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Leden 1960 
Příchod ze Silvestra po 4. hod. Celý den polehával, pospával, velmi unaven. Posudky na Titla, 

Slaninu a Loma (pro akční plán). 3.1. S Kešnerem: přehled činnosti agrometeorologické 

laboratoře a plán perspektivní. S Korfem - postup v jednání o profesuře Kostroň a odchod 

prof. Matyáše. Na MŠ u ing. Koukala - technické středisko, zítřejší porada v Průmstavu. U dr. 

Hájka - inventura v Lánech ve čtvrtek. 5.1. V Průmstavu - porada u náměstka ředitele 

Kantora: podklady pro zkrácení harmonogramu. Do Hutního projektu (na Gorkého náměstí) 

k ing. Mimrovi, aby přešel do našeho Technického střediska, s ním u dr. Nadcházela 

(uvolnění ing. Mimry - zatím marně). 5.1.-6.1. Podklady o zkouškách aj. pro komisi 

ministerstva školství (do 4 hod. ráno) - 20 stran. Kunz k úkolu o pěstování kukuřice požaduje 

klimatické a půdní podklady. Večer na OV KSČ s Hrubým, po 18:45 zasedání byra - 

projednání návrhů na děkany a proděkany. 8.1. U náměstka Mesteka - záležitost Suchdol - 

projekce kotelny a inženýrské sítě (Smrž, Sekanina, Červený). Na MŠ komise pro potřebu 

odborníků do r. 1975 (Starý, předseda komise Brabec). Odpoledne u náměstka Mesteka 

(Mařan, Němeček, Havlíček za Šlajze): návrh na KPP - diskuze - neschválen, doplnit, 

odůvodnit zvýšení nákladů. Schůze katedry, pak stranická skupina: případ Palán. Vohryzek a 

Kalous (za ZV ROH): diskuze k 3. pětiletce (pohnutá). 

10.1. Neděle: dokončeno studium Jurčovy kandidátské disertační práce. Na ČVUT zasedání 

základní komise pro přestavbu studia na VŠ technického směru. Projednány základní 

materiály (doc. Čech, já, doc. Kysela - diskuze a závěry). 11.1. Na ČVUT druhý den zasedání 

základní komise pro přestavbu studia VŠ technických. Projednány návrhy na přestavbu fakult 

strojnických. Posudek na Palána pro cestu do Iráku. Unaven, ležel, bolest oka. Poslední den 

zasedání komise pro přestavbu studia na VŠ technických - řídil jednání subkomise pro 

zemědělství, lesnictví a veterinu. Pohovor s Mikanem a Lomem - zproštění funkce děkana. 

Lom považuje toto opatření za výsledek mé záměrné snahy o jeho zbavení funkce a zaujetí 

proti fakultě Eko. 16.1. Podepsání smluv a pohovor se zástupcem státního statku Ďáblice a 

několika JZD okresu Brandýs, kde bude mít fakulta Eko výrobní práci. 

Mimořádné zasedání VR VŠZ (hlavně změny obsazení akademických funkcionářů, návrh na 

ustanovení Rybáčka docentem, jmenování a ustanovení Korouse docentem, děkovný dopis 

prezidentu republiky za Lány). Na ministerstvu zemědělství k náměstkovi Mestekovi: 

projednáno vnitřní vybavení ubytovny pro studenty na státním statku Ďáblice (slíbil, že se 

podívá, jinak má na starosti náměstek Kouba). Na MŠ s Červenkou - zálež. Ježil, Lom, 

situace na PEF. Porada u Císaře (doc. Čech, doc. Kysela, Červenka): úprava materiálů ze 

čtyřdenního zasedání komise pro VŠ technické. Pohovor s Kudrnou - situace v Lánech, 

činnost prof. Myslivce. Pohovor s Krblichem - je ochoten přejít na školu, bude-li jmenován 

profesorem. V Lucerně do dvou hod. na plese VŠZ (v loži prof. Starý, Císař, Červenka, dr. 

Kraus - Sanops), celkem dobrá zábava. 17.1. Definitivní /?/ úprava návrhu na akademické 

funkcionáře. S Červenkou upraven materiál o zkouškách pro směrnice MŠ. Na rozšířeném 

KR dislokace kateder. Pohovor se Špirkem a Kulovaným. Plenárka KSČ AF - vyloučení 

Sýkory. Porada s Damaškou a Němečkem (svolání půdoznalecké komise, projednání návrhu 

KPP). Do zemědělské akademie - v redakci Věstníku dána korektura diskuzního příspěvku 

z valného shromáždění. 

21.1. Zastávka pro Mališe, odjezd do Karlových Varů (hotel Moskva - Pupp). Můj referát o 

zúrodňování půdy, odpoledne Mališův, diskuze. Konference krajského odboru společnosti 

(SŠPVZ) k akci zúrodňování půd. Rozšířené KR - plán 3. pětiletky. Večer aktiv vedoucích 

pedagogických pracovníků k diskuzi o plánu 3. pětiletky: vědecko-výzkumná práce a přímá 

pomoc zemědělské výrobě. Text pro televizi (Hrach, Mánesova 62). Do Národního klubu 

s Brettschneiderovou - komise Brabec (perspektivní plán odborníků do r. 1975). Na MŠ 

pohovor s Červenkou a Trojanem, na schůzi pro specializaci zemědělských meliorací (řídil 

Červenka). 30.1. V ČAZ u Kunze: instruktáž ze včerejší schůze u náměstka Mesteka - 
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příprava konference o zvelebení výroby zemědělské (svolává ÚV KSČ). Na MZ u Hoška a 

Franty (z ÚV) instrukce pro můj úkol. Bleskové telefonické hovory /nebylo jiné řešení?/ 

s děkanem veterinární fakulty Košice, rektorem Špaldonem Nitra a rektorem VŠZL Brno 

/Kantorem/ - zaslání jmen účastníků konference do pondělka do 8 hod. telegraficky. 31.1. 

Ideová koncepce dlouhodobého rozvoje VŠZ (pro MŠ). 

