthy (vedoucí správy VŠ na MZ) a Szekely (byl v Praze, vzpomínal 
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na pěkné přijetí u rektora - mám tu dobré jméno). Sestaven bohatý program. Procházka se 

Sze, prohlídka výkladů (krásné dražší boty, také pánská i dámská konfekce poněkud dražší 

než u nás, ale prvotřídní - asi jako Adam - ne tak jednotvárné jako u nás. V jednom 

lahůdkářském obchodě zahraniční destiláty o polovinu levnější než u nás, levnější i prvotřídní 

vína (asi o třetinu). Studium plánu Budapešti. Večer se Sze na Hrad, procházka po baštách. 

21.9. Se Sze snídaně v expressu, pěšky na zahradnicko - vinařskou školu u prof. Fekete - 

katedra pedologie a nauky o hnojení. Důkladně projednány otázky studijní a vědecké práce; 

prohlídka pracoven a laboratoří (skrovné celkem). Oběd v učitelské menze v gymnáziu 

(výborný, platil Fekete). 13-14 hod. na fakultě mechanizační Agrární univerzity (patří ke 

Gödölő). Pohovor s děkanem fakulty s prof. Vavaolim, prof. Lehotským (umí dokonale 

česky) projednány otázky organizace studia a vědecké práce. Dostal studijní plán řádného i 

dálkového studia. 

Večer se Sze do divadla (Operaház) „Bánk bán“ národní opera skladatele Erkely - děj dost 

naivní, rytířsko - lidový, místy hodně sentimentální, pěkná melodická hudba s národními 

maďarskými motivy. 22.9. Se Sze vlakem do Gödöllő na Agrární univerzitu. U prof. Patera a 

dr. Haasové velmi vřelé uvítání, vzpomínky na Prahu, povídání - program pobytu. Na 

rektorátě: prorektor Hortobagy (botanik), dr. Vivág (mikrobiolog), prof. Pater. Velmi srdečné 

uvítání. Podrobně diskutovány školské, pedagogické otázky, školní statky, přijímací zkoušky, 

průprava ze středních škol atd. U prof. Patera (Haasová) začat pohovor o pedologii a 

agrochemii. Na katedře mikrobiologie - prof. Horvath, doc. Vizag - prohlédnuty místnosti 

(dobré), u cvičení studentů. Zpět u Patera: shlédnuto cvičení studentů (program - doc. Bacso), 

pak diskuze o práci katedry (pedologie, agrochemie). Školním autobusem do Budapešti, 

studenti mají koleje v Gödöllö. 23.9. Autobusem VŠZ do Gödöllö, s prof. Hortobagiim do 

jeho ústavu (botanika), velmi pěkně zařízený a prostorný. Pohovor hlavně o vědecko - 

výzkumné práci (přítomen proděkan pro VVČ AF). Prohlídka botanické zahrady (u školy, 

parcely všech plodin, postřik, pokusy s kukuřicí). Pohoštění spoustou melounů (cukrových). 

U prof. Pecnika (Meszaroš, byl u mne v Praze v r. 1955 - přátelská zábava: koňak, víno, 

pečivo, chlebíčky). S prof. Paterem do Budapešti (autem rektora). Se Sze na Markétiném 

ostrově - krásná zahradní restaurace. Po 17. hod. elektrikou do hotelu. Se Sze v operetě 

„Bocaccio“ - výborný soubor. 

24.9. Autobus - výprava kulturního střediska do Egeru (snídaně v autobusu), přes Hatvan, 

pohořím Matra - Galyatelö (asi 800 m, velký hotel - rekreační středisko maď. ROH), 

občerstvení, pak do Egeru. Oběd v menší restauraci (nevalný). Prohlídka Egeru přes 2 hod 

(památky jsou specialitou Sze). V Egeru bylo vinobraní - ochutnávání vín (celkem špatně 

organizované). Eger má sice hodně památek z druhé pol. XVII. a první XVIII. stol., ale jinak 

je to venkovské město s 35000 obyvateli. Po 18. hod. odjezd přes Gyöngyös, Hatvan do 

Gatleftu. V Budapešti schůzka se Sze, autobusem do půdoznaleckého a agrochemického 

ústavu Maďarské akademie věd. U Szegiho (zást. ředitele) pohovor o vědecko - výzkumné 

práci (organizace a hlavní problémy - velmi podobné jako u nás). Zacvičení někoho od nás 

v izotopové laboratoři. U dr. di Gleria krátká návštěva (pracuje hlavně ve výměně kationtů). 

