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1965 /stěhování do Suchdola/ 

 

Leden 1965 
1 1. Nový rok v Litomyšli. Závěrečné hodnocení Palánovy habilitační práce a pokyny pro 

přepracování. 2.1. Po obědě na nádraží - rozladěn - těžký kufřík s jablky. Večer v Praze. 

3.1. Na škole jen Zázvorka, k poledni Jurča. Různí gratulanti u mne. J. Černý (genetik) žádal 

o připomínky k materiálu prorektora Vrby o problematice pedagogické práce na VŠZ. Beseda 

se Zázvorkou a Jurčou (francouzské červ., whisky). 4.1. Vyzvednut plat (2102 Kčs /podle infl. 

kalk. ČSÚ by tato výše platu v r. 2017 odpovídala cca 25.000 Kč/, KSČ 170 Kčs, družstvo 60, 

ROH 37 Kčs, Máře 1300 Kčs). Připomínky k pedagogické práci (pro Vrbu). Valentová 

(společnost) Kolín, sjednána přednáška o KPP na pátek 15. t. m. S Jurčou a Linhartovou 

projednána přijímací zkouška aspiranta Salema Eliase (Jordánsko). Návrh vysokoškolského 

zákona dán členům katedry k pročtení, v pondělí k projednání na katedře. Družstvo dobré 

(Jurča sondoval, jak bych se stavěl k návrhu na moji volbu rektorem - odmítl jsem). 6.1 

Návštěva ing. Mráze (z lesnického ústavu Strnady) - spolupráce s naší pedologií. VR AF 

habilitace Šiller - zoo. Zk. 3leté Eko (13). 7.1. Telef. s Klusáčkem (ÚV KSČ) - zahájení kurzu 

meteorologie a pedologie na ÚV. S Brunclíkem dohoda o osnovách geologie. 

8.1. Pohovor s Jurčou: předáno mu povolení MŠ mezinárodní konference pedologické 1965. 

Projednáno téma kandidátské práce Kubra. Pohovor s Palánem o habilitační práci, vrácena mu 

k přepracování. Redakci Věstníku odevzdán nekrolog Najmr. Sovová urgovala lektorský 

posudek na příspěvek Vl. Černého. 9.1. Vlasák - nové stížnosti na neudržitelné poměry 

v pedologii v Č.B. - slíbil jsem, že napíšu Neumannovi. 11.1. Katedra: připomínky k návrhu 

zákona o VŠ, přípravy ke stěhování do Suchdola. 12.1. Jednání o technika (Třešňáková) pro 

agrochemii. Urych sdělil, že místo je, děkan dotčen, že jsem vedl jednání s Urychem a 

Kunzem, Kunz slíbil telefonicky z bytu, že zařídí. Povolení nákupu knih ze „Sovětské knihy“ 

v Nitře. 1. konz. z meteorologie pro pracovníky ÚV KSČ - zdařilá, smluvena další asi na 26.1. 

Dopis Neumannovi o situaci v pedologii (Vlasák). 13.1. Káš onemocněl infekčním zápalem 

plic a je v nemocnici. RR Rostl. výroby (řídil jsem místo Káše). Zk. DS II. Eko (část 

vyzkoušel Jurča dopoledne). Děkan Neumann u mne: situace v pedologii (Vlasák, Nedorost), 

žádost o můj přechod do Budějovic. Koncept připomínek k návrhu VŠ zákona. Zkoušky 3leté 

Eko (9). S ing. Vaško (z oblastní stanice ÚSVH v Kolíně) do Bečvár: v rámci ZLA přednáška 

a diskuze o půdě a KPP. 15.1. Odpoledne v KV společnosti schůze VMR a Rady ZLU 

(dobrá). 

V Lucerně ples VŠZ - dobrá zábava s Hučkem s manželkou a Kunzem. 16.1. Šimek z VÚM - 

pohovor o závěrečné zprávě a kandidátské práci - obtížný kecal. Začato studium nových 

vyhlášek o udělování vědeckých hodností a výchově mladých vědeckých pracovníků. 18.1. 

Palán - spolupráce s Mrázem (Strnady) a studijní pobyt u Kubieny (Hamburk), informoval se 

na MŠ. 19.1. Přijímací zkouška do řádné aspirantury ing. Showgi Salema Eliase (Jurča, 

Duchoň, Němeček - Jurča školitel). 20.1. Pohovor s Jurčou a Němečkem. Aproximace 

(americká klasifikace půd), příprava semináře o genetické klasifikaci, mezinárodní 

půdoznalecké konference u nás, publikace o KPP, vydání mapy a průvodní zprávy Hradec 

Králové. Tel. s Červenkou (MŠ) o studijním pobytu Palána u Kubieny - projednat na škole a 

předložit (sděleno Palánovi). Zkoušky 3leté Eko (9 - poslední). 22.1. Se Šlajsem - pracovní 

posudek ing. Smrčka, termíny předávání KPP Kladno, Náchod a Jičín. Konzultace s aspiranty 

Zuskou a Tomáškem. Pohovor s Jurčou - dopis od Lubora z Bagdádu, záležitost Vlasák, 

spekuluje na Prahu. 23.1. Atestace Javorský, Zuska, Tomášek. V Ruzyni urgována atestace 

Kulíkové a Kalendy. Grafikony vody pro učební pomůcky. 25.1. Schůze stranické skupiny 

VR VŠZ (návrhy profesur: Kudrna, Regál, Neumann, Konrád). CZV obvinil vedení školy a 

členy VR z nesouladu, vlastní chyby nepřiznal. VR VŠZ habilitace ing. Ericha Václava, dobrá 

(34+, 1-). Mašát - konzultace. 26.1. VR AF - hlavně připomínky k návrhu zákona o VŠ. 
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Na katedře záležitost Vlasák. Lubor - živá diskuze. 27.1. S Jurčou - instrukce pro zítřejší 

jednání se Sotákovou (přiveze kandidátskou práci) a vzkaz pro Brabcovou. Plán přednášek 

pro letní semestr. 

28.1. Na děkanství v Č.B. výpis rozvrhu přednášek pedologie II. ročníku Agro řádní. 

S děkanem pohovor o situaci na katedře základní agrotechniky (Neumann, Konrád, Bicanová, 

Nedorost, Vrchota - KSČ, Vaněček - ROH). Schůze s členy katedry základní agrotechniky 

(předešlí a Vlasák, Chábera, Prokop, Šlechta, Trajkov, Zvárová). Rozbor situace - celkem 

maličkosti a Vlasákovým chováním vznikají nesnáze. Vlasák zřejmě kritiku neuznal a je 

uražen. Nakonec přečten posudek úseku ROH katedry k návrhu na jmenování a ustanovení 

docentem. Vlasák rozvažuje, má-li zůstat v Budějovicích. Večer doma. 29.1. Aktiv 

komunistů. VR VŠZ s CZV a zástupci FV KSČ. Jmenování profesory Kudrny, Regála, 

Neumanna a Konráda, dohody o jmenování zástupců profesora. MZ - Ústřední komise pro 

KPP. Kulíková atestace a konz., Kalenda atestace. 30.1. Porada o místnostech v novostavbě 

(rozpory pedologie - agrochemie, bude nutno v klidu dořešit). Přehlídka písemné práce 

Brabcové k odbornému minimu - slabá. 

