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1958  /projekt VŠZ v Suchdole / 
 

Leden 1958 
1.1. S Mářou a Helenkou k babičce do nemocnice (celkem lépe vypadá). Večeře - pak 

s Mařkou, Milenou a Jirkou ve Hvězdě. Doma poslední láhev šampaňského (rumunské). 2.1. 

Začato studium kandidátské práce Sirového. Po 12. hod. odjezd z Litomyšle, zastávka 

v Týništi u Jirky pro 50 kg brambor, večer v Praze. Přepisy do nového kalendáře. 4.1. 

Pohovor s Jurčou - další postup jeho aspirantské práce. Návštěva Šešulky, kádrového 

referenta ČSAZV - hlavně informace o Polákovi (děkan MF), zejména pátrání, má-li vůbec 

diplom inženýra (nostrifikace diplomu z SSSR?). 6.1. S Jandejskem (MŠ) – u nás ještě mnoho 

aspirantů bez obhajoby disertačních prací. Sekanina - stručný referát z porady se zástupci MŠ 

při jejich návštěvě na škole (30.12.57), hlavně o stavbě školy a novém statku. Na kádrovém 

oddělení Dubský (z OV KSČ), Franta, Zajíc - jeho odvolání proti výpovědi, stranická situace 

na škole. Kroulík penzionování, nástupce. 7.1. Vstal unaven - lehké závratě. 8.1. U Damašky 

(v Atlasu) porada (Janovský, Marek, Němeček) - poměry v půdoznaleckém oddělení VÚRV 

Ruzyň, vyloučení Najmra z KSČ, další postup. 9.1. Porada vybraných pracovníků KPP 

Žamberk (předsedal jsem), další zpracování materiálu (3. část závěrečné zprávy). Janovský 

těžce dotčen, že nebyl navržen na vedení půdoznaleckého oddělení v případě odchodu Najmra 

(snad Němeček). V Chuchli přednáška o půdě a diskuze pro předsedy JZD a ředitele STS. 

11.1. Konzultace DS tříletého Eko. 12.1. Neděle: revize zápisu VR VŠZ z 18.12.57. Odborné 

studium - systematika půd. 
13.1. Na MŠ s Drozdem (za ZV ROH) u ministra Kahudy, pozvání na ples, krátký pohovor o 

penězích na stavbu VŠZ (kolejí) a o přičlenění LF k naší škole. Pohovor s Červenkou (MŠ) – 

komise pro plánování a profil zemědělského inž., přičlenění les. fakulty. 14.1. Na MŠ porada 

u ministra Kahudy: komise pro vypracování perspektivního plánu rozvoje kultury (školství, 

věda, umění do r. 1980). Elaborát o problematice učebního procesu pro MŠ. 15.1. Ve VÚRV 

prověřována situace v půdoznaleckém oddělení (případ Najmr): komise akad. Novák, Smolík, 

Mařan, Kosil, Rosam, Kovačík (za ROH). 16.1. V ČSAZV schůze komise půdoznalecké 

k přípravě perspektivního výzkumného plánu do r. 1975 (Najmr, Damaška, Facek, Janovský, 

Špička, Hroššo, Zapletal). Ples VŠZ v Lucerně. 19.1. Dokončení elaborátu o problematice 

učebního procesu pro MŠ. 21.1. Schůze koordinační komise o Krušných horách (u děkana 

Korfa). Chvíli u asistentů (Jurča, Tesař, Jonáš) – po půlnoci domů. 22.1. Kešner – zpráva o 

činnosti agrometeorologické komise a plán. Štika - záležitost studia vybraných stranických 

pracovníků. 23.1. Na MŠ s Červenkou studie komise expertů pro studium na zemědělských 

fakultách. 25.1. Na ÚV KSČ sezení komise pro zpracování připomínek k dopisu ÚV (Klouda, 

Ožana, Řezníček, Zeman). Dokončeny připomínky k zápisu o prověrce půdoznaleckého 

oddělení (Mařanovi). 26.1. Studium a příprava materiálů pro schůzi subkomise pro 

perspektivní plán potřeby odborníků v socialistickém zemědělství (předsedám, v rámci 

komise Brabec). 

28.1. Návštěva v koleji na Staroměstském náměstí (Kinského palác) – naše kolej – adaptace – 

se Zelenkou. Na MŠ porada (Pálenský, Červenka, Nebovidský, Jura) - pedagogický časopis. 

V subkomisi – plán odborných kádrů pro zemědělství. 30.1. V ÚKZÚZ schůze pracovní 

skupiny KPP (s promítnutím filmu z KPP Žamberk), perspektivní plán půdoznaleckého 

výzkumu, plán KPP, harmonogram dokončení KPP Žamberk. Návštěva u předsedy náměstka 

vlády Kopeckého: záležitost výstavby kolejí a školy, rozmanitosti o škole a zemědělství – 

živá beseda (Šindelář, Hrubý, Špirk). Studium klasifikace půd. 31.1. Na MŠ schůze 

subkomise pro perspektivní plán odborníků v zemědělství (předsedal) - pokračování. 
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Únor 1958 

1.2. Hořejšové dána kniha a kytka (odchází do důchodu po 50ti letech práce). 2.2. Zpráva o 

činnosti v r. 1957 pro předsednictvo ČSAZV. 3.2. Příprava projevu k zahájení přípravného 

kurzu na VŠS /vysoká škola stranická/ pro stranické pracovníky ke studiu na VŠ: hlavní 

projev Hendrych (Ježdík, náměstek Hučko, Urban, Havlín z ÚV, Hyška z VŠCHT). Pak 

beseda s pracovníky (společná pro chemii a agronomy – můj projev). 5.2. Beseda o únoru na 

VŠZ na plenárce ČSM V. ročníku MF. V ČSAZV schůze I. odboru (zprávy o činnosti 

ústavů). 6.2. S Červenkou příprava konceptu zprávy pro subkomisi pro plán potřeby 

odborníků v zemědělství. Článek o únoru na VŠZ pro redaktora Hájka (ČTK). 7.2. Na VR AF 

habilitace Foltýna. Schůze komise ČSAZV (70. narozeniny akad. Nováka). 8.2. Porada 

Šindelář - Franta (na chvíli Junek, pak Ledl) - hlavně případ Semecký a Zajíc, Figala. 

Jazyková zkouška aspiranta Titla (němčina, ruština). Poslední konzultace DS tříletého PEF. 

9.2. Dopis Pilátovi – placení příspěvků MPS /mezinárodní půdoznalecká společnost/. 

10.2. Odjezd autem do Liblic (Foltýn, Špaldon): obvyklý program školení – přednáška (úloha 

osobnosti a mas), odp. seminář v kroužcích, diskuze v plénu. Po svačině procházka, po večeři 

beseda. 11.2. Ráno odjezd do Prahy (Špaldon, Scholz). Na MŠ subkomise pro perspektivní 

plán potřeby odborníků v zemědělství. Večer odjezd na Mělník, chvíli v zámecké vinárně, 

k 19. hod. v Liblicích. 12.2. Dopoledne přednáška o kolonializmu. Po večeři dobrá beseda. 

13.2. Přednáška o mezinárodní situaci po XX. sjezdu, seminář, diskuze v plénu. Po svačině 

procházka (Korf, Pelíšek), v 19:30 autem do Prahy. 14.2. Na MŠ porada s Červenkou a 

Trojanem, zasedání hlavní komise prorektora Brabce. Moje zpráva za subkomisi zemědělství 

– živá diskuze (počet pracovníků v zemědělství, mechanizace, zootechnika) – nové úkoly 

k doplnění materiálu. Na škole s Červenkou, posláno pro Loma, s ním a s Chalupným 

projednáno zdůvodnění počtu pracovníků v zemědělství a růstu produktivity. S Kmentem 

zdůvodnění potřeby mechanizátorů a MF. 15.2. Zasedání komise Brabec - spor o mechanizaci 

(většina komise pro připojení ke strojařině). V Pálfyovského paláci přátelský večer ministra 

MŠ s náměstkem ministerstva vysokých škol SSSR Stoletovem (biolog), dobrá beseda do 

01:30. 17.2. Vydavatelská rada ČSAZV (předseda Foltýn). 20.2. Na CZV KSČ (Semecký, 

Zajíc, Figala, Souček, další akční plán - Žďárský, Kác, Kubička, Skládal). 22.2. Telef. 

rozhovor se Semeckým (Holice) - dověděl se, že u nás nebude přijat. 23.2. Na školu, odchod 

na Letenskou pláň - přehlídka milicí a útvarů vnitřní stráže. 24.2. V hotelu Internacionál – 

školská oslava Února (projevy já a Vohryzek), malá kulturní vložka. V ČSAZV oslava 

Vítězného února (Koťátko, Klečka dostal dnes Řád práce). 25.2. Studium disertační práce 

Sirového (i další dny). Na školním statku v Červeném Újezdě porada o kádrových opatřeních 

ve vedení statku (Franta, Rajnoch, Števko) se zástupci výboru KSČ, ROH a MNV (Špirek). 

Učiněna definitivní usnesení, k provedení ustavena komise. Návštěva Myslivečka u mne – 

žádal o auto na zítřek pro odvoz nemocných dětí z Bedřichova u Janova (povoleno). 27.2. Do 

ÚKZÚZ k Damaškovi - zálež. Žamberk, KPP, aj. (Čaga, Andjelkovský), mezi tím beseda 

s Čudou. Na MZ k Pruckovi: uvolnění arch. dr. Nováka pro školu (není bez vyhlídek), jiné 

záležitosti VŠZ - plánování odborníků. 28.2. Porada se zástupci MŠ (Pěkný, Císař) o výstavbě 

VŠZ v Suchdole (Šindelář, Červený). Porada se zástupci MF (Mikan, Kment, Dvořák), 

situace na MF, diskuze o přičlenění k Fakultě strojnické ČVUT. 

 

Březen 1958 

1.3. Na MZ porada o inventarizaci půdy u ing. Bělského (Mařan, Damaška, Hamerník). 

U arch. dr. Viktora Nováka, vedoucího hlavní správy pro zemědělské stavby – jednání 

o suplování zemědělských staveb v letním semestru (za Součka) a event. přestup na VŠZ - 

celkem kladně (plat?, habilitace?). Na rektorátě návštěvy: Zajíc, Figala, případ Husové na 

katedře chemie. 2.3. Neděle, celý den doma – studována disertační zpráva Sirový, závěrečná 

zpráva Špička (stupnice obtížnosti orby). 3.3. V Průmstavu (Šindelář, Červený) jednání 
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o přijetí stavby kolejí za 5 mil. Kčs, odmítli, nejvýše za tři a půl mil. Po 12. hod. na škole. 

Zajíc (s Frantou a Vohryzkem) - vyřízeno. U Kroulíka - záležitost Figala - totéž s Kudrnou. 