U Maté (nyní vedoucí izotopové laboratoře, hlavně dělal kartografii se Stefanovicsem). 

U Klimese-Szmyka živě diskutovány otázky půdní vody, výborný jako odborník i člověk. 

Pozval k nám na diskuzi s Gletem, Drbalem a Komárem. Pozval jsem ho na večer do 

Karpatie. Překlad obsahu metodiky KPP prof. Paterovi. Po večeři posezení s Paterem a 

Klimesem - Szmykem - dobrá zábava. 26.9. Elektrikou do Ústavu zkoušení zemědělských 

produktů OMMI. Pohovor s dr. Sikem a Gereiem o práci tohoto ústavu. Návštěva malé 

vědecké laboratoře - rozbory jílových minerálů (mají naši Mikrometu), humusu, 

mikroelementů. 

Vyzvednut pas, povolení do pohraničního pásma a jízdenka do Debrecena. Taxíkem (Sze se 

nějak nelíbilo, že chci taxík, je čím dál tím protivnější). Rychlík do Debrecena dost plný, ale 
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místa byla. Elektrikou do hotelu Arany Bika, zdejší asi nejlepší, ale typicky maloměstský 

hotel. 27.9. Září, elektrikou do Akademie zemědělské (na okraji města, pěkná budova z r. 

1953). U prof. Szelenyiho (prorektor pro vědeckou činnost a vedoucí katedry pedologie 

s agrochemií, chemií a mikrobiologií). Dostal Sb. vydávané školou (poslal mi je do Prahy) a 

přehled o celé škole (velmi dobré). Prodiskutovány různé otázky pedologické (dělá hlavně do 

půdní fyziky, laboratorní metody, celkem jednoduché). Szelenyi je velmi vzdělaný, ale značně 

domýšlivý a autokratický, drží hlavně na Itálii a univerzitu v Rostocku, s kterou má zdejší 

akademie velmi těsnou spolupráci. Prohlídka laboratoří - dobré, až na mikrobiologii, která má 

jedinou místnost. Sze odjela do města (zřejmě otrávená, že nemůže uplatňovat své 

„všestranné“ znalosti, hádala se i se Szelenyim). S ním prohlídka školy, školního statku, 

sousedí se školou, nedaleko bryčkou s koňmi prohlédnut dobrý profil typické zdejší 

černozemě na spraši (v cihelně). Zastávka na Kossuthově univerzitě a kolem lékařské 

univerzity (samostatná) pěšky přes krásný přírodní park. Vyzvednuta Sze u ní v pokoji 

(uražená, že jsem nepřišel dřív). Večeře vedle v hotelu, pak v lidové hospodě na zahrádce, Sze 

bylo zima, muselo se domů (čím dál, tím protivnější). 28.9. Vstal, vzbudil Sze, snídaně 

v kavárně hotelu. U snídaně se Szelenyim - rozloučení, pěšky do OMMI, cestou potkali 

Aranyiho - velkou radost, že jsem přijel. Chvíli u něho v ústavu (v bídné staré budově), pak 

autem na Horlobagy, pohled na půdy a kultury. Návrat do Debrecína - u Arányiho probrána 

práce ústavu, prohlédnuty laboratoře, ukázáno konduktometrické stanovení solí a stanovení 

čísla vazkosti. Sestavování map půd, potřeb zlepšování (dávky uhličitanu vápenatého a 

hořečnatého) a využití půdy (jako orné vhodné, částečně vhodné a nevhodné). Zápis do knihy 

hostí a velmi srdečné rozloučení. 

