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Leden 1970 
1.1. Litomyšl - čtvrtek: stav nohy nezměněn. Lektorský posudek příspěvku Tomáška a Zusky. 

Křížovka. 3.1. Na injekci u MUDr. Prince /celkem 14 do 26.1./. 4.1. Noha při chůzi 

do střediska opět silně bolela. Dokončen posudek příspěvku Zuska, Tomášek. Začat článek 

k 70. Klečky pro Věstník SVZLP. 6.1. Vyžádána neschopenka - odeslána Hellerové. 

Pokračování článku o Klečkovi. - 4. injekce do levé ruky - bolestivější. Zápis deníku. 8.1. 

Návštěva Svobody a Damašky (přijeli mikrobusem), pohovor o škole aj. Podepsal strojopisy 

posudku o bonitaci. Svobodovi 180 Kčs pro KSČ. Silnější bolest nohy, postupné zmírnění. 

Začato moje stanovisko k politické situaci (k prověrce). 11.1. Bolest levé nohy v nártu (dna?), 

stav pravé nohy nezměněn (obklad octanem). Na 5. injekci u Prince (bídná chůze). Po obědě 

křížovka a partie šachu. 13.1. Dokončení článku o Klečkovi. Dopis Hellerové a odeslány 

rukopisy posudků s příspěvky pro RV a článek o Klečkovi. Pravá noha se zdá lepší, na levé 

bolest v nártu přestala, začíná bolet kloub u palce. K MUDr. Princovi (chůze lepší) na osmou 

injekci. 15.1. Začata recenze „Mikromorfologie“- /do 5.2./. U MUDr. Prince 9. injekce, tlak 

180/100 - snad z rozčilení, bál jsem se cesty. Přehled činnosti 1969 /dokončen 21.1./. 

20.1. Dopis Hellerové - příští týden odvoz do Prahy. Chvíli procházka před domem. Celková 

nevolnost, indispozice jako na rýmu, mrazení, ale bez horečky. Dopis děkanovi PEF v Č.B., 

že nepřijedu 29.1. na státnice. 24.1. Nebyl na injekci. Telegram z Prahy, že pro mne přijedou 

ve středu. 26.1. Pondělí: k MUDr. Princovi na 14. injekci. Dopis od Hellerové - Svoboda 

nemocen, Valla auto v opravě. Přijedou pro mne 28.1. z Budějovic, chtějí, abych přijel 

na státnice. Telegram do Budějovic - přijedou-li pro mne do Litomyšle, přijdu ve čtvrtek 29.1. 

na státnice. Mářa vyzvedla u Prince moji neschopenku a stručný chorobopis pro MUDr. 

Rokose. 28.1. Středa: k 13. hod. přijel šofér Novák s T603 z Č.B., na Pankráci po 16:30. 29.1. 

Ráno (Novák) s Mářou do Č.B. Na PEF posezení u Neumanna se Stodolou. SZZ fyto (3), 

posezení s komisí, pak na děkanství. Mářa přišla po 16. hod. (Neumann, Klesnil - nový děkan, 

Štefko, Našinec). Autem se Šatavou a Našincem před 21. hod. doma. Přišel Pavel 

s formulářem žádosti o důchod - musí se odevzdat zítra do 10 hod. Votrubové na rektorátě. 

30.1. Na rektorátě u Votrubové a Razima doplněn a odevzdán dotazník. Na katedře uvítací 

posezení (Methusalem). U MUDr. Rokose - předepsal Vítkovy prášky a injekce (celkem 14 

do 19.3.), zůstat doma ještě aspoň týden. Bolest nohy silnější (od únavy). Přehrány 2 partie 

šachu, zápisy deníku. 31.1. Koncipována žádost o zvýšení důchodu z 600 na 1000 Kčs. 

Pořádání spisů a přehlídka došlé pošty. Návštěva Švestkových - Švestka měl 3. ledna 62. 

narozeniny.   

 

Únor 1970 
1.2. Na Žižkově povídání a hra s dětmi, večer doma. 2.2. Mářa jela na VŠZ odevzdat 

od lékaře lístek na peníze. Šlajs, Mašát a Svoboda: zpráva o. Semily, ujednáno zasedání 

Federální komise KPP a VR ESPS /pro průzkum stanovišť?/. Výpis o glejových a oglejených 

půdách. Pročten dopis ÚV KSČ k výměně legitimací. Začato studium a posudek ZZ o. Semily 

(do 13. h.). 4.2. K MUDr. Rokosovi na injekci. Po schodech nelze na nohu našlápnout, 

trvalejší bolest ve svalech pravého stehna. 5.2. Vypravena recenze „Mikromorfologie“ a 

lektorských příspěvků Vaňka s přípisem Sovové. 6.2. U MUDr. Rokose uschopněn. 9.2. KPP 

o. Semily. 10.2. Ve mzdové účtárně odevzdána neschopenka. Odborná zkouška aspirantského 

minima Kozáka. Pohovor se Sovou (můj referát na 24. t. m.). Beseda katedry - také Tesař, 

Knop a Vaněk. 11.2. Celý den tělesná i duševní indispozice. 12.2. Návštěva Klesnila: návrhy 

na profesury Vančurové, Bicana a Vlasáka /opravdu?/, přítomen Klečka. Chvíli pohovor 

s Jurčou - odchod do penze. 13.2. Zápis deníku. Křížovka, šachy. Zařazování a vyřizování 

spisů došlých v době nemoci. 15.2. Neděle - naprostá nechuť k práci. 

16.2. Dvořák z ČAZ zaslal materiály o půdoznalecké komisi - dány k opsání Hellerové. 17.2. 

Děkan Hron u mne: záležitost fytotechnického oboru v Č.B., zřídit fakultu širšího profilu 
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zemědělského inženýrství se specializací fyto, zoo a eko /čí úmysl?/, záležitost mojí osobní 

penze. Stejskal s díky přijal mnou upravenou stať pro publikaci o půdě a zašle ji přímo 

Jůvovi. K Pavlovi - pohovor s Ruprychem, pak s Pavlem (borovička). 18.2. V Lanně zasedání 

KTZZ ČSAV, pak beseda. 19.2. Ve Vinohradském Nár. domě VR VÚM - hlavně projednání 

zprávy o činnosti ústavu (nevalně zdařilé). Ráno bolela noha ve stehně, odpoledne začala 

bolet pravá noha v nártu. U Votrubové s žádostí o osobní důchod. Agenda katedry. 20.2. 

Kášovi blahopřáno k 71. narozeninám. Porada Damaška, Němeček a Pavel: záležitost 

federální komise, příprava jednání v Brně. U MUDr. Rokose recept na Vítkovy prášky 

(injekci jsem zapomněl na škole). Vzrůstající bolest pravé nohy v nártu a kloubu (záchvat 

gicht /dny/). 21.2. Vyplňován dotazník k návrhu na osobní penzi. Celý týden octan na nohu. 

Příprava referátu o Únoru. Mářa odjela s Katkou do Špindlerova mlýna. K večeru pravá noha 

opět silně bolela, zábal octanem. 23.2. Psán projev k 25. Únoru na zítřejší shromáždění AF. 