15:30-18:00 první schůze poroty soutěže na VŠZ Suchdol (otevření návrhů) – Koukal z MŠ. 

4.3. Na MŠ (Červenka, Trojan) projednání nových materiálů z komise Brabec. 5.3. Na FV 

KSČ kádr. otázky (akční plán) kat. chemie, biologie a výroby rostlinné. Připomínky 

k materiálu komise Brabec. 6.3. Zkoušky půdoznalství DS III. Eko. MŠ – porada s Golovinem 

o veterině (Červenka). 7.3. Návštěva Špaldon – porada ke zprávě komise Brabec. 

8.3. Sobota – dokončeny připomínky ke zprávě komise Brabec. Konference OV KSČ Praha 6, 

v neděli pokračování. 10.3. Porada se zástupci MF (Šulc, Hrubý, Neubauer, Kadlec). S Jurčou 

rozvrh DS v letním semestru. 11.3. Přednáška půdozn. II. roč. Agro, porada štábu CO. MŠ – 

návštěva u náměstka ministra Klasny (Šindelář, Červený), včasné dokončení dokumentace 

Agroprojektem. 12.3. Se Šindelářem a Červeným u ministra staveb Berana - intervence o 

Průmstav /zapojení Průmstavu do stavby VŠZ v Suchdole v požadovaném rozsahu/ (snad 

úspěšná). 13.3. Přednáška - prof. Hesse z Lipska o vodním hospodářství rostlin a diskuze. 

S Jurčou pohovor o záležitostech Čaga – Damaška, autem do předsednictva Ústřední 

zemědělské sekce (Mališ). Večer do Národního divadla (balet Slovanské tance) – prof. Hesse, 

prof. Gregor, doc. Uhlíř. 14.3. Porada se Smolákem - záležitost Žďárský, Krajícová, tajemník 

fakulty, výměna Doležalové. 15.3. Porada s asistenty (Jurča, Pavel) – revize lístkového 

katalogu knih. 16.3. Neděle – příprava oponent. zprávy o kandidátské práci ing. Sirového. 

17.3. V internátu na Vyšehradě – přehlídka projektů – schůze poroty k posuzování návrhů na 

VŠZ. 20.3. Odjezd autem do Brna (Pavel, Jurča, Damaška), zastávka u Devíti křížů, ke 14. 

hod. v Brně. /Zasedl za předsednický stůl vedle předsedajícího akad. Nováka, chvíli si zdříml 

schován za zelenými brýlemi, po probuzení ukončil jednání komise, Novák s pochopením 

souhlasil./ 21.3. Půdoznalecký seminář (můj referát, předsedal jsem a uzavíral). Po 15:30 

odjezd z Brna, večeře Litomyšl, před Prahou silně zasněžená silnice, k půlnoci doma.  

22.3. Sobota – aktiv rektorů a předsedů ZV ROH – ref. prof. Gala, můj diskusní příspěvek. 

Autem na školu – první konzultace DS II. roč. zoo. 23.3. Neděle – celý den doma, unaven, 

polehával, přehlídka došlých spisů, některé vyřízeny. 

25.3. Přednáška půdoznal. II. Agro, porada Jurča (cvičení), večer studium materiálů pro 

zítřejší celostátní poradu rektorů na MŠ. 28.3. Schůze katedry. Večeře, naprostá nechuť 

k práci. 29.3. DS Eko II. (úvodní přednáška), odp. DS II. ročník Agro, materiál pro komisi 

Brabec, autem domů, velmi unaven. 31.3. Na MŠ komise pro perspektivní plán odborníků 

(Brabec – mechanizační fakulta zůstane u nás, veterina Košice a fakulta všeobecného 

zemědělství v Brně). Hlášení pomoci hospodářských ministerstev VŠZ pro MŠ. 

 

Duben 1958 
1.4. Přednáška půdozn. II. Agro. Plenárka KSČ Agro (můj referát o obvodní konferenci). Na 

MV KSČ aktiv rektorů, děkanů a kádrových pracovníků k přijímacímu řízení a k prověrkám. 

2.4. Rektorát ČVUT - pedagogické kuratorium pro kurzy vybraných stranických pracovníků. 

Na Vyšehradě porota k návrhům na VŠZ /v Suchdole/. 3.4. Zelený čtvrtek – Hradec Králové 

porada na KNV: náměstek Herst, referent Břestovská a Svoboda - nábor na VŠZ, otázky 

mládeže a kulturně osvětové práce na vesnici, žádost o zapůjčení výstavy k 50. výročí VŠZ. 

Značný zájem o tyto otázky a iniciativní návrhy k jejich řešení. Po 16. hod. do Litomyšle. 

Silné nachlazení, bolesti kloubů, zvláště loket levé ruky. 4.4. Velký pátek – do Pardubic na 

KNV - jednání jako v Hradci (Kruml, Šonský, dr. Šefčík), ne tak agilní jako v Hradci, více 

stížností na obtíže, méně iniciativy k řešení. Odjezd po 13. hod. – chvíli zastávka v lese u 

Vyžlovky – kočičky, po 16. hod. doma. 5.4. Bílá sobota – na škole porady a návštěvy: Štěpán 

za SÚP (plán rozvoje zemědělství do roku 1975). Janovský (návrh na spojení ÚLPA 

s půdoznaleckým oddělením VÚRV, metodické vedení Damaška). Kment, Neubauer - 

instrukce pro zájezd na KNV Jihlava a Brno - nábor pro MF. 7.4. Pondělí (velikonoční), 
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děkovný dopis Kahudovi, text pro rozhlasový rozhovor o studiu na VŠZ. 8.4. Celý den na 

katedře. Redakce referátů ze semináře komise půdoznalecké, projednáno se Zapletalem 

vydávání referátů.  

9.4. Se Šindelářem na Vyšehradě na zasedání poroty pro návrhy na výstavbu školy (večer 

autem domů – vezl Čermáka, Červeného a Šindeláře). 10.4. Do Slovanského domu na 

celostátní seminář (referent Barák), odpoledne diskuze. 13.4. Neděle – studium a připomínky 

k novelizaci směrnic o habilitačním a konkurzním řízení, odpoledne s Mářou procházka 

Prahou. 14.4. V ČSAZV u Zapletala odevzdány rukopisy z 1. semináře k rozmnožení. Porada 

s Damaškou, Němečkem, Jurčou, Pavlem - dokončení KPP Žamberka, půdoznalecký seminář, 

cesta do Moskvy. 15.4. V ČSAZV zahájení porady o mičurinské agrobiologii (ref. Klečka, 

Fábry, Petr - ze SSSR Stoletov a Majsurjan). Do přípravky vybraných stranických pracovníků 

na VŠS - hospitace na biologii (Vančurová) a beseda s kurzisty. Na Vyšehradě porota návrhů 

na VŠZ - vyhlášení cen a odměn. 16.4. Na MŠ schůze státního výboru pro vysoké školy 

(SVVŠ) - dostal dekret. Na školu – chvíli pohovor s arch. Dr. Novákem. Na katedře výroby 

rostlinné oslava 60. nar. Kunze. 18.4. Pohovor s Jurčou a Sovovou, s prof. Žďárským, pak 

s Kutáčkem - odchody. Bez oběda – nevolnost.  19.4. Krátký pohovor se Smolákem (stížnost 

na Kudrnu). Zkoušky, konzultace a přednášky. 21.4. Autem na zahraniční odbor MŠ u 

Hitschmannové - zájezd do Moskvy, pak u Červenky – materiál pro schůzi o učebnici chemie. 

V ČSAZV porada o učebnici chemie - Hrdá, Žďárský, Trojna, Marek (Brno), Veselský 

(Nitra). Večer ve škole porada Damaška, Jurča - Žamberk, seminář.  

22.4. Červenka (MŠ) - Koulová aj. z fak. Eko (Chalupný) - porada k učebnímu plánu studia 

vybraných stranických pracovníků. 23.4. Na MŠ komise expertů - učebnice, učební plán pro 

studium vybraných pracovníků KSČ. Večer studium zprávy o plnění usnesení X. sjezdu KSČ 

o zvýšení zemědělské výroby (ministerstvo státní kontroly). 24.4. Porada Chalupný, 

Mysliveček - převod Loma z VŠCHT k nám. 

25.4. K Zlaté huse na oběd, závěrečné zasedání poroty k posouzení návrhu na VŠZ (na 

Staroměstské radnici). 26.4. V ÚKZÚZ pracovní skupina KPP - schválení zprávy Žamberk, 

výklad Němeček, Damaška. 27.4. Neděle – oblačno, dešťové húlavy, chladno. Přípisy 

v záležitosti vyslání Damašky do Moskvy (Pěkný, Kunz). 28.4. Půdoznalecký seminář (vedl 

s Němečkem), s Damaškou u Fořta: přímluva za cestu do Moskvy. 30.4. Autem k náměstkovi 

Hučkovi (MŠ): zahájení výstavy projektů na stavbu VŠZ bude 6. 5. v 17 hod., záležitosti 

výstavby kolejí. Na Hradě vyznamenávání nejlepších pracovníků a recepce (Klečka, Kunz, 

Bidlo, Sedlák, Krutina - Kopecký, Kahuda). Do hotelu Internacionál (Dejvice) - večer 

vzorných pracovníků (projev, rozdání diplomů, knih a odměn – tanec, nechuť k jídlu.) 

 

Květen 1958 
1.5. Autem s Mářou na školu (sraz v 6:30), průvod Prahou se školou, doma velmi unaven. 

Večer studium zprávy k okresu Žamberk. 2.5. Do rozhlasu - natáčen rozhovor o studiu na 

VŠZ. Namožený kotník levé nohy. 3.5. Ráno odvolací komise, přednáška DS zoo. Dokončení 

referátu pro Moskvu.  

4.5. Neděle, pracovní den. V 6 hod. odjezd do Bratislavy, dále do Smolenice (oběd). Společné 

zasedání SVVŠ se slovenským výborem pro vysoké školy. Autem do Bratislavy, večer beseda 

do dvou hod. (Pírko, Červenka aj.). 5.5. Celostátní porada rektorů na Komenského univerzitě. 

Zastávka v Litomyšli, doma před 22. hod., velmi unaven. 

6.5. Přednáška půdozn. II. Agro, na oběd domů (střevní potíže, chvíli odpočinek), ve 14:30 ve 

škole porada Štika, Pospíšil a Řezníček (přednášky matematiky a fyziky v kurzu pro stranické 

pracovníky). Ve Staroměstské radnici zahájena výstava návrhů na stavbu VŠZ /v Suchdole/ 

(projev Kahuda, Čermák).  