 

Únor 1960 
1.2. Na ministerstvu zemědělství odevzdán Hoškovi seznam účastníků konference, krátký 

pohovor o ekonomických problémech JZD. Posudek k návrhu na udělení státní ceny 

Stejskalovi (za doktorskou práci). Návrh na převedení Káše z VŠZL v Brně do Prahy. Schůze 

komise půdoznalecké (vedl). 2.2. Na ÚV KSČ porada u Jakeše - Červenka, Císař, Svoboda, 

Havlín: školení kádrů pro zemědělství - 3leté a 2leté studium. Porada Červenka, Císař, Havlín 

- prorektor pro školní statek (Ježil), získání starších učitelských sil na školu. Na MZ Havlín, 

Muška, Franta u náměstka Mesteka, schůze komise pro přípravu konference o rozvoji 

zemědělství. U náměstka Mesteka (Červenka, Kment) - získání starších pracovníků z rezortu 

MZ na VŠZ, vzájemná spolupráce. Na výboru KSČ akční plán: hodnocení Sekanina, Uhlíř, 

Štika, Kudrna, Lom, Mikan - Pezl, Šindelář, Franta. Studován Komplexní rozbor hospodaření 

VŠZ v r. 1959. Přednáška půdoznalství II. Agro. 10.2. Porada se zástupci MŠ a VŠZ - rozbor 

plánu 3. pětiletky (plán výkonů, sil, rozpočet aj.) - obtížná jednání. S prof. Myslivcem: učební 

úvazek, místnost, zařazení na katedru - nesnadné jednání. Palán, Kvěch - úprava plánu sil pro 

katedru. Bolavý jazyk od střepu zubu. Zhasla elektrika. Na MŠ u Andřejeviče - dotaz o 

dovolených vysokoškolských učitelů. U Červenky: Kanov jako zástupce rektora pro školní 

statky (promluvit s ním aj.). 

Základní komise pro přestavbu studia MŠ (řídil Císař - Kožoušek). Přednáška půdoznalství 

II. Agro. 16.2. Protestní shromáždění proti francouzské atomové pumě (projev, rezoluce). 

Pavel a Heitlingerová: projednání našeho akčního plánu (připomínky z CZV) a odchodu Pavla 

ze školy. Na MŠ zasedání státního výboru. Prostudován materiál z MZ o kádrech. Pro Sb. 

zemědělské akademie dokončen příspěvek z mezinárodní půdoznalecké konference. 19.2. 

Vystěhování Šindeláře z koleje na Staroměstském náměstí a jeho odchod ze školy (otráven). 

Lom - protest proti posudku. Porada účastníků připravované zemědělské konference ÚV 

(výběr témat diskuzních příspěvků). V odborovém domu ve Francouzské na Vinohradech 

aktiv patronátních závodů pražského kraje, diskuzní příspěvek, převzal čestné uznání. 

Prostudoval zprávu komise o závadách při přijímacím řízení na PEF. Příprava návrhu na 

zvýšení důchodu prof. Smolákovi. Referát pro zemědělskou konferenci ÚV KSČ. 

Návštěva Smoláka na zahájení a zakončení disciplinární komise v záležitosti Lincové-

Schmitkové z účtárny: okamžitě propuštěna (§ 20, za okupace u Němců, nikdy to neuvedla). 

Hrach z TV - program na příští týden. 

22.2. Na ředitelství Průmstavu: porada o harmonogramu výstavby VŠZ v Suchdole - celkem 

dobrá dohoda. Dokončení diskuzního příspěvku pro konferenci o rozvoji zemědělství. Na 

VŠS pro Chroustovou a Čečila, s nimi do Mánesa na konferenci MŠ o vyučování marxizmu-

leninizmu (zahájení Kahuda, hlavní referát Urban z ÚV KSČ). 23.2. V zemědělské akademii 

porada o návrhu KPP (Stehlík, Damaška, Němeček, Šlajs, Lietava a Hraško z kontrolního 

ústavu Bratislava, Rosam - odbočka zemědělské akademie Bratislava, Dostál - kontrolní ústav 

Praha. 25.2. Ve Slovanském domě porada ÚV KSČ o rozvoji zemědělství: zahájení prezident 

Novotný, byl tam s politbyrem celý den. Můj diskuzní příspěvek. Pokračování konference o 

rozvoji zemědělství (politbyro, odpoledne prezident), oběd na konferenci. Porada se 

Štěpánkem: Kantor, Špaldon - úkoly pro VŠZ. Velmi unaven, duševně umořen. 26.2. Na MŠ 

návštěva náměstka Hučka - personální vybavení technického střediska aj. záležitosti výstavby 

VŠZ v Suchdole. Na MŠ u Trojana a Cardy: výrobní práce, otázky Lán. 
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Březen 1960 
1.3. Revize aspirantur. Telefon Roleček - nechat Štiku ještě na škole do vyřízení jeho umístění 

do JZD (pracoviště zemědělské ekonomiky). Na poradě u Štěpánka (s Červenkou) - převod 

starších pracovníků na školu, některé případy stížností proti vyloučení. Hrachovi dán text pro 

televizi do bytu. Stranická skupina katedry - odchod Pavla, dopis akad. Málkovi. 3.3. 

S Červenkou - materiál pro zítřejší komisi Brabce. Na MŠ u Červenky doplněn materiál, 

s ním na ČVUT: schůze komise pro perspektivní plán odborných pracovníků do 1980 (řídil 

prorektor Brabec). 4.3. Na MZ zasedání technickoekonomické rady - řídil náměstek Kord: 

koncepce rozvoje zúrodňování půdy v ČSR do r. 1975 (dobré závěry Kordovy). Na rektorát 

ČVUT s Hronem: porada o zájezdu II. ročníku vybraných politických pracovníků do NDR. 

Zahájení konzultací II. Agro DS (Šámalova posluchárna). Večer naprostá nechuť k práci. 

Zahájení celostátního kola soutěže - nejlepší studentské vědecké práce. 8.3. Zástupci OV KSČ 

Soukup, Kolek a CZV KSČ Hrubý, Pechač aj.: tvrdá kritika mých nedostatků při plnění 

usnesení OV KSČ z června 1959 (příliš ostrá /kdož bez viny, hoď první kamenem a házeli 

mnozí, neboť byli nevinní - ostudné/). Pohovor s Hrubým o kritice /asi to nebyl ten pravý/. 