 

Únor 1965 
1.2. Zkoušky DS Eko (9 + 1 tříletý). 4.2. Příprava celoškolských připomínek (z materiálů 

fakult) k návrhu nového zákona o VŠ a prováděcích nařízení pro VR VŠZ (Urych, Pišvejc, 

Petr, Čížek). 5.2. S Boháčem a Jedličkou do Náchoda. Instruktáž o KPP nezajištěna - všechny 

materiály protokolárně předány referentovi pro zúrodňování půdy a sjednány instruktáže 

na konec března. Odjezd do Jaroměře (Krajský podnik zemědělských meliorací). V sobotu 

v Jaroměři - prostudována písemná práce k aspirantskému minimu Harbuláka. 7.2. Odjel sám, 

po 14. hod doma. 8.2. V Č.B. na děkanátu zjištěno, že přednáška pro II. Agro není - začínají 

až za týden. U Vlasáka na pedologii porada o přednáškách a cvičeních, hlavně terénních 

(Chábera, Trajkov). Vlasák zřejmě otráven, znechucen - přehlíží názory jiných (zejména 

Trajkova, který má rozumné názory a nápady). Po 22. hod doma. 10.2. S ing. Pelnářovou, 

Kalendou a Mašátem do Jičína. Na VZS vedoucí Průša, zástupce Bílek, Vaško z oblastní 

stanice z ústavu soustav vědeckého hospodaření (ÚSVH). Instruktáž funkcionářů VZS, OSIP 

(inventarizace pozemků), STS aj. o výsledcích KPP na okrese (já a Pelnářová). Protokolární 

předání všech okresních materiálů. Oběd v hotelu Astra (vepřové hody), předání materiálů 

agronomům zemědělských závodů - instruktáž (já a diskuze). Večer doma. Porada Vaněk, 

Jurča, Valla - záležitost katedry, půdoznalecká konference. 

12.2. Prostudována zpráva o činnosti LP Bratislava za rok 1964. Na děkanství vráceny 

písemné práce k aspirantskému minimu Harbulák a Brabcová. 13.2. Porada u mne: Jurča, 

Němeček, Damaška, Kutílek: přípravy půdoznalecké konference 1965. Posudek písemné 

práce aspirantky Brabcové. 14.2. S Mářou a Jiříčkem do Chaber - matka špatná, pospává, 

neslyší. Do nemocnice v Měřicích ji nevzali. 16.2. U rektora: žádost o příspěvek 15000 Kčs 

na MPK v r. 1965, slíbil podporu, případně na MŠ. Agenda katedry, družstvo. 17.2. Zasedání 

ÚV SŠPVZ. Studium „Života strany“ (usnesení ÚV o novém systému řízení a plánování 

národního hospodářství). Přednáška II. roč. Agro. Zpráva pro děkana o spolupráci 

s výzkumnými ústavy zemědělskými. Posudek písemné práce k aspirantskému minimu 

Zusky. 19.2. S doc. Vášou do Českých Budějovic - habilitace ing. Červenky (bramborář), 

ing. Votoupala (Valečov) - slabší. Pohovor s Blahníkem (KV KSČ) o návrzích na profesory, 

večer doma. 20.2. U Kunze - záležitost Korfa a jmenování Kudrny; Hrůzovy intriky. Od Jurči 

vyzvednuta disertační práce Sotákové, studium práce a posudek školitele. 22.2. 

V Budějovicích pohovor s Nedorostem, zahájení přednášek z půdoznalství II. ročník Agro 

řádní. Pohovor s Trajkovem, zdá se mít zájem o výuku i výzkumnou práci v pedologii, 

spolupracuje s OSIP. S Kešnerem a Coufalem jednání o demonstračním cvičení pro 

pracovníky z ÚV KSČ. Na ÚV 2. konz. z agrometeorologie (3 účastníci). 24.2. Zemřela 
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matka v Chabrech. 1 zk. DS Eko. Přednáška II. roč. Agro. 2 zkoušky DS Eko. 27.2. Čtení 

rukopisu Vaculíkova pro ČSAV /pracováno na něm do 2.3. (celkem 10 hod.)/. 

 

Březen 1965 
1.3. Kremace matky. Konz. s aspirantkou Brabcovou. Dokončen posudek Vaculíkova 

rukopisu (17 stran). Zázvorka dostal jmenování a ustanovení docentem. 2.3. Odborná zkouška 

z aspirantského minima Brabcové (Duchoň, Němeček, Hron a já - výsledek velmi dobrý). 

Velké posezení. Odborná zkouška aspiranta Korbeláře (Klečka, Segeťa, Kropáčová, Zázvorka 

a já - výborný). V Nakladatelství ČSAV předloženy posudky můj, Kudrny a Válka a rukopis 

Vaculíkův. Čtení ZZ KPP o. Tábor a JZD Horušice. 4.3. Přednáška II. Agro řádní. Konz. DS 

II. Agro. 5.3. Porada s Vlachem, Marešem a ing. Puchnerem (z VZS Tábor) o oponentském 

posudku. Srovnávání profilů a rozborů z nich. Beseda na katedře k MDŽ. 8.3. Č.B. - 

přednáška II. ročníku Agro, pak na KZA oslava MDŽ (svařené víno). Večer v Praze. Pohovor 

s Jurčou a Vaňkem - požadované zmenšení plochy katedry v novostavbě v Suchdole. 

Dokončen posudek KPP o. Tábor. 10.3. Pohovor s doc. Šálym k návrhu na profesuru. Pak 

beseda Šály, Jurča, pokračování s Jurčou a Zázvorkou (vášnivá diskuze o Duchoňovi - 

Zázvorka). Studium map JZD Horušice (o. Tábor) /dokončeno 14.3./. Přednáška II. ročníku 

Agro. 12.3. Ve VÚM obhajoba kandidátské práce Stehlíka (aspirant Hrůzův). Kunz do mne 

hučel - vzal prý by rektorování, kdybych já vzal děkanování AF - odmítl jsem. 13.3. U děkana 

s Klečkou: porada o zřizování vědeckých ústavů na škole (pro kolegium biologických základů 

- Špaldon). Posudek KPP JZD Horušice. Napsán školitelský posudek na Petrika. 15.3. V Č.B. 

přednáška II. Agro. Posezení s Trajkovem - Vlasák si vzal dovolenou. Tesařovi 150 Kčs pro 

družstvo. 

17.3. Obhajoba kandidátské práce Němce (z ÚKZÚZ) - předsedal jsem. Zázvorka se mírní 

v odporu proti Duchoňovi. 3 zk. DS Eko. Přednáška II. Agro. 18.3. Porada katedry o restrikci 

místností v Suchdole, se Zázvorkou a Knopem ještě diskuze k této otázce. RR Rostl. výroby 

(Káš). Konz. DS Eko. 20.3. U rektora: sdělil mi, že chce podat návrh na moje jmenování 

korespondentem ČSAV, měl bych být koordinátorem výzkumných úkolů místo Němečka (prý 

vyslovil podiv Hendrych a Málek, proč je koordinátorem CSc., když je tu DrSc.). Jednal 

o zřízení pedologického ústavu společného Ruzyň, ČSAV, VŠZ, který by se měl postavit 

blízko školy v Suchdole. Mám mu do týdne předložit stručně přehled své činnosti pro návrh 

na korespondenta ČSAV a společný návrh katedra - Ruzyně na pedologický ústav (rezortní). 