7.5. Přípravy na cestu do Moskvy: na VB odevzdána legitimace, na zahraničním odboru MŠ 

vyzvednuty pasy a letenky pro mne a Nováka. 8.5. Čtvrtek: u mne zástupci CZV KSČ 
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(Vohryzek, Pechač, Ledl) - spolupráce vedení školy s CZV. Návštěva Damaška, Němeček - 

mapa Žamberk pro Moskvu. Do Suchdolu k Jurčovi, marně sháněn rukopis referátu pro 

Moskvu. 9.5. Svátek Osvobození. Vyřizování spisů a revize zápisu VR VŠ. Autem na Hrad 

(s Mářou) – recepce do 23 h. (nechutenství, málo jedl, ani víno nechutnalo), doma autem 

ve 23:30, unaven.  

11.5. Neděle – dobalení věcí na cestu. V 9 hod. k hotelu Slovan, vyzvednut Novák, na letiště. 

Klidné odbavení, před 11:30 odlet TU - velmi klidný let (8-10.000 m výška), v Moskvě 

v 13:45 (15:45 moskevského času). Na letišti Gorbunov, Boris - náš průvodce (neumí ovšem 

česky). ZIMem do města, projížďka Moskvou, ubytování v Leningradském hotelu. 

S Novákem počítali jako s delegátem, se mnou snad ne. Očekávali Jurču a Damašku. Novák 

dostal 1225 rublů, já zatím nic. Nevalná nálada z celé organizace, v lednu 1956 byla lepší. 

Novák otráven jako obyčejně, jel by nejraději domů. Vybalení věcí, čekáno na Borise s penězi 

v hale - marně. Večeře v restauraci Leningradu s Ehwaldem a Kaschem (NDR). Napsáno pár 

lístků, v noci hluk z ulice (vlaky atd.). 12.5. K osmé hod. pro Nováka, připravil si projev 

k zahájení. Ráno snídaně v restauraci (Ehwald, Kasch, Dobrzansky, Tomaszewski). Odjezd 

autobusem na Biologicko-pedologickou fakultu Lomonosovovy univerzity (LU). Zahajovací 

zasedání podle programu (skoro hodinová přestávka). Zounovi dán můj referát, zařadí ho do 

sekce (sdělí zítra). Po 19. hod. s Novákem a Straňákem (přišel za námi - v pondělí 19.5. 

obhajuje kandidátskou disertaci), s ním projížďka metrem, po 20. hod. na večeři v hotelu 

Leningrad. Boris mi dal 1225 rublů po návratu ze zasedání. 13.5. Po 9. hod. odjezd na 

Biologicko-pedologickou fakultu (LU) - plenární zasedání, referáty podle programu. Oběd 

v menze pro profesory (10 rublů - nevalný), po obědě prohlídka půdoznalecko geografického 

muzea ve 24. patře LU. Po 17. hod. čaj v bufetu, rozhovor s Gorbunovem a Zounem. Večer 

zasedání, diskuze. Setkání s prof. Chromovem, ujednána schůzka na čtvrtek. Autobusem do 

hotelu Leningrad - večeře dobrá (Dobrzansky, Tomaszewski, Ehwald, Kasch, Cernescu). 

Zápis deníku. 

14.5. Holení (ekzém na bradě zlobí), nesnídal. V hale vyzvednuty pasy, převzaty letenky na 

letadlo na 24.5. v 17:50. Autobusem na LU. V sekci pro rajonizaci přečten můj referát, jeden 

dotaz od agronoma z Moldavské republiky Andrjušenka, pohovor s ním. Čaj v bufetu, oběd 

v menze LU (nechutnal mi), 16 – 17 h. sekce geneze a klasifikace. Autem do hotelu, po 19. 

hod. do Bolšovo teatru „Eugen Onegin“ (dobré), metrem do hotelu. 15.5. Na LU se k nám 

přihlásili dva studenti z Timirjazevky (Sklenák z Brna a jeden Slovák) jako tlumočníci. Na 

sekci rajonizace a bonitace Sklenák přednesl moji odpověď k dotazu k mému referátu. Ve 14 

hod. přišel pro nás Chromov, pozval nás k sobě do bytu (staroruská rodina, Novák líbá ženě 

ruku - posezení, v tom si libují). Večer prohlídka meteorologické observatoře, pak zpět do 

bytu na čaj, po 19:30 autobusem do hotelu Leningrad. Podle sdělení Kasche velmi živá a ostrá 

diskuze v sekci rajonizace a bonitace (utkání půdoznalců s ekonomy - tušil jsem to, chtěl jsem 

tam jít). 16.5. Na LU na zasedání sekce pro rajonizaci a bonitaci půd, zájem Ukrajinců o náš 

systém výzkumu půd. Autobusem do Půdoznaleckého ústavu Dokučajeva. Přátelská beseda a 

porada zahraničních účastníků a vedoucích sovětských pracovníků (vedl Tjurin) o 

konferencích a mapě půd Evropy a Asie. S Novákem večeře, ostatní v loutkovém divadle 

Obrazcova, Tomaszewski nemocen. 17.5. (Sobota) V 9 hod. na Timirjazevku, prohlídka 

Viljamsova půdoznaleckého muzea. Setkání s Panešem, plastický film (cinorama, skvělé). Po 

19. hod. na závěrečnou společnou večeři k ukončení 1. části sjezdu. Jmenováni čestní členové 

půdoznalecké společnosti SSSR: Novák, Tomaszewski, Stranski (Bulhar), Dimo (SSSR). 

Banket ve starém hotelu Grand. 18.5. V 9 h. odjezd na zemědělskou výstavu, zběžná 

prohlídka (s Dobrzanským ochutnávání arménských koňaků, trochu nevolnost - po koňaku 

zlepšení). Ve 14:30 na velkém stadionu v Lužnikách: mezistátní utkání SSSR-Anglie (1:1, 

nikoli zvláštní hra). K 19. hodině v hotelu, večeře s našimi: prorektor Brabec a Neuman a 

prof. Čermák z ČVUT, rektor bratislavské techniky Šišolák. 19.5. Snídaně v pokoji (čaj, bílý 
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chleba), k 9. hod. schůzka s Novákem v hale, s ním ještě snídaně v restauraci hotelu. Se 

Sklenákem taxíkem na Timirjazevku, pohovor s prorektorem Jegorovem (rektor Loza 

v zahraničí), pak u doc. Gunara: prohlídka laboratoře umělého klimatu, cvičebny studentů, 

pohovor o Kupkově aspirantuře, otázky fyziologie rostlin a biochemie. Pozval Gunara k nám 

na VŠZ aspoň na tři měsíce. V poledne na agronomické fakultě - pohovor s děkanem 

Majsurjanem. V 13:00-16:45 přítomni na VR fakulty při obhajobě kandidátské disertační 

práce aspiranta Straňáka. Můj a Novákův projev - přijaty velmi srdečně, jako vůbec naše 

účast na vědecké radě. Dopoledne hotel Leningrad, večeře s Panešem, zpět na Timirjazevku - 

oslavy Straňákovy kandidatury (Jegorov, celá katedra, aspiranti jiných lidově demokratických 

států, samé projevy). Novák odjel po 22 h., zůstal jsem do konce (zpěv, tanec, pak chvíli na 

internátě u polských manželů - aspirantů).  

20.5. Zabalení kufru, uložen v úschovně hotelu Leningrad. Výjezd z Moskvy třemi velkými a 

jedním malým autobusem (směr Tula). Novák zůstal v Moskvě s Tomaszevským. Po cestě 

oběd (nevalný), výjezd k profilům, podle sovětské klasifikace šedé lesní půdy, podle nás 

podzolované hnědozemě, nebo podzolodrnové. Večer odjezd do Tuly, ubytování v hotelu 

Moskva (slušné), večeře v restauraci dělnického domu (dobrá). 21.5. Snídaně, odjezd do Jasné 

Poljany - Tolstého dům, mohyla, literární muzeum, oběd v dobré restauraci. Před Plavskem 

obhlídka dvou profilů (černozemě opodzolované /?/). Ubytování v Orlu, večeře dobrá. 

Seznámení s půdoznalcem z Kazachstánu. 22.5. Exkurze Orel - Kursk, zastávka za Orlem u 

sprašové stěny, cestou dvě kratší zastávky. Ubytování v Kursku s prof. Prostakovem z VŠZ ve 

Stalingradu. V Kurské rezervaci informační přednáška o vegetačních a půdních poměrech, 

prohlídka čtyř profilů na luční stepi (kosená celina), návrat do Kurska. 23.5. Odjezd opět do 

Kurské rezervace, prohlídka tří profilů v řídkém listnatém lese. Studený oběd ve stanici (sýr, 

bílý chléb, čaj), odpoledne procházka po lese s Dobrzanským, pak beseda s Rodem. Kursk, 

večeře, v hotelu pas, lístek na dráhu. Odjezd vlakem v 21:40 v oddělení s Dobrzanským, 

Filipovičem a Pavičevičem (Jugoslávci). 24.5. Příjezd do Moskvy ve 12:50 hod. Taxíkem 

s Dobrzanským do hotelu Leningrad. Oběd s Novákem, Straňákem a Neubergem. Nákup 

dárků (sobě hodinky za 445 rublů, Máře kosmetika). V 15:30 odjezd na letiště (Straňák, 

Neuberg, Boris), přílet do Prahy v 18:30 přesně dle leteckého řádu. Na letišti Damaška a 

Němeček, autem na nádraží s Novákem, do bytu pro mapu Žamberka (dána Damaškovi).  

26.5. Na VB vyzvednuta občanská legitimace, na pasovém oddělení MŠ odevzdán pas. 

Odpoledne rozšířené kolegium rektora (děkani, proděkani, tajemníci fakult, zástupci KSČ a 

ROH) - úprava platů neučitelských sil v nové systemizaci. 

V úterý 27.5. s Mářou do ústřední laboratoře půdoznalství a agrochemie (ÚLPA) pro 

Damašku, odjezd Hradec - Žamberk, přesnídávka v hotelu. Na ONV Žamberk s funkcionáři 

okresu, referát já, Janovský, Němeček, Marek, Heřmanský, Damaška - odevzdání map a 

zprávy, diskuze. Oběd v hotelu, návrat na školu k 18:30. 