Hela přivezla ze školy tranzistor a injekce. 24.2. Jedna zkouška externí. Od Státního úřadu 

sociálního zabezpečení dostal: rozhodnutí o starobním důchodu od 1. 3. 1970 (1475 Kčs 

/odpovídá cca 14.930 Kč v roce 2017/) a rozhodnutí o doplatku od 1. 7. 1969 do 19. 3. 1970 = 

3837 Kčs. 25.2. U MUDr. Rokose 9. injekce. Autem Expediční skupiny do Brna. Před večeří 

pohovor s Hrůzou - záležitost VR Expediční skupiny a Federální komise. Na VR Expediční 

skupiny schváleno 5 okresů KPP. Na konci ostré utkání (hlavně Adamec, Vaculík) - nechtěl 

jsem uznat společné zasedání VR a federální komise, večer doma. 27.2. U Píče - přišel také 

Ledl: sdělili mi, že mi bylo povoleno ponechání na škole v plné aktivitě do 30. září t. r. Hron 

mi předal dekret ministra Hrbka. Na katedře beseda (Pavel, Knop, Valla - vodka, borovička). 

1. konz. DS II. fyto. 28.2. Návštěva u nemocného Jurči (plán přednášek a konzultací, pohovor 

o všem). 

 

Březen 1970 
1.3. Překrásné partie šachu z novin. Záznam přednášek a konzultací do kalendáře. Zápisy 

deníku. Chvíli u Pavla, pohovor s Ruprychem. Hellerová - napsat „Dotazník“ k návrhu na 

osobní důchod, poslána k Votrubové, kdo bude psát návrh. S Damaškou - zpráva o VR 

Expediční skupiny v Brně - má námitky. U MUDr. Rokose 10. injekce, předány materiály 

od MUDr. Zavadilové. 3.3. V Savarinu 1 zk. Hrušková DS fyto. Hlavní výbor SVZLP. 4.3. 

Zasedání I. odb. ČAZ (řídil Neuberg, Hrůza nemocen). Pohovor s Pelíškem o profesuře 

Vlasáka. U docentů /Jurči a Pavla/ aspirantka Ivanková. Návštěva Šlajs a Mašát - podpis 

zápisu z Brna. Přípis předsednictvu I. odb. zemědělské akademie: záležitost Federální komise 

a VR Expediční skupiny. 6.3. Oslava MDŽ na katedře. Předn. I. ř. Eko. Máře koupena 

bonboniéra (130 Kčs /v r.2017 by podle inflač. kalkul. ČSÚ odpovídalo částce cca 1.300 Kč/). 

Záznam termínů konzultací I. DS Eko. Přípis Tomáškovi a Zuskovi k příspěvku pro RV 

(smonice). 8.3. Přípis Houbovi k jeho návrhu na sjednocení klasifikace zemědělských a 

lesních půd. Přehlídka spisu Lhotského o bentonitu. TV „Strašidla ze Spessartu“ - film NSR 

(dobrý). Hellerové dán k opsání dopis Smolíkovi, Houbovi, I. odb. ČAZ. 11.3. Záznam 

přednášek, pohovor s Ruprychem. Zuskovi dány k přepracování příspěvky pro RV. Atestace 

aspiranta Sisáka. 

Schůze katedry: stanovisko k ustavení SVS u fakultní organizace SSM - zpráva děkanátu. 

13.3. Předn. I. ř. Eko. Chvíli pohovor s Pavlem a Jurčou. Konz. I. DS Eko. Před 17. h. ze 

Suchdolu (147-23-20-138), doma v  18.30.  15.3. Napsána předmluva k Lhotského publikaci 

o bentonitu. Telefonicky s Kutílkem sjednáno, že převezme funkci sekretáře sekce 

půdoznalecké. Partie šachu z novin. 17.3. Na besedě po doktorátu prof. Petrova z Bratislavy 

(Kunz, Klečka). V Lanně Koleg. ČSAV. Jůvovi dán závěr a literatura k mé stati do publikace 

o půdním fondu. 19.3. U MUDr. Rokose noha celkem v pořádku, poslední (14.) injekce 

pyrcoffcainu. Tlak 145/80, ale značný zákal v moči, poukaz do laboratoře k rozboru. Chvíli 

u Pavla, pak u Kozáka (poslán za katedru na schůzi k děkanovi - nějaké letáky ke stávce 
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studentů). Kozák sdělil, že se má dělat na přednáškách prezence. Předn. I. ř. Eko. U Pavla - 

přišli posluchači DS II. fyto, že konz. půdoznalství je přeložena na dnešek. 21.3. Chvíli 

studován Pelíšek „Vertikální pásmitost půd“. 24.3. Do Ruzyně s Macurou: obhajoba 

kandidátské práce Škopík (ředitel VÚ obilnářského Kroměříž). Dobré posezení (Glet 50 let). 

25.3. Schůze výboru půdoznalecké sekce společnosti. Schůze půdoznalecké komise I. odb. 

ČAZ (oběma předsedal). Synalar od Tesaře (30 Kčs). Pokračování posudku KPP vojenských 

objektů. 27.3. Přednáška I. ř. Eko. U Pavla, pak u Káše a Jurči. 31.3. Obhajoby kandidatur 

Tvaroh a dr. Brabec (veřejnou vědeckou rozpravou). Beseda. 

 

Duben 1970 
1.4. Dokončen posudek vojenského výcvikového prostoru Mimoň, začat posudek VVP 

Mladá. 2.4. Hledána peněženka, asi ztratil při placení taxíka v úterý. U Pavla a Jurči - paní 

Jurčová již po operaci. Brunclík u mne: mám udělat zhodnocení činnosti kolegia děkana a VR 

AF 1968-69. Str. skupina katedry - hodnocení činnosti, posudek na Vallu. Dopoledne telefon 

s Helou (kvůli pí Jurčové). 3.4. Na přednášce sovětského prof. Lesova (Lenin a socialistické 

zemědělství). Předn. I. ř. Eko, 1 zk. Začato studium materiálů k hodnocení činnosti VR AF a 

KD /kolegia děkana/. 5.4. Pokračování hodnocení činnosti KD a VR AF. 7.4. Schůze 

bytového družstva (dobrá - pohoštění řízek a tři piva). 9.4. Dokončení hodnocení VR AF a 

KD (celkem 11½ hod.), rukopis dán Brunclíkovi. Citelná bolest levé nohy v nártu. Tesař 

chvíli u mne - grogový dýchánek, chvíli u Štiky. Jeřáb k umístění VRA2 zařídil Ruprych. 

Silná bolest levé nohy v nártu, obtížná chůze. Předn. I. ř. Eko, konz. DS. I. Eko. 11.4. Omluva 

na schůzi v Michalovcích. Dokončen posudek VVP Mladá. Dopis Leporskému ve věci 

publikování jeho příspěvku. 13.4. Aktiv vedoucích kateder s děkanem. S aspirantem 

Dvořákem u zkoušky z ruštiny. Návštěva Damašky - převzal posudky s materiály VVP 

Mimoň a Mladá. Projednán zápis z 1. schůze půdoznalecké komise I. odb. ČAZ. Na 

konferenci PEF k 100. výročí narození Lenina. S Babičkou projednáno uveřejnění 

Leporského příspěvku v „Metodikách“. Zábal pravé nohy. 

15.4. V Lanně zasedání kolegia ČSAV (Korf - lesy). Lektorský posudek příspěvku Facka 

pro RV (nevím co s ním, slabé). 16.4. S Jurčou v Ruzyni na zasedání federální komise KPP: 

projednány materiály z VVP Dobrá Voda, Mimoň, Mladá. Přítomen generální ředitel plk. 