Pohovor s Jurčou (restrikce plochy katedry), pak beseda s Kupkou. Návrh na profesuru Šály. 

21.3. Dobré posezení v Loretě s L. a Vlad. 22.3. V Budějovicích přednáška II. roč. Agro. 

23.3. Obhajoba kandidatury Kraslové - všemi hlasy (předsedal jsem) a Petrika (meteorologie 

Zvolen). Konz. DS II. Agro. 24.3. Obhajoba kandidatury Sotákové vynikající, komise 

doporučila přijetí práce jako habilitační. 25.3. VR VÚRV. Dokončen posudek k návrhu 

na profesuru Šályho. Palánovi podepsáno doporučení k 6ti týdennímu pobytu v NSR. 

Putování za pivem - u Sojků zavřeno – adaptace, ve Formance plno, u Tygra sanitární den, 

u Pinkasů plno, u Vašaty večeře, 2 piva. 26.3. Konzultace DS II. fyto. 28.3. Lektorský 

posudek Straňákova příspěvku pro Rostl. výrobu. 29.3. Č. Budějovice - přednáška II. Agro. 

30.3. Habilitace Vlka (šlechtění), Martince (vodohospodářský ústav). 31.3. Vypraveno 

vyjádření k Tomáškovu návrhu na vydání „Atlasu půd“ a lektorskému posudku příspěvku 

Straňákova pro RV. Návrh na vyznamenání Duchoně. VR AF - obhajoba doktorské disertační 

práce Kouly (fytofarmacie).  

 

Duben 1965 
1.4. Jedna zkouška DS Eko. Přednáška II. ročník Agro. Na ÚV KSČ poslední konz. 

meteorologie pro pracovníky zemoddělu. Sjednat pro ně cvičení u Kešnera. 2.4. Str. skupina 

navrhuje mne za člena ČSAV (návrh vypracuje Jurča). Do Iráku vyslat Drbala. 3.4. Společná 
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schůze KP a katedry agrochemie: hodnocení výuky za zimní semestr, organizační záležitosti, 

obsazení tajemníků kateder (Svoboda - Knop). Schváleno vyslání Drbala do Iráku. 4.4. Ve 

Slovanském domě zasedání pléna KV společnosti, referent Polesný, diskuzní příspěvky 

hlavně z okresů. Na děkanství porada o konferenci o mikroelementech v Liblicích 6. a 7. 

dubna. Děkanovi sděleno, že katedra navrhuje do Iráku Drbala. Vyhledán materiál na člena 

korespondenta ČSAV (z dubna 1962 - nechán pro Jurču u mne na stole). Přehled vlastní 

činnosti. 5.4. Do Č.B.: v ústavu pedologie, s Vlasákem řeči o ničem (je na mne moc 

namíchnut). Přednáška II. Agro. Večer v Praze. Začal bolet zub. 

6.4. S Vaňkem, Duchoněm a Kudrem do Liblic - zahájení konference o mikroelementech. 

Dopoledne řídil Duchoň, odpoledne já. Večer doma. Druhý den Vaňkovým autem s Tesařem 

do Liblic. Dopolední zasedání řídil Duchoň, odpolední Řechka - kašpařina a závěr Duchoň - 

velmi dobrý (starý rutinér, vždy pohotový). Odpoledne odjezd Vaňkovým autem s Duchoněm 

a Tesařem. Nával lehké třesavky, po Acylcoffinech úleva. 7.4. S Jurčou - připravil návrh na 

mne do ČSAV - dal mi k doplnění. Porada o Palánovi: Jurča i Valla považují jeho habilitační 

práci za slabou, projednat na skupině, pak na katedře. A co dál - neschválí-li ji katedra? Jurča 

pojede zítra místo mne se zahraničními hosty na Karlštejn (oznámil jsem na geologii). 1 zk. 

DS Eko. Přednáška II. Agro. 2 zkoušky DS Eko. 9.4. Konz. DS I. Eko. Konkurzní komise 

(Vrba, Hrůza, Šmerha, já): Vlk ustanovení docentem šlechtění a semenářství - hladké, Blattný 

- jmenování a ustanovení profesorem (původně bylo jen jmenování, děkan tvrdil, že též 

ustanovení, s katedrou ochrany rostlin prý projednáno). 10.4. Vrba sdělil, že rektorát dostal 

velkou stížnost na Palánovo jednání se studenty. Projedná se mnou. Hrůza silně podporuje 

vyslání Palána do Iráku (přes moje námitky). 11.4. Stranická skupina katedry - posudek na 

Tesaře k přijetí za kandidáta KSČ. Návrh na moje jmenování členem korespondentem ČSAV. 

Hodnocení Palánovy habilitační práce bude projednáno na katedře. Schůze družstva. 12.4. 

České Budějovice přednáška II. ročník agrotechniků. Večer doma. 

13.4. Ráno s ing. Královou a Mašátem do Plzně: instruktáž agronomů JZD a státních statků 

o KPP o. Plzeň-jih o jeho využití. Dobrá organizace i účast (Svoboda hlavní agronom a 

Jirotka - referent pro zúrodňování půdy). Beseda na ukončení průzkumu (Králová). Termíny 

zkoušek půdoznalství II. ročník fyto. Porada o závěrech z konference o mikroelementech. 

15.4. Příprava plánu výzkumu. Přednáška II. Agro. VMR zemědělská - beseda s Taubrem 

o Izraeli. Konz. DS II. Agro. U rektora vyzvednut opis návrhu na moje jmenování dopisujícím 

členem akademie věd. 16.4. Prorektor Vrba u mne: Špirkova aféra (se ženskými) - zjišťoval, 

zda není nějaký materiál o Špirkovi z dřívějška. Studium připomínek a závěrů k habilitační 

práci Palánově /i další velikonoční dny/. 20.4. Klečka se mnou jednal o funkci děkana AF - 

odmítl jsem, chápal moje důvody. Pohovor s Jurčou a Vallou - klasifikace půd (americká). 

Porada Jurča, Němeček, Damaška - pedologická konference 1965 v Praze, seminář 

o klasifikaci půd, umístění Palána v Ruzyni a přechod Němečka na katedru. Slavnostní 

zasedání VR VŠZ - odevzdání diplomů kandidátům věd od r. 1963. Pracováno na hodnocení 

Palánovy habilitační práce (asi 8 hod.). 

22.4. Schůze katedry: podrobně projednány připomínky a hodnocení Palánovy práce - 

nedoporučena jako habilitační. Jurča a Valla nespokojeni s mým závěrečným hodnocením, že 

málo zdůraznilo celkové neznalosti Palánovy z pedologie. Rozladěn. Přednáška II. ročník 

fyto. 23.4. Návštěva rektora u mne - jen obecný pohovor, nechtěl nic konkrétního. 25.4. 

Revize kádrového výhledu katedry. 27.4. Č.B. věd. rada PEF - schválení výzkumného úkolu. 