28.5. Aktiv s ministrem Kahudou o přijímacím řízení - na filozofické fakultě (rektoři, děkani, 

předsedové KSČ, kádroví referenti). Schůze PSVVŠ. 29.5. Exkurze do Krušných hor: 

v Teplicích sraz se zástupci rekultivačního střediska a s jinými odborníky z kraje. Objížďka a 

obhlídka různých typů výsypek, po obědě (slabý, opožděný) v Mostu, pak v lomu na 

kapucíny. Večeře a nocleh v Teplicích. Po večeři beseda se Stejskalem, Ryškou, Jonášem, 

Štruplem a dalšími. 30.5. Ráno v dole Obránců míru u největšího zakladače. Oběd 

v Litvínově, odpoledne vyjížďka do lesů - škody kouřovými plyny (do výše 800 m). Krátká 

zastávka v Teplicích - malá svačina a odjezd do Prahy, v 19:45 doma. 31.5. Porada 

s Němečkem - plán půdoznaleckého výzkumu a otázky jeho organizace. Odpoledne porada 

Červenka (MŠ), Vohryzek, Štika. Večer velmi unaven, naprostá nechuť k práci. 
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Červen 1958 

2.6. Pohovor Chalupný, Suchý - vysoká škola stranická (VŠS) požaduje Píče. Hospitace u 

přijímacích pohovorů. S Pavlem - vědecká činnost v půdoznalství. 3.6. Ráno ve stát. zeměděl. 

nakl. (SZN) ohledně revize překladu Fjodorov: „Půdní mikrobiologie“, celý den vyřizování 

rektorské agendy. 4.6. S Uhlířem do Kostelce nad Černými lesy: školení CO. 5.6. Kostelec - 

přednášky, skupinová příprava, diskuze, pak beseda v hostinci „Zelený dům“ (Wanner, 

Pěkný, Červený). 6.6. V pátek štábní a velitelsko štábní cvičení, pohovor o něm, můj stručný 

závěr a zhodnocení cvičení. V poledne odjezd do Prahy na zasedání VR, u mne Wanner, 

Šindelář, Jurča. Měli jsme jet do Červeného Újezda - odřeknuto pro úmrtí Špireka, bývalého 

předsedy ZO KSČ školního statku a předsedy MNV Červený Újezd. 7.6. Rektorská agenda, 

konzultace a přednášky. 8.6. Neděle - studium a revize překladu Fjodorov „Půdní 

mikrobiologie“. 10.6. Přednáška, porada se zástupci SÚP (Rufer, Štěpán) a zástupci fakult. 

11.6. Do SŠPVZ, chvíli na schůzi Ústřední zemědělské sekce. Pak na zasedání předsednictva 

SVVŠ. Vyjádření k překladu Půdní mikrobiologie. 12.6. Zkoušky, na katedře beseda k mým 

narozeninám. 15.6. Neděle – vyřizování spisů, kanoistické závody Císařská louka, doma lepší 

večeře (předvečer svátku), opakování org. chemie s Helenkou, napsán projev na zítřek. 

16.6. 60. narozeniny, na škole přijímání gratulantů. Slavnostní zasedání rozšířené vědecké 

rady s četnými hosty. Projevy Smolák, Vohryzek, Hurt, Ježdík, Klečka, Kroulík, Káš, Hampl, 

Korf, můj – velký úspěch. Večer v Lobkovické vinárně (Smolák, Kroulík, Kác, Korf, 

Svoboda, Zázvorka, Šindelář, Červenka, Stieber, Mářa a Helenka) - večeře a beseda do 24 h. 

17.6. Přednáška, v poledne do Biolog. ústavu ČSAV k akad. Málkovi s Pavlem, Němečkem, 

Damaškou: porada o komplexním průzkumu půd (KPP). 18.6. Poradní výbor pro školní 

statek, porada s děkanem Smolákem a tajemníkem Agro o obsazení děkanátu, hospitace na 

přijímací komisi fyto. 19.6. Jednání s Jurčou (přednášky DS Eko a řádného II. Agro), ve 14 h. 

na letiště – odlet do Bratislavy, příjezd do Nitry po 18. hod. Ubytován v koleji, večeře ve 

Stalingradu s Vášou, Rybáčkem a Vlkem, pak přisedl Hampl a později Špaldon - sdělil, že se 

mnou bydlí Baran z Košic a ing. Korin z Bratislavy, státnice skončí již v úterý 26.6.  

20.6. Na Kalvárii (fakulta Agro) vyzkoušeno osm kandidátů (SZZ), na večeři do Stalingradu 

(Hampl, Baran, Korin). 21.6. Sobota - vyzkoušeno pět kandidátů, Baran a Korin odjeli na 

neděli domů. Večeře s Hamplem a Křížem ve Slovanu, pak beseda „Viecha“, Slovan a v bytě 

obou do tří hod. 23.6. Osm kandidátů, večer do V. Bábu (Hampl, Kříž, Fridecký, Špaldon) - 

prohlídka vegetačních pokusů - tabák. 24.6. SZZ - čtyři kandidáti. Autem s Korinem na 

letiště, cestou proletěli bouřkou. 25.6. Na MŠ předsednictvo SVVŠ. 26.6. Na MŠ komise pro 

síť vysokých škol (prof. Zachoval). V Paláci kultury aktiv funkcionářů MV KSČ - referát o 

XI. sjezdu (ministr vnitra Barák). 

27.6. Na VR AF obhajoba kandidátské disertační práce Soukupa (školitel Kroulík). Pak 

beseda, návštěva u Jurči v Suchdole. 28.6. Dopoledne pohovory: Žďárský (výpověď 

v červenci), Kác (penze), Kubička (penze). Přednáška a konzultace DS II. Eko. 29.6. Neděle – 

odjezd Máři s Helenkou do Litomyšle – s nimi na nádraží, pak od 14 do 20 h. ve škole. 

 

Červenec 1958 
2.7. Na MŠ PSVVŠ, článek o mých šedesátinách pro „Vysokou školu“, zítřejší schůze - 

příprava pracovní skupiny pro KPP a půdoznalecké komise (Damaška, Jurča). 4.7. Na MŠ 

porada u ministra Kahudy, diskuze o zprávě MŠ o potřebě odborníků do r. 1980. 5.7. Sobota - 

aspirantská konz. Komár, konzultace DS, přednáška. 7.7. Zkoušky, porada se Štikou o 

přípravce pro vybrané stranické pracovníky. 8.7. Posudek diplomové práce J. Kozáka. Beseda 

Jankovský, Krilek, Špirk - malá oslava kandidatur. 9.7. Na MŠ Kahuda - PSVVŠ. 10.7. Ráno 

na staveniště do Suchdolu (Šindelář, Červený, Petr). V ČSAZV XIII. valné shromáždění (ref. 

Klečka, Mařan, Vlček). 11.7. V ČSAZV dopoledne rozšířené zasedání I. odboru, odpoledne 

plénum - zprávy předsedů odborů a ústředních komisí, závěr Klečka, usnesení. 12.7. Krátká 
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hospitace u zkoušek u Jurči (zkoušel za mne), pak pohovor s ním hlavně o personálních 

otázkách učitelských sil. 14.7. Zkoušky, studený oběd z bufetu, u státnic Hlůže, Kozák 

(oponent diplomové práce). Velmi unaven. 

15.7. Na MZ u Ožany - porada o úkolech VŠ k usnesení XI. sjezdu (Hübl, Korf). Autem do 

menzy na Albertov - beseda s exkurzí studentů z NDR (agronomická fakulta Neu 

Gattersleben), velmi dobrá. 16.7. Ráno na MŠ PSVVŠ. Autem do fyzikálního ústavu - 

s Valouchem a Zachovalem do Jíloviště, hotel Hubertus. Porada s prorektorem Brabcem o síti 

VŠ (pro komisi Zachovala). Do Budňan k Dohnalovi, setkání s Pfeffrem a švýcarským 

entomologem, pak Vintika s paní a dvěma Maďary (Výzkumný ústav kvasný), dobré 

posezení, na večeři v hotelu Vltava - Zbraslav. 17.7. Na MŠ komise Zachoval - síť vysokých 

škol. Na škole porada se Štikou - přípravka stranických pracovníků. Kolegium děkana fak. 

Agro (pers. záležitost, plány fak. Agro pro Úvodní projekt). Chvilku u státních závěrečných 

zkoušek AF. S prof. Žďárským (a Šamořilem) schválení rozvázání pracovního poměru. 

Návštěva prof. Bílka - blahopřání k šedesátinám. 19.7. Na ONV 11 dáno potvrzení o Helence 

pro důchod. Zk. II. Eko DS. Po 14 h. odjezd autem ze školy – Velda a Kudrna odvezeni do 

Suchdolu, po té do Litomyšle. 20.7. V Litomyšli chvíli u Hvězdy, pak plovárna (četl 

Remarqua). 21.7. Po 18. hod. odjezd do Prahy. 22.7. Rozšířené kolegium rektora - proděkani, 

Červený, plochy fakult VŠZ atd. Ve vinárně Bystrica večírek s I. skupinou vybraných 

stranických pracovníků (po zkouškách - beseda do 3 hod.). 23.7. Na VŠS hospitace u zkoušek 

II. skupiny vybraných stranických pracovníků. Vinárna Slovanský dům – večírek II. skup. 

(Káš, Štika, Zázvorka) do tří hod. 24.7. Večírek absolventů PEF (Lom, Neumann, Ledl) - 

šampaňské, pak Barberina (do 3 hod.). 26.7. U mne Čínská delegace družstva, které má 

družbu s JZD Vinařice (náměstek ministra zemědělství, dva vědečtí pracovníci, předseda 

čínského družstva), s ní do Karolina (promoce PEF a 2x AF). Na Albertově rozloučení 

s exkurzí studentů z NDR. 

27.7. Neděle: Školení v Kostelci nad Č. lesy - zahajovací plenární zasedání - Mareček, úvod, 

Manďák organizační záležitosti. Ve věžní světnici Reimoser (prorektor AMU), Křístek 

(děkan UP Olomouc), Holas (psychologie?), Šmíd (stroj. - matem.) - dobrá parta. 28.7. 

Zaměstnání podle programu: Auersperg - mezinárodní situace, 10:00-12:30 diskuze ve 

skupině. Po obědě volno do 16. hod., 16-18 diskuze s referentem. 20:30-22:30 kino 

(20.7.1944 atentát na Hitlera). 29.7. 8-10 přednáška - revizionizmus (ref. Zelený). Večer 

posezení s partou v Zeleném domě (zpěv při kytaře – Křístek). 30.7. Ráb - třídní přeměny, od 

11 do 12 h. diskuze v kroužku. Po obědě studium materiálů (v aleji u kostela). 16-18 diskuze 

v plénu. 31.7. Přednáška kulturní revoluce, hlavně v umění (Pelíšek), diskuze v kroužku a 

odpoledne v plénu. Večer dobrá beseda v hostinci u Flieglů. 

 

Srpen 1958 

1.8. Pátek: místo Štolla přišel Č. Císař - politická a ideologická práce strany mezi inteligencí. 

Situace na Blízkém a Středním východě. Pak zpěv na verandě (vichřice, bouřka). 2.8. 8-10 

přednáška Brabec - rozvoj průmyslu (předsedal jsem), 10-11 svačina, 11-13 diskuze (řídil 

jsem). Oběd (kachna). Se Stiebrem do Prahy, s ním rektor Kožoušek, Bureš - děkan lékařské 

fakulty Plzeň, Ostrovská - ředitelka fakultní nemocnice Praha.  