V. Růžička (můj bývalý asistent) a jeho náměstek plk. V. Žáček (bývalý asistent naší LF). 

S nimi velmi dobrá beseda. Agenda katedry, pohovor s Jurčou, Pavlem a Svobodou (ještě 

nemocen).  Předn. I. řádný Eko. 18.4. Zápis úkolů, pořádek ve spisech. Konz. II. DS fyto. 

Přehlídka Cháberovy práce. 20.4. Lektorský posudek Fackova příspěvku pro RV. Dopis a 

Leporského příspěvek znovu Babičkovi do ÚVTI. Vrátil se můj aspirant z Bagdádu. Harbulák 

– žádost o urychlení posudku. 22.4. Str. skupina: příprava a diskuze o hodnocení členů 

skupiny k výměně legitimací. Beseda (Jurča, Pavel, Knop, Valla, Brož, Hron) - pokračování 

diskuze o politickém hodnocení. Zápis deníku. 

24.4. Předn. I. ř. Eko přerušena vpádem V. ročn. fyto, oslavujícího konec přednášek (přípitky, 

tanec). Politické hodnocení pro str. skupinu a pro děkana. 26.4. Na katedře schváleno moje 

hodnocení, diskuze k návrhu na mř. profesuru Jurči a k napsání učebnice. Zjištěna ztráta klíčů 

- marně hledány na všech místech, kde jsem byl. Mářa přinesla nové spořitelní knížky - 

všechny 3 výherní (uloženy do mé krabice). Přišel výměr ze St. úřadu sociálního zabezpečení 

a poukaz na 1885 Kčs. 28.4. Obhajoba kandidátské práce Makušové /dříve Rumlové?/ - u mé 

komise (všemi hlasy). Před čtvrtou hod. odchod k aeroliniím (noční elektrikou č. 14), setkání 

se Stuchlíkem aj. z VÚM, s Němečkem (měl pro mne letenku) a Mašátem. V Ústavu 

pôdoznalectva a výživy rastlín předsedal schůzi federální komise pro KPP (Rimavská Sobota, 

Trenčín). Beseda u Bedrny (Němeček, Mašát, Vaculík, Adamec). Odlet do Prahy, doma 

kolem 20:30. 30.4. Podepsáno a na děkanát zasláno moje hodnocení jako vedoucího katedry. 
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Pohovor u docentů (Pavel, Valla, Svoboda, Kozák) - záležitosti odborné z pedochemie a 

politiky. Koncept a přepis záznamů deníku. 

 

Květen 1970 
1.5. Pročetl kandidátskou disertační práci Harbuláka a začat posudek /dokončen 4.5./. Začat 

posudek ZZ Chábery, 3.5. dokončen s přípisem. Pročtena ZZ KPP o. Beroun, začat 

oponentský posudek. 5.5. Na Gorkého náměstí zasedání I. odb. ČAZ, odpoledne společně 

s odborem pro sociologii (celkem plané pindání). 6.5. Komise Brunclíkova - hodnocení 

vedoucích kateder. Slavnostní shromáždění VŠZ k 25. výročí osvobození. TV finále PMEZ 

Feyenoord Rotterdam-Celtic Glasgow 2:1 (prima fotbal). Dokončen posudek o. Beroun. 8.5. 

Předn. I. ř. Eko. Malá beseda u docentů (Pavel a Valla po pohovorech, Svoboda ještě 

nemocen). Oponentský posudek kandidátské práce Hanes /dokončen 17.5./. 10.5. Pročtena 

hodnocení Jílka, Stejskala, Kudrny a Komárka. 11.5. Od MZ autobusem do Znojma - 

ochutnávání vín. Odpoledne do JZD Tasovice (zelinářské), přes Pálavu do Mikulova. 

Ubytování v hotelu Na hradě. Tma ve městě (úder blesku do transformátoru). K 22. hod. se 

rozsvítilo. 12.5. Odjezd do Lednice. Dopoledne park, skleník. Plenární zasedání zemědělské 

sekce Čs. SVZLP, slabá účast, ale dobře vedl Hron a Starý. Odpoledne beseda zemědělské 

sekce o ochraně a tvorbě krajiny: zahájení Blattný, referenti Vaníček, Jůva a Wagner 

(zahradní architekt). Přitom pohoštění vínem (výborný Portugal modrý), slivovice 

u Štambery. Večeře ve Valticích, v Praze po půlnoci. 13.5. Ve Slezské RR Rostl. výroby. 

Schůze komise pro hodnocení vedoucích kateder (Brunclík). Vyzvednuto 2068 Kčs 

z bytového družstva. Mašát přinesl zprávu o. Cheb. Předn. I. ř. Eko. Konz. DS I. Eko. 

Pročteny písemné práce ke kandidátské zkoušce Podlešákové a Shrbené. Posudek KPP 

o. Cheb. 2 partie šachu, křížovky. Odeslán posudek kandidátské práce Hanese. 

Slavnostní zasedání VR VŠZ: rozdání diplomů DrSc. a CSc. 18.5. Beseda na katedře: 

manželé Brabcovi (přivezli demižonek), 42. naroz. Jurči a nástup V. Svobody po nemoci. 

19.5. Ve VÚM Zbraslav odborné kandidátské zkoušky Shrbené a Podlešákové (já, Brunclík, 

Duchoň), obě vynikající. Beseda - dobré chlebíčky, Metaxa. 20.5. V Lanně zasedání kolegia 

ČSAV - referát Kašpar, pak oslava 70. narozenin prof. Jar. Svobody. U Hrona (přítomen 

Brunclík) pohovor a schválení mého hodnocení jako vedoucího katedry. U docentů /společné 

pracoviště Jurči a Pavla/ pohovor s Jurčou, rozpis termínů zkoušek z půdoznalství. 21.5. 

Plenárka KSČ Agro. Předseda komise pro řízení stranické práce na VŠZ /Choleva/ oznámil: 

při pohovorech bylo prověřeno 36 zaměstnanců a 12 studentů jako jádro stranické organizace. 

Další pohovory byly zastaveny a všem ostatním pozastaveno členství, mohou podat žádost 

o přijetí a budou prověřováni podle rozhodnutí OV KSČ. Odevzdána legitimace KSČ na 

potvrzení. Pohovor se Svobodou, byl značně dotčen pozastavením členství, výběr proveden 

podle neznámých kritérií (z naší katedry Jurča, Pavel, Valla, z agrochemie jen Knop). Unaven 

(nervově). 22.5. Předn I. ř. Eko. 

Doma oslava mého zítřejšího svátku (2 Pražský výběr, 1 Bikavér, zbytek vodky). Povídání - 

hlavně politické, pozastavení mého členství v KSČ. Přehlídka habilitační práce Fídlera, konz. 

II. DS fyto. Zápisy deníku. Dokončen posudek KPP o. Cheb. 25.5. Beseda u docentů: Pavlův 

diplomant z Iráku dělal II. státnici. 26.5. Od ministerstva zemědělství autobusem VÚM na 

Zbraslav. Obhajoba kandidátské práce Miloslava Janečka (náš příbuzný) - předsedal jsem. 

Dobrá beseda. Autem domů (s Jonášem).  