Rychlíkem do Budapešti. 29.9. Autem společnosti pro kulturní styky, zastávka pro pí 

Molnárovou (kolegyně Sze), jela zdánlivě něco služebního vyřídit do okolí Keszthely, 

nakonec se ukázalo, že jela na výlet a vznikly komplikace. Zastávka v Györu - přesnídávka - 

dobrá, cestou odbočka do Festödu (zámek Eszterhasyho - prohlídka podle mého soudu 

zbytečně důkladná), příjezd do Soproně ve 12 hod. Na Vysoké škole lesnické nejdříve 

pohovor s doc. Pantosem, kvestorem a jedním docentem (uměl česky) - studoval na LF 

v Praze a v Brně - informace o školských otázkách. Pak s doc. Pantosem důkladná prohlídka 

katedry pedologie, geologie, půdní mikrobiologie a meteorologie. Velmi dobře vybavené 

oddělení půdní mikrobiologie, kde pracují současně pracovníci akademie věd (z Ústavu 

pedologie a agrochemie). Důkladný pohovor o pedagogické a vědecké práci. Doc. Pantos (38 

let), schopný a nadšený odborník (dělal kandidaturu v Sovětském svazu u Fjodorova) a dobrý 

organizátor - v krátké době vybudoval velmi dobře půdní mikrobiologii a buduje i pedologii. 

S ním pak prohlídka starých staveb v Soproni, srdečné rozloučení, pozvání do Prahy. Odjezd 

do Keszthely. Cestou rozepře mezi šoférem a Sze (zdála se mu příliš dlouhá cesta na 1 den). 

Sze skleslá, večer přišla svěží a pomlouvala Molnárovou (z MŠ), která kontrolovala, jak 

probíhá moje cesta. Je rozhodně příjemnější, než Sze. Spojila služební cestu s návštěvou 

známých v Balatongyöröku. 30.9. V zemědělské akademii určité rozpaky, zřejmě nebyla moje 

návštěva MZ ohlášena. Prof. Kemenessy nebyl přítomen, pedolog byl v Budapešti na zasedání 

komise pedologické a agrochemické Akademie věd. U prof. Langa - zástupce ředitele pro 

vědecko-výzkumnou práci, vedoucí katedry rostlinné výroby, projednány otázky pedagogické 

a VVČ. Pak s Nyilim na pokusných polích - různé osevní postupy a zkoušky odrůd vojtěšky, 

pšenic (italská), krmná řepa aj. - šlechtitelské. Na školní vinici ochutnávání vína Ryzlink-

sylván, dobrý, dostal 1 litr vína s sebou. Srdečné rozloučení s adjunktem (velmi příjemný a 

skromný). Autem pro Molnárovou v Balatongyöröku, chvíli na návštěvě u jejich známých 

(vinobraní, ochutnáno nové víno a mošt - srdečné přijetí, Sze přitom nebyla, ohrnovala nos, že 

dámy nejsou dost oblečeny). Odjezd autem kolem Balatonského jezera, před 20. hod. 

v Budapešti. 
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Říjen 1961 
Se Sze autobusem do Zemědělského muzea, prohlídka krásných umění (spousta obrazů, 

většinou starší umění, staré skulptury). Poslal Sze domů - protivná. Pomník Osvobození, 36 m 

vysoký. Příprava na závěrečný pohovor na MZ. 2.10. Se Sze na MZ, pohovor se zástupcem 

vedoucího Kürthym, společný pohovor s vedoucím školského odboru s Heckenastem 

(příjemný člověk), byl před nedávnem u nás i na VŠZ u rektora Kudrny. - V půdoznalecko 

agrochemickém ústavu MTA pohovor s ředitelem Szabolcsem a Stefanovicsem. 

3.10. Szebenyiová mi zaplatila 1 černou kávu a dala ½ dcl slivovice. 

Hungárií příjezd do Prahy v 16:20. Zkoušky s vařičem kávy. Zpráva o cestě do Maďarska pro 

MŠ. 5.10. Sobotka z MZ - příprava zprávy o KPP pro kolegium ministra - dodat materiál. 