3.8. V 19:20 odjezd do Kostelce, návrat ostatních z výletu. 4.8. 8:30 -10:30 přednáška (Papež 

z ÚV) - organizace školství, beseda k referátu a o členství studentů v ROH. Po večeři bio - 

Konec Hitlerův. 5.8. Normální program: 8-10 politicko výchovná práce na VŠ (Trávníček), 

10:30-12 diskuze v kroužku (vedl jsem místo Křístka), 16-18 diskuze v plénu. Večer posezení 

v Zeleném domě (zpěv). 6.8. Přednáška úkoly ČSM (Šmídák), diskuzi v kroužku jsem vedl 

místo Křístka, 16-18 diskuze v plénu. 19:30-22:00 referát a diskuze o ROH na VŠ (dr. Šeldr) - 

diskuze živá, většinou zaměřená proti ROH, zvláště proti práci studentů v ROH. 7.8. Diskuze 

k práci strany v plénu, hlavně k právu kontroly, porada s Kožouškem a Nyklem - zpráva pro 
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ÚV (státní výbor, komise expertů). Příprava večera na rozloučenou (já, Reimoser, Křístek, 

Manďák) - dokončeno u Manďáka. 8.8. Přednáška o práci stranických organizací na VŠ a 

plánu rozpracování XI. sjezdu pro VŠ. V 18 hod. večeře, po 19. hod. večer na rozloučenou 

(program hlavně naše skupina, moje vystoupení v částečném ženském převleku: balada o bílé 

paní a vedoucím školy, text Reimoser, melodie Golem - velký úspěch, dokončení u 

Manďáka). 9.8. Po snídani hodnocení školení v kroužcích. Přijel Stieber se Štikou, Křístek a 

Reimoser zavezeni do bytů. Ke 12. hod. na škole. Ve 12:45 (doma vzaty některé věci) odjezd 

do Litomyšle. 10.8. Neděle - Litomyšl - v Panské zahradě na operetě „Hrabě Luxemburk“ 

(pražské operetní divadlo „Fidlovačka“). Studium materiálů k síti VŠ a kontrola plnění 

usnesení ÚV o vysokých školách. 16.8. Revize závěrů VR VŠ, pak na plovárně pro rodinu. 

17.8. Dokončení revize zápisu VR VŠ, s Milenou a malým Jirkou na plovárnu, pak na fotbale 

Litomyšl-Slatiňany 2:1. Mám letos špatnou dovolenou pod stálou tíhou pomyšlení na 

nesplněné úkoly. Do práce se musím nutit, a když nedělám, jsem rozladěn, co bude, když 

nebudu mít hotové úkoly pro komisi Brabcovu a Zachovalovu. 18.8. Vyřizování záležitostí 

katedry (aspiranti, politická činnost katedry). Příprava materiálů o síti VŠ. 19.8. Úterý na 

plovárnu, večer pozorování družice, studium materiálů pro zprávu o síti VŠ, četl Toma 

Sawyera. 21.8. Pokračováno ve zprávě o síti VŠ, dokončena část zemědělská. Studium 

materiálů lesnických pro síť VŠ. 22.8. Přijel dr. Stojanovič (z agronomické fakulty 

v Bělehradu), průvodce naší exkurze loni v Jugoslávii, letos u nás s výpravou studentů 

z Jugoslávie. S ním Kalous - přivezl je Tenkrát /řidič/. Procházka městem, oběd ve Hvězdě. 

Ve 12:45 výlet autem: Budislav, Proseč, Polička, Svitavy, Opatov, Semanín, Kozlov chata, 

Pazucha, Litomyšl v 15:45. Dali jsme Stojanovičovi talíř s Litomyšlí - odjezd návštěvy do 

Prahy. 23.8. Hrál chvíli s malým Jirkou na dvoře kopanou, zpráva o síti VŠ lesnických. 

Návštěva u Lněničků v cihelně. 24.8. Dokončen koncept k síti VŠ lesnických, balení věcí, 

příprava na cestu. Po 17:30 odjezd (Stieber) přes Týniště s Milenou a Jirkou, zastávka u nich 

(láhev vína). Doma ve 22:30. 

25.8. Pondělí v Ruzyni ve VÚRV zasedání VR, obhajoba kandidatury Sirový (oponentura). 

Odpoledne závěrečná zpráva k dílčímu výzkumnému úkolu Špička a kolektiv „Výzkum vlivu 

přírodních činitelů na obtížnost orby“ (moje oponentura). 26.8. Telefonát s Khajlem - zahr. 

oddělení ČSAZV - odřeknut zájezd na půdoznaleckou konferenci Bukurešt - doporučen 

Němeček, Facek. U Kunze přímluva za Damašku - vyslání na konferenci do Krakova.  

27.8. V Kolovratském paláci (Růžový salonek) jsem dostal Řád práce od ministra Kahudy, 

beseda u ministra (s Mářou), dostal jsem také dekret rektorský. Přimluvil se za Pavla, aby ho 

MŠ poslalo do Krakova. Na škole - gratulační návštěvy.  

28.8. Na MŠ komise Zachoval, odevzdal jsem elaboráty o zemědělsko-lesnických školách, 

Brabec nepřišel, projednávaly se jen věci univerzit. V 17:45 do ČSAZV s Uhlířem - porada o 

agrometeorologickém pracovišti, výtky, že neplní své poslání, nakonec dohoda (zápis připraví 

Uhlíř). Na poradě přítomni Klečka, Koťátko, Lhota, Ryška, Uhlíř, já.  

29.8. Celkem neschopen soustředěné práce. Nevolnost a nervové vyčerpání. Prostudován 

referát Klečkův a Mařanova zpráva z XIII. valného shromáždění ČSAZV. Odpoledne 

s Červeným na staveništi v Suchdole (ing. Petr a ing. Kohout), stavba pokračuje dobře, 

v srpnu brigády našich studentů. Otázka vrchního a přímého investora technického střediska – 

zítra projednat se Šindelářem. Zpět na školu - porada s doc. Hrůzou: k usnesení XI. sjezdu o 

VŠ - aplikace na vodohospodářství. 30.8. Střevní potíže, nervově vyčerpán. Porada Červený, 

Šindelář: otázka investora, technického střediska a Červeného umístění a platu. Pavlovi a 

Zázvorkovi dáno doporučení pro Sborník ČSAZV k publikování práce (projednáno 

s Limaxem včera, také o publikování Žamberka). Odjezd se Žežulkou pro rodinu, ve 

Vysokém Mýtě porucha diferenciálu (marně sháněna možnost správky). Do Litomyšle odjezd 

autobusem. Po 18. hod. na nádraží, návrat do Prahy. 31.8. Neděle: studium materiálu a 

začátek připomínek k usnesení XI. sjezdu o vysokých školách. 
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Září 1958 
1.9. V ČSAZV schůze pracovní skupiny pro KPP: projednány organizační směrnice, zajištění 

půdoznaleckého výzkumu, metodické zajištění a stručná zpráva o Žamberku. Určen termín 

příští schůze komise (3. a 4. října Bratislava). Po 14 hod. na poště (Chlumova 23) pro penzi 

(za tři měsíce), na školu. Kalous (zájezd do NDR), Fábry (cesta do Habeše). Od 19 hod. 

rozpracování výsledků XI. sjezdu pro VŠ zemědělské a lesnické. 2.9. Uhlíř předložil koncept 

návrhu o agrometeorologickém pracovišti pro ČSAZV - schválen. Na MŠ SVVŠ: porada 

Janíček, Bidlo, Kadlec. Janíček podá jen informaci o došlém materiálu, rovněž dokument 

o vědě nemohl být připraven. Autem na školu, uspořádány věci, Wannerovi dán zprošťovací 

dekret z proděkanování, slíbeno jmenování do VR MF a VŠZ. Domů, balení zavazadel. Ve 

22:35 nástup do vlaku – odjezd se studenty do NDR, k půlnoci v Děčíně. 3.9. Po 3. hod. 

v Drážďanech, uvítání s kytkami, zástupce ředitele Schieferdeckel, Sandtner (vedoucí pražské 

výpravy) a Adler (hospodářská správa). Sezení v restauraci (do 6. hod. se nesmí čepovat pivo, 

aby se nestahovali v nádražní restauraci noční ptáci). V 6:05 odjezd rychlíkem přes Lipsko a 

Halle do Köhlen (cestou přesnídávka ve vlaku), autobusem do zámku Neugattersleben (NGL), 

blízko Institut für Agronomie (asi jako naše samostatná fakulta agronomická). Po večeři 

projev Buchwalda (polit. ek., proděkan a můj), pak beseda, víno, zpěv do 22:30, spát, velmi 

unaven. 4.9. Pěšky do Institutu (vedoucí prof. Obendorf t. č. v SSSR), patří Akademii 

zemědělských věd. Dobrý informativní výklad o organizaci a úkolech ústavu (dr. Ragaller), 

krátká obhlídka komplexu ústavu, pak prohlídka novostavby zemědělské školy (pro 500 stud. 

- investice 38 mil. marek). Ve 12 hod. návrat do NGL (svezli mne dodávkou). Odpoledne 

odchod na státní statek v místě, prohlídka statku a šlechtitelské stanice (hlavně pícniny) a 

zmrazovací konzervárny (zelenina, ovoce). Roční výkon přes 1600 tun, rozšiřuje se na 

dvojnásobek. Po večeři návštěva starosty NGL. Pak autokarem do ústavu pro šlechtění rostlin 

- mládežnický večer - velmi zdařilý. V 1 hod. návrat autokarem do NGL. 

5.9. Po vydatné snídani v 8 hodin odjezd do Zemědělské výrobní společnosti (LPG-

Landwirtschaftliche Produtktiongenossenschaft „Florian Geyer“ u Ascherslebenu). Prohlídka 

družstva ve výstavbě, velmi dobrý výklad vedoucího brigády (družstvo má 3 úseky 

komplexní, umístěné na různých místech), absolventa vysoké školy (tříleté) pro předsedy 

družstev v Meissen (Míšeň), pak prohlídka MTS (řediteli jsou absolventi zemědělsko 

ekonomické fakulty v Ascherslebenu (zum braunen Hirsch). Ve 13 hodin odjezd do Thale 

(v Harzu), návštěva divadla v přírodě „Žebravý student“ do 17ti hodin. Návrat do NGL. 

Po večeři posezení v jídelně se studenty (loučili se se studenty a kuchyňským personálem 

do 22:30). 6.9. Sobota – dlouhá jízda autobusem (asi 350 km) do Rostocku přes Stendal 

(prohlídka inseminační stanice Schwerin), oběd v Domě německo sovětského přátelství, 

procházka městem se Schieferdeckerem (zámek), zastávka na pivu s průvodci. Odjezd přes 

Wittenberg - Bad Doberan (krátká prohlídka katedrály), v 19 hodin v Rostocku. Ubytování 

v Odborné škole veterinární (Fachschule für Veterinärmedizin) - velmi dobré, ubytování pro 

sebe s koupelnou. Večer Kalous a Šíbl šli s průvodci, zůstal jsem doma. 