Zahájení oslavy MDŽ rektorátního úseku, pak na katedře. 

Zasedání státního výboru (unaven, deprimován), SVS – zakončil místo mne Šmerha. 9.3. 

V 18. hod. schůze na OV KSČ (zástupci stranických výborů KSČ) projednána zpráva o plnění 

úkolů OV z června 1959 v byru, zmírněna kritika o mně. Pro Štěpánka s rodinou na VŠZL 

Brno. Zasedání oborové komise pro zemědělské, veterinární a lesnické studium. Porady se 

Štěpánkem (Kantor /VŠZL Brno/, Holobradý /VŠP Nitra/) - plnění usnesení o zemědělství aj. 

Beseda rodina Štěpánkova, Kantor, Kopecký. Odjezd z Brna po 24. hod. Personální záležitosti 

s předsedou ZV ROH: Štika, Sýkora, Šilar. Štika u mne - sděleno mu, že ZV neschválil 

prodloužení jeho výpovědní lhůty, odchod ze školy ihned. Oznámeno Štikovi, že státní výbor 

doporučil zproštění z funkce prorektora (pohnutý pohovor). 11.3. Dohoda Uhlíř - Štika o 

převzetí funkce prorektora. Na zasedání VR VŠZ dost živá diskuze o hospodaření školního 

statku a o komplexním rozboru činnosti školy. Telef. Řádek předseda KSČ z ekonomického 

ústavu - chtějí, aby Štika šel nejméně na rok na státní statek, pak teprve k nim. Projednáno 

s Hrubým, Duffkem a Štráfeldou - východisko? (požádat Kanova, aby vzal Štiku do Jenče?) 

Pohovor s aspiranty - Černý z Ruzyně, Komár z Bratislavy. 

14.3. Porada s Klečkou o uvolnění některých pracovníků z ČAZ pro VŠZ. Telef. rozhovor 

s náměstkem Frausem (Výstavba kladenských dolů - Kladno): přímluva za Šindeláře. 

Stranická skupina ZV ROH - zamítnuto odvolání Štiky /také starost o své členy/, výpověď 

Žežulky aj. Porada Kalous, Hrubý: Kudrna oznámil místo pro Štiku: státní statek Horní 

Počernice, předseda JZD Úholičky. 17.3. Telef. hovor s dr. Hájkem - protest proti zabírání 

kolejí (naše kolej na Staroměstském náměstí). - Hospitace u přijímacích komisí. Pohovor 

s Pilíškem - místo pro Šilara. Výpisy činnosti pro ČAZ. Sděleno Trávníčkovi, že syn prof. 

Šnaida u nás přijat. Promoce 19 absolventů DS LF. Večírek nových lesních inženýrů - dobrá 

zábava. 

21.3. Aktiv I. ročníku PEF před odjezdem na výrobní práci (projev, natáčeno televizí). Zpráva 

pro ÚV KSČ o plnění a rozpracování usnesení strany a vlády o zemědělství (od roku 1957). 

Přednáška půdoznalství II. Agro. U Štěpánka: odevzdána zpráva o plnění usnesení o 

zemědělství na VŠZ. Návrh pracovníků pro převod na VŠZ. Konference absolventů PEF 

(postgraduální studium, seminář, zahajovací projev). 24.3. Do ČAZ (Vinohradské národní 

divadlo) na VR VÚM (meliorací) - obhajoba kandidátské disertační práce Koníček (zmatená, 

ale velká - všemi hlasy). Pohovor s Kešnerem - výzkumný úkol z akademie věd (Skočdopole). 

Na MŠ komise pro jmenování docentů státního výboru a beseda (Kožoušek, Meduna, 

Chlebovský, Urych). Vrácen dekret ustanovení Rybáčka docentem /?/. Se Sekaninou (TS), 

pak s Červeným - ponechání na škole a zvýšení platu. Pohovor s Píčem - potíže s Lomem. 

Hrubý - nechat Štiku do 10. dubna na škole. 25.3. CZV zamítl uvolnění Pavla do ČSAV. 
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Osobní oddělení - pokyn o Štikovi, Šilarovo prodloužení pobytu na škole (uloženo připravit 

návrh). Do kontrolního ústavu k řediteli Pěknému: projednána záležitost Štika - urychlené 

přijetí do odrůdové stanice Sedlec u Líbeznic. 28.3. Projev k I. ročníku fyto při odchodu na 

výrobní práci /můj ročník/. Redakce Lidové demokracie - informace pro článek o výstavbě 

VŠZ v Suchdole (Sekanina, Červený). Prodloužení výpovědí Šilar, Červený, Šindelář. 

Přednáška II. fyto. Pohovor Červenka, Jura - nedostatky v obsazování volných míst aj. 31.3. 

Ve Vinohrad. Národním domě zahájení akce „Duben-měsíc lesů“ - závazky. 

 

Duben 1960  
Konz. DS II. PEF, odpoledne DS II. Agro. Na ČVUT: základní komise pro přestavbu studia 

vysokých škol technických. 2.4. Materiály základní komise a příprava pro oborovou komisi 

pro přestavbu studia zemědělství, lesnictví a veteriny. Na děkanátu MF urgence návrhu na 

přestavbu studia, návštěva Červenky, pohovor s Kudrnou - Lány, s Knopem - zařazení jako 

odborného asistenta. 7.4. V ČAZ schůze komise pro agronomickou prognózu (předseda 

Vlček). Beseda se sovětskými hosty v zasedací síni: pracovníci Lomonosovovy univerzity 

z Moskvy (prof. Avdonin, prof. Vladičevskij aj.): organizace školy, studium aj. otázky. 

Prohlídka katedry, nejdříve u Duchoně, chvíli s Jurčou a Pavlem. 8.4. Odjezd autem 

s Bretschneiderovou a Gorgolovou na OV KSČ do Liberce a Plemenářské stanice (předseda 

ZO KSČ), projednána záležitost ing. Hladkého (příznivě). Jablonec nad Nisou na ONV u 

Ptáčníka - záležitost Veselý, slíbil vyřídit. Trutnov na OV KSČ převzaty posudky a materiál 

studenta Ivo Hoffmanna. 