Habilitace Švábové - velmi dobrá, habilitace Chábera (velmi dobrá). Večer doma. Návštěva 

děkana AF univerzity v Chartúmu - hledal pedofyzika a pedochemika. Projednáno s Drbalem 

a Tesařem, chtějí tam jít. Rektor požádán o 7800 Kčs z fondu školy a převedení na MZ 

(publikace KPP). Slíbil, že zjistí a možno-li, zajistí. 28.4. Cvičení z agrometeorologie 

u Kešnera pro pracovníky ÚV KSČ. Závěrečný pohovor s nimi z agrometeorologie a sjednány 

konzultace z pedologie. Požádal jsem je, aby na MZ podporovali vydání publikace o KPP a 
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vydávání map a zpráv o KPP okresů tiskem. 3 zk. DS Eko (poslední za zimní semestr 

1964/65). 29.4. Dopis od Lubora z Bagdádu. 30.4. Oslavy Zázvorkovy šedesátky. Na katedře 

pak Jurča, Tesař, Kutílek (nesešla se porada přípravného výboru pro pedologickou 

konferenci). 

 

Květen 1965 
1.5. Sraz VŠ ve Vrchlického sadech (VV KSČ). Zemřel Mališ po operaci prostaty. Studium 

kandidátské práce Zelenka - chmel. 3.5. V Č.B. přednáška, zk. II. ročníku Agro (4). Ráno 

v bufetu jen čaj (málo peněz), zkoušky celkem 17 stud. V noci příjezd do Prahy. Klečka 

u mne o projev na pohřbu Mališe. Zkoušky 2. řádní Agro. 5.5. V Praze projednání místností 

mezi pedologií a agrochemií - podpis dohody. RR Rostl. výroby (Káš). Poslední přednáška 

II. Agro. Kremace O. Mališe (můj projev). Rozpis zkoušek pro DS I. Eko (rozdány přihlášky 

ke zkouškám a témata zkušební). 6.5. První lekce pedologie pro pracovníky zemoddělu. 

Začato studium Leporského závěrečné zprávy - velmi obsáhlá, nepřehledná. Malování 

v kuchyni - stěhování nábytku. 10.5. Č.B. poslední přednáška II. Agro. 2 zkoušky. V noci 

doma. Vyklízení pokoje - různé stěhování věcí. Úklid pokoje po malování, večer rozestaven 

hlavní nábytek. 12.5. Odborná zkouška aspirantského minima Kindlmanna z PEF Č.B. - rostl. 

výroba (předsedal jsem) a ing. Žáčka. Beseda s Jurčou a Zázvorkou. Úklid knih do knihoven. 

Zkoušky II. Agro řádní (7). 14.5. Do Tábora s Bažatou a Vlachem na VZS: pohovor 

s vedoucím Dvořákem, Puchnerem a Blažkem o KPP. Můj výklad o KPP agronomům 

o. Tábor, doplněný Vlachem - diskuze. Protokolární předání materiálů KPP. 15.5. Str. skupina 

- odpovědi k otázkám FV KSČ - kádrový výhled katedry. Studium kandidátské práce Zelenky 

(chmel) pro ÚVÚRV a další 3 dny posudek. 18.5. Malé posezení u Jurči - jeho narozeniny. 

Studium ZZ Němeček. Zk. II. Agro řádní (12). Prohlédnuty Němečkovy mapy, začat posudek 

ZZ. Na ÚV KSČ 2. konz. pedologie pro 5 pracovníků zemoddělu. 

Podpis návrhu jmenování prof. Smoláka a Mikana konzultanty. 22.5. Oslava mého zítřejšího 

svátku, pak na katedře, přišli také meteorologové. Posudek diplomových prací. 24.5. VR VŠZ 

- pohovor s Klečkou a Kunzem o Duchoňovi (krádeže knih) - radí vyřídit s ním jen osobně. 

Ing. Součková z VÚM - půjčen jí rukopis Palánovy habilitační práce - dělá mikromorfologii. 

Konzultace s aspirantem Javorským. 25.5. Posudek Němečkovy ZZ dokončen. Studována ZZ 

Damaškova. Odborná zkouška aspirantského minima Filipa (int. aspirant u Káše) a Vaňka. 

Družstvo. Zkoušky II. Agro řádní (12). 27.5. Přečtena ZZ Damašky a začat posudek. 

Habilitační komise Hamatová. 28.5. Poslední konz. DS I. Eko. 30.5. Dokončen oponentský 

posudek ZZ Damašky. Studium ZZ Facek. Vzrůstající nevolnost, průjem, silné zvracení 

(vadné maso, těžká omáčka). 31.5. U SZZ na AF (předseda Scholz). Dokončeno studium ZZ 

Facek. 

 

Červen 1965 
1.6. U SZZ. Posudek ZZ Facek. Na Perštýně večírek absolventů po státnici. 3.6. Ukončeny 

SZZ. Závěrečná porada a zhodnocení SZZ. V Kosovu po-státnicový večírek dálkařů. 4.6. 

Posudek Fackovy ZZ. 8.6. VR sektoru půdoznalství. Telefonováno Jurčovi, aby si zítra 

vyzvedl letenku do Bratislavy na pondělí. Dokončen posudek habilitační práce Vl. Černého. 

9.6. V Karolinu promoce 2 skupin agrotechniků. Rektor mi sdělil, že dostal z MŠ vyrozumění 

o vyslání Palána do Bagdádu, odpověděl jsem, že se tak stalo proti mému vyjádření, které 

jsem řekl děkanovi za přítomnosti Vrby. Promoce jedné skupiny zootechniků a jedné skup. 

meliorátorů. Začato studium kandidátské práce Pevného (aspirant Novákův - asistent 

meteorologie v Nitře). 10.6. Pohovor s Jurčou - odjížděl s Němečkem a Damaškou do terénu. 

Zkoušky II. Agro řádní (13). - Napsán posudek k návrhu na ustanovení Sotákové docentem 

na VŠP v Nitře. Tajemník AF mi ukázal přípis MŠ, že Palán má být vyslán do Bagdadu - 

vyžádal jsem si opis. Zkoušky 1. Eko DS (9). Pohovor s Jurčou - zkoušky za mne 18. t. m. 
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Schůze VMR zemědělské SŠPVZ. 11.6. Četl kandidátskou práci Pevného (úmorné), další dny 

posudek. 14.6. Odlet s Jurčou a Němečkem do Bratislavy, autem se Sotákovou do Nitry. 

Odpoledne do Radošinné, chvíli ve sklepě, ochutnávání výborných vín (Vlašský ryzlink, 

Rýnský ryzlink, Tramín, Sauvignon, Klevner), pak posezení - vedoucí ing. Antalík, zpět do 

Nitry. Jurča a Němeček u Sotáků, sám v restauraci Zobor. 

15.6. V 8 hod. VR AF, teprve po 10. hod. projednána záležitost jmenování a ustanovení 

Sotákové docentem. Odhlasováno upuštění od habilitačního řízení (podle informací děkana 

Klimenta je to možné, nesouhlasil doc. Krajčovič a doc. Boháč - myslím, že právem; lze uznat 

kandidátskou disertační práci jako habilitační, nikoli prominout habilitační řízení, tj. 

obhajobu). Oběd v hotelu Zobor, pak návštěva na katedře pôdoznalectva (Sotáková, 

Brabcová, Sisák). - Oslava mých zítřejších narozenin (dostal kytku, popelník, tužku). 

Po 16. hod. autem do Bratislavy na letiště, večer v Praze. 16.6. Zkoušky DS II. Agro (13). 

Družstevní oslava mých 67. narozenin. Zkoušky II. Agro řádní (13). 18.6. Pátek: Budějovice - 

zkoušky II. ročník řádní (17). Bican sdělil, že jeho habilitaci pozastavilo předsednictvo 

SVVŠ, patrně na zákrok Vlasákův u vědeckého sekretáře prof. Bílka (je s ním známý). 