7.9. Odjezd do přístavu Rostock (výjimečně povoleno), pak odjezd do mořských lázní 

Warnemünde (lidové, jako naše Podolí). Výprava se šla koupat, strand /pláž/ volně přístupný 

bez kabin a vstupného. Sám jsem vystoupil na maják, pivo v jednom hotelu, pak malá 

procházka městem, na terase hotelu Kurhaus - psaní pohlednic. Četl usnesení konference VŠ 

NDR, pak procházky po strandu, městem zpět na strand. Před 19. hod. v Rostocku, naši 

průvodci nějak ustaraní. 8.9. Prohlídka zvěrolékařské kliniky (chirurgie), okresní, ale ve 

spojení se zvěrolékařskou fakultou univerzity. V městě nákupy, oběd ve škole, k 13. hod. 

odjezd do Warnemünde, ve 14:30 odjezd menší lodí k Feuerschiffu (majáková dánská loď, 

35 km od Warnemünde, rychlost jízdy 17,5 km/hod) a zpět. Moře až příliš klidné, viděli 

spoustu plujících lodí, návrat do Rostocku. Po 20. hod. do hotelu Nortland, v Ratskelleru, 

dobrá zábava skoro do 0:30, elektrikou domů. 9.9. Po snídani odjezd do Dummerstorfu, velký 
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Institut für Tierzucht Akademie zemědělských věd (VÚ zootechnický) - ředitel prof. Stahl. 

Dopoledne prohlídka ústavu: hovězí dobytek, prasata, ovce, pastviny, velká sušárna píce a 

obilí. Zápis do knihy návštěv. 

Po obědě geologicko pedologická exkurze, výklad dr. Reuter z půdoznaleckého ústavu 

univerzity Rostock, vede prof. Nehring. Reuter je příslušník západoněmecké školy. Prohlídka 

dvou profilů - hnědozem oglejená a drnopodzolová půda se značně kyselými horizonty, snad i 

oglejená. Pak Heiligendamm a Kühlungsborn (obojí lázně). Výklad morén, mořské abraze a 

klifu. Zpět přes Bad Doberan do školy Rostock. Po večeři taneční zábava našich studentů 

s posluchači odborné školy veterinární do 24 hodin. Otrava, žádná zábava. 10.9. V 8 hod. 

odjezd do Ahrenshoop, lázně na pobřeží Ostsee. Procházka po strandu, silnější vlnobití, 

někteří šli až 5 km k majáku. Zpět lesem s Adlerem. V 18:30 návrat na školu. 11.9. Zápis do 

knihy hostů Fachschule für Veterinär. Mediz., krátké rozloučení se zástupkyní ředitele a 

kuchyňským personálem. Po 6:30 odjezd do Oranienburgu, prohlídka koncentráku 

Sachsenhausen (je vlastně součástí Oranienburgu), pak oběd ve Fachschule für 

Landwirtschaft. Ve 14 hod. pokračováno v cestě přes Potsdam (objeli západní Berlín) do 

Werderu. Ubytování ve Fachschule für Gärntnerei (zahradnická) - pohromadě s Kalousem a 

Šíblem. Prohlídka malé botanické zahrady u školy (hlavně křoviny). Po večeři autobusem se 

studenty do Werderu (v hotelu Cloth hudba, tanec, pivo). 12.9. V 8 hod. návrat do Potsdamu. 

Procházka velkým parkem, prohlídka zámku Sanscouci. Pak posezení s Schieferdeckelem 

v restauraci „Zum historischen Mühle“, procházka parkem, k autobusu na náměstí. Projížďka 

městem s průvodcem, návštěva Cecilienhofu - postupimská konference, pak další prohlídka 

Malého parku (Mramorový palác), autobusem na náměstí. V 18 hod. odjezd do Werderu – 

školy. 13.9. Ve Werderu poměrně nejslabší ubytování a stravování i zájem o nás ze strany 

školy. Studenti si ale večer dost podebatovali s žáky zahradnické školy. Cesta na dálnici a po 

ní do STS Dobernitz. Výklad o organizaci a práci stanice a prohlídka (vedoucí agronom). 

Oběd, pomohl jsem při překladu dopisu z naší STS Horňátky (nabídka družby). Ke 14. hod. 

odjezd do Lipska. Nákupy a prohlídka některých expozic podzimního veletrhu (sklo, rádio, 

televize - skvělé, potraviny). Večer odjezd do školy pro odborářské funkcionáře 

v Güldengossanu, velmi dobré přijetí, ubytování (sám) i stravování. Příprava projevu na večer 

na rozloučenou.  

14.9. Neděle – v 8 hod. odjezd do Lipska, prohlídka pomníku národů (bitva s Napoleonem 

1813) jen z venku. Prohlídka muzea Georgi Dimitrova v budově bývalého říšského soudu. 

Prohlídka části lipského trhu ve Veletržním paláci. Ke 12. hod. odjezd do Wurzenu, oběd. 

Cesta do Míšně, ubytování v hotelu Hamburger (dobré, sám pokoj). Výjezd k hradu 

Albrechtov, prohlídka domů, pak procházka městem, zvláště podhradí (podobné Malé straně), 

večeře v Hochschule für LPG (VŠ tříletá pro předsedy družstev), ve 20 hod. návrat do hotelu. 

15.9. Pondělí odjezd na snídani do školy předsedů JZD, v 8:30 odjezd do Drážďan. Prohlídka 

Zwingeru, prohlídka galerie obrazů. Setkání s prof. Oberdorfem (později přišla i jeho paní) a 

doc. Ditmarem (společenské vědy). Večeře na rozloučenou, moje delší řeč česky a německy, 

krátká odpověď Schieferdeckera. Po 23:15 odjezd na nádraží, přesný příjezd i odjezd rychlíku 

z Berlína 23:58 (místa zajištěna). 16.9. Pasové vybavování v Bad Schandau a Děčíně, obojí 

hladce, příjezd do Prahy ve 4:45, domů elektrikou v 5 hod. Od 11:30 věd. rada fak. Agro – 

obhajoba kandidátské dis. práce ing. Petra, posezení na katedře výroby rostlinné (Smolák, 

Špaldon - rektor VŠP v Nitře).  

17.9. Středa – na škole agenda rektorská, ve 12:45 autem domů – zabalena zavazadla, odlet do 

Bratislavy, Špaldon, odjezd do Nitry, setkání s Hamplem a Křížem, po 23. hod. do postele 

(neurčité obtíže žaludeční – střevní). 18.9. Zahájení státních závěrečných zkoušek. 26.9. Po 

9:30 na katedru zeměděl. ekonomiky pro Hampla (byl na věd. radě školy) – s ním autem na 

Kalvárii – 10-12 h. přijímací zkoušky aspirantů: Sotáková (u mne) a Hraško (u Maláče). Oba 

výborně. Do 27. září vyzkoušeno 61 kandidátů, 1 neuspěl. Každodenní besedy s absolventy, 
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večery s Hamplem, Křížem a Kovinem. 27.9. Odjezd do Bratislavy - porada v SAV 

s aspirantem Komárem (plnění aspirantského plánu) a ing. Hraškem (realizace KPP, zájem 

ÚV KSS). Oběd v Břeclavi (nevalný), zastávka v Hradci, v 19:30 doma. 

28.9. Neděle – dopoledne studium materiálů k Zahajovacímu projevu na středu, po obědě 

13:45-17:30 procházka (Mářa, Jirka): Petřín, Kampa, Karlův most, Národní tř. – večeře. 

Doma od 19-23 hod. začátek konceptu projevu (Zemědělství). 29.9. Pohovor se Šindelářem, 

schůze katedry, 2 zkoušky půdoznalství II. roč. Agro, kolegium rektora, pak pohovor Ledl – 

Šindelář (stížnost fak. Eko na Frantu, odchod Dupalův), v 18 h. autem domů, 19-24 h. projev 

k zahájení (pročten projev Kahudův z 5.9.). 30.9. Ráno na školu – agentura rektorská, k 10. h. 

přiletěl Špaldon, pak autem domů – od 11 hodin do 3 hod. ráno projev na zítřek (46 stran 

rukopisu, celkem na projevu pracováno asi 26 hodin). 

 

Říjen 1958 
Středa: 1.10. V Obecním domě ve Smetanově síni zahájení školního roku 1958/59 (Fierlinger, 

náměstek ministra Trnka), můj projev. Na MŠ zasedání SVVŠ - diskuze k závěrům XI. sjezdu 

KSČ o vysokých školách. 2.10. Porada u Kabrhela o pomoci katedře zemědělské ekonomiky 

(šlo o Píče, Ledla a o zájem o ně ve VŠS): Kadlec, Štěpánek, Vohryzek, Chalupný, Krilek. 

Pohovor u Štěpánka (s Vohryzkem) - reforma studia, personální, kádrové a stranické 

záležitosti školy. V 18 hod. autem domů (Žežulka). Velmi unaven, spal na kanapi, v 21:15 do 

postele. 3.10. Zkoušky, oslava Dne armády. Na letišti setkání s prof. Mussierowiczem 

z Varšavy, vrátil se z Bukurešti. 4.10. Šmerhovi předán docentský dekret. V Karolinu dvě 

promoce DS Agro a Eko (televize). 1. konz. DS II. Agro. Ve vinárně Slovanského domu 

večírek absolventů DS Agro (do tří hodin, pěšky domů). 5.10. Neděle - zkoušky DS Agro. 

Studovány materiály komise pro úpravu sítě VŠ.  

6.10. Na rozšířeném kolegiu rektora informace o návrhu na úpravu sítě VŠ, záležitosti 

místností. 7.10. Návštěva prof. Dmochowského, prorektora VŠZ ze Štětína - hlavně otázky 

výuky fyziologie rostlin, přítomen Zázvorka a Kupka. Revize jednotného plánu výzkumu 

ČSAZV na 1959/60. 8.10. Na MŠ předsednictvo státního výboru VŠ (přítomen ministr 

Kahuda): síť vysokých škol a fakult. 9.10. S Kešnerem jednání o agrometeorologickém 

pracovišti, úkoly, personální záležitosti. 10.10. Pohřeb Kyntery v krematoriu v Motole. 

Rozšířené KR: Referát a diskuze k otázkám přiblížení VŠ životu a výrobě. 11.10. S Mářou do 

Černínského paláce: recepce předsedy vlády Širokého k návštěvě vicepresidenta SAR Amera. 