Telefonoval Kutílek, že ve 14 hod. je na VR fakulty stavební ČVUT jeho habilitační řízení 

(oponent). U Sobotky odevzdána moje zpráva pro předsednictvo ČSAZV jako podklad pro 

zprávu pro Ústřední komisi KPP. U Mašáta krátký pohovor o zprávě pro Sobotku (zítra mu ji 

dodá). Hroššovi vrácena kandidátská práce, nebyl připuštěn k obhajobě. 

6.10. Na Malostranském náměstí do VÚM: schůze pracovní komise pro schvalování metodik 

(vedl Pasák). Telefonoval Hrůza, abych promluvil za VŠZ na pohřbu prof. Laxy /Prof. Dr. 

techn. Ing. Otakar Laxa, nar. 1874/. 1 zk. DS Agro. Zpráva o studijní cestě. Zasedání VR AF, 

schůze stranické skupiny katedry, beseda v agrochemii, zpráva o studijní cestě do Maďarska. 

Přednáška vybraným stranickým pracovníkům. Kacerovský - záležitosti VMR SŠPVZ. 1 zk. 

DS Agro. 12.10. Skupina KSČ kat.: doporučen návrh na státní cenu Duchoňovi za vyřešený 

výzkumný úkol. 13.10. Pátek - telef. Dobiášovi - zaslat moji zprávu o KPP Sobotkovi, 

Sovové - dvojčíslo 9-10/1956 pro Sobotku MZ. 14.10. Schůze katedry - můj referát o cestě do 

Maďarska. 3. konz. DS II. Eko. Dokončena zpráva o cestě do Maďarska. 17.10. V 1:20 se 

narodil Hele chlapec - zdráv. 18.10. V zemědělské akademii schůze V. odboru (zem-les. 

meliorace). Přednáška stranickým pracovníkům. - Na MZ 3. schůze Ústřední komise pro 

KPP. Pak porada (Sobotka, Šlajs, Mašát, Pešák, Němeček, Dobiáš) o úpravách zprávy o KPP 

pro kolegium ministra. Dopis Špaldonovi: zamítnutí návrhu na ustanovení ing. Sotákové 

zástupkyní docenta. 19.10. Studium skript Sotákové (podrobná osnova). 20.10. Do 

Delimitační skupiny (Poříč) - úprava zprávy o KPP pro kolegium ministra zemědělství 

(Mašát, Řoutil, Dobiáš). Pohovory k přehledu plánu kvalifikace (Vachoušek, Smrž, Klánová, 

Haňkovský, Kubista, Klíma, Leitgeb, Zázvorka). S Kášem u Řechky - vědecko-výzkumný 

plán katedry 1962 (Duchoň). 1 zk. DS Agro. U Tesaře a Knopa (60 Kčs do družstva katedry). 

/Katedrové družstvo (půdoznalství a agrochemie) - založeno koncem roku 1960 v sestavě: 

Tesař pokladník 

Stanovy nepsané, ale dodržované, kolektivně střežené. 

Kmenoví členové:  

Kosil, Pavel, Jurča, Valla, (půdoznalství), 

Zázvorka, Tesař, Knop, Vaněk (agrochemie) 

Příspěvky: 10 % z vedlejších příjmů (publikace, oponentury, lektorské posudky aj.) 

Náplň činnosti: relaxace s projednáváním záležitostí, které nepatřily na schůze katedry nebo 

stranické skupiny (jako bytová a rodinná problematika, zdravotní záležitosti, půjčky 

v nouzových situacích a mnohé jiné). 

Jednání otevřené, často náročné, ale přátelské, s občasným Vaňkovým příspěvkem 

zabijačkových produktů. 

Družstvo po deseti letech postupně zaniklo s odchodem Kosila do důchodu a zřízením 

samostatné katedry agrochemie na začátku sedmdesátých let. / 

Plány zvyšování kvalifikace a studia jazyků. 23.10. Špaldon u mne - zálež. Sotákové aj. 

