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1963  /celostátní konference Studentské vědecké společnosti / 

 

Leden 1963 
1.1. Úterý - posudek KPP o. Praha-západ /i další dny/. 2.1. S Chroustem na katedře 

zahradnictví u Duffka: vyzvednut materiál o plánu rozvoje VŠ pro komisi CZV (byl jsem do 

ní jmenován během svátků) - k připomínkám do zítřka. 3.1. V noci na dnešek se otrávil 

plynem nešťastnou náhodou Holý z katedry ML ve fotokomoře na katedře rostlinné výroby. 

Hron - do soboty dodat hodnocení výuky analytické chemie za zimní semestr. Kandidátská 

zkouška Brunclíka - 1. část: geologie a petrografie (Chroust, Stejskal, doc. Fencl, já). 

Hospitace na cvičení z agrochemie (Knop). 4.1. Schůze komise CZV pro plán rozvoje VŠ - na 

sekretariátě CZV, řídil Kment. Přehled vlastní a posudkové činnosti za rok 1962 (podle 

denních záznamů). 70 Kčs družstvo. Porada se studijními vedoucími kroužků o hodnocení 

výuky analytické chemie. Oponentský posudek KPP o. Praha-západ. 7.1. Vepřové hody 

(dodal Vaněk) a výroční schůze katedrového družstva (slušné a veselé). Návštěva rektora 

Kudrny u mne: ukázány mapy a kartogramy okresu Praha-západ. Požádán, aby zajistil 

dodávání elaborátů z půdoznaleckého průzkumu vysokým školám zemědělským. /Kompletní 

materiály všech českých okresů (zprávy, kartogramy substrátů, půdních druhů a typů) 

obstaral pro katedru při ukončení činnosti půdoznalecké laboratoře v Bažantní ulici v 

Suchdole Jurča/. Zk. DS Eko Praha (přišli jen čtyři). U Řechky - korektura příspěvku pro Sb. 

VŠZ z konference 1961. 9.1. Pročteny Němečkovy připomínky k habilitační práci Jurči, 

koncept dopisu Novákovi (habilitace Jurči). 

10.1. Na schůzi str. skupiny II. roč. Agro - hodnocení výuky politické ekonomie. Rozvrh 

přednášek 3leté Eko. Zk. DS Eko Praha (8 posluchačů). 11.1. Mašát přinesl zprávu o KPP 

o. Olomouc (převzal jsem oponenturu za Macouna), začat posudek /do 22. ledna/. Posezení 

družstva (vodka, Rýnské, tlačenka, salám). Pohmoždění pravé ruky - spadl na náledí. 15.1. 

Kandidátská zkouška Brunclíka - 2. část: pedologie, základní agrotechnika (Hron), obojí 

výborně. Posudek KPP o. Olomouc /pokrač./. 17.1. Vyjádření katedry k habilitaci Jurči. 

Poděkování akad. Novákovi, že přijal oponenturu k habilitaci Jurči. Schůze skupiny KSČ 

II. ročn. Agro. Zkoušky DS MZ - 8 posluchačů. 18.1. Hospitace u zkoušek z agrochemie 

(Tesař). Schůze katedry. 19.1. Pohovor s Drbalem - půjčil mi habilitační spis; záležitosti 

osobní - nemá byt, neshody s manželkou její vinou. Na zkoušky DS Hradec nepojedu, ať 

přijedou studenti do Prahy (je jich nejvýš 6). 21.1. Konzultace aspirantů - Čečetka, Kalenda, 

Zuska. Zk. DS. Posudek Olomouc včetně kartogramů KPP. 

V Parnasu společenský večer VÚM (Klečka, Lhota, Fabián, Štrupl, L.). Aktiv ročníkových 

učitelů (Píč). 22.1. Dokončen posudek KPP o. Olomouc. 23.1. Vyjádření o habilitační práci 

Drbala (pro skup. KSČ katedry) - současně koncept oponentského posudku /ta rychlost/. 24.1. 

Prostudována písemná práce Bedrny ke kandidátské zkoušce. Zkoušky DS Praha. 28.1. Na 

děkanátu Agro odevzdáno vyjádření katedry k habilitaci Jurči. 29.1. Schůzka u mne - akad. 

Novák, Hraško, Damaška, Němeček, Sotáková. Celodenní zasedání Poradního sboru 

půdoznalců PSP. Blahopřání akad. Novákovi k 75. narozeninám (14. února). Projednány 

zprávy, oponentské posudky a diskuze, o. Praha-západ Čečetka - já, Louny Kalenda - Ložek, 

Trnava Fulajtár - Šály. U mne: Hraško, Jurča, Sotáková, konzultace ke kandidátské práci 

Hraška. - Matka si poranila ruku, v nemocnici obvaz a poslána do Chaber. Úvahy co 

s matkou? - deprese ze starostí. 30.1. Na děkanátě Agro vyzvednuty 2 exempláře habilitační 

práce Jurči: 1 půjčena Hraškovi, 1 se zašle Novákovi. Dopoledne zasedání PSP. Oponentský 

posudek k o. Trnava Fulajtár - Šály, diskuze. Zpráva k o. Olomouc: Šimek, já, posudek, 

diskuze. Němeček, Damaška: projednán seminář o Viljamsovské pedologii začátkem března 

v domě ČSAV v Tupadlech. Posudek Bedrnovy písemky ke kandidátské zkoušce, jednáno o 

habilitaci Pavla. Termíny konzultací pro DS Agro Plzeň. 31.1. Stranická skupina II. Agro. 

Jurčova habilitační práce. 
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Únor 1963 
1.2. Studium Jurčovy habilitační práce /pokrač./. Termíny konzultací DS fyto i zoo na letní 

semestr. U Formanky - setkání s doc. Jonášem /z MF/ (7 piv). 5.2. Poradní sbor půdoznalců 

(PSP), prostudovány zprávy k mapám KPP z JZD Jesenice (o. Praha-západ) a JZD Mrsklesy 

(o. Olomouc). Soupis rozvrhu na letní semestr. Píč u mne žádal uvolnění 1 promítačky pro 

kolej. S Hronem na katedře chemie - zastavení cvičení z fyzikální chemie pro nízkou teplotu 

(4 st.). 6.2. Porada o využití výsledků KPP na základě prvních elaborátů (za náměstka Nágra 

řídil Foltýn). Hospitace u zápočtů agrochemie (Knop). Přednáška a diskuze o KPP hlavně pro 

IV. roč. Agro. 7.2. Píč urgoval diaprojektor pro kolej. Schůze redakční rady „Zemědělský 

magazín“ - Foltýn (není to pro mne, nerozumím tomu). Schůze pedagogické rady II. ročníku 

Agro. Prostudoval „Komplexní rozbor činnosti a hospodaření VŠZ za rok 1962“. 10.2. 

Posudek katedry na Pavla k habilitaci. TV krasobruslení v Budapešti /exhibice/. Pohovor 

s Kášem o situaci pedologie v ČSAV. 12.2. Ve VÚRV v kartografickém oddělení pedologie u 

Zusky a Tomáška. Aspirantské plány Čečetka, Kalenda, Zuska. Na VR obhajoba kandidatury 

Hrnčiara (fytopatolog). V sekci agrotechniky (vedl Straňák) výroční zprávy oddělení 

agrotechniky (Černý), pedologie (Němeček) a agrochemie (Baier). Závěrečná zpráva 

průmyslové komposty (B. Novák), přečetl jsem posudek za Duchoně. 14.2. Na katedře 

schváleny posudky na Pavla a Zázvorku. Ve sněmovně školení MV KSČ: plán rozvoje 

národního hospodářství podle usnesení XII. sjezdu. 15.2. Osnovy pro DS Agro a Eko podle 

nových vyšlých skript, přišlo 10 autorských výtisků. Rozpočet stránek pro jednotlivé autory 

skript. Dvě zkoušky DS (opakování). 