13.10. Pondělí – dopis celoškolské konferenci ČSM. Studium materiálu o síti VŠ (upravený 

návrh komise a MŠ). 14.10. Zkoušky, 10-16:30 porada na zemodděl ÚV KSČ u Kloudy: 

potřeba odborných kádrů v zemědělství. Na katedře: Jurča, Pavel, Damaška - záležitost 

Damaška - rozsudek pro doporučení výroby přístroje na zjišťování potřeby hnojení 

soukromým výrobcem /?/. 15.10. V ÚKZÚZ porada: Fořt, Hodina (předs. KSČ), možné 

řešení: přeložení Damašky do pedologické laboratoře v Tupadlech /?/. Na MŠ zasedání 

PSVVŠ (hlavně síť VŠ - otázka lesnické fakulty /LF/ Praha). 16.10. U Korfa s ing. 

Kostroněm, vedoucím hlavní správy lesů MZ, porada o LF. Večeře, 23:30-03 hod. these pro 

referát o úpravě studia pro aktiv učitelů. 20.10. Rozšířené KR: úprava studia na VŠZ (podle 

XI. sjezdu). Totéž večer - aktiv CZV KSČ veřejný, úvodní referát můj, diskuze. Ve 23:25 

odjezd rychlíkem do Bratislavy. Příjezd 21.10. k 6:45 – autem do ÚKSÚP - porada Hraško, 

Damaška, ředitel ÚKSÚP (po Jakubíkovi), do hotelu Modrá v Modré: 10:15-13 h. seminář 

půdoznalecký (referent Pelíšek, jeho systematika a klasifikace půd). Zastávka v Pezinoku, 

večeře na nádraží, odjezd do Prahy ve 22:52 hod. 22.10. V Praze VR fakulty Agro, Pavel - 

návrh na cestu do Polska aj. Autem (Tenkrát) domů, ospalý. 23.10. Fábry - cesta do Habeše - 

námitky kádrové, vyřeší CZV a kádrové oddělení MŠ. Návštěva ing. Turčányho (z VÚRV 

Piešťany) – k jeho disertační práci (jsem oponentem). 
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24.10. Na MZ porada u ing. Bělského (Damaška, Pavlík, Hodač): začlenění bonitace půd do 

KPP v rámci souborných projektů hospodářsko-technické úpravy pozemků (HTÚP). Docíleno 

zásadní dohody a konkrétního usnesení. 25.10. V ČSAZV u Mařana (Damaška, Hraško, 

Němeček, Holienka, Šimon): 1) připomínky výboru předsednictva ČSAZV k návrhu na KPP 

(bude ještě projednáno na výboru předsednictva), 2) začlenění bonitace do KPP (z včerejší 

porady u Bělského), 3) záležitost komise půdoznalecké (aktivizace, záležitost Nováka, 

navržen na předsedu komise já). U Lhoty a Rysky - záležitost lesnické fakulty, zřízení fakulty 

meliorační v rámci VŠZ.  

26.10. Neděle – celý den na škole. Studium kandidátské disertační práce Turčányho (VÚRV 

Piešťany).  

27.10. Příprava závěrů pro SVVŠ. 28.10. K Pírkovi na katedru matematiky - příprava závěrů 

pro zítřejší schůzi SVVŠ. Pohovor s prof. Bílkem - odchod do penze k 31.1.1959. 29.10. Na 

MŠ zasedání PSVVŠ, mezi tím na schůzi I. odb. ČSAZV - návrhy na nové členy ČSAZV: 

Svoboda - včelař, Mareček, Krajčevič, Kunz navržen na akademika. 30.10. Kulovaný - 

ponechání Bílka v aktivní službě do konce školního roku. Smolák - odchod do výslužby 

s vyšší penzí - zjistit na MŠ. Beseda se Szekelym - školské věci na vysokých školách 

zemědělských v Maďarsku. Pak do Dolu k doc. Svobodovi (Szekely, Kalous, Fabry). 31.10. 

Na VR VÚRV obhajoba kandidátské dis. práce Berana. Kolařík - výpočty potřeby hnojení. 

 

Listopad 1958 
1.11. Zkoušky, konzultace DS II. roč. fyto. Příprava odborného posudku na Mařana (k návrhu 

na profesuru). 2.11. Neděle – dokončení odborného posudku na Mařana. V ČSAZV redakční 

rada Sborníku. 5.11. Na MŠ dopoledne porada pracovní skupiny PSVVŠ (Bidlo) pro 

dokument o vědě. Odpoledne porada pracovní skupiny (Ježdík) pro závěry SVVŠ k usnesení 

XI. sjezdu k vysokým školám (Ježdík, Pírko, Kadlec, já). Roztřídění předmětů pro 

pedagogické normy. 6.11. Zrevidovány učební plány fakult - názvy předmětů (pro skupiny 

základní, průpravné a specializované). Novák (redaktor ZN) – žádá článek o půdě. Števko - 

prověrka efektivnosti školního statku, aspirant Komár - konzultace. Lom - personální 

záležitosti děkanátu a jeho katedry, aktivovat katedru organizace pro práci na školním statku. 

Po 13:30 odchod na Staroměstské náměstí - oslava VŘSR. 7.11. Švandové dán článek o půdě 

pro ZN (dopis družstevníkům). Jednání s manžely Trčovými (systemizační komise a Štěpánek 

z ÚV KSČ), pak porada se Štěpánkem - další případy, projednají se v úterý od rána. 

Revidován a dokončen projev ke Kroulíkovým narozeninám (70). 8.11. Sobota – oslava 

Kroulíkových sedmdesátin - rozšířená VR (můj hlavní projev), odpoledne oslava u něho.  

10.11. Na MZ s Kudrnou a Lomem: porada Kouba, Hošek a Dundr - odborná pomoc 

zaostávajícím JZD v pohraničí. 11.11. 9:30 - 22 hod. nepřetržité pohovory na rektorátě za 

přítomnosti Štěpánka (ÚVKSČ) a Červenky (MŠ) s různými komisemi (hlavně CZV KSČ). 

Odvolání studenta Hadáčka, Arnold Kac a Foltýn (fytopatologie), odb. asistent Holeček z MF 

- odchod v rámci akčního plánu, Maleček - stížnost na Šindeláře, rozbor kádrové práce a 

Franty aj. 12.11. Večer studium kandidátské disertační práce Turčányho. 13.11. Na vědecké 

radě lesnické fakulty (Brabec) diskuze o její situaci. Další jednání: Damaška, Jurča - 

záležitosti komise půdoznalecké aj. Sotáková, Jurča (aspirantura, plán, tématika). Posluchač 

Chmel (III. Eko) - oznámeno mu vyloučení (omdlel). 15.11. Sobota – v ČSAZV u Huška - 

revize výzkumného plánu agrometeorologické laboratoře (Adamec, Vála). Odpoledne 

celoškol. konference KSČ (Štěpánek, Červenka). 17.11. Hotová oponentní zpráva Turčány. 

Do Suchdolu na staveniště kolejí: kontrola prací a plnění plánu (Průmstav - ředitel a dva 

pracovníci, MŠ - ing. Sebelz, Agroprojekt - stavitel Šisler, Červený). 18.11. Přípis 

předsednictvu ČSAZV - doporučení k pozvání tří půdoznalců z SSSR. Telef. rozhovor 

Skočdopole ČSAV: stanovisko k fakultě lesnické. Telef. dotaz Franta ÚV KSČ: materiály ze 

školy k záležitosti Polák. Na MŠ k doc. Martinicovi: krátký pohovor – co s Helenkou po 
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maturitě (pedagogická škola, pedagogický institut, institut tělesné výchovy?). V Národním 

divadle oslava 75 let trvání (vyznamenání členů a zaměstnanců ND). S Kudrnou: pomoc kraji 

Liberec, záležitost Duffek - z předškolní praxe aj. 19.11. Dopoledne pracovní skupina KPP 

(materiály o KPP a bonitaci půd, příprava schůze komise půdoznalecké, odbočka MPS). 

Porada s vedením mech. fakulty – připomínky k návrhu sítě VŠ. 20.11. Na MŠ (Červenka, 

Jura, Pálenský, Grolig - prorektor VŠZL Brno): k připomínkám k VŠZ. Na MZ porada 

Prucek, Ožana, Hřebík, Grolig, Červenka - připomínky k síti VŠ. 

21.11. V Elektrických podnicích - večer vzorných pracovníků (dobrý, do jedné hod.). 22.11. 

Sobota - Jurovi na MŠ dány připomínky k síti VŠ. Zkoušky DS II Agro. 23.11. Neděle – 

profily půdních typů z Mückenhausena.  

24.11. V ČSAZV u Mařana (materiál na odpoledne pro předsednictvo), členství v hlavní 

komisi PSVVŠ pro dokument o vědě. Předsednictvo ČSAZV - návrh na komplexní průzkum 

půd - schválen, připravit odůvodnění fúze ÚLPA s půdoznaleckým oddělením VÚRV. 

Schválen návrh na moje předsednictví komise půdoznalecké. Na MŠ u Martinice porada o 

návrhu sítě VŠ (připomínky VŠ). 25.11. Materiál k záležitosti Poláka. Návštěva Červenky (z 

MŠ) - projednán materiál k síti VŠ (o VŠZ a lesnické fak.). Po 14:30 do rozhlasu – 15-16 hod. 

porada o besedě k přijímání na VŠ (Sedlák aj.). Beseda - Zázvorka, Pavel a Jurča - 

perspektiva rozmístění pedologů a její vývoj. 26.11. MŠ – v sekretariátu SVVŠ: studium 

materiálu o síti VŠ. Zasedání PSVVŠ. 27.11. V marx-leninské studovně v Celetné ulici první 

lekce školení vysokoškolských pracovníků - MV KSČ. 28.11. Na ministerstvu vnitra beseda 

s min. Barákem: příprava aktivu vysokoškolských pracovníků 5.12. v Lucerně. Večer napsán 

koncept pro MŠ - připomínky k pedagogickým normám. 29.11. Příprava úvodního referátu o 

síti VŠ. 30.11. Neděle: dokončení referátu pro zasedání SVVŠ k návrhu sítě VŠ. 

 

Prosinec 1958 
1.12. Návštěva Najmra - záležitost půdoznalecké komise, publikace jeho prací. Zasedání 

vědecké rady les. fakulty: oslava 60. Mařana (projev). 2.12. Zasedání rozšířeného SVVŠ: 

závěry k XI. sjezdu KSČ. Zasedání pléna SVVŠ: návrh sítě VŠ (můj referát ½ hod.). 

Zpracování závěrů odpoledního zasedání SVVŠ (Ježdík, Kadlec, Kolbenheyer, Pírko, Urych, 

já). 3.12. K Ježdíkovi na katedru: porada (Ježdík, Urych) o zpracování připomínek z pléna 

SVVŠ pro kolegium ministra. 4.12. Na MŠ na kolegiu ministra Kahudy: projednání a 

schválení sítě specializací a VŠ (fungoval jako referent za Ježdíka). K Taubrovi do ČSAZV: 

projednána s ním náplň porady 9.12. – síť VŠ, hlavně však úprava studia (s praktiky). 5.12. 