V delimitační skupině čekáno na dopsání zprávy o KPP pro Sobotku. V zemědělské akademii 

u Černockého - přijít ke Klečkovi až po zasedání předsednictva, zavolá. 
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V ČSAZV u Klečky: dána mu zpráva o KPP pro kolegium ministra k podpisu. Nepodepsal, 

ponechá si k prostudování do zítřka (projedná ještě usnesení o zajištění pracovníků a aut) 

a pošle zítra přímo Sobotkovi na MZ. Na děkanátu dán Fröhlichovi přehled o zvyšování 

kvalifikace pracovníků katedry. Krátká porada u Řechky - přehlídka prací pro Sborník 

z vědecké konference AF. 26.10. Plénum KV Čs. SŠPVZ (LU a LA). 27.10. Vlasák u mne: 

kritická situace v zajišťování výuky půdoznalství v Č. Budějovicích. Přípis rektorovi 

o půdoznalství v Českých Budějovicích, průvodní dopis Neumannovi. Děkanátu přípis o 

spolupráci VŠ s akademiemi. Opravné zkoušky III. roč. Agro. 30.10. Recenze prací pro Sb. 

z vědecké konference AF. 31.10. VR AF. Přivítání sovětských hostí v zasedací síni 

(30 pracovníků z Litvy ze zemědělských škol, výzkumných ústavů a jiných zemědělských 

odborníků) - četné dotazy. Tři pracovnice z pedologie a agrochemie u mne na katedře, 

pohovor, prohlídka laboratoří (Jurča, Knop). 

 

Listopad 1961 
1.11. Přednáška stranickým pracovníkům, stranická skupina katedry: záležitost návrhu státní 

ceny Duchoňovi, nějak se dověděl, že skupina návrh doporučila a vymáhá na FV KSČ 

rozhodnutí. Návštěva Piláta (cvičí u nás agrochemii, dána mu zpráva o cestě do Maďarska pro 

ČAZ). Stručné posudky prací pro Sborník z vědecké konference AF. Odeslány tři exempláře 

zprávy o cestě do Maďarska na zahraniční odbor MŠ. Na MZ porada o zapojení VŠZ 

(studentů a učitelů) do KPP - zástupci VŠZ z Brna a Nitry, MŠ, kontrolního ústavu, 

delimitační skupiny. Porada Sobotka, Mašát, Řoutil o některých otázkách kontroly KPP. 

Rektorovi sdělen výsledek porady na MZ a požádáno o zařazení na pořad schůze oborové 

komise v Brně. 2.11. Návštěva Drbala - chtěl by přejít k nám na katedru a habilitovat se pro 

hydropedologii. Souhlasím, ale bude třeba zajistit místo (úvazky). S Jurčou prohlédnut 

zadávací plán AF, hlavně katedry půdoznalství, agrochemie a mikrobiologie. Vondra - 

požádat Koťátka o referát při zahájení zemědělské univerzity 16. t. m. V ČAZ u Sadílka - do 

11.11. dodat článek o KPP (6 stránek) pro Věstník ČSAZV. 

3.11. Kolegium Klečkovo o kompletním státním úkolu XII. KV společnosti - VMR 

(Kacerovský, Vondra a MVDr. Lambertová - veterinární osvětářka). Zpráva o rostlinné sekci 

vědecké konference (pro Řechku). Mouchové nadiktována informace pro rektora o zapojení 

VŠZ do KPP, dána rektorovi se zprávou o cestě do Maďarska. 4.11. S Kacerovským na 

katedře organizace se žádostí o výpomoc s referáty pro Příbram - vzal Chalupný, Neumann 

byl ochoten. Rektor to nepovolil (byl jsem s Kacerovským u rektora - není nakloněn pomáhat 

SŠPVZ). 5.11. V Ruzyni porada s metodickými instruktory KPP (řídil Damaška - dobře), 

připomínky k metodice KPP aj. Konzultace DS II. Eko. 6.11. Porada Damaška, Němeček: 

příprava schůze poradního sboru půdoznalců na 15.11. 7.11. Odjezd autem s rektorem do 