9.4. Na KNV (Zborovská) k Barekovi: Kudrna, Rameš (Lány), Carda MŠ - projednán kladně 

náš návrh, aby byla u Lán ponechána hospodářství Amálie a Požáry (chtěl je okres Rakovník). 

Přednáška, Červenka u mne, revize MŠ v Červeném Újezdě. Studium materiálu pro základní 

komisi pro přestavbu studia (chemie, VŠ báňská Ostrava a Košice). 11.4. Na ČVUT zasedání 

základní komise pro přestavbu studia technických škol (fakulty báňské a hutní). - Přišel pro 

mne Šindelář a Fuxa - nutná schůze v Červeném Újezdě - záležitost Komárových z výkrmny 

(přeložení do výroby rostlinné). Veřejná schůze KSČ proti návratu Komárových do výkrmny 

- dal jsem souhlas, aby se rozhodnutí Fuxy neměnilo. Na ČVUT v základní komisi dokončení 

chemie. U Ježdíka na katedře - porada s ním a Kladivou: prověrka přestavby studia na ČVUT, 

VŠZ, VŠD /dřevařská?/. S Kmentem na OV KSČ Praha-západ (Smíchov, Kirova 17) 

u zemědělského tajemníka Zemana: umístění Štiky - zítra k předsedovi ONV Praha-jih 

Veselému. Na ÚV KSČ porada o kádrových závadách v Červeném Újezdě, návrh opatření. 

15.4. Zasedání oborové subkomise (lesnictví, dřevařství, mechanizace, provozní ekonomika). 

Odjezd do Litomyšle. 16.4. a 17.4. v Litomyšli. 18.4. Odjezd z Litomyšle, ve 20 hod. doma. 

Informace o přestavbě studia na VŠZ (pro Ježdíka a Kladivu). V 8 hod. na MŠ porada 

s Červenkou a Jurou. 

19.4. Na ČVUT zasedání základní komise pro přestavbu studia VŠ technických. Projednány 

návrhy přestavby studia oborů: agrotechnika, zahradnictví, zemědělské meliorace, 

zootechnika, veterina, lesnictví, dřevařství, provozní ekonom (nejlepší). 20.4. Na ČVUT - 

Kment přivezl přepracované návrhy MF - vráceny k dalšímu přepracování. 21.4. 

V zemědělské akademii XVI. valné shromáždění (k 15. výročí osvobození a 90. výročí 

narozenin Lenina - čestní členové Lysenko, Kiričenko, Obrejeanu). 22.4. V Internacionálu 

slavnostní zasedání zemědělské akademie, Institutu společenských věd ÚV KSČ a ÚV KSČ 

k 90. výročí narozenin Lenina (zahájení Nejedlý, hlavní referát Štoll). - Na VR VÚM (s 

Mařanem a Lhotou) obhajoba kandidatury Lhotský. Konzultace DS II. Eko, DS II. Agro. 

26.4. V Národním shromáždění u předsedy Fierlingera (s prof. Sekaninou a Pechačem) - 

intervence ve věci výstavby obytných domů v Suchdole, rozhovor o škole, přestavba studia. 

Projednána jeho návštěva na VŠZ 5.5. Na VŠS celoškolská oslava 90. narozenin Lenina 

a 15. výročí osvobození ČSR (projevy Harus, Štětka a já). Velmi unaven - těžké nohy. 
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27.4. Projednání nástupu Urycha u nás jako kvestora (s prof. Starým). Ujednána v ČAZ 

návštěva na Karlštejně (Obrejeanu) - sděleno do Ruzyně. V kartografickém oddělení 

půdoznalství (Vokovice) - Obrejeanu přišel až k 16. hod. (byl s Damaškou u Klečky). 

Odborná beseda s Obrejeanu, pak s ním na Karlštejn. Beseda u Dohnala (Obrejeanu, Pilát, 

Damaška, Němeček). 30.4. Na Hradě vyznamenání vynikajících pracovníků (velký počet, 

mnoho lidí, vydatná recepce). 

 

Květen 1960 
V 7 hodin odchod s průvodem, po 10. h. přes Václavské nám. 2.5. Pro prof. Štajgra na 

právnické fakultě, k rektorovi Bidlovi - prověrka přestavby studia na VŠD. Přednáška II. 

Agro. 3.5. Na OV KSČ - Soukup, Štěpánek, Roleček, Císař, Hrubý: projednáváno nové 

obsazení akademických funkcí (rektor Kunz). S Hrubým na katedře opravářství - oslava 

kandidatury Havlíčka, pak s Korousem, jeho ženou a Jonášem (MF) u Koček. 5.5. Schůze 

půdoznalecké komise - významná sdělení: návrh na výstavbu ústavu pro půdoznalství a 

výživu rostlin; schválení návrhu na komplexní průzkum půd kolegiem ministra zemědělství. 

V MZ projednáno zřízení laboratoře půdoznalecké v Bratislavě. S Hraškem konzultace 

aspirantská. Před 15. hod. přijel Fierlinger: chvíli beseda na rektorátě, pak do 17. hod. beseda 

s ním v Šámalově posluchárně (plno, byl spokojen). 

Pohovor Urych, Šindelář, Červenka, Hrubý - dohoda o převzetí funkce kvestora (Urych třetím 

kvestorem VŠZ). Pročítání Smolíkova rukopisu „Všeobecná pedologie“. 7.5. Pavel a Jurča - 

pohovor o Smolíkově rukopisu. Velmi unaven, neschopen práce. 8.5. Neděle: dočten 

Smolíkův rukopis, začal posudek. 9.5. Jako vědecký redaktor Smolíkova rukopisu - 

nedoporučeno publikování. 10.5. Na ÚV KSČ pohovor s Kunzem o přechodu na školu a 

převzetí funkce rektora, odmítá, sjednána nová porada na sobotu. S Červenkou, Trojanem a 

Jurou do Rohanského paláce: základní komise pro přestavbu studia - schváleny návrhy oborů 

zemědělských, veterinárních, lesnických a dřevařských. - Pohovor s Císařem a Červenkou - 

zřízení některé zemědělské fakulty v Českých Budějovicích. Pohovor Ježdík a Kladiva (za 

PSVVŠ) se zástupci školy o organizaci a přestavbě studia na VŠZ (Kudrna, Kment, Píč, 

Hrubý, Kalous a zástupce HV ČSM). 12.5. Přes Červený Újezd (Brettschneiderová, Koliková, 

Sitr) do Lán (Suchý a Fric). Porada na ředitelství o organickém začlenění Červeného Újezda 

k statku Lány - docíleno dohody. 13.5. V ČAZ u Dobiáše projednáno sestavení rady pro 

stěžejní úkol „Zvyšování úrodnosti půdy“. S Pavlem záležitost docentury - v novém světle pro 

Bagdád. - Na VŠS všeplenárka KSČ VŠZ (diskuzní příspěvek k obtížné situaci školy). 