V Lucerně veřejná stranická konference učitelů pražských vysokých škol (MV KSČ, referát 

ministr Barák). Diskuzní příspěvek po polední přestávce. Po 19:15 hod. elektrikou do 

rozhlasu: od 20 do 21 hod. příprava relace „Co chcete vědět“ – o uplatnění letošních 

absolventů jedenáctiletek na vys. školách (Kolář vedl – Martinec, Sedlák, Brabec, Kovář ze 

SÚP, Zicha z mat. fyz. fak. KU, Kysela z ČVUT -prorektor DS). 6.12. Ráno rektorát – porada 

Šindelář, pak Machková – Vohryzek: záležitost Lipták. Autem do Nostic. paláce: Porada 

předsedů oborových komisí (vedl T. Trávníček). Škola – konzultace, zkoušky.  

7.12. Neděle - příprava materiálu pro schůzi komise půdoznalecké a poradu s funkcionáři 

VŠZL v Brně, přípravy na cestu. 

8.12. Rychlíkem v 6:04 do Brna. U kvestora VŠZL smluvena schůzka s rektorem Kantorem 

na 13. hod. U rektora sjednána porada s akademickými funkcionáři na 17:30, 14:30 schůze 

komise půdoznalecké (předseda Novák). Poté pohovor se zástupci VŠZL: vedoucí tajemník 

CZV KSČ Bílek, prorektor Grolig, děkan Kopecký, proděkan Dražan (veterinář), proděkan 

Jaša (agro). Bouřlivá diskuze k síti VŠ, útoky proti SVVŠ a návrhu naší školy. Velmi 

rozladěn. 9.12. Špatně spal (po včerejším rozladění). Pohovor s Vaculíkem (situace na katedře 

půdoznalství - Novák, Šťastný). Dopoledne seminář půdoznalecký, referáty Němeček, 

Janovský (předsedal Novák). Pak diskuze k Pelíškově návrhu klasifikace lesních půd (Jurča, 
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Němeček, Pavel, Pešák - odpověď Pelíšek, předsedal jsem a uzavíral). Rychlíkem v 16:42 

přes Křižánky a Havl. Brod do Prahy, příjezd v 21:50 hodin.  

11.12. Na MŠ PSVVŠ. Černý - vedoucí taj. MV KSČ, s ním do kina Kyjev: slavnostní 

shromáždění k 15. výročí smlouvy čsl.-sovětské (zahájení já, hlavní projev Černý, velmi 

dobrý). Kulturní vložka. Od 16 h. na Hradě zasedání ÚV KSČ a ÚV NF k 15. výročí smlouvy 

čsl.-sovětské. 12.12. Dokončen spis o významných pracovnících na VŠZ (Smolák, Bílek, 

Kroulík). Na MV KSČ projednávání návrhu na VŠŽ /?/ (referát prorektor Starý, Bidlo letěl do 

Číny). 14.12. Neděle - připomínky k Čabartově metodice pro VÚM. 15.12. V ČSAZV beseda 

se čtenáři a přispěvateli Sborníku. U Piláta v zahraničním odboru: projednána půdoznalecká 

konference 1959 (dodat do 15. ledna plán), návštěva Plachyho a Nehringa a členství v MPS 

(dát Zapletalovi do I. odboru). Večer záznam o poradě se zástupci VŠZL v Brně 8. prosince 

(pro SVVŠ). 16.12. Porada s Jurčou - personální obsazení mikrobiologie, biologie, 

agrochemie, 14-17 hod. komise pro úpravu studia na VŠZ. 17.12. Dobiášovi v ČSAZV 

odevzdáno odůvodnění a návrh na KPP pro kolegium ministra zemědělství, seznam členů čsl. 

odbočky MPS. Na MŠ odevzdán Urychovi záznam o jednání v Brně. 

Ve 23:25 odjezd rychlíkem Bratislava - Piešťany. 18.12. Autem do ústavu rostlinné výroby. 

Chvíli na zasedání VR fakulty agronomické VŠP Nitra. Obhajoba Turčányho kandidátské 

disertační práce „Orba“ - oponenti já a ing. Galo z poverenictva pôdohospodárstva. Živá 

diskuze, dost připomínek, výsledek většinou hlasů (11:2). Oběd v závodní kuchyni ústavu 

(slušný), posezení asi do 15ti hodin. Pěšky na nádraží Piešťany, odjezd 15:20, příjezd 

Bratislava k 16:45. Setkání s Komárem, beseda s ním v nádražní restauraci, odjezd 

z Bratislavy ve 22:03, příjezd do Prahy v 5:40 hod. 19.12. V ČSAZV schůze stranické 

skupiny I. odboru, uvažován ředitel VÚRV po Rozamovi - Zakopal, schůze I. odb. Zasedání 

VR VŠZ Roleček z MV KSČ - úprava studia. 20.12. Sobota: návštěvy Franta - trestní 

oznámení na Kolingerovou. Valla - asistent pro naši katedru, Němec - ředitel 11ti-letky 

z Velvarské: žádost o odborný patronát pro zemědělskou specializaci - polytechnizaci. 

Architekt Čejka: porada se zástupci fakult o další přípravě úvodního projektu pro Suchdol. Se 

Šindelářem na MŠ: u ministra Kahudy s investičním úkolem pro školní statek v Suchdole. 

Slíbil podporu a autobus. 21.12. Neděle – pracovní den: Němeček - Damaška: fúze ÚLPA a 

půdoznaleckého oddělení VÚRV, KPP, přestup Damašky do půdoznaleckého oddělení 

VÚRV. 22.12. Str. skupina valného shromáždění (Polák - zbavení členství ČSAZV), zřízení 

pobočky na Slovensku. Mimořádné valné shromáždění ČSAZV (pořad jako ve str. skupině), 

Polák zbaven členství. Unaven, otráven. 

23.12. V poledne v Litomyšli. 24.12. Výpisy z deníku k výkazu činnosti v ČSAZV. Doma 

stromeček - posezení, pak s Milenou a Jirkou u Lněničků, s babičkou doma o půlnoci. 26.12. 

Pracovní bilance (z deníku). 28.12. Neděle - pracovní den: pokračování pracovní bilance. 

20.12. Zpráva o činnosti pro ČSAZV - dokončena. 31.12. Procházka s rodinou po Litomyšli, 

hřbitov. Večeře - beseda doma do 0:30. 

 

 

Hlavní funkce a pracovní bilance v roce 1958 (můj sumář): 

 

Člen předsednictva Státního výboru pro VŠ, s tím spojena práce v komisích a v pracovních 

skupinách, např. pro vypracování závěrů z XI. sjezdu KSČ pro úpravu studia na VŠ, pro 

vypracování dokumentu o vědě aj. 

Předseda komise expertů pro studium na VŠZ 

Rektor, (velitel CO objektu), s rektorem spojené předsednictví VR VŠZ, předs. kolegia 

rektora, předseda odvolacích komisí atd. Účast na celostátních poradách rektorů, na aktivech 

ÚV a MV KSČ, příp. ROH, na plenárkách ROH a ČSM, na schůzích CZV KSČ. Předseda 

poradního výboru pro školní statek 
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Vedoucí katedry, předsedající schůzí katedry, účast na VR AF 

Profesor, pedagogické úvazky v řádném studiu na AF, pedagogické úvazky v DS na AF, 

(agro a zoo), PEF, (přednášky, konzultace, zkoušky), účast na schůzích pedagogických rad 

ročníků v řádném i DS, školení aspirantů na VŠZ 

V ČSAZV dopisující člen, člen VR VÚRV Ruzyně, účast na schůzích I. odb., koordinátor 

stěžejního úkolu „Výzkum zúrodňování a využití půd ČSR“, člen komise půdoznalecké -

vedoucí pracovní skupiny „Komplexní průzkum půd“, předseda komise agrometeorologické, 

vedoucí agrometeorologické laboratoře, školitel aspirantů z VÚRV Ruzyně, /z VŠP Nitra, 

z LP Bratislava aj./, člen redakční rady Sborníku ČSAZV (Řada výroba rostlinná) 

Čs SŠPVZ Čsl. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, člen předsednictva 

Ústřední zemědělské sekce, vedoucí ediční komise 

KSČ schůze str. skupiny, členské schůze na AF, celoškolské konference, CZV (občas), 

schůze skupiny I. a V. odb. ČSAZV 

ROH, schůze úseku rektorátu, dílenské rady, katedry 

ČSM, plenárky ročníků, celoškolská konference 

 

Uvádím svoji pracovní bilanci v r. 1958 

 

Počet pracovních hodin 3 120

z toho na činnost rektora 46% v r. 1958 v r.1957

v ČSAZV 16% rektor 64% 75%

profesor 17% profesor 23% 17%

SVVŠ a MŠ 12% ostatní 13% 8%

KSČ, ROH 9%

Z činnosti na VŠZ

 
 

 

Resumé roku 1958: 

 
Pátrání po vzdělání děkana MF Poláka (není absolventem VŠ?). Poměry v Půdoznaleckém 

ústavu v Ruzyni (vyloučení Najmra z KSČ). U Kahudy - peníze na stavbu kolejí v Suchdole. 

Komise expertů pro studium na VŠ. Perspektivní výzkumný plán do r. 1975. KPP Žamberk - 

třetí část, film z půdoznaleckého průzkumu. Potřeba odborníků v zemědělství. Mechanizační 

fakulta přece jen zůstává na VŠZ v Praze. Moje šedesátiny, dostal Řád práce. Přijetí Vally na 

katedru. Zvolen předsedou půdoznalecké komise ČSAZV. Přípravný kurz pro čtyřleté studium 

PEF vybraných stranických pracovníků. Habilitace Foltýna. 70. narozeniny akad. Nováka. 

Výměna exkurzí studentů z NDR a z ČSR. Oponent diplomové práce J. Kozáka a účast u jeho 

SZZ. Porota k návrhům projektu VŠZ v Suchdole (otevření obálek). Závěrečné zasedání 

k posouzení návrhu na VŠZ (zvítězil návrh arch. ing. Čejky). Prověrka efektivnosti školního 

statku v Červeném Újezdě. Školení v Kostelci nad Černými lesy. Další příprava úvodního 

projektu pro Suchdol - porada arch. Čejky se zástupci fakult. Moskva - kongres MPS. 

Kandidatury Straňák, Soukup, Jankovský, Krilek, Špirk, Sirový, J. Petr, Beran, Turčány. 

Habilitace Šmerha. 70. narozeniny Kroulíka. Schválen návrh na KPP. Na MŠ schválena síť 

specializací a VŠ. Návrh MPK v r. 1959. 