Brna - schůze oborové komise - projednáno a zásadně schváleno zapojení učitelských sil a 

studentů VŠZ do KPP. S Uhreckým na meteorologii - dobré vybavení pro dálkové měření 

(pokusné parcely u školy). Na katedře pedologie pohovor Vaculík, Dvorník. Na oborové 

komisi projednána zpráva SVVŠ o průzkumu VŠZ (zasáhl jsem do jednání jako člen 

PSVVŠ). Na MŠ 87. zasedání PSVVŠ. Návštěva dr. Válka - hesla pro Zemědělský slovník. 

Přednáška 2leté studium Eko. 9.11. Ve Sněmovní školení MV KSČ. 10.11. S Kacerovským 

na KV SŠPVZ - porada s tajemníky okresních poboček (řídila Rumlová). Na KNV ve 

Zborovské třídě promítán dokumentární film „Svědectví“ I. a II. díl (KV SŠPVZ). Sobotkovi 

dáno dvojčíslo Sb. zemědělské akademie o mikrobiologii. U děkana - záležitost Drbala, 

Duchoně. 1 zkouška DS II. Agro. V ČAZ Sadílkovi odevzdán článek o KPP pro prosincové 

číslo Věstn. ČSAZV. U Piláta: pozvánky na prosincovou poradu rozeslány do zahraničí. 

13.11. Porada vedoucích kateder a zástupců projekce a stavby o zadávacím projektu AF 

v Suchdole. Ve VÚM na Malostranském náměstí odevzdán posudek kandidátské disertační 

práce Drbala. Beseda s Ryškou a ředitelem Stuchlíkem. 14.11. Mezera přišel pozvat na 



http://www.kosil.websnadno.cz  4.3 

14 

 

besedu k jeho jmenování profesorem (16.11. v 19 hod. u Korfa). Přednáška stranickým 

pracovníkům. 15.11. V ČAZ schůze poradního sboru půdoznalců (hlavně metodika, dvakrát 

musel napomenout Damašku pro nevhodné chování). 16.11. Ve Smíchovském Národním 

domě Slavnostní zahájení Zemědělské univerzity (zahájil Strašrybka, referát akad. Koťátko a 

ing. Hrubý ze zemědělského odboru KNV). Domácí oslava profesury Mezery (Kudrna, 

Balabán, Pfeffer, Douda, Chroust). Porada Šmerha, Řechka, Káš, Hrůza: úprava 

perspektivního plánu VVČ s Hrůzou. Jůva nechce oponovat kandidátskou práci Drbala, má 

námitky /jaké?/, dohodnuto, aby oponoval Váša z hydrologického ústavu Podbaba. 20.11. Na 

KNV v klubovně ZV ROH plenární zasedání VMR zemědělské KV společnosti s tajemníky 

okresů Zemědělsko lesnické společnosti ZLS - můj referát o XXII. sjezdu KSSS, promítání 

zemědělských filmů, diskuze o nich, spolupráce na okresech naší SŠPVZ a ZLS /zemědělsko-

lesnická společnost/. Na MZ koncipován propagační plakát o KPP. 

21.11. Obhajoba kandidátských disertačních prací Tesaře, odpoledne Kubisty a v předvečer 

Hrona (všem jsem předsedal). Přednáška II. ročníku stranických pracovníků, 1 zk. DS Agro. 