14.5. Duffek - stanovisko k záležitosti Pavla. Suchý a Fric - záležitosti Červeného Újezda. 

S Červenkou do Bratislavy a v pondělí do Smolenice. Plenární zasedání (referát Křístek) 

SVVŠ, odpoledne technická sekce, příprava závěrů ze sekce předsednictva a jejich schválení. 

17.5. Zasedání pléna, závěry ze sekcí, diskuze z pléna, rezoluce konference, dopis ÚV KSČ. 

Odpoledne odjezd do Lednice, beseda ve sklepě (hostitel Kantor). Přes Litomyšl do Prahy, 

cestou porucha obložení brzdy zadního pravého kola (zdržení přes dvě hod). 18.5. Porady 

Suchý, Fric (Červený Újezd), Píč, Kudrna opatřit po 1 absolventovi pro Červený Újezd; 

Šindelář - umístění; Korf, Chroust - projev k pohřbu Šourka, věc Matyáš. Fric a Suchý jeli 

autem na OV KSČ Kladno a do Lán. 19.5. Na MŠ s Červenkou, Starým (přítomen Špaldon, 

Grolig, Šprok): projednání a schválení přestavby všech oborů zemědělských a lesnických. Do 

Červeného Újezda (Císař, Červenka, Fric, Suchý a zástupci statku). Projednání revizní zprávy 

(Klíma, Tejkl, Kolaja z VŠZL Brno). Porada Hrubý - návrhy na akademické funkcionáře a na 

profesory, projednáno odpoledne s děkany. Konzultace DS II. Eko a II. Agro. V ČAZ schůze 

redakční rady Sborníku RV (Káš). Beseda na katedře a v Kosovu (můj svátek). Zk. II. Agro - 

4. kroužek. Píč a Jankovský u mne: personální záležitosti PEF (Lom - vedoucí katedry?). 

Se Suchým u Prucka - zootechnik pro Červený Újezd, u náměstka Wegrichta - uvolnění 

Hladkého pro školu. 



http://www.kosil.websnadno.cz  4.2 

6 

 

25.5. Pohovor s Koubou: Budějovice chtějí zootechnickou fakultu. Na veřejné schůzi KSČ 

Agro - referát náměstek Kord - úkoly zemědělské výroby. 26.5. KNV Praha - se Suchým u 

Barka a Nepilyho - odborníci pro Červený Újezd (zootechnik, agrotechnik). Na CZV návrhy 

na akademické funkcionáře, případ Pavel. V Červ. Újezdě: schůze zástupců zaměstnanců, 

vedení Lán, zástupci OV KSČ a ONV Kladno - o začlenění Červeného Újezda do statku Lány 

a další perspektiva Červeného Újezda (Doksanský z ONV Kladno vyžaduje převzetí JZD 

Ptice a Úhonice na okrese Praha západ) jako školní statek? /Spekulace?/. 27.5. Na MŠ 

schválení II. etapy výstavby VŠ v Suchdole. Konzultace II. ročníku DS Agro. 29.5. Neděle: 

vysílání v televizi - předpověď počasí a agrotechnické úkoly na červen (v rámci 

zemědělského vysílání). Na MŠ s Uhlířem a Sekaninou u generála Dvořáka ohledně 

přemístění vojenské katedry na architekturu (nepochodili). Se Sekaninou chvíli u Šebka a 

Vidmana - bytovky v Suchdole. 30.5. Porada u Kahudy: rektoři VŠ zemědělských, zástupci 

KNV Budějovice: zajištění usnesení politbyra ÚV KSČ o zvýšeném počtu studentů, zřízení tří 

a dvou letého studia. Zřízení Provozně ekonomické fakulty (PEF) v Českých Budějovicích. 

31.5. Zaměstnanci Červeného Újezda nechtějí do JZD, naopak JZD chce do školního statku. 

ÚV ČSM chce uvolnit Knopa. Kalous - Sýkora (výpověď). Na katedře u Ježdíka: projednána 

zpráva Ježdík - Kladiva o přestavbě studia na VŠZ. Velmi unaven, neschopen práce. 

 

Červen 1960 
1.6. S Kubistou a Hrubým nový návrh na akademické funkcionáře ze včerejšího jednání OV 

KSČ Prahy 6, připravit návrhy na zítřejší CZV. Zkoušky II. fyto 3. kroužek. V ČAZ malá 

oslava 65. narozenin akademika Šimona. 2.6. Na CZV schválen návrh na vedoucí funkcionáře 

školy, plán zajištění školního roku 1960/61. Odvolací komise (na 50 případů). Pohovor s prof. 

Matyášem - odchod ze školy, odmítl, trvá na konkurzu. 4.6. Pohovor s Knopem (Kalous), 

odchod ze školy, ale externí působení na VŠZ. Konz. II. zoo DS. V Karolinu promoce lesníků 

(projev). Stranická skupina katedry: případ Pavel a Knop. Konz. II. Eko DS. 6.6. KR - zprávy 

Píč, Stočes, Jankovský o situaci v Čes. Budějovicích. Kudrna, Píč do Nitry: ubytování 

v hotelu Tatra, pak ve vinárně Stalingradu do 3 hod. 8.6. Zasedání rektorů a děkanů VŠ 

zemědělských a zástupců MŠ (Jura, Nebovidský): na katedře zemědělské ekonomiky jako 

dopoledne - v sekcích. Se Štěpánkem, s. z ÚV KSS a referentem pro praxi Hladkým na 

státním statku v Žabokrekách a na sousední farmě - výrobní práce studentů - beseda s nimi. 