27.5. Porada s proděkanem Fricem a Pavlem o personálním zajištění provozu VRA2 

(4 technici, 1 posluhovačka). Fric projedná s kvestorem a prorektorem Čížkem a oznámí mi 

další postup. Krátká návštěva Korfa - dohoda o cestě do Brna. Posezení, nakonec se 

Zázvorkou. Celý den indispozice, pospával. 28.5. Pavlovi sdělen výsledek jednání proděkana 

Frice. Návštěva Pavlova bratra. Jednání s Ruprychem (připravit rozklad k zajištění personálu). 

1 zk. I. ř. Eko. Návštěva Fídlera - jeho habilitace. Chvíli s Jurčou a Štikou. Fric - připravit si 
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materiály pro návrh na osobní penzi. Předn I. ř. Eko. V AMU u prof. Brousila v záležitosti 

dcery Fialové. Odkázal mne na filozofickou fakultu (prof. Linharta). Naprostá nechuť k práci. 

30.5. Začato studium písemné práce aspirantky Ivankové ke kandidátské odborné zkoušce, 

dočetl. 31.5. Neděle - televize - MS ve fotbale z Mexika: Mexiko-SSSR 0:0 (nic zvláštního). 

 

Červen 1970 
1.6. Ruprych - podpis návrhu na 4 techniky a 1 uklízečku pro VRA2, odevzdán Fricovi. 

Porada o materiálech na osobní důchod a jejich příprava. Mašátovi odevzdán posudek a mapy 

o. Cheb. 1 zkouška II. řádný fyto. Aktiv pedagogických pracovníků VŠZ (v aule - rektor), pak 

u Káše 0,7 Pinot noir. 3.6. Hellerové dány k opsání všechny materiály k návrhu na osobní 

důchod. 3 zk. I. ř. Eko. 4.6. V Savarinu schůze federální komise ESPZP /Expediční skupiny 

pro průzkum zemědělských půd/. Pročtena diplomová práce Špeliny - špatná. Předn. I. ř. Eko. 

Konzultace I. DS Eko. 6.6. Lektorský posudek příspěvku Facka pro RV. Začato studium 

habilitační práce Fídlera. Otok levé nohy (nárt) - octanové obklady. 8.6. Zk. I. ř. Eko (13). 

Napsán posudek diplomové práce Špeliny. 10.6. Obhajoba kandidatury Harbuláka (předseda 

Duchoň - moje oponentura) - všemi hlasy. Dobrá beseda (Kvěch a Škoda se pozastavovali nad 

tím, že Jurča, Pavel a Valla se nezasadili o moje pozvání k pohovoru k výměně stranických 

legitimací /všechno bude/. Otok a bolest levé nohy.  11.6. V Brně na LF obhajoba ZZ 

Leporského. 12.6. Zmatek s ing. z Jeny, kteří přijeli spravit laser, podepsáno jim potvrzení 

o vykonané práci. Rektorát i děkanát odepřel vydat jim potvrzení o zaplacení ubytování, 

odjeli bez dokončení opravy. Předn. I. ř. Eko. 4 zk. I. ř. Eko. U Pavla čaj: sdělil mi, že 

stranická skupina chce prosazovat, abych byl pozván k pohovoru k výměně stranické 

legitimace - mám podat žádost. Chvíli s Jurčou a Štikou, ani jeden se nezmínil o pohovoru. 

Jsem na velkých rozpacích, mám-li žádost podat. Jednání s Mářou o žádosti o pohovor. 

Rozpis termínů zkoušek do notesu a na kalendář. Poslední konz. II. DS fyto. 

14.6. Připravena žádost o pohovor k výměně stranické legitimace. Žádost o změnu termínu 

v Konst. lázních. Zk. I. ř. Eko (14). 16.6. Gratulanti z katedry (1 Kord - gin). Zk. II. ř. fyto (7). 

Odpoledne u mne Drbal a Fídler (egyptský koňak). Domácí oslava 72. narozenin (dostal od 

Máři košili a kravatu - vodka, 2 pražské výběry). 17.6. V Lanně kolegium ČSAV - dobrý 

referát Kolouškův. Rozprava o výzkumném plánu - nejasno. Malá oslava mých 72. narozenin 

(2 Plzně, 2 borovičky, 2 láhve vína). 18.6. Odřeknuta kandidátská zkouška Ivankové pro 

kolizi se státnicemi. Jurča (školitel) přece vyjednal s Kášem a Vaňkem, že přijdou zkoušet, 

Šeflová ji vyrozumí. Zk. I. ř. Eko. U Jurči a Pavla (vodka). U Pavla - záležitost Ruprych 

(zvýšení platu) aj. Předn. I. ř. Eko, dohoda o zkouškách. 20.6. Autobusem na Radlík rozcestí 

/Jílové u Prahy/. Do večera u tety Šauerové (výběr šatů po strýci, povídání). 22.6. Zk. II. ř. 

fyto (13). U MUDr. Topinkové (tlak 145/90), moč slabý zákal bílkovin, brát KCl 2x, 

Hydrochlorothiazid obden. 23.6. Odborná kandidátská zkouška Ivankové (komise se přece 

sešla), mohutná oslava a okno. Zk. I. ř. Eko (15). Pohovor s Ruprychem (Pavel, Svoboda) 

k jeho žádosti o zaplacení úklidu a úpravě platu. Zk. II. ř. fyto (16). Jůva u mne: dohoda o 

mapě genetických typů. 26.6. Schůze půdoznalecké sekce společnosti (předsedal). Seminář - 

Pelíšek z cesty po Jakutsku. Ruprych – fluorescenční rentgenografie. U Tygra s Kášem a 

Gletem - dobré posezení (8 piv). Zápis deníku. 29.6. Autem Klesnil, Rybáček do Českých 

Budějovic do 2.7. - SZZ (4 kandidáti). Beseda s absolventy v klubovně koleje. Státnice (osm 

kandidátů), posezení s nimi a u komise Vymětala. Od 21 do 3 hod. beseda s absolventy. 

 

Červenec 1970 
1.7. Pokračování SZZ (7 kandidátů), posezení s nimi. Večer beseda s absolventy (prorektor 

Čížek - housle), skoro do 4 hodin. Rozloučení s Klesnilem a Stodolou. Na PF oponentské 

řízení ZZ Chábery - Bican, Brunclík nepřítomen, Jirásek z KNV, pak beseda u děkana 

(Bikavér, Beefeater). 2.7. Autem Pedagogické fakulty do Prahy (po 20. hod. doma). Značné 
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potíže žaludeční. Zkoušky (Svoboda). Fídler žádal o posudek habilitační práce do pondělka 

/proč ten spěch?/ - slíbil jsem mu. Partie šachů. 4.7. Posudek habilitační práce Fídlera, 5.7. 

dokončení. 6.7. Zk I. ř. Eko (11). U Matějkové (ROH): poukaz na lázně má, ale je třeba dodat 

návrh lékaře. MUDr. Topinková mne poslala na EKG a rentgen plic - přijít 14. července. 7.7. 

Zkoušel za mne Valla. S aspirantem Dvořákem na zkoušce z angličtiny (Polák ho moc 

chválil). Pak s ním a Kozákem posezení (červené francouzské). Dozkoušel II. řádný fyto. 

Pořádek ve spisech. Odborná kandidátská zkouška Zemanové (školitel Štefl), pak posezení 

s ní (Koštíř). 8.7. Obhajoba habilitace Fídlera, dobrá (moje oponentura). Beseda (harmonika, 

zpěv, tanec). Dozkoušel II. řádný fyto (po Vallovi). S Vaňkem sjednána doprava do 

Konstantinových lázní (4.8.) a zpět (25.8.). S Klečkou, že jsem dostal přípis z ČSAV o 

zproštění členství v kolegiu. Na Eko oslava jmenování Ledla mř. profesorem.  10.7. U Lubora 

se Svobodou - projednány návrhy na mimořádné odměny pracovníkům katedry. Prostudování 

písemných prací k odbornému minimu Fajfra a Míky (pícninářství) a příprava otázek. 