Zkoušky kandidátského minima Hubáček a Trojna - komise Voříšek, Duchoň, Dyr (řídil jsem 

za Řechku). Přednáška pro 2leté studium Eko. Posudek o metodice KPP pro zítřejší VR 

VÚRV. 24.11. Ve VÚRV obhajoba kandidátské disertační práce dr. /RNDr./ Kozové - 

z mikrobiologie (předsedal jsem). Závěrečná zpráva o metodice KPP - schválena (oponenti 

Válek, Macoun a já). Odborná porada s Jurčou o půdních typech. Poslední konzultace II. DS 

Eko. 26.11. Čtení referátu prezidenta Novotného a projevu ministra Krutiny na celostátní 

konferenci Čs. ZLS (o úkolech zemědělství). 27.11. Ve vinárně Kyjev pedagogický seminář, 

přednáška prof. Gally. Přítomna celá katedra. Přednáška pro 2leté Eko. Jednání s aspiranty - 

Šíbl, Valla. Studium referátu Hendrycha ze zasedání ÚV KSČ. 28.11. Návštěva prof. Ehwalda 

(je teď místopředsedou Německé zemědělské akademie) s Čížkem. Špaldon mi dal zprávu o 

přestavbě studia na VŠP v Nitře. Sjednán další postup prověrky přestavby studia na VŠZ. 

Prof. Ehwald u mne, pohovor o půdních typech s Jurčou. Přednáška stranickým pracovníkům. 

Po Uhlířovi jsem převzal aspiranta Petríka ze Zvolena. 30.11. Rychlíkem do Budějovic (s 

Veldou), s Vlasákem prohlídka laboratoří - půdoznalství ve výstavbě, chemie z větší části 

hotová. Studenti nepřišli na přednášku - změna rozvrhu. 

 

Prosinec 1961 
1.12. Na mimořádném kolegiu rektora projednána zpráva Špaldoně o přestavbě studia na VŠP 

v Nitře. 4.12. Úprava článku o KPP pro Věstník ČSAZV. 5.12. S Červenkou a ing. Budíkem 

do Brna: zasedání kolegia rektora a Špaldon, prof. Trnka. Projednána situace přestavby podle 

osnovy zprávy VŠP Nitra. Večer domů. Poslední přednáška stranickým pracovníkům. 

Nadiktovány doplňky ke korektuře článku o KPP pro Věstník ČSAZV a odevzdány Sadílkovi. 

7.12. V Budějovicích přednáška II. ročníku PEF - povídání s Vlasákem. 8.12. V ČAZ schůze 

redakční rady Sborníku Rostlinná výroba (Káš). Lékařská prohlídka na pokyn ČSAZV 

(zvýšený tlak, bílkovina v moči) - doporučeno další podrobné vyšetření. Na MŠ u Červenky - 

úprava zprávy o studiu na VŠZ. Tel. Damaška - v pondělí v 8 hod. v ČAZ - projednání 

programu mezinárodní půdoznalecké porady (v úterý zahájení). 

11.12. Porada Damaška, Pilát - organizace mezinárodní půdoznalecké konference. Dnes 

přijedou Tjurin, Stajko, Szabolcs, Ehwald. Zítra ráno Dobrzansky, Musierowicz, Rumuni 

Cernescu a Obrejeanu až zítra v poledne. Jurča požádán o převzetí přednášky dnes odpoledne. 

V ČSAZV porada: Tjurin, Stajko, Damaška, Hraško, Pilát. Zahájení zítra v 9 hod. (Klečka, 

předseda Tjurin). 12.12. V ČSAZV zahajovací zasedání mezinárodní půdoznalecké 

konference (bez Rumunů), řídil Tjurin. Po obědě se dostavili Rumuni - prof. Černescu a akad. 

Obrejeanu, uvítání Klečkou. Odpoledne I. část programu - otázky organizační. Večer 

s účastníky porady na Laterně magice. Konzultace stranických pracovníků (zopakování 

látky). 13.12. S Kudrnou na MŠ - přehlídka jmenovacích návrhů pro 88. zasedání PSVVŠ. 
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14.12. V ČSAZV zasedání mezinárodní půdoznalecké konference - všeobecné otázky 

(předsedal jsem). Po 12. hod. auty na Mělník, oběd v zámecké vinárně. V Tupadlech 

prohlídka laboratoří a monolitů půdních (živá diskuze). Pak beseda zdařilá a odjezd do bytu 

k Damaškovi - studená večeře. Vypracování návrhu rezoluce (Obrejeanu, Damaška, 

Němeček, Hraško), do dvou hodin. 15.12. V ČSAZV projednána rezoluce (předsedal jsem). 