16.2. Přípis děkanství o centrální laboratoři - vědečtí pracovníci a investice. 19.2. Se str. 

skupinou II. Agro na FV KSČ. 20.2. Malá oslava 66. narozenin Duchoně (Knop, Tesař, Jurča, 

Klánová, Valla). 21.2. VR AF. Hron mi sdělil, že děkan nemůže svolat habilitační komisi 

Jurči, že nemá ještě schválení CZV a OV KSČ /času dost/. 22.2. Na Malostranském náměstí 

zasedání VÚM - komise pro metodiku výzkumného úkolu ing. Kuhna (aspirant Hrůzy) 

„Výzkum vlivu drenáží na vodní režim půdy“. - Na Národní třídě VMR zemědělská 

(semináře, jednání se zástupci VMR přírodovědné (prof. Daneš, prof. Dostal, dr. Válek). 

Návštěva Krpaty - odborná porada o výzkumné stanici drenážní na východním Slovensku 

(Somotor). 26.2. Pohovor s Jurčou: záležitost jeho a Pavlovy habilitace. - Str. skup. katedry 

(hlavně záležitost Drbala za jeho přítomnosti). Posudek závěrečné zprávy Facek, Damaška 

/24.2. až 4.3./. 27.2. Odjezd s Čečetkou a Tomáškem do Všenor - školení agronomů JZD 

o. Praha-západ o mapách a průvodních zprávách KPP s diskuzí v kroužcích. 28.2. V hotelu 

Merkur schůze poradního sboru pro výživu rostlin (předseda Neuberg, Káš churav). Rychlý 

oběd v automatu Moskva (boršč, piroh s masem). Posudek závěrečné zprávy Facek, Damaška. 

 

Březen 1963 
1.3. Pohovor s rektorem: sdělil, že Pavlovu habilitaci z děkanství Agro ještě nedostal, že 

stranický materiál nepotřebuje - jde po stranické linii. Dostal žádost z Bagdádu, aby tam Pavel 

šel na další rok, nebo aby poslal náhradu za něj. - V Národním domě Smíchov zasedání pléna 

KV středočeského kraje SŠPVZ. U Hrůzy: pohovor o Pavlovi - dá rektorovi, jen co dostane, 

výpis z kádrového materiálu. 2.3. Habilitační komise pro Jurču a Drbala. Hrůza se náramně 

zajímá o Palána, zdá se, že mu donáší z katedry. 1 zk. DS Agro (Martinec). - Konzultace DS 

zoo, pak fyto. - Dokončen posudek závěrečné zprávy Damaška, Facek. 4.3. Skupina KSČ 

katedry - doplněk stranického posudku na Jurču (přítomen Švachula). Konzultace aspirantky 

M. Brabcové z Nitry. Porada s Kunzem - otázka výzkumu sorbentů. 6.3. V Opletalově 

9. zasedání rady stěžejního úkolu XII-1 - schváleny zprávy koordinátorů. 7.3. Rychlíkem 

do Plzně: ve Františkově ulici konzultace DS II. Agro. Pak 2 zkoušky DS II. Eko Plzeň. 

Konzultace se budou opakovat ještě 4x. Jezdíme společně s Tesařem, konzultuje agrochemii. 

Malá oslava MDŽ na katedře. 
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8.3. Na děkanátu - Hrůza a Hron, oponenti pro Jurču - Novák a Pelíšek, pro Drbala - Jůva a 

Kutílek (nedoporučuje, abych byl oponentem jako vedoucí katedry). Pro Zázvorku Koštíř a 

Káš. 12.3. Duchoň 66., Smrž 60. narozeniny. Na Eko sdělili, že Kocman nemůže být 

pomocnou vědeckou silou pro špatný prospěch. Nebudu brát dalšího z Eko, Palán ale chce. 

Začata zpráva o vědecko-výzkumné činnosti na VŠZ (pro poradu ČSAV v Brně). 13.3. 

Porada u Rybáčka: vypracování osnov profilových předmětů (stručná, dobrá). Hospitace 

u zkoušek 2. kroužku II. ročníku Agro ze statistiky (Dýcka). - Dokončena zpráva o VVČ 

z pedologie na VŠZ Praha. Ve Sněmovní školení MŠ. 

15.3. Po desáté hod. rychlíkem s Jurčou v Brně. Na lesnické fakultě porada o perspektivním 

rozvoji pedologického výzkumu, svolaná kolegiem pro biologické základy zemědělství - vedl 

Válek, v podstatě příprava sedmiletého plánu výzkumu. Odjezd z Brna ve 2:30, velký nával. 

16.3. Delší pohovor s Palánem (vyřízena záležitost s pomocnými vědeckými silami). 17.3. 

Pracováno na zprávě o stěžejním úkolu XII-1/dokončení 21.3./. 19.3. Beseda s Josefy (Palán, 

Smrž). 21.3. Hospitace u zkoušky mikrobiologie (Káš, 4. kroužek - slabé). Přednáška pro 

3leté Eko. Drbalovi uloženo vypracovat osnovy z hydropedologie. - Dokončení zprávy o VÚ 

XII-1. 23.3. Holienka s manželkou byli otráveni plynem v koupelně. Konzultace pedologie 

II. Agro - fyto a zoo. Hospitace na cvičení 3leté Eko (Svoboda). 26.3. VR VÚRV (moje 

oponentura k dílčí zprávě Damaška - Facek). 28.3. 2. konzultace DS II. fyto Plzeň. Přednáška 

pedologie pro 3leté Eko. 29.3. Na Národní třídě schůze VMR SŠPVZ. Pracováno na posudku 

k závěrečné zprávě Lhota, Mařan „Výpar z půdy a transpirace rostlin“. 

 

Duben 1963 
1.4. Dokončen posudek ZZ Lhoty – Mařana. 2.4. Schůze pedagogické rady II. Agro. 

Hospitace na cvičení agrochemie (Tesař) a pedologie (Jurča). 3.4. Na MZ schůze Ústřední 

komise pro KPP (dobře řídil Šafařík). První přednáška II. Agro. 4.4. Hrůza vytýkal, že Jurča 

nepůjde do Bagdádu (včera si ho k vůli tomu zavolal /tím by vzniklo místo docenta pro 

Drbala?/). Porada o osnovách pedologie a agrochemie (Podhorský, Rybáček, Leitgeb 

a Duchoň). Utkání Podhorský - Duchoň k ideologickým chybám v komentáři. Podhorský 

předložil Duchoňovy osnovy FV KSČ, bude z toho asi malér /nebyl důvod/. Na katedře 

organizace: do Králodvorských cementáren pojede Šimek (na večer otázek zemědělské sekce 

SŠPVZ). Konference SVS Agro (člen poroty). Pohovor s Jurčou a Vallou (dopis Luborovi, 

osnovy, úvazky na katedře). 5.4. Odpoledne na PEF v Č.B. zasedání VR (dobře připravená, 

dobré referáty, Vančurová, Švábová a Konrád - plán výzkumu - účastnil se diskuze). Beseda 

na oslavu Koubka profesorem. 6.4. Placeny příspěvky KSČ 240, ROH 36, Tesař 60 Kčs 

(družstvo katedry). II. ročn. fyto - opravné zkoušky. Konzultace II. zoo, pak fyto. 7.4. Návrh 

na vypsání konkurzů na 2 místa docentů půdoznalství a 1 místa agrochemie. 9.4. Schůze 

komise pro zahraniční studenty. 10.4. Ve VÚM zasedání VR - oponentura závěrečné zprávy o 

evapotranspiraci (Lhota, Mařan). Přednáška II. Agro. Zkoušky z němčiny aspirantů Čečetky, 

Kalendy, Zusky. 12.4. Zemřel prof. Sekanina. 