Zpět do Nitry, pak na školní statek, beseda při víně, návrat na katedru zemědělské ekonomiky. 

9.6. Zasedání na KZE. Pohovor se Sotákovou - odborná zkouška, se Štěpánkem a s. z ÚV 

KSS (záležitost Maláč aj.). Po večeři do Prahy. Personální záležitosti: Štika, Sýkora, Knop aj. 

10.6. Odpoledne aktiv akademických funkcionářů, vedoucích kateder a zástupců 

společenských organizací: zajištění usnesení politbyra ÚV KSČ ze 17.5. a začátku školního 

roku 1960/61. Porada Kudrna, Urych - ke zprávě zástupců PEF (politické chyby). 

Na Hradě (Míčovna a zahrada) - prezident, členové ÚV strany a vlády - večer pro absolventy 

středních škol. Na MŠ porada o Českých Budějovicích (Píč, Císař, Červenka). Zkoušky DS. 

Volby v agitačním středisku; unaven starostmi o úkoly, které čekají školu. 13.6. Na OV KSČ 

Kladno (Suchý, Kudrna, Šindelář, Fric, zástupci statku) o školním statku Červený Újezd - 

úprava území. - Na MŠ porada se zástupci KNV Č. Budějovice o zřízení PEF (vedl Císař). Na 

MŠ s Urychem - komise pro přípravu návrhů docentů pro státní výbor (řídil Kožoušek). 

Studium materiálů k usnesení PB ze 17.5. a příprava pro CZV - Č. Budějovice, ke zprávě 

Jankovský, Stočes, Píč, zbytečná diskuze 2 hod. Silně deprimován. 15.6. Zkoušky převzal 

Jurča. S děkany projednány úkoly pro České Budějovice (pracoval na nich sám). 

16.6. 62. narozeniny - gratulanti (také z Lán ředitel, předseda ROH, ing. Carda, beseda 

s nimi). - Vypraven návrh na rektora Kudrnu a odevzdán na MŠ. U prof. Hrůzy na Moráni: 

projednán jeho přechod na VŠZ, funkce děkana a převod katedry meliorací s ústavem 

pedologie. - Beseda se zástupci Průmstavu, Agroprojektu a MŠ u mne (víno z Budňan).  
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17.6. Komise odvolací, komise pro plán práce a KR. Odpoledne aktiv rektorů a předsedů 

CZV a městského výboru KSČ (s Hrubým). V Savarinu promoce AF (3 skupiny, málo místa). 

Zkoušky půdozn. II. zoo DS. 

19.6. Materiál pro Budějovice: návrhy změn vedoucích kateder PEF. 21.6. V Č. Budějovicích 

(Kudrna, Píč, Pěkný) porada na KNV o kádrovém zajištění výuky. Prohlídka objektů 

(s Bicanovou): ZTŠ (ředitel Vogl a ing. Táborský - naši absolventi), učiliště mechanizační 

(ředitel Viktůrek - náš dálkař, ing. Vrabec - náš absolvent MF), Pedagogický institut (ved. 

Pokorný, fyzik Brož), oblastní stranická škola (vedoucí Vácha - ekonom). 22.6. Maturitní 

zkoušky II. turnusu vybraných stranických pracovníků (předsedal). 23.6. Přehlídka pracovišť 

výrobní práce studentů I. ročníku PEF. Státní statek Ďáblice (Bartoš, Fialová - obtíže 

s velkým počtem a špatným složením studentů), Větrušice - zahradnictví, Drasty (ing. 

Rylich), Ovčáry - Nedomice (Vohryzek), Konětopy - Předměřice (Jirásek). 25.6. Porada 

Suchý, Fric, Brettschneiderová: představen nový vedoucí pro školní statek Červený Újezd 

Maleček a výsledky revize na statku. Krátká návštěva ing. Hladkého (poslán znovu k Maškovi 

na ÚV). Porada Urych, Maleček, Hrubý: stížnost Štiky (od 10. do 20. dubna, proplatit 

dovolenou). 

Pohovor s Neumannem - děkanování v Č. Budějovicích, zdráhá se, sdělí rozhodnutí v pondělí. 

Zkoušky DS II. zoo. Vyjádření ke zprávě Leporského (odevzdáno Korfovi). Odevzdán dekret 

novému vedoucímu školního statku v Červeném Újezdě Karlu Malečkovi, projednány návrhy 

na opatření na školním statku (Suchý, Fric). 27.6. Zajištění zahájení PEF v Č. Budějovicích - 

Neumann přijal funkci děkana nové PEF. 28.6. Štěpánek doporučil, aby ing. Hladký nastoupil 

1. července u nás, když ho MZ (náměstek Wegricht) pro nás uvolnilo. Telef. Roleček z MV 

KSČ - zaslat návrh na zproštění Rybáčka docentury /?/. U Korfa beseda na jmenování Illeho 

profesorem. 29.6. Podat návrh na Neumanna a Píče - zástupce docenta. 67. zasedání státního 

výboru: přes 50 jmenovaček, schváleni doc. Stočes, Příhoda - vzata na vědomí zpráva o 

rektorovi Kudrnovi. 30.6. Katedra - úvazky, učební plán. 

 

Červenec 1960 
V ČAZ u Sovové projednány příspěvky do dvojčísla „Rostlinná výroba“ o zúrodňování půd. 

U Lhoty a Ryšky projednány Směrnice pro hydropedologický průzkum. Na stadionu 

Spartakiáda. 2.7. Novotný z ministerstva financí, Maleček, Urych - pracovní síly pro VŠZ 

(včetně Č. Budějovic): špatná situace. Zkoušky DS II. PEF (11), Jokl z DS zoo - jednáno 

s ním o místě zootechnika pro školní statek v Červeném Újezdě. Nastoupil Hladký, v Č. 