Do VÚRV - posezení s Foltýnem (uvítání, informace o organizaci a práci ústavů, prohlídka 

laboratoří půdoznaleckého oddělení a diskuze k novým půdoznaleckým mapám). V ČSAZV 

slavnostní podepsání rezoluce (projev Klečka, zapito šampaňským), pak beseda s hosty 

v modrém salonku (celkem nevalná, samé vyprávění anekdot - rusky). Zkoušky DS II. Eko 

(20 posluchačů). 18.12. U Sobotky (Trnka z ÚKZÚZ, Mašát), kontrola úkolů KPP. 

Přednáška, unaven. 19.12. Zpráva o úmrtí ing. Hroššo /43 let/ (náhle, v neděli). V ČAZ - 

Vinohradské Národní divadlo VR VÚM. Zkoušky půdoznalství stranických pracovníků. 

22.12. Odjezd zrychleným osobním vlakem do Litomyšle. 24.12. V 19 hodin nadílka (od Máři 

tranzistorový přijímač), pak beseda. 25.12. Rodinné posezení ve Hvězdě. 26.12. Přehled 

činnosti za rok 1961. 27.12. Korespondenční lístek Zázvorkovi, že přijdu na školu až 3. ledna. 

28.12. Zpráva o činnosti katedry v r. 1961, do 31.12. pokračováno ve zprávě. Rodinný 

Silvestr v Litomyšli. 

 

Resumé 1961: 
Revize akčního plánu. Kandidatura Sobotky (ředitel VÚM). Zástupcem ČSAZV v ústřední 

komisi KPP. Koordinátorem KPP. Fábry obhájil kandidaturu a odpoledne letí do Etiopie. 

Plnění harmonogramu KPP. 1. schůze Ústřední komise pro KPP v ČSSR (řídil náměstek MZ 

Šilhavý). Kandidatura Kvěcha. Čtyřleté studium pracovníků MZ. Dokončen referát o KPP pro 

Klečku. Ve Slovanském domě celostátní konference o KPP. 1. astronaut Jurij Gagarin - 

ohromné nadšení. Na SVVŠ jmenování Kostroně zást. profesora, Neumann a Píč zástupci 

docentů. Studenti a zaměstnanci na uvítání Gagarina. Rozmnožení metodik pro KPP. Vědecká 

konference AF (předsedal sekci výroby rostlinné). Habilitace Němce. Studium habilitační 

práce Kutílka. Kontrola postupu práce KPP o. Louny. Titlova habilitace. Kontrola KPP  

na o. Louny a Olomouc. Zpráva pro předsednictvo ČSAZV a kolegium ministra o KPP. 

Dokončena přednáška pro Maďarsko. Očekávala Szebényiová z kulturního střediska (hovoří 

perfektně česky). Sestaven bohatý program. 3. října návrat do Prahy. Habilitační řízení 

Kutílek. Klečkovi dána zpráva o KPP pro MZ k podpisu. V Brně schůze oborové komise 

SVVŠ. Domácí oslava profesury Mezery. Vznik zemědělsko lesnické společnosti. Kandidatury 

Tesaře, Kubisty, Hrona, Kozové (VÚRV). Mezinárodní půdoznalecká konference. 

 

Na závěr uvádím přehled počtu pracovních hodin v roce 1961 (celkem 2.715), z toho: 

na VŠZ 1.459 

v ČSAZV    955 

PSVVŠ    157 

Čs. SŠPVZ      86 

v televizi      58 

 

Na VŠZ vlastní pedagogická činnost (přednášky, konzultace, zkoušky, školení aspirantů, 

hospitace) 452, příprava skript a učebnice 217, kádrové otázky katedry 46, vědecké rady a 

různé komise na škole 100, agenda katedry 227, vědecké 39 a školské posudky 41, účast na 

vědecké konferenci AF 39, zahraniční styk 71, různé 30, KSČ na škole 117, na studijní cestě 

80 hodin. 

 