S Mářou a Bicanovou setkání s Neumannem, dohodnut návrat autem v neděli večer do Prahy. 

19.6. Kleť - autem až nahoru, do Krumlova (Mářa do zámku, já s Bicanovou do pivnice). 

Představení „Lucerny“ v přírodním divadle s otáčivým hledištěm, krásný večer. Po půlnoci 

v Budějovicích. Rožmberk (přesnídávka), Vyšší Brod - Lipno - Frymburk - Lojzovy paseky - 

staveniště Bicanovic chaty. Odpoledne odjezd do Černé, zpět přes Světlík - Větřní do 

Krumlova. Kontrola SNB (rychlá jízda, cestovní příkaz pozastaven pro neudání účelu cesty, 

vysvětlit rekognoskací terénu pro KPP). Za Kamenným Újezdem opět kontrola SNB (rychlá 

jízda přes obec). U Bicanů, děkan na nás počkal, večer v Praze. Celkem velmi zdařilý zájezd. 

21.6. Urgence vydání učebnice (z oborové komise). 22.6. Na škole zkouška z odborného 

minima Kášovy aspirantky Novákové (z laboratoře bentonitu VÚM). Tel. s L. a Vl. - asi 

přijímací zkoušku neudělal. 23.6. Dokončen posudek kandidátské práce Pevného. S Pešákem 

- aby mi do 4.7. dodal teze referátu o agrochemickém zkoušení půd pro seminář. 24.6. 

Pohovor u Vaňka a Tesaře o dislokaci v Suchdole (restrikce místností v agrochemii i 

pedologii). 25.6. Komise pro VVČ AF. Projednáno rozdělení místností pedologie a 

mikrobiologie ve společném prostoru obou kateder (Káš, Valla, Jurča, Klíma, pak Zázvorka). 

26.6. Konkurzní komise (prorektor Vrba): návrhy Hučko, Špánek - profesury, Fric. J. Petr - 

docentury. 29.6. Seminář o americké klasifikaci půd - zdařilé. Němeček, Damaška, Jurča - 

příprava pedologické konference na letošní září. 30.6. Dvě habilitační přednášky (Vl. Černý, 

Eva Hamatová). 

 

Červenec 1965 
1.7. Palán u mne: projednána záležitost vyslání do Bagdádu, ujišťoval, že sám nepodnikal 

žádné kroky ani u děkana, ani na MŠ. Neví, jak k tomu došlo. Damaška u mne - projednána 

zkouška z němčiny ke kandidatuře - sehnat Drozda. 2 zkoušky Agro řádní. TV Spartakiáda. 

Osnova referátu o KPP pro VMR zemědělskou SŠPVZ. 2.7. VR AF: 3 habilitace - Vl. Černý, 

Zemánek (fytopatolog), Hamatová - všechny habilitace velmi dobré. Jednání VR o komisích 

pro obhajoby kandidatur. S L. a Vlad. malá večeře v Loretě, koncipováno odvolání proti 

nepřijetí na obor zeměměřický. 3.7. K Tesařovi (půjčka z družstva) 100 Kčs. - Z akademie 

věd moje jmenování předsedou komise pro obhajoby kandidatur v ÚVÚRV. Habilitační 

přednáška Pasáka. 4.7. Schůze katedry: přípravy na stěhování, rozvrh dovolených a služeb na 

katedře. 5.7. Na VR AF tři habilitace: Fric, Petr, Vent. 6.7. VR AF 3 habil.: Dušek (koně), 

Vlček (zelenina), Pasák (trochu pochybná). Beseda s habilitanty na katedře zahradnictví 

(do rána). 7.7 Ráno u zahradníků (Duffek, Bartoš, Holub - králík a pivo). V Podloubí setkání 

s Houbou - intervence k odvolání Vlad. Večer u Tygra (Bartoš, Podhorský, Řehoř, Korf, 

Hrůza, Lhota s Miluškou, Svatoš, Digrin). Zavezli mne domů autem. 
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8.7. Obhajoba kandidatury Knop, Pevný (meteorolog Nitra, školitel Novák, já oponent, 

předseda Duchoň). Odpoledne beseda u mne s kandidáty - Novák, Káš, velká sešlost. 9.7. VR 

VŠZ, plán práce školy, v lednu volby funkcionářů. Schvalování komisí pro obhajoby 

kandidatur. Smolák a Mikan doporučeni za konzultanty. S Junkem sjednáno psaní učebnice. 

12.7. Posezení Valla, Tesař, Knop. S Vallou sjednána doprava autem do Litomyšle na pondělí 

19.7. v 8 hod. Dokončen lektorský posudek Zapletal. 13.7. Prostudovány pokyny pro 

stěhování do Suchdola. Vyřazování spisů k balení a další přípravy ke stěhování. Udělán 

soupis místností katedry půdoznalství a termín vystěhování pro komisi na děkanství (přímo 

jim nadiktován). 14.7. Zk. DS Agro (20) - Další přípravy ke stěhování.  

15.7. S Damaškou k Drozdovi - kandidátská zkouška z němčiny. Projednána kandidátská 

odborná zkouška, určeni náhradní hosté pro MPK v Praze. - Studium kandidátské práce 

Šimek /i další dny do 28.7./. 16.7. Seznam náhradníků pro MPK odeslán po Vachouškovi na 

zahraniční odbor MZ. 17.7. Příprava návrhových listů VVČ a zpráva o VVČ za 1. pololetí. 

Třídění spisů ke stěhování. 18.7. Navečer Valla u mne - nemůže nás zítra vést autem - má 

nemocnou manželku /?/. 19.7. Pondělí: odpoledne vlakem v Litomyšli, kufry dopraveny 

z nádraží domů. Ve vlaku ztratil kapesní nůž. Rozladění k vůli ubytování - Hošpesová nám 

nepronajala pokoj. Chtěl jsem jet do Prahy do neděle. 20.7. Výpisy z Duchaufoura /i další dny 

do začátku srpna/. Noclehy vyřešeny (v pokojíku s Mářou a Jiříček nebo Honza). 28.7. 

Studium a posudek kandidátské práce Šimek /VÚM/. Napsány pohlednice - Kudrna, Korf, 

Zázvorka, Hrůza. 31.7. Dokončeny výpisy z Duchaufoura.  

 

Srpen 1965 
1.8. Ještě studium Duchaufoura. Na fotbale Litomyšl-Svitavy 4:6. 3.8. Doporučení Hraškovi 

k Humboldtovu stipendiu. Příprava referátů pro MPK. Bio „Bílá paní“ (dobré). 6.8. Referát o 

Kopeckém pro MPK, /také dalších 5 dnů/ 31 stran rukopisu. 11.8. Setkání s Bubeníčkem, 

napíše Vallovi, aby přijel v sobotu k němu na návštěvu, v pondělí by mne vzal do Prahy a 

Bubeníček by se svezl s sebou. Příprava referátu o KPP pro MPK /dokončení 15.8./. 14.8. 

Autobusem do Dolního Újezda, procházka celou vesnicí, Bartošova vila atd. Pěšky asi 5 km, 

pak se svezl autem (Abraham), před půlnocí doma. Bubeníček sdělil, že mu Valla 

neodpověděl na dopis. 16.8. Litomyšl - Praha vlakem. Jurča, Valla, Pavel v Suchdole. - 

Nepříjemný dopis od prof. Nováka, že jsme ho nedali do přípravného výboru MPK v Praze. 