S Tesařem - přípis o agrochemii - hospodářská jednotka. Přednáška pro 3leté Eko. 13.4. 

Úprava osnov z agrochemie. 14.4. Hodnocení zimního semestru II. Agro. 15.4. Pondělí 

velikonoční: do Chaber - povídání s matkou (v dobrém stavu, začíná hýbat prsty 

u pohmožděné ruky, spokojena se slečnou Brázdovou, jak se o ni stará). Hela stále horečku 

39ºC. Hodnocení zimního semestru II. Agro. Provedena úprava osnov. Horákové dáno 

hodnocení zimního semestru II. roč. Agro k opsání. Přednáška II. Agro. 17.4. Plenárka ČSM 

II. Agro (7.-10. kroužek - zoo a mel.). V Plzni konzultace II. Agro. 19.4. Porada s Hrůzou a 

Pasákem (zast. Stuchlíka) o úpravě vodohospodářského výzkumného plánu 1963. Přednáška 

pro 3leté Eko. 20.4. Konzultace DS II. zoo, hospitoval u mne Kacerovský - vedoucí učitel 

ročníku. U Korfa 65. narozeniny Kunzovy (Klečka, Lhota, Káš). Disciplinární komise II. 

ročníku Agro - celkem 14, Machala vyloučen. Stranická skupina II. ročníku Agro u mne. 
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Pohovor s Jurčou o učebnici, o specializaci pedologicko-agrochemické. Hospitace na cvičení 

pedologie u Jurči - velmi dobré - demonstrace map z vodohospodářského plánu. 23.4. V bio 

Kyjev - společná návštěva filmů, promítaných pro naši školu. Pohovor se čtvrtým kroužkem - 

neprospěch aj. záležitosti. Návštěva Halady z VÚRV - doporučil jednání s Válkem. 24.4. 

S Drbalem jednáno o brigádě 9. a 10. kroužku (meliorace) na zalesňování. Přednáška II. Agro 

- pozvání na 1. máje. Schůze ČSM II. ročníku Agro, můj projev k neprospěchu. 26.4. 

Upraveny Duchoňovy osnovy z agrochemie. Přednáška 3leté Eko. 27.4. Na předmájovém 

večírku VŠZ v Globusu (soubor Máj), s Hrůzou, Hronem a Pátkem. 28.4. Neděle - celý 

pracovní den. Osnovy z Rodeho „Počvověděnije“ - poslech uvítání Fidela Castra v Moskvě. 

29.4. VR Agro - konzultace DS II. zoo (pondělí) sobotní pracovní doba. 30.4. Úterý - nedělní 

klid. 

 

Květen 1963 
Po 8. hodině odchod průvodu od školy, dlouhou cestou přes Hradčany, příchod na Václavské 

náměstí ve 12, přechod za 20 minut. 2.5. V Plzni - konzultace DS II. roč. Agro. Hospitace na 

cvičení pedologie (u Jurči - 3. kr., dobré). Schůze družstva v agrochemii. Přednáška pro 3leté 

Eko. Silný zánět spojivky pravého oka. 5.5. Zpráva o spolupráci s ÚVÚRV pro rektora. 

Porada s Jurčou - učebnice. Návštěva Janečka otce z Vodňan - umístění jeho syna - studuje 

IV. Agro meliorace. S Hronem sháněna u Pelikána brigáda pro Kostelec nad Č. lesy /nakonec 

tam jely dva kroužky z Jurčova ročníku/. Porada Němeček, Damaška, Jurča (seminář o 

Viljamsovi, referáty pro VIII. kongres MPS). 9.5. Dopoledne vyjádření k osnově publikace 

o KPP pro SZN (Damaška, Němeček). TV - přehlídka na Letné. 10.5. Pracováno na posudku 

zpráv 4 okresů z KPP (Praha-západ, Louny, Olomouc, Trnava - pokrač). Poslední konzultace 

DS II. zoo. Přednáška II. Agro. Přednáška II. Agro (místo Veldy). 14.5. Schůze redakční rady 

Rostlinné výroby (Káš). Úprava osnovy publikace o KPP. Přednáška II. Agro. 

16.5. Zahájení celostátní konference SVS. Hospitace na cvičení pedologie II. Agro 

(2. kroužek - Jurča). Příprava návrhu plánu VVČ katedry (1964 - 1970), telefonicky 

projednán s Jurčou, dán Tesařovi a před polednem na děkanství. 17.5. Agronomická sekce 

celostátní konference SVS. Diskutoval k práci 2 studentek z VŠZ Brno o půdních poměrech 

JZD Hovorany. - Na Perštýně schůze VMR zemědělské SŠPVZ. 18.5. Slavnostní zasedání 

VR VŠZ - rozdání diplomů DrSc. (Korf, Foltýn) a CSc. Poslední konzultace DS II. fyto 

(sjednány termíny zkoušek). Dokončen posudek zpráv KPP čtyř okresů. 21.5. U Pešáka a 

Pěkného: informace o možnosti umístění Hely v ÚKZÚZ - teď nic nemají, zeptat se asi 

v polovině června. Hospitace na cvičení agrochemie (Vaněk). Revize práce Lhota, Mařan - 

evapotranspirace. 23.5. Beseda v agrochemii - Vladimíři. Schůze pedagogické rady 

II. ročníku Agro (dobrá účast i průběh). 

24.5. Káš u mne: informace o výzkumném plánu. Káš má být koordinátorem hlavního úkolu 

„Základní výzkum půdy“ (v plánu A = ČSAV). Přednáška II. ročníku 3leté Eko. Ověřeno 

zkrácení semestru o 1 týden. - Jednáno o zkoušce z meteorologie v rámci zkoušky 

z pedologie: Kudrna souhlasí, abych zkoušel. Zkoušky DS Agro (fyto i zoo). 26.5. Dokončena 

úprava práce Lhota, Mařan pro Rostlinnou výrobu. Výpisy z metodiky KPP (stati pro 

publikaci o KPP MZ - Němeček, Damaška). Porada o učebních plánech u Hrona - slabě 

připravená. 27.5. Do Ruzyně (Hrůza, Jílek, Hron, Rybáček): plenárka KSČ (za ÚV KSČ 

Jonáš) - spolupráce výzkumného ústavu a VŠZ ve vědecko-výzkumné práci. Úvodní referát 

Hamatová, za VŠZ diskutoval Hrůza, Hron a já. Stranická skupina II. Agro. 

28.5. Obhajoba kandidátské disertační práce Brunclíka (předsedal jsem) - velmi dobrá práce 

i obhajoba, dobrá diskuze, práce může být přijata jako habilitační, i pedagogicky dobrá. 

Opravná přijímací zkouška z ruštiny aspirantky Brabcové z Nitry (slabá dobrá). Na katedře 

geologie solidní oslava kandidáta Brunclíka. Silná bolest pravé nohy (nárt, kotník). 29.5. 

Z děkanství materiál k učebním plánům - projednán s Jurčou a doc. Němcem a vrácen 
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Pavlíkové. Přednáška II. Agro. 30.5. V Plzni ve středisku DS pohovor s Komancem. Poslední 

konzultace DS II. Agro - sjednána zkouška na 13.6. v Plzni. Silná bolest pravé nohy jako 

včera. Přednáška II. ročn. 3leté Eko. Na katedře organizace u Havla (vedoucí učitel 3letého 

Eko), projednány zkoušky z agrometeorologie. 31.5. Konkurzní komise pro jmenování Váši 

profesorem. S Hrůzou na děkanství marně /hlavně nedůsledně/ hledán materiál habilitace 

Pavla, na rektorátě rovněž není, snad zůstal u rektora. Na schůzi výboru ČSM II. ročníku 

Agro. Schůze 7. kroužku a zástupci výboru. 

 

Červen 1963 
Hospitace u zkoušky z agrochemie (Tesař). Příspěvek do publikace o KPP /i další dny/. 2.6. 