Újezdě schůze výboru ROH a KSČ: záležitost Komár, pětiletka za 4 roky, socialistické 

závazky (Brettschneiderová, Hladký, Suchý). 5.7. Na MŠ u Císaře porada (Brabec, Hrůza, 

Kudrna, Malý z MŠ): přechod Hrůzy z ČVUT na VŠZ aj. otázky meliorací. Kontroverze 

s Brabcem - nechtěl pustit Hrůzu aj., pak dohoda s ním. Se Štěpánkem a Hrubým prohlídka 

stavby v Suchdole a porada o bytech a nábytku pro koleje. 

6.7. Odjezd do Č. Budějovic (Hrubý, Neumann, Urych): s Bicanovou na krajský výbor KSČ - 

kádrování sil aj. Prohlídka zemědělské technické školy, porada s ředitelem Voglem. 

Odpoledne v Pedagogickém institutu (tajemnice Peštová) - Neumann, Hrubý v semináři. 

Všichni s tajemnicí Peštovou u Váchy na KNV (návrh na převzetí budovy učňovské školy č. 3 

- bývalá reálka, vhodnější než ZTŠ). Prohlídka této budovy. 7.7. S Kešnerem a Coufalem do 

Loun: porada na okresním výboru KSČ (zemědělský referent, náměstek předsedy KNV 

Kouřil) o další organizaci služby agrometeorologické na okrese. Porada s Podzimkem 

(z geofyzikálního ústavu akademie věd) a spolupracovníky o organizaci výzkumu ochrany 

proti krupobití a umělém dešti. Porada s Čížkem o situaci s akademickými funkcionáři 

na škole a záležitosti fakulty lesnické. Porada Kudrna, Hrůza - závěr navrhnout Hrůzu 

na děkana AF. Porada Jurča, záležitosti katedry. 
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8.7. Duffek, Štráfelda - akademičtí funkcionáři AF, nakonec souhlasili s Hrůzou. 9.7. 

Vyjádření školitele k aspirantuře a kandidátské disertační práci Jurči. Návštěva Peřiny z Č. 

Újezda: chce poděkování za službu a zůstat v bytě. Konkurzní komise Matyáš (Lhota, Pfeffer, 

Čížek). Klečka pozván se Stehlíkem a Kunzem na obhajobu Jurči. Přijímací zkouška Vally do 

externí aspirantury. Porada Píč, Stočes, Ledl: posudky na Krblicha, změna návrhu na děkana 

PEF - místo Krblicha Píč, můj souhlas. 12.7. Vědecká rada AF: obhajoba kandidátské 

disertační práce Jurči, jednomyslně. Redakce Sb. VŠZ (Kudrna, Veselý). Na katedře oslava 

Jurčovy kandidatury (Němeček, Damaška se ženou, Knop, Zázvorka). Promoce MF (tři 

skupiny). Promoce PEF 3 skupiny. Vystoupení v televizi (počasí, žně, Břeclavská výzva aj). 

Zkoušky DS Agro (7), nepříjemný pohovor s doc. Veselým z LF (nechtěl se ujmout exkurze 

z NDR). 18.7. VR VÚRV. - Pechač, Stočes: návrhy na zástupce docentů Neumann a Píč. 

S Urychem na MŠ: Jura, Trojan - dán návrh na zástupce docenta Neumann, Píč, otázky 

akademických funkcionářů, ubytování studentů, učebny. Návštěvy: Kác chce se bránit proti 

odchodu ze školy. Telef. Koťátko ve věci Krblicha, pohovor s Pechačem o Krblichovi a 

Foltýnovi. Velmi unaven, ležel. Pohovory s Kudrnou (Foltýn - děkan), s Píčem - zajištění 

pohovoru se studenty o převodu do Č. Budějovic, s Foltýnem (oznámen mu návrh na děkana, 

pohovoří se zemodděl ÚV). Státní výbor: hlavně jmenovačky (34), 19.7. schváleni zástupci 

docenta Neumann a Píč a Neumann jako děkan pro PEF v Č. Budějovicích. 

22.7. Autem s Urychem (řídil) a Neumannem s manželkou a synem do Č. Budějovic. Na 

děkanství (ve str. škole) s Neumannem a taj. Peštovou - příprava materiálů pro jednání 

s Vachou a zítra na KV KSČ. Se všemi u Vachy na KNV: vyřízeno přijetí administrativních 

sil (Holická, Somrová, Fürbecková), dohoda o umístění fakulty pro zítřejší jednání na 

krajském výboru KSČ (v bývalé reálce). Krátká návštěva u ing. Turka - zemědělský referent 

KV KSČ. Porada u vedoucího tajemníka Blahníka (Neumann, Urych, Kouba, Máša, Turek): 

zásadní rozhodnutí o umístění fakulty - získána učňovská škola č. 3 v Zátkově ulici. Odjezd 

do Prahy. Na OV KSČ Kladno (Kudrna, Hladký), jednání o školním statku v Červeném 

Újezdě. 26.7. Kremace Spirhanzla, zemřel 21.7. v Mar. Lázních (můj projev - jediný). V ČAZ 

ve vydavatelském oddělení ve věci vědeckého redaktora publikace Káš. Schůze půdoznalecké 

komise (unaven, usínal). 27.7. Návštěva Hrůzy a Skočdopole: záležitost děkanování, Hrůza 

dotčen. Návštěva Mysliveček - třípokojový byt v Suchdole. Pechač, Kudrna: akademičtí 

funkcionáři (Hrůza, Krblich), záležitost Č. Újezda aj. Na CZV telefonické oznámení, že 

zemodděl ÚV KSČ (Franta) nechce, aby měl Foltýn větší funkci na škole. 29.7. Na MŠ 

s Urychem (Šmejkal): porada u náměstka Hučka - nedostatky v investiční výstavbě VŠZ 

v Suchdole. Zkoušky DS (Agro a Eko). Návrhy na akademické funkcionáře. 

 

Srpen 1960 
1.8. Došel přípis ministra školství - moje zproštění z funkce rektora dnem 31.7. a pověření 

Kudrny od 1.8. 1960. Pí Spirhanzlové zaslán dopis a opis mého projevu při Spirhanzlově 

kremaci. Kác u mne - do výslužby nechce. Převod Řechky - odeslal jsem 5.7. na MŠ. 