17.8. U notáře Landy s Brázdovými: dědictví vyřízeno (daň necelých 1200 Kčs, ale 

s Brázdovými potíže s placením). 18.8. Pohovor s Jurčou a Vallou - situace se stěhováním. 

Došlo parte Krblicha /Prof. Dr. techn. Ing. Jan Krblich, *1911/ (zemřel 15. t. m). 19.8. 

Kremace Krblicha - projev Ledlův - příliš suchý. 

Drozd udělal překlad doporučení pro Hraška. Překlad mých příspěvků pro MPK nedoporučuje 

dávat katedře jazyků, zkusit u Karsta. 20.8. Karstové odevzdán můj referát o Kopeckém 

k překladu do němčiny (Karst nebyl doma). S Němečkem, aby mi poslal posudky, které 

potřebuji pro referát na MPK, telefonoval, že můj posudek nemůže najít. Koncipován dopis 

prof. Novákovi. Redakce referátu o KPP. Na katedře vyřízen limit profesorů a docentů pro 

katedru. Beseda u Pavlů v bytě (whisky, gin, Metaxa koňak). Mouchové sděleno, že bude u 

agrochemiků, když k nim více tíhne. S Jurčou u Urycha: přidělení ½ písařky pro katedru 

(slíbil, ale musí to projednat s děkanstvím AF). Dány mu informace o místnostech pro 

pedologickou laboratoř aj. 25.8. Prohlídka místností pedologie, mikrobiologie, agrochemie a 

rostlinné výroby. Pohovor se Zuskou a Tomáškem - přišli vybrat monolity (pro atlas), pak též 

Němeček a Jurča. Němečkovi dány oba referáty k překladu do ruštiny. 1 zk. DS 

(nedostatečná). Soupis adres pro pozvánky na MPK (jen ústavy škol). 27.8. Dobaleny 

poslední balíky spisů a knih (Jurča, Valla). Připraveny návrhové listy výzkumných úkolů pro 

Němečka. Dokončen český výtah z referátů pro MPK. 30.8. Začato s odvozem věcí do 

Suchdola. 31.8. Začal pracovat v Suchdole. Setkání s Kudrnou - vytkl, že na pozvánkách jsou 
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jako pořadatelé MPK MZ a MŠ, že to měla být naše VŠZ a ÚVÚRV. Kudrna má pravdu, 

zeptám se Němečka, proč to tak udělali. Prohlídka mé místnosti 211 - dám si tam ještě skříň. 

Telefonát Jurčovi ohledně skříně. Studium spisu B. Válka „Půdy východních Čech“ /do. 

17.9./. 

 

Září 1965 
1.9. Vybalovány knihy a spisy a zařazovány. 3.9. V Č.B. VR PEF: projednání výzkumného 

plánu, habilitace Vrchoty (zootechnik - oponent Koubek, Šmerha a 1 z plemenářské stanice) - 

dobrá. Beseda (Kouba, Turek z KV KSČ). 4.9. Pohovor s Hrůzou - hlavně o písařce, nic 

neslíbil. S Jurčou k nim: oběd, povídání. Studium Válkova spisu. 7.9. Vallovi 340 Kčs KSČ 

za 2 měsíce. Roztřídění separátů. 8.9. Na MZ s Němečkem a Damaškou u Nágra: záležitost 

MPK a půdoznaleckého průzkumu. Vytkl chyby v organizaci konference - nedostatečná 

spolupráce s ČSAV, nezajištění účasti jejich zástupců, také s vědeckou radou MZ 

nedostatečný kontakt. Přijal pronesení projevu za MZ. Slíbil podporu vydání publikace 

o KPP. - Pozvání Kudrny, Hrůzy, Káše, MŠ, Jůvu pozve Ruzyně. Celý den silné bolesti 

v bederních svalech. Dokončeno studium Válkova spisu. 9.9. Budějovice SZZ DS Agro 

(7 kandidátů). Společná večeře s novými inženýry. Před 23. h. doma. 10.9. Odjezd autem 

s V. Svobodou přes Hradec (zastavil se u otce) do Litomyšle. Odjezd do Prahy - Mářa, Hela, 

děti - v 17 hod. doma. U Tesaře pro fenylbutazon. Recenze knihy Válkovy. 11.9. S Kášem 

projednána jeho účast na MPK. Rektor velmi uražen, že nedostal oficiální pozvání, že škola 

není uvedena jako pořádající (předal jsem mu pozvání osobně). Má dojem, že mládenci 

z Ruzyně a Jurča /?/ ho úmyslně pominuli. Nedá si to vymluvit - situace velmi nepříjemná. 

13.9. Na MŠ u Červenky porada o půdoznalecké konferenci. Doporučil, abych k pozvánce 

přiložil osobní dopis ministrovi a dodal seznam zahraničních účastníků. Sdělil jsem mu úmysl 

přejít do Budějovic, nerozmlouval mi to, mám-li vážné, hlavně rodinné důvody. Jednání o 

napsání učebnice - opatří mi někde místo ke psaní. Dokončena recenze Válkovy knihy „Půdy 

východních Čech“. 14.9. Do Ruzyně (Káš, Fábry) obhajoby kandidátských prací: Šimek 

(VÚM), já oponent, Strnad - zelené hnojení, Zelenka chmel, já oponent. 15.9. Na MŠ 

u Červenky odevzdána pozvánka pro ministra s dopisem a seznamem zahraničních účastníků. 

Na MZ v propagačním oddělení u Hanzlíka - napsáno stručné oznámení o konferenci pro tisk, 

rozhlas a televizi. Silná třesavka, zimnice, lehl jsem si oblečen. Noc celkem už klidná. Sovové 

dána recenze Válkovy knihy s uveřejněním v Rostl. výrobě. Večer horečka 38,8 ºC. 

17.9. Na MZ u Šafaříka - pomáhal jsem při přípravě projevu náměstka Nágra k MPK. 

V Suchdole 4 zk. DS Eko a Agro, 2 vyhodil. 18.9. Pohovor s Kášem o konferenci: pozvat 

delegaci kolegia biologických základů zemědělství (Klečka, Káš), Válek za Ústav 

experimentální botaniky, akad. Prát z kolegia všeobecné biologie ČSAV. 20.9. Otok nohy 

značně splaskl, ale silné bolesti při chůzi a zvlášť při přechodu z klidu do pohybu. Přípravy 

k zahájení půdoznalecké konference, s Novákem projednán jeho zahajovací projev. Octanový 

obklad na oteklý nárt (teplota 37,8 ºC). Zahájení MPK Novákem, projev Vlčkův z MZ (místo 

Nágra). Referáty ke Kopeckému, já, Novák, Obrejeanu. Odborné referáty - já, Ehwald. Oběd 

ve Vinohr. Národním domě. Odpoledne odborné referáty. 21.9. Ráno ve Slezské: příprava 

zasedání aj. Pohovor s pracovníky TV, chtějí v pátek ve druhých zprávách krátký pohovor o 

konferenci. Dopoledne odborné referáty s krátkou přestávkou a můj závěr. Pohovor 

s novinářem z ČTK - stručná zpráva o konferenci pro tisk. Telefonoval Kowalinskému, že 

zítra na exkurzi nepojedu. Octanový obklad na oteklý nárt (teplota 37,8 ºC). 22.9.-29.9. Doma 

se zánětem žil: při ležení noha nebolela, v sedě a ve stoje silná bolest, chodil jsem jen se 

dvěma holemi. Červenka a Buriánek z MŠ mi sháněli ordinaci u prof. Reiniše na IV. interně 