Neděle: výlet autem - v 7:30 sraz se Lhotou a Miluškou, za Andělem sraz s Klečkovými, 

u Beránka s Ivanem Klečkou s rodinou (třemi auty). Zastávka v Rokycanech (šunka, pivo), 

Starý Plzenec - u hrobu rodiny Lhotovy, Hradiště Hůrka, hrad Radyně - oběd Šťáhlavy. 

Odpoledne lovecký zámek Kozel (prohlídka), Šťáhlavy pivo. Odjezd, zastávka u lesa 

(kopretiny) - Holoubkov (sraz s Klečkovými - pivo, režná), v 21:30 doma - dobré. 3.6. Na 

děkanství hledána habilitace Pavla - unaven, zmatek na škole. Úsek ROH katedry 

(socialistická soutěž - nálada celkem obrácená). Příspěvek pro publikaci KPP. Návštěva 

Dr. techn. Nováka z Ruzyně - podává doktorskou práci (humus). 4.6. Habilitace Pavla 

nalezena u děkana /!/. Odeslán telegram do Nitry, že nemůžeme přijet na poradu o osnovách. 

Rozpis mých zkoušek v červnu a červenci, sjednány termíny zkoušek 3leté Eko. Zkouška 

1 DS Eko Plzeň (Bláha - slabý). Porada Jurča, Drbal - pedologie pro meliorátory. Jednání 

s Vaškovičovou, Pelíšek - posudek na Pavla k habilitaci (půjčeny jí materiály). Dokončeny 

stati do publikace o KPP. 

5.6. Linhartová sdělila, že zapomněli pozvat oponenty na habilitaci Drbala a Jurči. Jůvu a 

Kutílka sehnali (přijdou), Novák se omluvil pro nemoc manželky, Pelíšek odjíždí se studenty 

na exkurzi. Požádal jsem Káše (se souhlasem Hrůzy) - udělá posudek na Jurčovu habilitační 

práci. Habilitační komise Jurčova - Hron, Káš, Myslivec. Přednáška II. Agro. V 17:30 odjezd 

s Tesařem a Vallou (autem) do Brna. Telef. rozhovor s Pelíškem, nedal se přemluvit, aby 

přijel k habilitaci Jurči, jede se studenty na exkurzi /považuji to za správné/. Slíbil, že udělá 

do 20. t. m. posudek na Drbala. Ve 3:30 doma. /Cestu do Brna posuzuji jako obětavou a díky 

za ni. Možná se to mohlo vyřídit telefonicky z Prahy. Já jsem se o ní dověděl později a celkem 

náhodně/. Redakční rada Rostlinné výroby (Káš). 6.6. Hron oznámil, že od 10. až do 17. 6. 

odjíždějí všichni studenti na brigádu. Drbal navrhl, aby druhý posudek na habilitační práci 

Jurči vypracoval Kutílek. Hrůza mi dal souhlas. S Drbalem, Jurčou, Knopem a Vallou 

projednána další opatření. Poslán telegram Hraškovi, aby letecky vrátil zapůjčený exemplář 

habilitační práce Jurčovy. Začal koncept posudku Jurčovy habilitační práce pro Kutílka, 

pokračováno v pátek a odevzdán Kutílkovi. Knop přivezl z letiště habilitační spis zaslaný 

Hraškem. U Káše - posudek se píše. 

7.6. Zasedání VR AF. Habilitace Drbal, po ní habilitace Jurči (přečetl jsem posudky Nováka 

a Pelíška), další posudky přednesl Káš a Kutílek. Posezení na katedře (děkan a jiní hosté). 

/Mrzí mne, že jsem v souvislosti s mou habilitací podmínil téměř hororovou situaci a všem 

účastníkům na jejím řešení děkuji. Dík patří, vážený pane profesore, především Vám, obdivuji 

Váš elán a houževnatost (i když to nijak nespěchalo)/. 8.6. Vaněk se uvolil jít na brigádu se 

studenty. Přehlídka práce Palána (humus a stabilita struktury). 10.6. Účast při vypravení 

studentů na celoškolskou brigádu. Přehlídka práce k aspirantskému minimu Vally. 12.6. 

Dokončen článek o evapotranspirační metodě (Lhota) pro Meteorologické zprávy. Pešák - 

aspirantské zkoušky z němčiny a marxistické filosofie (zastoupím Duchoně). 13.6. Plzeň - 

zkoušky DS II. Agro (současně zkoušel Tesař ekonomy), odjezd 22:40. 14.6. V ÚVÚRV 

přijímací pohovory s aspiranty: Mašát, Herajn, Fulajtár, Zrubec, Kúdela, Kulíková - komise 

já, Němeček, Facek. Do nejbližšího termínu reprobováni Mašát, Herajn, Kulíková. 
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15.6. Zkoušky DS II. Agro - fyto, společně s Jurčou. Katedra - hromadné blahopřání k mým 

65. narozeninám a katedrová beseda - celkem dobrá. 16.6. Kosmonautka Těreškovová. 

Zkoušky DS Agro - zoo (předáno Jurčovi). 

17.6. U děkana pohovor a napomenutí 12ti studentům z 5. kroužku (zabili a snědli ovci ve 

Vyklanticích o. Pelhřimov). Konkurzní komise ustanovení Jurča, Pavel, Kvěch, Hron, Kešner, 

Veselý a některé starší případy. Pedagogická rada II. ročn. Agro - určení termínů zkoušek. 

V Klášterní vinárně na Národní třídě po-státnicový večírek II. ročn. Agro DS. Poslední 

přednáška II. Agro. 19.6. Hospitace na cvičení agrochemie (Tesař), pohovor o klasifikovaném 

zápočtu z agrochemie (meliorátoři). U zkoušky z němčiny aspiranta Pešáka (v zastoupení 

Duchoně). 20.6. Pohovor s vyslancem Bolívie - informace o VŠZ. Materiál pro schůzi v Brně 

(výzkumný plán 1964-1970). Veřejná schůze (sdělení z ÚV KSČ, akční plán fakulty a KSČ 

plenárka, dopis ÚV). 21.6. Rychlíkem do Brna, schůze komitétu pro pedologii. Řízení přešlo 

do rukou Nováka (předseda) - Válek (referent kolegia biologických základů zemědělství) - 

Pelíšek (koordinátor výzkumu geneze půd). S Novákem projednán dodatek k posudku 

habilitace Pavla. Novákovi a Pelíškovi sdělen průběh habilitace Jurči (zdá se, že byli 

rozladěni). Po 22. hod. doma. 22.6. Se Lhotou a jeho synem do ÚLH ve Strnadech. Prohlídka 

radiobiologické laboratoře a pokusných polí s ozařovacími pokusy (Ryška, Mikánek) a malé 

evapometrické stanice Lhotovy. V Uhříněvsi zastávka na evapometrické stanici. 

24.6. Obhajoba kandidátské disertační práce Duffek. U děkana habilitační komise: děkan, 

Rybáček, já (Kvěch, Hron, Kešner). 25.6. Na VR AF habilitace Červinka, Kvěch, Kešner, 

Hron. 26.6. Pokračování na VR AF (podpisy na návrhu na profesuru Kudrny - roznášel 

Myslivec. 27.6. Přijímací pohovory s aspiranty (Vokoun - z PEF Č. Budějovice, zkoušel 

Jurča). Zkoušky 3leté Eko 1. kroužek - 27 studentů. 28.6. Porada s Knopem - Pátek neví o 

návrhu na profesuru Kudrny, musí se zastavit. Dotaz u Hrůzy, zda byl návrh projednán 

stranicky: nebyl. Na mimořádné VR AF Hrůza prohlásil, že návrh je třeba dříve projednat 

s Kudrnou a stranickými orgány. Zkoušky 3leté Eko - celkem 22. U zkoušky z ML 

aspirantského minima Vaňka (za Duchoně). VR VŠZ poslední ve šk. r. 1962-63. Posezení 

u mne (Kunz, Klečka, Korf, Píč - Orange-Gin). 29.6. U Hrona: ubytování studentů v koleji 

Suchdol. Záležitosti II. ročníku Agro. Pohovor s Jurčou: z děkanství urgovali návrhové listy 

pro rok 1964 (v pondělí je odevzdáme). Otázky pro zkoušky II. Agro. 