Přehlídka rukopisu Pešky „Agrogeografická typologie atd.“ - přípis Academii a nakladatelství 

ČSAV o jeho vrácení, odmítl jsem recenzovat. Zk. I. ř. Eko (13). 13.7. Pézlovi předány tajné 

spisy. 

14.7. Matějkové (ROH) dán lékařský návrh na lázně a vyzvednut poukaz. Zk. Eko (18). 

Zkoušky II. řádný fyto (zkoušel Valla). U Regála odborná zkouška kandidátská aspirantů 

Fajfra a Míky. Pak mohutná beseda s Míkou (Plzeň a vodka - Regál, Nágl, Klečka, Svoboda). 

16.7. Brunclík o přípisu MŠ - profesoři, kteří pobírali od 60. roku částečný důchod, nemohou 

dostat osobní důchod, i když vyhovují ostatním podmínkám. Odpoledne u Vally se Svobodou 

(táta s mámou). Značně rozrušen zprávou o penzi. Po 7:30 138-3-18-147 na škole k 9:30. Zk. 

I. DS Eko (4). 18.7. Šachy (2 partie), přehlídka pošty. Koncept a přepis zápisů deníku. 

Redakce publikace o půdě ČSAV. 20.7. Opsány a odeslány příspěvky pro publikaci o půdě 

autorům k úpravě. Odpoledne beseda u docentů /Jurči a Pavla/ (také Štika a Řehoř). 22.7. 

S Klečkou porada o dalším postupu redakce příspěvků pro publikaci o půdě. 23.7. Zk. I. ř. 

Eko, Jurča II. řádný fyto. Pohovor s Pavlem a Ruprychem. Odeslány schválené příspěvky 

o půdě Jůvovi. 24.7. Řechkovi gratuloval k 73. narozeninám (vodka, pak beseda na děkanství 

- Jurča, Brunclík, Pavel). Vrácen příspěvek Pelíškovi.  

26.7. Neděle: dokonale proflákaný den. 27.7. S Jurčou porada o komisi pro jmenování mř. 

profesorů, dohoda s Rybáčkem. Přípis z děkanství - Jurča dodal materiály. S Kasalovou zaslat 

Pelíškovi, Stejskalovi, Kášovi. Přehlídka příspěvků a oponentských posudků Stehlíkových 

k publikaci o půdním fondu. 29.7. V poledne mi předal Jurča dekret o ponechání v aktivní 

službě do 30. 9. 1971. Přijela Mářa, minul jsem ji a našel až u elektriky. 30.7. Zkoušky II. 

řádný fyto (6). 31.7. Přehlídka příspěvků a oponentských posudků pro publikaci o půdním 

fondu. 

 

Srpen 1970 
1.8. Šachy, křížovky, zápis deníku. Dokončena revize příspěvků k půdnímu fondu. Výpisy o 

strukturotvorných preparátech. 3.8. Pondělí: začátek dovolené. Koupeny 2 gumové punčochy. 

Na středisku potvrzení o bezinfekčnosti pro lázně. 4.8. Před 8 hod. odjezd autem s Mářou 

do Konst. lázní (Vaněk). Ohlášení u hlavní sestry, s Mářou a Vaňkem procházka parkem do 

Jitřenky, k jedné hodině odjeli. Prohlídka u primáře Boudyše. Iontoforéza, přihlášení na 

uhličitanové koupele. Na plynu - nešel, sestra špatně píchá, odpoledne vodoléčba a uhličit. 

koupel. Odpoledne do Starých lázní (4 deci, černá káva). 6.8. Iontoforéza, plyn, rentgen. Do 

Starých lázní. Odpoledne setkání s ing. Vlkem. Vizita primáře Boudyše u mne (tlak 110/70), 

81 kg oblečen. Vypůjčení knih - četl v pokoji. Po obědě v Jitřence - 3 dvanáctky, srnčí kýta. 

Procházka po obvodu lázní. Večeře - smažené rybí filé, suché. V kině „Světáci“. V Jitřence 

2 Pradědy, 1x 12°. Oběd - špatná porce - málo zelí. Zápis deníku. Kino „6 černých dívek“ - 

blbé. V bufetu 1 Becherovka. 11.8. Studium ZZ Gleta /do 14.9./. Tělocvik. Odpoledne 
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propálení kabátu a kalhot od nezhasnutého zapalovače. V bufetu Becherovka, ve Starých 

lázních 3x 2 deci Vlašský ryzlink. Vizita (tlak 140/80 - neužíval reserpin). 15.8. Kino „Ecce 

homo Homolka“, blbé. 

Dopoledne koncert v parku. Ve Starých lázních – 1x l Veltlínu zel., v Tvorbě šunka, dvě 10° 

Plzně. Oběd - čevabčiči nevalné. Večer v Jitřence - jedna 10°, 2 vermuty, černá káva. Výměna 

knih. Procházka parkem a čtení. 18.8. Průměrná denní útrata 47 Kčs. V 10 hodin do Jitřenky 

(tři 12° Plzně, polévka, rohlík, černá káva). Procházka parkem. V Jitřence 2x 2 dcl Vermut. 

21.8. Na pokoji vizita primáře Boudyše (100 Kčs), Heparoid. Odpoledne u Boudyše - 

závěrečná zpráva z léčení (jde od 24. na dovolenou). Křížovka, zápis deníku. Posudek ZZ 

Glet /i další dny/. V Tvorbě večeře - krocan, 2 vodky, grog. Procházka Poloučany - Okrouhlé 

Hradiště a lesem kolem lázní. V Jitřence grog, káva, vodka, 2 dcl bílého. 24.8. U Pokorného 

Vítkovy prášky proti bolestem v bedrech. Výměna knih. V Tvorbě 3x 2 dcl Tramínu, černá 

káva, vodka. Procházka kolem lázní. Vráceny knihy. 26.8. Večer divadlo z Chebu - celkem 

dobré. 27.8. Rozloučení s Řezáčovou 50 Kčs, s MUDr. Pokorným (1 Bikavér), posluhovačce 

20 Kčs. Ve Starých lázních 4 Plzně 12°, černá káva, koňak. 28.8. U vrchní sestry vyzvednuta 

zpráva lékaře. Přijel Haňkovský se Svobodou (Trabant Combi), s nimi oběd v Jitřence. 

Odjezd do Prahy - zastávka „U sudů“: pivo 12°, párky. Před 20. hod. doma. 29.8. U Tygra pět 

Plzní, večeře. 31.8. Mírná oslava Svobodových 51. narozenin.  

 

Září 1970 
1.9. Svobodovi nabídnuta půjčka 7000 Kčs na opravu auta /v r.2017 by to odpovídalo částce 

cca 71.000 Kč/ - z vkladní knížky Katčiny, s radostí přijal. Pohovor s Pavlem a Svobodou - 

agenda katedry. Posudek ZZ Glet. 3.9. Pavlovi dáno 720 Kčs (příspěvky KSČ za V. až VIII. 

měsíc). Zkoušky II. řádný fyto (3) a 1 ř. Eko.  Stranický pohovor u komise Štefl, Knop, 

Leitgeb: prověřen, návrh na vrácení legitimace. Beseda u docentů Jurča, Bartoš, Sova aj. 