FN. Návštěva Jurči a V. Svobody u mne. 30.9. S Helou do všeobecné nemocnice. Prohlídka 

prof. Reinišem: zjištěn zánět žil (jen povrchní), přijat k vyšetření, bílkovina v moči. Důkladné 

vyšetření, noha se zahojila. Lékaři: MUDr. Stuchlíková a asistent MUDr. Krejčík, pokoj doc. 
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MUDr. Soukupová, doc. MUDr. Eiselt. Prohlídka na urologii (mírné zvětšení prostaty) a na 

kožním (noha v pořádku). Návštěvy Jurča, Svoboda, Valla, Palán, Drbal, Brunclík, Němeček, 

Damaška, Tomášek, Kudrna, Káš, Madar, Lukavský (má u nás dceru na PEF). 

 

Říjen 1965 
22.10. Odchod z nemocnice. Výsledek - šetřit ledviny, nepít /to bude asi obtížné/, málo solit. 

24.10. U matčina hrobu na vinohradském hřbitově. 25.10. U MUDr. Krausové - zopakovala 

mi, co řekl Krejčík (o dietě aj. /také o zákazu pití?/). Za měsíc mám přijít k ní a pak na IV. 

Internu (do ambulance) na kontrolu. Silné opruzení v rozkroku. 26.10. Komisi národního 

pojištění ZV ROH Čiklové žádost o lázeňskou léčbu. Na stroji opsán posudek příspěvku 

Gletova do Rostl. výroby. 27.10. Žádost rektorovi o přeložení do Č. Budějovic. Omluvné 

dopisy KV společnosti a VÚM. Posudek Fackova příspěvku pro RV. 29.10. Zahájení 3. 

sjezdu SŠPVZ (referát Macek, zpráva revizní komise, referát Pluhaře z ČSAV). Večeře 

v Repre (sjezdová). Přehlídka materiálů ze sjezdu MPK. 30.10. Druhý den zasedání sjezdu 

společnosti (diskuze celý den). 31.10. Změna názvu SŠPVZ na Socialisickou akademii - 

předsedou akad. Málek. Na stroji opsán lektorský posudek příspěvku Fackova, začat posudek 

ZZ Kučerové z ÚVÚRV. 

 

Listopad 1965 
1.11. U rektora za přítomnosti Neumanna a Konráda odevzdána žádost o přechod na PEF 

v Č. Budějovicích. Byl velmi dotčen. Opis žádosti Hrůzovi. Str. skupina KSČ (pedologie 

a agrochemie). Písemné zdůvodnění odmítnutí kandidatury do CZV KSČ. 2.11. Lektorské 

posudky Gleta a Tomáška vráceny ke zkrácení. 3.11. Benetin se ptal na posudek kandidátské 

práce, slíbil jsem do 14 dnů. S Pešákem sjednána přednáška na 18. t. m. odpoledne v LU 

(já dopoledne), místo něho bude Dostál, nebo Pecina (v rámci semináře o KPP). Děkovný 

dopis Kubienovi. 5.11. Ve VÚM obhajoba kandidátské práce Uličný (Klečka, Kunz, Lhota), 

odpoledne Špiřík. 6.11. Ve zprávě str. konference vylíčení konfliktu mezi CZV a vedením 

školy (jmenování Kudrny a Regála profesory - vítězství dost problematické, zpráva 

jednostranně zaostřena). 7.11. Oponentský posudek dílčí ZZ Kučerové „Prověření nasávací 

schopnosti různých popílků“ (pro ÚVÚRV). 9.11. Doporučení Lad. Červenkovi z LP 

Bratislava k pobytu v Iráku. Z FV ROH - Hakr a Tesař - byt v Dejvicích nemohou zaručit. 

10.11. Plenární zasedání vědeckovýzkumné rady MZ - projednání výzkumného plánu 1966 - 

1970. 12.11. Pracováno na referátu o KPP pro lektory Socialistické akademie. 13.11. Telef. 

Černá: pohovor o mém přemístění do Budějovic, ZV ROH by chtěl pro mne shánět byt 

v Dejvicích, řekl jsem, aby se marně nenamáhali. 15.11. Telefonát se Šlajsem - slíbil dodat 

materiály pro přednášku o KPP do Smích. Národního domu. Pohovor s J. Soukupem - zmínil 

jsem se mu o místu u nás po mém odchodu do Budějovic. Na výzvu Máři odchod domů 

(hlídat děti). Ve Vinohr. Národním domě schůze RR Rostl. výroby (řídil jsem místo Káše). 

17.11. Němeček s Damaškou na škole - publikace referátů z MPK. Přechod do Budějovic mi 

silně rozmlouvali. Jurča se vrátil z vojny: pohovor s ním, Vallou a Svobodou - uváděli 

všechny nesnáze, které vzniknou mým odchodem do Č.B., znovu mi to naléhavě rozmlouvali. 

Dvě 0,7 Pinot noir (unaven, víno mi nedělá dobře). Korf urgoval posudek Leporského ZZ. 

18.11. Ve Smích. Národním domě přednáška v Lidové univerzitě zemědělské o KPP (účast 

slušná - 60). 20.11. U Káše: pohovor o publikování referátů z MPK - jednat s Opavou ÚVTI. 

23.11. Dokončen rozšířený referát o KPP (44 stran). Odpoledne ve Spálené ulici (bývalý 

Olympik) sympozium o biominerálních hnojivech (ÚVÚRV, MZ). 24.11. U Jurči - silně 

nachlazen, obě děti leží. Začat posudek kandidátské práce Šutor (Bratislava). Drbalovi 

sděleno, že by snad byla účelná stranická intervence u poslankyně Hanušové na ONV 3 

ohledně bytu pro Helu, slíbil, že zařídí. 26.11. Ve Valdštejnské ulici Ústředí Socialistické 

akademie. VMR zemědělská - jednáno o publikování mého referátu o KPP, poslat rukopis 
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Majerovi. 27.11. Slavnostní shromáždění VŠZ k zahájení provozu nové školy (zahájení 

Hučko, projevy rektora a ministra školství Hájka), rozdání uznání pracovníkům Průmstavu, 

projektantům, MŠ a škole (asi 90, já také). Prohlídka budov, v aule pohoštění, pak 

v zasedačce na rektorátě členové VR VŠZ a hosté. 28.11. Opsán posudek kandidátské 

disertační práce Šutora (SF VŠT Bratislava). 2 zk DS. 30.11. Pracováno na posudku prací 

Leporského (vliv smrčin na půdu). 

 

Prosinec 1965 
2.12. Odeslán posudek tří ZZ Leporského děkanátu LF VŠZ Brno. 3.12. Němečkovi sděleno, 

aby ihned poslal referáty z MPK Sovové, sjednány obhajoby průvodních zpráv KPP 9 okresů. 