 

Červenec 1963 
1.7. Na katedře o plánu výzkumu a vyhotovení návrhových listů, dány na děkanství Krskové, 

aby je Kunz vzal na oborovou komisi do Lednice. Revize Válkových hesel pro Zemědělský 

slovník. Ráno žaludeční indispozice (po třešních - po pivu zlepšení). 2.7. Zkoušky DS II. fyto, 

9 posluchačů. 1 zk. DS Agro Raab - opakování, nepočítána. Zbytečně jsem vedl doma hloupé 

řeči. 3.7. Mářa mi dala dopis od matky, že prodala domek. Státní notář Landa je ochoten věc 

se mnou projednat. U Vally a Svobody - požádal jsem o svolání stranické skupiny 

k projednání mé kandidatury do CZV KSČ. Přečten dopis od Pavla z Bagdádu. S matkou, 

sl. Brázdovou a Vendou Brázdou - smlouvu projednáme s Brázdovými u notáře JUDr. Landy. 

4.7. Stranická skupina katedry - projednán námět FV Agro na moji kandidaturu do CZV KSČ 

(nedoporučuje se). S Duchoněm k jeho výzkumnému problému (přípis z geologicko 

geografického kolegia ČSAV). Hospitace na zkoušce 3. kroužku II. Agro z politické 

ekonomie. 5.7. České Budějovice - na PEF (Zátkova ulice přejmenována na Fráni Šrámka). 

Na katedře základní agrotechniky s Vančurovou a Nedorostem pohovor o asistentovi 

Vokounovi. Cesta do Budějovic byla úplně zbytečná, vědecká rada nebyla připravena (byl 

přítomen tajemník KV KSČ - právem kritizoval). Ve 21:30 v Praze. 6.7. Hospitace u zkoušek 

z fyziologie rostlin (zkoušel Gréc 1. kroužek). 

Recenze hesel pro Zemědělský slovník /pokračování/. 7.7. Recenze Vallovy písemné práce ke 

kandidátské zkoušce. 8.7. Zkoušky 3letého Eko (23 posluchačů). 9.7. Promoce Agro řádní 
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(děvčata a mládenci nevojáci). Promoce Agro DS (u zoo trapný zmatek s rozdáváním diplomů 

- špatné rozsazení). Přehlídka materiálů z pedologického komitétu a kongresu 

půdoznaleckého Bukurešť. Porada Němeček, Damaška - situace v pedologii aj. 10.7. Zkoušky 

II. Agro 7. kroužek (23 studentů) + 1 DS Eko Hradec - Vaněček. 11.7. Zkoušky II. Agro 

6. kroužek (19 + dva z jiných kroužků). Dopoledne přišel Lubor Pavel - chvíli pohovor s ním. 

Zkoušky II. Agro 1. kroužek (6 propadlo - špatný prospěch). 12.7. U agrochemiků schůze 

družstva s Luborem - zůstal spát na škole u sebe v křesle - všechno v pořádku. 13.7. U JUDr. 

Landy sepsána kupní smlouva s manželi Brázdovými Václavem a Věrou o koupi vilky 

v Chabrech, cena 26.800 Kčs /podle ČSÚ odpovídá ceně cca 340.400 Kč v r. 2017/, hotově 

dáno 6.300 Kčs /cca 80.000 Kč v r. 2017/, splátky nejméně 300 Kčs /cca 3.800 Kč v r. 2017/ 

měsíčně. 14.7. Neděle: pěšky do Chaber, od matky 5.000 Kčs /cca 63.500 Kč v r. 2017/ 

za dědické poplatky. Rozpočet s Jurčou a Tesařem na rok 1964. Četl dopis KSSS a dopis KS 

Číny. 15.7. Přehlídka práce Vally ke zkoušce z aspirantského minima. Zkoušky 3leté Eko 

4. kroužek (22 stud.). Zkoušky 2. kroužku II. Agro (17 + 1 3leté Eko - Chytrý). 17.7. Začal 

číst kandidátskou práci V. Svobody. Zkoušky 3leté Eko 3. kroužek (poslední). Posezení 

v agrochemii (whisky, anglická slanina). Zkoušky II. Agro 8. kroužek + 1 DS (20). 

20.7. V ÚVÚRV přijímací pohovory - Kulíková, Mašát, Herajn, zkoušel Němeček, Facek 

(předsedal). 22.7. Zkoušky II. Agro 3. kroužek. 23.7. V Suchdole do pavilonu zemědělských 

strojů. Prohlídka budovy PEF a novostaveb VŠZ. Hospitace u zkoušek zemědělských strojů 

(Velda teoreticky, Křemenák prakticky) - II. fyto 4. kroužek. Posudek písemné práce ke 

kandidatuře Vally. 25.7. Hospitace u zkoušek pedologie II. Agro 9. kroužek (Drbal). Ledl 

sdělil, že chtějí spojit pedologii s agrotechnikou. Pohovor s Jurčou - sdělil jsem, že bych pustil 

Palána na Eko pro spojený předmět agrotechnika - pedologie, souhlasil. 26.7. Indispozice - 

bolesti pod pravou lopatkou. U Krblicha - blahopřání k profesuře. Chvíli posezení s Píčem 

a Urychem (spor o Státní výbor - prohrál 1 vodku). Vallovi půjčen doktorát B. Nováka. 

27.7. Příprava osnovy učebnice pedologie /i další dny/. 29.7. Beseda s Kunzem a Klečkou 

o poměrech v ČSAV - Válek proti mně. 30.7. Zkoušky II. fyto 4. kroužek. 31.7. Poslední 

zkoušky II. fyto 5. kroužek (20 + 1 DS) - bez oběda. Ve Smetanově síni promoce AF. 

 

Srpen 1963 
1.8. Posezení s Jurčou, Tesařem a Vaňkem - chvíli návštěva děkana, porada o učebnici a jiné 

záležitosti katedry. Palán pedolog agrotechnik (na katedru základní agrotechniky?). 2.8. 

Pátek: nástup dovolené, vlakem do Litomyšle, s aktovkou a kufrem domů, nečekali mne. 

Telefonováno pí Práškové do Prahy o zalévání květin a vypnutí ledničky, sdělila, že je 

všechno v pořádku. Na pivu „Za vodou“ se známými - 5 piv - dobrá třeboňská desítka. 4.8. 

Posudek KPP o. Kolín /pokrač./. 5.8. V Osíckém údolí vykoupání pod 1. splavem. Mářa na 

malinách s pí Váchovou. Večer v bio „Malachiášův zázrak“ (NSR - festivalový), nelíbil se mi. 

8.8. Pomáhal při skládání uhlí do sklepa. 11.8. Na fotbalu Litomyšl-Pardubice Dukla 2:1. 

Bio „Italky a láska“- divné. Povídání s babičkou. 13.8. Dokončen posudek závěrečné zprávy 

KPP o. Kolín, odeslán půdoznaleckému oddělení ÚVÚRV. Na posudku pracováno celkem 

70 hodin. 

14.8. Příprava osnovy učebnice Půdoznalství /do 24.8./. Odpol. procházka městem - hřbitov. 

16.8. Návštěva Těreškovové v Československu. Osnovy, večer bio „Král Králů“- česká 

veselohra - dobrá. S Mářou ve městě a v urnovém háji. Dokončení práce na osnovách 

učebnice Půdoznalství. Celkem 85 hodin, zabaleny, dopis Jurčovi, k odeslání v pondělí. Četl 

výbornou knížku od Ladislava Bublíka „Páteř“ /podtitul Deníkový román budovatelské 

deziluze/: deník brigádníka z /ostravských/ Kunčic z let 1951-52, stranické poměry! 24.8. 