(vodky, španělský koňak). 4.9. Konzultace se zahraničními studenty (před zkouškou u Pavla). 

U docentů: narozeniny Hellerové (borovička). Vyřízena záležitost VÚ /výzkumného úkolu/ 

katedry - Jurča telefonicky s Hraškem (koordinátor). Zápisy deníku. Křížovka a 2 partie 

šachu. Malá procházka po sídlišti. Moje hodnocení jako vedoucího katedry (pro Pavla). 6.9. 

Dokončen výpis deníku 1960 o zřízení PEF v Č.B. Čekáno na auto z Č.B. - omylem, pojede 

se až zítra. 

V redakci RV se Sovovou projednána příprava půdoznaleckého čísla. Porada se Svobodou a 

Pavlem: příprava výzkumného plánu a plán sil. Osobní posudek na Klečku (pro Pavla). 

8.9. Do Č. Budějovic s Hronem, Hubáčkem a Kratochvílem na děkanství ve Čtyřech dvorech. 

Intervence u Stodoly: Fuchsa beznadějný pro úplný neprospěch, Brániš v užším výběru 

s malými vyhlídkami (měli 300 přihlášek, mohli vzít 30 /?/) Slavnostní zasedání VR PEF 

k 10. výročí zřízení fakulty. Projevy děkan Klesnil, rektor Ledl /doporučen OV KSČ Praha 6, 

kand. Píč, Ledl /, za KNV a MNV Hrneček. Vyznamenání zasloužilých pracovníků 

Vančurová, Bicanová, Peštová aj. Bohatá večeře v menze - pivo, víno, vodka, hlavně s Píčem, 

Bendou a Kášem. Na děkanátu rozhovor s Koubkem. Odpoledne na konferenci (sekce výroby 

rostlinné, řídil Zvára). V Praze před 22. hod. 10.9. Obvyklá indispozice po flámu. Na poradě 

vedoucích kateder s děkanem, dostal dekret o zproštění z funkce vedoucího katedry. Zápisy 

deníku. 

Zk. zahraničních studentů za Pavla (9). Svoboda prověřen (Pliska). Podpisy a vybavení 

formulářů o výzkumných úkolech. Kozákovi podepsáno doporučení k cestě na 

spektrografickou konferenci do Štrbského Plesa. Fric sdělil, že škola bude žádat o osobní 

důchod (asi v prosinci). 12.9. Posudek ZZ Gleta. Malá procházka sídlištěm (broskve, hrozny). 

Skončen posudek ZZ Gleta. 14.9. Zk I. ř. Eko (13). U Lubora - porada o VRA2 aj.  Ve 

Fotografii snímek na stranickou legitimaci (21 Kčs). Zkouška řádný fyto (1). V Lanně oslava 

70. narozenin Kalandry. 16.9. V Kořenského ulici RR publikace „Půdní fond ČSSR“ (Klečka, 
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Jůva, Káš): úspěšná porada a beseda, pohoštění od Klečky. Zk I. ř. Eko (4). Krátká návštěva 

Šályho (whisky) a Němečka s Damaškou (požádal jsem o rozšíření půdních typů a druhů). 

Porada s Kutílkem a Starou: příprava pro Hlavní výbor SVZLP a sekce půdoznalecké. U Káše 

- jeho příspěvek pro publikaci „Půdní fond“, moje doplňky schválil. Stranická plenárka (první 

série prověřených). Chvíli na katedře (Svoboda, Valla). 18.9. Pátek: 50 Kčs na večeři 

s Landovským. Beseda u docentů: Jurča, Pavel, Knop, Kupka (whisky, vodka) - kabinetní 

politika, stranické záležitosti. 19.9. Zvlášť silné bolesti v kyčlích. Četl v posteli Katce 

„Rychlé šípy“. 21.9. Zkoušky II. řádný fyto (5). U Jílka gratulace k 65. narozeninám. 

Křížovka, šachy. Penze 1059 Kčs. Zk. I. ř. Eko (2). U přijímacích zkoušek 3 aspirantů - 

předsedal Knop. U Drbala: Gletovi předán posudek a ZZ, beseda. 23.9. V lékárně Heparoid a 

Vítkovy prášky. Porada s děkanem o předávání kateder. Zkoušky II. řádný fyto (6). 

Odpoledne velká beseda u docentů, hostil /Rubai/ nový zahraniční aspirant (whisky, 

Beefeater). Domů taxíkem ze Suchdola - doprovodili mne aspiranti z agrochemie (těžké 

okno). Silná indispozice po včerejšku. 

U Káše (Klečka, Kunz), příprava sestavy kolegia teoretických základů zemědělství ČSAV. 

Ve 13 hod. jsem měl jet s Jurčou a Hronem do Lán na školení studentů - Jurča mne zprostil. 

Odpoledne u Tesaře povídání - neschopen práce. Na Letné (v sadech) večeře k 70. 

Landovského (bez nálady). 25.9. Ruprych chce být mř. posluchačem pedologie a agrochemie. 

Přehlídka materiálů od Jůvy pro publikaci „Půdní fond“. Revize dokumentů. 27.9. Posudek 

z metodiky VÚM (těžké půdy). Zkoušky II. řádný fyto (4). U docentů - malá oslava svátku 

Svobody. Na plenárce KSČ AF - druhá série schválených návrhů na vydání nových 

legitimací. U Paška a Trojana gratulace k svátku. Se Svobodou projednáno moje přestěhování. 

29.9. Úterý: slavnostní všeplenárka KSČ, dostal jsem novou stranickou legitimaci č. 655371. 

30.9. Na škole schůze HV SVZLP (dobrá). Odpoledne rozloučení s Vallou - 5.10. odjíždí do 

Francie (Nancy). Provedena změna podpisového práva za katedru (Pavel, Kosil, Svoboda) - 

dodáno Šuchové na rektorát. 

 

Říjen 1970 
1.10. Zahájení školního roku v aule - dlouhý projev Ledla. Začato vystěhování z místnosti 

vedoucího katedry. Studium a výpisy z „Vlastivědy“ (i další dny). U Knopa - přijímací 

pohovor s ing. Macnerovou (pro studijní pobyt). 3.10. Posudek metodiky pro VÚM. 

5.10. Stěhování do místnosti 216. Beseda u docentů (vodka). 7.10. U MUDr. Zavadilové tlak 

165/90 (cigarety a káva 58 Kčs). Němeček a Damaška přinesli materiál o půdě. 7.10. U Káše 

(Klečka, Kunz). Schůze katedry zahájena proděkanem Fricem, za účasti geologů: předání a 

převzetí katedry, podepsání protokolu. Pak beseda u Pavla. Dokončen posudek metodiky 

pro VÚM. Výpisy z materiálu o půdě pro přednášky. Úprava Kášova příspěvku o humusu pro 

publikaci o půdním fondu. 9.10. Hellerové dán k opsání posudek „Metodiky“, žádost o lázně 

a tabulky k materiálům o půdě. Přednáška II. řádný fyto v M1 (na MF). 11.10. Dopis Jůvovi, 

studium Vlastivědy. Televize: Velká Pardubická. U MUDr. Zavadilové o zařazení do 

seznamu žadatelů pro lázně. Stěhování písemností z místnosti 211. U Svobody (Frankovka), 

pak chvíli u Pavla. 