Jedna zkouška DS Agro. V Ústředí Socialistické akademie odevzdán strojopis referátu o KPP 

(44 stran) Procházkové - sjedná publikování s Majerem. Studium závěrečné zprávy 

o. Pardubice. 6.12. Kontrolní prohlídka u MUDr. Reiniše (všecko v pořádku). Posudek KPP 

o. Pardubice. 7.12. S Mářou a Hovorkou do Č. Budějovic na VR PEF: hodnocení SZZ, 

rozdělení katedry rostlinné výroby a ochrany rostlin. Habilitace Hosmanova. S Mářou, 

Neumannem a ing. Gabrielem k novostavbám bytovek fakulty. Prohlídka rozestavěných bytů 

- pěkné, Mářa zjistila, že by bydlení bylo pro nás drahé (450 Kčs měsíčně /podle infl. kalkul. 

ČSÚ to odpovídá sumě cca 5.400 Kč v r. 2017/). Beseda na katedře zootechniky (dobrá), po 

půlnoci doma. 8.12. Str. skup. katedry, personální opatření v souvislosti s mým odchodem /?/. 

Na ÚV KSČ dány dva referáty o KPP (pro Klusáčka - pomůcka pro studium pedologie). 

Jurčovi dán dopis pro Lubora. 9.12. Sisákovi do Nitry odeslán schválený plán aspirantského 

studia a přiložen formulář k atestaci pro Brabcovou. Mářa ztrácí chuť se stěhovat do 

Budějovic. 10.12. V Brně oponentura ZZ VÚ o vlivu smrkových monokultur na půdu (řešitelé 

Leporský, doc. Šťastný - učí na ZTŠ v Bzenci, dr. Dvořáček - moje oponentura, dobrá). 

U Leporského v bytě - dobré posezení. Odpoledne rychlíkem do Prahy. Dokončen posudek 

o. Pardubice. 

13.12. MUDr. Krausové odevzdána zpráva od MUDr. Reiniše. Dostal recepty 

(hydrochlorothiazid, hydrocortison mast). Nový seznam mých aspirantů. Hodnocení zkoušek 

z LS 1964/65. 14.12. Píč u mne jednání o bytu pro mne v Praze - CZV podporuje a také Dědič 

(VV KSČ) slíbil podporu. Rektor slíbil jít k primátorovi. Uvažovány návrhy na nové 

akademické funkcionáře (MŠ dokonce uvažuje externího rektora - Špaldon, Grolig?). 

Pohovořit s Kunzem a Fabrym o umístění Soukupa v oddělení školních statků. Zázvorka by 

měl vážný zájem o profesuru agrochemie v Č. Budějovicích. Návštěvy: Truksa (z VÚ 

kukuřičného Trnava - zkouška z pedologie při aspirantském minimu), Bican z Budějovic 

projednáno podání kandidátské práce, SVVŠ nesouhlasí s docenturou, složí odbornou 

zkoušku kandidátskou. 15.12. Bílek dostal Řád práce /Prof. MUDr. PhDr. RNDr. František 

Bílek, DrSc., *1885/, 16.12. 80 let. Výpisy ze zprávy KPP o. Litoměřice. 16.12. S Kubešem a 

Bažatou do Litoměřic - můj referát o výsledcích KPP a jejich využití (dobrá návštěva a 

zájem). Posezení ve sklepě st. statku Litoměřice - vína ze Žalhostic. Dostal pět 0,7 s sebou. 

17.12. Se Seifertem do Ruzyně: komise VR - ZZ VÚ - ve 3. sekci moje oponentura zprávy 

o popílkách Kučerové (dcera prof. Dyra). Odborná kandidátská zkouška Purše (VÚO 

Kroměříž). 20.12. Autem pro Jurču - už odjel autobusem, v Ruzyni projednání závěrečných 

zpráv o. Rakovník, Uherské Hradiště a Opava. S Jurčou pohovor s Němečkem: doporučeno, 

aby místo habilitace předložil doktorát (DrSc.) Beseda, pak v hotelu Transit (Jurča, Němeček, 

Damaška, Glet). 21.12. S Jurčou do Ruzyně - projednání ZZ o. Pardubice (moje oponentura). 

U kandidátské zkoušky Javorského (předsedal Duchoň). Pak jsem předsedal kandidátským 

zkouškám aspirantů Broma a Fürsta (agrochemie a výživa rostlin). ZZ o. Mělník (oponent 

Jurča). Podpisy atestačních listů aspirantů Tomáška, Zusky, Kulíkové, Kalendy a Mašáta. 

S Jurčou u Tomáška a Zusky: konzultace k jejich kandidátským pracím a beseda, pak u 

Němečka (Facek, Sirový, Glet). 22.12. Odjezd vlakem do Litomyšle. Studium tezí k XIII. 



http://www.kosil.websnadno.cz  4.7 

11 

 

sjezdu KSČ. S Mářou ve městě a na hřbitově. Dostal košili, pyžamo a dvoje podkolenky. 

Celkem dobrý Štědrý večer. Výpisy z Fiedlera. U primáře Kavky - nevyšetřil mi oči, odkázal 

mne na můj obvod v Praze. Revize rukopisu Vaculíkova (pro ČSAV). Skromný Silvestr 

v Litomyšli. 

 

Resumé 1965: 
Nový VŠ zákon. Přání přejít do Č. B. Nová vyhláška o udělování vědeckých hodností. 

Publikace KPP o. Hradec Králové. Na VR VŠZ doporučeno jmenovat zástupcem profesora 

Kudrnu, Regála, Neumanna a Konráda. Předání materiálů KPP o. Jičín. V Č. B. habilitace 

Červenky, Votoupala, Švábové, Chábery. Zázvorka docentem. Rozvrh přednášek v LS 

(vč. Budějovic). Zemřel Mališ. Obhajoba kandidatur Stehlíka, Němce (ÚKZÚZ), Kraslové, 

Špiříka, Petrika, Sotákové, Knopa, Pevného, Uličného. Na VŠZ habilitace Vlka, Martince 

(vodohospodářský ústav), Černého, Zemánka, Hamatové, Sotákové, Frice, Petra, Venta, 

Duška (koně), Vlčka (zelenina) a Pasáka (VÚM). Obhajoba doktorátu Kouby, Kouly 

(fytofarmacie), Blattný profesorem. Bicanova habilitace pozastavena na SVVŠ. Zájezd do 

jižních Čech. Palánova práce nedoporučena jako habilitační. Obnoven VV KSČ. V Liblicích 

konference o mikroelementech. Člen u SZZ na AF (předseda Scholz). Pokyny pro stěhování do 

Suchdola. Referát o Kopeckém pro MPK. Prohlídka místností v Suchdole, odvoz věcí, začal 

tam pracovat. Habilitace Vrchoty (zoo), v Č.B. Hosmana. Kandidatury Šimek, Strnad, 

Zelenka. Recenze Válkovy knihy pro RV. U Červenky můj úmysl přejít do Českých Budějovic. 

MPK - zahájení Novákem, referáty podle programu. Omluven na exkurzi. Prohlídka MUDr. 

Reinišem, doporučil podrobnější vyšetření hlavně srdce a ledvin. Žádost o lázeňskou léčbu. 3. 

sjezd SŠPVZ: změna názvu na Socialistickou akademii. Sympozium o biominerálních 

hnojivech. Mářa ztrácí chuť o přechod do Č.B. (vysoký nájem). ZZ KPP o. Rakovník, Uherské 

Hradiště, Opava, Pardubice, Mělník. 

 