Začato studium kandidátské práce Svobody, pokračování. 25.8. Na fotbale (mistrák - 

Litomyšl-Brandýs nad Orl. 1:0). 
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26.8. Odeslán návrh osnov Jurčovi do Zádveřic - doporučeně. Vyjádření ke kandidátské práci 

Svobody (poznámky k projednání na katedře). Slunění na hrázi Hlubokého rybníka - 

nepříjemné bez koupání. Celý den pomrzutělý, tělesně unaven, práce mi nejde od ruky. 

27.8. S Mářou na plovárnu, dobré koupání a čtení. Připomínky ke kandidátské práci Svobody. 

28.8. Matce přání k svátku. Četl Kaplický „Čtveráci“ /historický román z období počátku 

třicetileté války/. Odpočinkový den. 29.8. Došel strojopis mého posudku závěrečné zprávy 

okr. Kolín z ÚVÚRV. Fackovi poslána pohlednice: potvrzení došlé zprávy a sdělení, že 

souhlasím s datem zasedání Poradního sboru půdoznaleckého v sobotu 14. září. 30. - 31.8. 

Dokončeny připomínky ke kandidátské práci Svobody - celkem 40 hod. Začato studium 

doktorské disertační práce B. Nováka. 

 

Září 1963 
Neděle - studium doktorské práce Nováka /pokračování do 6.10./. Procházka: přes Zahájí 

do Němčic a druhou silnicí návrat (asi dvě a půl hodiny). Korf je v nemocnici, prý nádor na 

měchýři? 3.9. Návrat z dovolené, dva balíky na poštu. Příjezd do Prahy před 22. hod. 

4.9. Povídání s Pavlem, Jurčou a Svobodou. Vyzvednuta zavazadla, taxíkem domů. V TV 

beseda s Kahudou o školství - slabá. U Hrůzy - nevytvořeny podskupiny z pedologie a 

agrochemie, oponent Jurča pro kandidaturu Svobody - nebude námitek. Korfovi se po operaci 

daří dobře. Svobodovi dány připomínky ke kandidátské práci, s Jurčou projednány osnovy 

učebnice. 6.9. Návštěva Najmra (přinesl příspěvek pro Sborník - pohovor o situaci 

v pedologii). U Linhartové sjednán termín kandidátské zkoušky pro Vallu (na 4. října, 

současně asi Knop). Chvíli u pedologů: Jurča, Pavel, Valla. Výpisy z doktorské práce 

B. Nováka. 7.9. V účtárně zařízeno odeslání návrhu na zvýšení důchodu (od 65 let). Vlasák - 

stav jeho práce, kritický stav s bytem (s ním u rektora). Stejskal - přednášení statí z geologie 

v rámci pedologie pro PEF. Výpisy z Ehwalda. 8.9. Návštěva Korfa v Ústřední vojenské 

nemocnici (operace papilomu na močovém měchýři) s Digrínovými a Lhotou s Miluškou. 

Dokončen výtah z Ehwalda. 

9.9. Agenda katedry a vedoucího učitele III. ročníku Agro, úvazky. Přehlídka práce 

Najmrovy. Schůze katedry (úvazky). 1 zkouška. 10.9. Příchod osmi studentů z Polska 

do III. ročníku Agro. Beseda družstva - začátek školního roku. 11.9. Na Karlově náměstí 

v ústavu hydropedologie - třetí den: Genetické půdní typy (přednášel Kutílek). Promluvil jsem 

k problematice systematiky a klasifikace půd u nás a zodpověděl některé dotazy. Pohovor 

s Jurčou a Pavlem - k práci katedry (Haňkovský a Vachoušek). 12.9. S Tauberem projednáno 

uveřejnění příspěvku pro kongres v Bukurešti v časopise „Za socialistickou zemědělskou 

vědu“. Pavel povídání o Iráku, akademii atd. Lektorský posudek práce Najmra. 1 zk. DS zoo. 

13.9. Schůze VMR SŠPVZ (slabá účast, ale naléhavé věci se vyřídily). 14.9. Návštěva Najmra 

(k jeho článku, hesla pro zemědělský slovník). 1 zkouška řádná - odklad, Fišerová. Návštěva 

Komára - potíže aspirantské. Úprava článku Najmra, Lhoty. 

16.9. Do Obecního domu: zahájení školního roku 1963/64 - velký projev rektora, projev 

Fierlingerův o zemědělství. 17.9. Elektrikou do Ruzyně. U Damašky a Němečka docent 

Kožucharev z Bulharska. Schůze PSP - hlavně oponentské projednání zprávy KPP o. Kolín. 

U Damašky a Němečka - naše účast na kongresu MPS v Bukurešti - vypadá to špatně. Mám 

dojem, že i mládenci v Ruzyni mne považují za odstaveného. S Jurčou pěšky na školu. 

Žaludek v nepořádku. Prohlídka rukopisu Špička a kol. “Technologické vlastnosti půdy“. 

Porada Jurča, Pavel - záležitosti katedry. Zkoušky 1. DS Agro. U Korfa - dobře vypadá 

(vodka). 

19.9. Na Jiřího náměstí v Mánesově ul. do Ekonomického ústavu k Sovové - odevzdán znovu 

zkrácený příspěvek Lhota - Mařan o evapotranspiraci. 2 zk. DS zoo. Lektorský posudek 

příspěvku Facka do Rostlinné výroby. 20.9. Zasedání VR AF: habilitace Rous a Jonáš. 

21.9. Dostal zvýšení penze se zpětnou platností od 1. 7. 1963. Tesařovi 100 Kčs. 1 zk. DS - 
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neudělal. S Němečkem telefonicky sjednáno publikování příspěvků pro Bukurešť v Rostlinné 

výrobě. S Kalendou sjednán zájezd do Kolína (předání materiálů KPP). Sovové vrácen 

Fackův příspěvek s lektorským posudkem - návrh na podstatné zkrácení. Návštěva Vlasáka a 

Vokouna: projednán odklad Vokounovy kandidatury. 24.9. Mimořádná čl. schůze KSČ Agro 

ke kádrovým změnám ve vládě. 25.9. Při vypravování III. ročn. Agro na brigádu. Odjezd se 

Šlajsem do Kolína. Krátká porada s MVDr. Medřickým - předsedou okresní pobočky SŠPVZ 

v Kolíně. 3 zkoušky DS Agro zoo a fyto. Odůvodnění návrhu na vyslání Jurči a mne na 

mezinárodní půdoznalecký kongres do Bukurešti. 27.9. Ve Slovanském domě na sjezdu 

absolventů z r. 1953 - referáty Kudrna, já, Hron, Kvěch, Klečka, Kunz, pak společná večeře. 

Pak s absolventy ve vinárně do tří hod., pěšky domů. 28.9. Gratulace V. Kášovi a pohovor 

s ním a Rousem (příprava Sb. VŠZ). Na katedře malá oslava Václavů, pak u Korfa s Klečkou. 

29.9. Oponentský posudek doktorské práce Nováka /pokrač. do 7.10./. 30.9. Pedagogické 

úvazky katedry 1963/64. Zkoušky DS (3). 

 

Říjen 1963 
1.10. V ČSAZ 2. schůze Čs. pedologického komitétu: otevřený konflikt s Válkem, návrhy na 

změny ve složení komitétu od MZ - návrh na moje jmenování do kolegia. S Pavlem, Jurčou, 

Němečkem a Sotákovou na školu - beseda do 20 hod. 2.10. Rozšířené zasedání Čs. komitétu 

pedologického - referáty podle programu, dobrá diskuze. - Z Havlíčkova Brodu odjeli studenti 

pro zdravotně závadné ubytování (potvrzeno zdravotním střediskem ONV Havlíčkův Brod). 