13.10. U Kasalové vyzvednuty posudky k návrhu na mř. profesuru Jurči a dán jí k opsání 

zápis z 1. schůze návrhové komise. U Káše s prof. Michalem /koně?/ (černá káva), chvíli u 

Řechky. Dohovor s Kudrnou o schůzi komise k návrhu mř. prof. Jurči, Kasalové dán pokyn 

ke svolání komise na úterý 20. t. m. ve 13. hod. Klečka u mne: citace Marxe pro publikaci 

o půdě. Odstěhovány další písemnosti z místnosti 211. Návštěva a beseda s RNDr. Starým. 

15.10. Porada u Klečky: Jůva, později Káš - vyřízeny záležitosti publikace o půdním fondu aj. 

Str. skupina (pedologie - agrochemie). Dokončení úpravy příspěvku Káše o humusu pro 

publikaci o půdním fondu. 17.10. Dokončen lektorský posudek Damaškové pro RV. 

Dokončen koncept „Doplňku k životopisu“. 19.10. Porada: Pavel, Svoboda o plánu sil pro 
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katedru, revize učebních úvazků. Na sekretariátě UO KSČ - záznam registrace v legitimaci. 

Porada s Jurčou o ZZ (půdy niv). Vypraven dopis Jůvovi s tabulkou půdních typů a 

upraveným článkem Kášovým o humusu. Hellerové dán k odeslání Němečkovi výzkumný 

plán katedry (k oponentuře). 20.10. Schůze návrhové komise k mř. profesuře Jurči. Oslava 

katedry k jmenování Pavla profesorem (dostal dekret od ministra). Ve VÚZE schůze RR 

Rostl. výroby. Schůze výboru Společnosti půdoznalecké (řídil). Plenární schůze PS: seminář - 

referát ing. Kuráže a prof. Pavla. 22.10. RR Sb. AF. Chvíli u Klečky - dostal jsem dekret 

člena kolegia ČSAV. Beseda o sestavě kolegia. Mašátovi sdělen název mého referátu pro 

seminář v Hradci Králové. Přednáška II. řádný fyto, přijímací pohovor s aspirantem Rubaiem 

(předsedal jsem), odpoledne s Vietnamcem (aspirant Kupky). Beseda u Kupky: Jurča, 

Rybáček, Váša, chvíli Korbelář, Fojtík (vodka): nutnost zvýšení pracovní morálky, kontrola 

prezence i učitelských sil. Unaven, otráven. 24.10. Dvě partie šachu. Studium „Vlastivědy“. 

Revize písemných materiálů (vyřazování do sběru). Chvíli u Jurči, pak u Pavla (čaj). Silné 

bolesti v bederních svalech. 27.10 Schůze Rady stěžejního úkolu VI-4 (předs. Kudrna): 

projednávání oponentur k návrhům úkolů výzkumného plánu badatelského. Velmi rozčilen 

opožděným projednáváním plánu - šturmovština. 28.10. Schůze návrhové komise pro mř. 

profesuru Jurči a krátká beseda (Rybáček). Hellerové dány instrukce k opsání opravených 

návrhů VÚ a dodání Skočdopolovi. Koncept zápisu 3. schůze komise pro návrh na mř. 

profesuru Jurči. Připraven komplet návrhů VÚ VI-4-1 k dodání Skočdopolemu. Přednáška II. 

řádný fyto. Svoboda přivezl autem věci ze Žižkova. 30.10. Bolest pravé nohy na vnitřní straně 

nártu. Lektorský posudek příspěvku Kulíkové - Němečka pro RV /2.11. vypraven/. 31.10. 

Začato stud. ZZ Sirový /do 17.11./. 

 

Listopad 1970 
Pokračování studia ZZ Sirový. 2.11. Svoboda zraněn vypadlým oknem na škole. Jedna 

zkouška DS II. fyto. Beseda s Pavlem a Štikou (borovička). Stranické školení. Na str. skupině 

projednány posudky pracovníků pedologie a geologie. 4.11. Na poradě o investicích u 

proděkana Hubáčka (za Svobodu). Slavnostní shromáždění VŠZ v aule k oslavě 53. výročí 

VŘSR. S Pavlem (trochu vína). Svobodovi 180 Kčs (příspěvek KSČ). 1 zk. DS. Návštěva 

Segeti - umístění článku od Rubešky (dodal Pavel). Přednáška II. řádný fyto. 7.11. Revize 

statí pro Jůvu „Půdní fond“, půdní druhy a typy půd ČSSR. V pravém uchu zduřelý 

zvukovod. Dvě partie šachu, úprava deníku. 9.11. Úprava stati o půdních druzích a typech. 

11.11. Na Gorkého náměstí schůze bonitační skupiny (Straňák). V Lanně na kolegiu ČSAV. 

S podpisy návrhu a zápisů schůzí komise pro mř. profesuru Jurči (Kudrna podepsal, Rybáček 

a Stejskal nezastiženi). U Pavla starosti s aspirantem Kozákem (ubytování pro případ převodu 

na technika?). 13.11. U Rybáčka podpisy materiálů komise pro mř. profesuru Jurči, 

Stejskalovi ponecháno k podpisu u Pabiánové. 1 zk. II. DS fyto. Přednáška II. řádný fyto. 

Porada Pavel, Svoboda, Kozák - o záležitosti Kozáka. Revize a podpisy ZZ Sirový. Příprava 

referátu o KPP. Posudek diplomové práce Špeliny (opravený Vallův). Str. skupina - 

hodnocení pracovníků katedry agrochemie (u Knopa). Beseda (víno, Zubrovka). 

17.11. Porada komise pro hodnocení pracovníků AF u děkana. S Bažatou, Kalendou a 

Mašátem do Lanny. Můj referát (zapomněl jsem doma, přednes spatra) a diskuze o KPP v Čs. 

SVZLP. Značný úspěch (2 borovičky). 18.11. Obhajoby ZZ VÚ (2 Hučko, 1 Vikt. Novák) 

u mé komise. 19.11. Komise pro zpracování hodnocení pracovníků AF fyto (Fric, Knop, 

Kešner, já). Přednáška II. řádný fyto. 22.11. Příprava referátu do Hradce. Na rektorátě beseda 

k 47. narozeninám Urycha (rektor, Jurča, Pechač, Pišvejc). 24.11. Zasedání VR AF na 

rektorátě: moje zpráva návrhové komise pro jmenování doc. Jurči mř. profesorem, hlasování 

jednomyslně. Se Svobodou do Jaroměře (zemědělské stavby), pak do obce Ledce - večírek na 

ukončení melioračních prací (hudba, zpěv, pivo, vodka). V Jaroměři po 23. hod. 25.11. Autem 

(Svoboda) do Hradce: seminář (v Adalbertinu) o KPP (můj úvodní referát) a o inventarizaci a 
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klasifikaci luk a pastvin (Regál aj.). Doma v 18:30. V komisi projednáno celé hodnocení 

pracovníků AF pro FV KSČ. 27.11. Minibusem (Drbal, Jonáš) do Půdoznaleckého ústavu 

v Ruzyni - na VR moje oponentury ZZ VÚ Glet a Sirový. Studium a vyplnění sčítacího archu. 