3.10. Chvíli u Korfa s Kunzem - situace v komitétu pedologickém. V bytě u rektora Sedláka 

nechán vzkaz, aby přijal Pavla (UNESCO - expert do Bagdádu). Na VR Ruzyně - předsedal 

sekci: 3 závěrečné zprávy (2 závlahové, 1 pedologická). 4.10. Rozšířené zasedání VMR 

společnosti - přednáška Špeliny o soustavě zemědělských strojů (dobrá, malá účast). Dvě 

zkoušky opravné (3leté Eko). Pohovor s Pavlem - záležitost expertízy v Bagdádu. Volán 

Křístek (jmenování Pavla docentem), marně, v pondělí. 5.10. Návštěva turistické výpravy 

polských pedologů (přivedl Němeček). Pohovor s Němečkem a Jurčou - příspěvky do 

Sborníku pro Bukurešť. 6.10. Dokončen posudek doktorské disertační práce B. Nováka. 

Článek o KPP pro Rudé právo. Zkouška řádné Agro (Urbánková). Schůze katedry – Jurča 

na redakční radě Sborníku VŠZ AF. Výroční členská schůze KSČ AF, pak s Jurčou a Kupkou 

u Topolu (večeře, pivo, vodka). 

10.10. Pedagogické úvazky, dopis středisku DS Plzeň. Beseda s Jurčou a Pavlem, pak 

u Zázvorky - nechce se mu podat habilitaci, má občas potíže s anemií. Přehlídka Palánovy 

práce pro Sb. VŠZ. Příprava hodnocení letního semestru. Pedagogická rada III. ročníku Agro. 

15.10. Celoškolská konference KSČ (jako host). Měla být schůze ročníkového výboru (1. - 6. 

kroužek), nenašel jsem je. 1 zk. DS Agro. Klánová nemocná. Studium plánu práce 

pedagogické komise a plánu politicko výchovné práce. Schůze ČSM 2. RV III. ročníku AF. 

Velmi unaven. 

Revize příspěvků pro Sb. do Bukurešti /pokračování/. Sovové odevzdáno 8 příspěvků pro Sb. 

19.10. S Mašátem a Šlajsem pohovor o intervenci pro KPP u Smrkovského. Studium 

materiálu o zkvalitnění pedagogického procesu a návrh na studijní předpisy pro denní studium 

na VŠ (z ÚV SSM). S Mářou obhlídka stavby VŠZ v Suchdole. 21.10. Ročníkový výbor SSM 

III. ročníku Agro, 1. část (1. až 6. kroužek). Skupina KSČ III. Agro. Plán práce pedagogické 

rady ročníku. 22.10. Na společném zasedání s radou Lidové university (LU) a Lidové 

akademie (LA). Schůze VMR společnosti. V kontrolním ústavu u ředitele Pěkného - 

odřeknuto místo pro Helu, v březnu bude mít děcko. V TV Světové mužstvo - Anglie 1:2. 

24.10. Porada s oborovými učiteli. 1 zk. DS Agro (Krab). 25.10. Zasedání pléna ÚV 

společnosti (nevalné). Televizor má zase nějakou poruchu. 28.10. Dokončení příspěvku pro 

půdoznalecký kongres v Bukurešti. Revize tří příspěvků Jurči pro Sb. VŠZ AF. Návštěva 

nového aspiranta Javorského (z ÚKZÚZ) - porada o plánu. Tajemníkovi AF dán hotový návrh 
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na přijetí technika Matouška z kontrolního ústavu. 31.10. VR VŠZ - pedagogická a politicko 

výchovná práce v letním semestru 1962/63. 

 

Listopad 1963 
1.11. Porada s Petříkem a Hajným (Krajská zemědělská stanice Ústavu vědeckých soustav 

hospodaření - ÚVSH) o materiálech k propagační brožuře o zvyšování úrodnosti půd 

ve Středočeském kraji. U Sovové odevzdány další dva příspěvky pro Bukurešť (Sirový a 

můj). 2.11. S Neumannem - kandidatura Vlasák, habilitace Bican. 3.11. Neděle: dokončen 

příspěvek pro Sb. VŠZ. 4.11. Opravné zkoušky II. Agro řádní (22), bez přestávky. Na 

děkanství - II. opravné termíny z pedologie. 6.11. Porada vedoucích kateder u děkana 7.11. 

V Globusu celoškolská konference SSM. Zrevidovány příspěvky pro Sb. VŠZ a předány 

Kášovi. Přehled vynikajících studentů. 8.11. Pedagogický oborový aktiv agrotechniků (1. až 

6. kroužek), zootechniků (7. a 8. nesešel se) a pedagogický oborový aktiv meliorační (9. a 10. 

kroužek). 11.11. Dokončen posudek habilitační práce Brunclíka. Porada vedoucích výrobních 

kateder o smlouvě se státním statkem Lichoceves. Návštěva Němečka - termíny konference v 

Brně a schůze poradního sboru půdoznalství, pohovor o doktorátu. 12.11. Revize obrázků a 

grafů pro publikaci Špička a kol. První lekce školení RSV (filozofie a přírodní vědy). 

Předmluva k publikaci Špička. 15.11. Hlášení KTV o studentech, nepřihlášených do 

tělovýchovy (1. až 6. a 9. až 10. kroužek). 16.11. Konkurzní komise pro ustanovení docentem 

Brunclíka. V Ruzyni s Němečkem a Damaškou projednány oponentury KPP aj. záležitosti. 

19.11. Opravné zkoušky řádného Agro III. ročn. (Doležal, Petříček, Macasová, Krobová a 

Heraf) - všichni dobrou, ale velmi slabí, při tom jsem neměl dost odhodlání je vyhodit. 

20.11. Zasedání vědecké rady AF (habilitace Stelzig a Brunclík). 

21.11. Odpoledne do Brna. 22.11. V zrcadlovém sále hotelu Slovan aktiv k zhodnocení 

využití výsledků KPP (pořádaný ministerstvem zemědělství a ÚVÚRV), předsedal Němeček. 

Můj úvodní referát - význam KPP, účel aktivu. Autem s Duškem a M. Klečkou odjezd z Brna, 

zastávka v Litomyšli u babičky (zavařeniny, láhev okurek), doma v 21:30. V Rudém Právu 

urgence článku o KPP. 24.11. Prostudována práce ing. Bicana z PEF Č. Budějovice 

(mikroelementy v půdách Českobudějovicka), chtěl by podat jako habilitační práci. 25.11. Po 

8. hod. odjezd dvěma auty do Plzně (s dálkaři ekonomy). Prohlídka pivovaru (Prazdroj). 

Posezení v pivovarské restauraci s dálkaři Eko (Kešner, Holub z Židlochovic - nyní Tachov, 

Tesař). Autem na konečnou elektriky v Motole. 26.11. Na VR AF obhajoba kandidatury 

Mulingerové z VŠZ Brno - předsedal jsem. Návštěva Lhoty a Fabiána - úprava článku pro 

Meteorologické zprávy. 27.11. Na katedře skupina KSČ, rozdány formuláře pro zprávu 

o plnění výzkumných úkolů za rok 1963. U Zázvorky - přece jenom připravuje habilitaci 

k předložení. 29.11. Schůze katedry - zpráva o plnění výzkumných úkolů za rok 1963. Sezení 

družstva - rozloučení s Tesařem, v pondělí odjíždí do NDR. 30.11.  S Kalendou odjezd autem 

na ONV Kolín: přednáška, instruktáž a diskuze k materiálům KPP o. Kolín pro agronomy 

JZD (dobrý úspěch, slušný zájem). Beseda se zástupci OVZS Kolín. Odpoledne začato 

studium zprávy KPP okr. Tachov /do 10.12./. 

 

Prosinec 1963 
1.12. Oponentská zpráva KPP o. Tachov. 2.12. V 21:30 autem (Vaněk, Zázvorka, Knop) 

na nádraží Střed (černá káva, vodka), rozloučení s Tesařem - odjezd do NDR (Halle 

k Schmalfussovi). Přípis Vaculíkovi a Sotákové - zaslání osnov učebnice Půdoznalství. 3.12. 

V bio Kyjev na oslavě 20. výročí smlouvy čs. sovětského přátelství (projev rektor KU prof. 

Procházka - krátká rozmluva s ním). - Vyhlášení akce dárců krve 1. až 6. kroužek a 7. a 8. 

kroužek. Porada na sekretariátu CZV KSČ - Kudeřík k průzkumu komunistické výchovy. 

Stranická skup. 1. až 6. kroužek. 4.12. V Jevanech instruktáž agronomů státních statků o KPP 

(dobré, s diskuzí). 5.12. V Českém Šternberku instruktáž o KPP pro předsedy JZD okr. Kolín 
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(bez materiálu) - dobrá diskuze, oběd zdarma. Oponentská zpráva KPP o. Tachov /pokrač./. 

Pedagogická rada III. ročn. Agro. Prohlídka map o. Tachov. Dokončen oponentský posudek 

průvodní zprávy a map o. Tachov. Konzultace aspiranta Javorského - sestavení plánu. 9.12. 

V Suchdole na děkanství PEF porada o předmětu základní agrotechnika a slučování i jiných 

předmětů (pověřen sestavením osnovy komplexu: půdoznalství + agrochemie + 

mikrobiologie). Unaven, otráven. Pročtena zpráva o půdoznaleckém průzkumu statku Tachov 

/byla to poněkud rychlovka, v nevlídném počasí/. 

11.12. V hotelu /Internacionál/ vědecká konference Agronomické fakulty (řídil zasedání 

1. sekce - základní disciplíny). S Kubistou do koleje v Suchdole. Porada se stranickou 

skupinou studentů třetího ročníku AF o průzkumu k politicko výchovné práci. 12.12. S Jurčou 

do Ruzyně - poradní sbor pro půdoznalství (PSP). Oponentské projednání KPP okresů Hradec 

Králové (oponent Jurča) a Hodonín (op. Vaculík). Porada Jurča, Pavel, Vaculík - rozdělení 

kapitol v učebnici. S Vaculíkem do Formanky na pivo (zhasnul, šel spát do Neptuna). 13.12. 

Na zemoddělu ÚV KSČ aktiv o prověrce výzkumných plánů pracovišť MZ (referent Havelka 

z ÚV KSČ, náměstek Nágr, Červenka). Zhodnocení vědecké konference I. sekce AF. U mne 

Vlasák - kandidátská práce. Konkurzní komise (Vrba, Hrůza, Rybáček) - případ Sova, Klíma, 

Zázvorka, Voříšek prof.). 14.12. U Hrůzy představen nový asistent na agrochemii Matousch. 

Porada s oborovými učiteli (kromě toho za SSM Němec a Voráček) - chvíli beseda. 

V agrochemii - dopis od Tesaře z Halle, ubytování Matousche. Posudek písemné práce 

aspiranta Tomáška. 16.12. Habilitace Pasák - odložena, Čabart. Vyjádření katedry ke 

kandidatuře V. Svobody. 

17.12. Autem pro Stejskala, Kvěcha, Jurču - do ÚVÚRV - odborná zkouška aspiranta 

Tomáška - geologie 1, půdoznalství 2, agrotechnika 2. Dobré posezení u Němečka (Karlšt. 

Müller-Thurgau). Stranická skupina katedry (za FV KSČ Fuciman) k vylepování kontrolních 

známek 18.12. Zasedání vědecké rady AF (atestace aspirantů a jiný program podle plánu). 

Habilitace Čabart z VÚM „Gamaskopická metoda měření půdní vlhkosti“. Zhasla elektrika, 

dokončení vědecké rady při svíčkách. Studoval „Rajonizaci zemědělské výroby“, (ČAZ 

1960). 19.12. Mašát - téma kandidátské disertační práce - illimerizované půdy. Téze 

Patejdlovy kandidátské práce. 20.12. Obhajoba kandidátské disertační práce Patejdl 

(rekultivace výsypek). Na katedře rostlinné výroby - kandidatura Fric, na katedře ochrany 

rostlin obhajoba kandidátské práce Bartoš, po 16. hod. oslava (děkan, Klečka, Kunz atd.). 

Večer na Malostranské náměstí do VÚM: společná oslava Čabart habilitace, Patejdl 

kandidatura (Najmr, Štrupl aj.). 21.12. Posezení u Korfa (Klečka, Kunz) - Cabernet. 

Rozmrzen před cestou do Litomyšle. 

22.12. V Litomyšli babička na nádraží s kočárkem pro kufry. Přečetl Neffa „Královský 

vozataj“ /poslední kniha pentalogie Sňatky z rozumu/. Četl referát Kouckého a usnesení ÚV 

KSČ ze zasedání 18. a 19. prosince k aktuálním otázkám ideologické práce strany. Začaty 

výpisy z knihy „Bodenphysik und Bodenkolloidik“- di Gleria, Klimes, Szmik, Dvoracsek. 

24.12. S Mářou na hřbitově. Nadílka - dostal jsem pletenou vestu a pyžamo. 25.12. Výpisy 

pro učebnici /pokračování dalších pět dnů/. 31.12. Odjezd z Litomyšle, k 19. hodině doma. 

Hela nadělala dobré chlebíčky. 2 láhve červeného vína, 1 šampaňské. Klidný domácí Silvestr. 

 

Resumé 1963: 
Zasedání PSP (Novák, Hraško, Damaška, Němeček, Sotáková), blahopřání prof. Novákovi 

k 75. narozeninám (14. února). Projednány zprávy KPP o. Praha-západ (Čečetka - já), Louny 

(Kalenda – Ložek), Trnava (Fulajtár – Šály), Olomouc (Šimek - já). Komplexní rozbor 

činnosti a hospodaření VŠZ za rok 1962. V ÚVÚRV obhajoba kandidatury Hrnčiara 

(fytopatolog). Pavlova habilitace nalezena nakonec u děkana. Zpráva o úkolu XII-1. Č.B. - 

beseda na oslavu Koubka profesorem. Celostátní konference SVS. Na VR AF: habilitace 

Drbal, Jurča, Červinka, Kvěch, Kešner, Hron, Rous, Jonáš, Stelzig, Brunclík, Čabart. 
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Vypravení studentů na celoškolskou brigádu. Kandidatura Duffek, Mulingerová. Na katedře 

plán výzkumu a vyhotovení návrhových listů, Kunz je vezme na oborovou komisi do Lednice. 

V Suchdole do pavilonu zemědělských strojů, prohlídka PEF a novostaveb VŠZ. U Krblicha 

blahopřání k profesuře. Návštěva Těreškovové v ČSSR. Příchod osmi studentů z Polska do III. 

roč. Agro. Zahájení šk. r. 1963-64, projevy rektora a Fierlingera. Katedra - zpráva o plnění 

VÚ za rok 1963. Na o. Kolín předány materiály KPP. Vyhlášení akce „Dárců krve“ (III. 

ročník Agro). V Českém Šternberku instruktáž z KPP o. Kolín pro předsedy JZD. Vědecká 

konference AF. Na PSP v Ruzyni projednání KPP o. Hradec Králové (oponent Jurča) a 

Hodonín (oponent Vaculík). Na zemoddělu ÚV KSČ prověrka výzkumných plánů pracovišť 

MZ. Kandidatury Patejdl (VÚM), Fric, Bartoš. 