Pročten příspěvek Pasák, Janeček a připraveno vyjádření pro RR Rostl. výroby. 29.11. Úprava 

referátu z Hradce pro ÚVTI (Babička). 30.11. Zesilující bolesti v bedrech a zádech (od psaní 

na stroji), vzaty 2 Neuralginy, Thiamin. 

 

Prosinec 1970 
1.12. U Jurči čaj a slivovice. U MUDr. Zavadilové - tlak 150/90, recepty. Doplňky referátu 

z Hradce pro ÚVTI. V Mánesově ulici RR Rostl. výroby. Seminář ke 2. tématu RSV. 3.12. 

Dokončena úprava rukopisu pro ÚVTI - ve Slezské odevzdán Babičkovi. U Sovové připraven 

přípis pracovištím o čísle „Půdoznalství“. 4.12. U Pavla - naléhal na psaní učebnice, 

pochybuju, že to dokážu. Zk. 1 DS fyto. Dvě partie šachu, zápis deníku. Studium materiálů 

pro učebnici /také další dny/. 7.12. U děkana komise pro hodnocení: vrácené materiály 

projednat s vedoucími kateder. 8.12. Na MF marně sháněn posluchač Vaněk (IV. fyto) 

ke sjednání semináře. Komise (Fric, Knop a já) - s vedoucími kateder projednána úprava 

vrácených hodnocení. Zavedli nám telefon (volal jsem Pavla).   

Jednání s Jílkem, Rybáčkem a Hubáčkem o úpravě vrácených hodnocení pracovníků. Po 12. 

hod. beseda (Gruziňák, tři 0,7 Szürke b., tresčí játra, očka). 10.12. Dvě zk. DS. U Řechky na 

slivovici (bratři Pavlové, Jurča). Porada komise u děkana - hlavně záležitost Dubský /katedra 

genetiky a šlechtění/, moje konkrétní návrhy na řešení v podstatě přijaty. Přednáška II. řádný 

fyto. Začato studium ZZ Němeček - Kulíková (volné kysličníky Fe a Al v hlavních půdních 

představitelích). 12.12.  Začato čtení ZZ o. Karlovy Vary - Urban /do 15.12./. Seminář 

k prvnímu tématu stranického školení se studenty (z 33 přišli čtyři). 14.12. Dokončeno 

studium a začat oponentský posudek o. Karlovy Vary. 16.12. Na Václavské náměstí do SZN: 

s Chybovou a Klikovou jednání o vydání učebnice pedologie - může se vydat jen jako 

celostátní s autory Praha, Brno, Nitra. Pavel a Jurča nesouhlasí s tímto vydáním učebnice. 

Plenárka KSČ AF – referát o zasedání ÚV KSČ. Kacerovskému jsem odevzdal hlášení 

o včerejším školení se studenty. 17.12. V Ruzyni VR PÚ - obhajoby ZZ, moje oponentura 

Kulíková, Němeček, dostal hned 270 Kčs. 18.12. U děkana komise pro hodnocení pracovníků 

(celkové výsledky a další úkoly). Mzda s odměnou a za práci v komisi (2900 Kčs). 21.12. VR 

Expediční skupiny a Federální komise, moje oponentura o. Karlovy Vary. Dobrý posudek 

Macha - okresního agronoma z K. Varů. Slíbil jsem, že tam přijedu na předávání. Přehlídka 

Kešnerových skript i v neděli, připomínky a krátký posudek. Autem Expediční skupiny 

s Mašátem do Františkových Lázní. V hotelu Bajkal seminář o KPP o. Cheb - referát můj a 

Mašátův, můj stručný výklad o stanovištních jednotkách. Diskuze dost dobrá, hlavně 

o odvodňování těžkých půd. Beseda s ing. Bílkem a okresním agronomem. Kratochvíl - 

pracovník oblastní stanice ÚVSH - dobré využití výsledků KPP. Večer doma. 

22.12. Dopoledne: na poště balíček od Zdeňka /bratra Máři/ (clo 51 Kčs). Odjezd autem 

s Mářou (Svoboda), po obědě v Litomyšli. Přehlídka materiálů k učebnici. Poslední osnovy 

učebnice jsem zapomněl. Štědrovečerní večeře, dostal 2 dárkové balíčky (Gancia, hanácká 

vodka). Honza dostal kolo, Jirka lyže a boty /děti Mileny/. 28.12. Sám odjezd vlakem do 

Prahy. Televize přestala fungovat. Zápisy deníku. 29.12. Beseda s Jurčou a Drbalem (vodka). 

30.12. Na poště přijal 2556,80 Kčs (ČAZ, ÚVTI, honorář za Sb. z Hradce Králové, VÚM, 

OZS Cheb, ÚVTI). S Kešnerem pohovor a stručný posudek skript, dal mi Courvoisier. 

Pozvání na besedu na rektorát, u meteorologů, pak na katedře s Jurčou (koňak). Mářa přijela 

z Litomyšle. 31.12. Nákup na Silvestra (2 šampaňské, 2 Beaujolais, 2 stoličné, 2 řezy). 

Na Žižkově Silvestrovská večeře, posezení do 3 hod. (snědl udánlivě dvacet chlebíčků - 

dobré). Spal v kuchyni v křesle, pak na Jiříčkově gauči. Jiříčkovi dal 50 Kčs /v r.2017 by to 

odpovídalo částce cca 500 Kč/. 
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Resumé 1970: 
U MUDr. Prince 14 injekcí, neschopenka. Článek k 70. Klečky pro Věstník SVZLP. 

Budějovickým autem do Prahy, ráno do Č. B. ke SZZ (3 kandidáti). Novým děkanem Klesnil. 

U MUDr. Rokose 14 injekcí pyrcoffcainu, 9.2. uschopněn. Hodnocení vedoucích kateder. 

Ponechán v plné aktivitě do konce 9/1970, později do 30. 9. 1971. Pavel profesorem (dekret). 

RR publikace „Půdní fond“ (Klečka, Jůva, Káš, já). Dostal jsem novou str. legitimaci. Změna 

podpisového práva Pavel - Kosil. Stěhování z místnosti 211 do 216. Kandidatury Škopík, 

Tvaroh, Brabec, Makušová, Janeček, Harbulák. Habilitace Fídler. Doktorát Petrof 

z Bratislavy. Hodnocení vědecké rady a kolegia děkana AF. V Bratislavě oponentura 

o. Rimavská Sobota, Trenčín. V Lednici zasedání zemědělské sekce SVZLP. Kolegium ČSAV, 

dostal jsem dekret člena kolegia. Půdoznalecká sekce SVZLP - seminář Pelíšek z cesty 

po Jakutsku. V Č.B. SZZ (celkem 11 kandidátů). Na Pedagogické fakultě oponentura ZZ 

Chábery. Návrh na mř. profesuru Jurči - zaslat Pelíškovi, Stejskalovi, Kášovi - návrh a zápisy 

schůzí komise. Konst. lázně (4.8. až 25. 8.). Obvyklé procedury, časté návštěvy Starých lázní, 

Jitřenky, bufetu, Tvorby. Ojedinělé vycházky (bolesti v bedrech). Hodnocení vedoucích 

kateder a pracovníků AF. V Hradci seminář o KPP - dodán Babičkovi pro ÚVTI. Na VR AF 

zpráva návrhové komise pro jmenování Jurči mř. profesorem schválena jednomyslně. SZN - 

učebnice, může být vydána jen jako celostátní - nesouhlas Pavla a Jurči. Ve Františkových 

lázních seminář o KPP o. Cheb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