Kudrnovi odevzdán dekret rektora. 3.8. Čeřenský, Machková, Červenka, Jura, Hájek na MŠ: 

zajištění ubytování a místností pro výuku včetně vojenské přípravy. Plán sil - 50 míst dosud 

neobsazeno. 9.8. S Kudrnou - v Novém Strašecí - získat budovu ONV. V ČAZ vědecká rada 

VÚM (Jůva, dobrá schůze). Dopis p. Spirhanzlové - poděkování za akvarel. Porada Jurča - 

obsazení asistentur půdoznalství. Zkoušky DS. 13.8. Přípis na děkanství o posílení katedry 

učitelskými silami. V zemědělské akademii na výboru předsednictva zamítnut stěžejní úkol 

krupobití (Reiner nespokojen). Evidenční karty Jurča a Knop pro MZ - evidence absolventů 

z SSSR. 20.8. Stieber vezl Pobědu do generálky do Králova Dvora, v 8 hod. v Litomyšli. Na 

novém hřišti Litomyšl-Svitavy 1:2. Babička v nemocnici (průdušky, slabost). Návrh na 

vyslání Kešnera na agrometeorologickou konferenci do Leningradu. 30.8. Návrat do Prahy. 

Švandové dána k opisu zpráva k výročním zprávám fakult pro MŠ. Na kolegiu děkana Korfa: 
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příprava záležitosti Matyáš pro konkurzní komisi a VR. Na katedře beseda: Zázvorka, Jurča, 

Pavel, Tesař. 

 

Září 1960 
Přijímací komise pro DS - přijetí Kaprálové z mikrobiologické laboratoře zemědělské 

akademie. 2.9. Zasedání vědecké rady LF - konkurz Matyáš - Kostroň, moje zpráva, diskuze. 

Odchod Matyáše ze školy (9+, 2-). Návrh na jmenování Kostroně zástupcem profesora (10+ a 

1 neplatný). Unaven, nechuť k práci, bolest levé nohy v nártu a chodidle, bolest pod levými 

žebry i v zádech. 3.9. Schůze katedry - uvítání Káše. U Urycha - místnosti, nábytek pro Káše. 

Kešner - doporučení za člena strany. Zkoušky DS. Příprava schůze redakční rady Sb. 

zemědělské akademie se Sovovou, schůze redakční rady (vedl za Káše). Studium materiálu ke 

stěžejnímu úkolu XII-1. 6.9. Porada Damaška, Němeček - projednat s Klečkou výstavbu 

ústavu půdoznalecko výživářského a stanovisko předsedy akademie ke komplexnímu 

průzkumu půd. Pěkný - kontrolní ústav požádat o materiál pro kandidátskou práci Damašky. 

Záležitosti katedry - potřeba sil a prostorů. Schůze agronomické prognózy (Vlček). U Kešnera 

- cesta do Leningradu nevyšla, dal mi připravený referát. 

Přihláška na školení zemědělské akademie. 12.9. Haňkovský - dopsáno do VÚ ČKD - zácvik 

se spektrografem QU. Ošetření levé nohy (octanový obklad). 14.9. Schůze rady stěžejního 

úkolu XII-1 (předsedal jsem). V I. odb. zemědělské akademie odevzdána zpráva o stěžejním 

úkolu XII-1 (Pštrosovi). 16.9. Pohovor s Dobiášem o zajištění KPP. Telef. náměstkovi 

Mestekovi o zajištění KPP, sdělil, že lidi bude možno zajistit, o finance jedná na MZ a 

v případě potřeby s náměstkem ministerstva financí Petruželou. U akad. Stehlíka: pohovor 

s Marečkem o zajištění stavby výzkumného ústavu půdoznalecko výživářského - potíže se 

staveništěm (jiný pozemek), jinak zajištěno ve 3. pětiletce /prý/. V sekretariátu Státního plánu 

výzkumu (Skočdopole) odevzdána zpráva o stěžejním úkolu XII-1 a návrhy rozpisu všech 4 

hlavních problémů. - Převod laboratoře agrometeorologické na VŠZ - Klečka i Opava zásadní 

souhlas. Vyslání Kešnera na agrometeorologickou konferenci do Leningradu bude v pondělí 

na předsednictvu schváleno. 

17.9. Porada Kešner, Uhlíř, Coufal: o převodu agrometeorologické laboratoře ze zemědělské 

akademie na školu. 20.9. V ČAZ kolegium komplexního výzkumného úkolu XII - vedl Kunz. 

Kutílek z ústavu pedologie SF (přechod na VŠZ - zatím nejasné). 22.9. S Kudrnou a Uhlířem 

do Čes. Budějovic: slavnostní zahájení školního roku PEF a imatrikulace studentů (137). 

Projevy - Hendrych ÚV KSČ, Pavlovský - vedoucí tajemník krajského výboru KSČ Čes. 

Budějovice, ministr Kahuda, rektor Kudrna a děkan Neumann. Na kolegiu děkana AF - 

personální a prostorové záležitosti. Zkoušky. Konzultace DS II. zoo. 25.9. Dokončení 

oponentské zprávy Tjaglo. Stranická skupina KSČ katedry: k dopisu ÚV o velké studentské 

„úmrtnosti“, rozbor situace. Výpis z materiálů o situaci výstavby VŠZ v Suchdole. 

26.9. Návštěva dr. Strnada a Rajnocha z KV společnosti - projednání převzetí funkce 

předsedy Krajské zemědělské sekce, sjednána schůzka u náměstka Mesteka. 27.9. Pohovor 

s Kášem o jeho zapojení do Krajské zemědělské sekce (KZS) SŠPVZ. Členská schůze KSČ 

AF - opatření ke zmenšení studijní neúspěšnosti. U Korfa - přání k svátku, beseda: Káš, 

Řechka, Stejskal, Kudrna aj. gratulanti. S dr. Strnadem a ing. Strašrybkou u náměstka 

Mesteka. V ČSAZV u Adamce - pošle upravený plán státních výzkumných úkolů podle 

projednání v komisi Klečkově. 30.9. V ústavu meliorací obhajoba kandidátské práce Hakena 

(předsedal). - Krajská zemědělská sekce společnosti (Národní třída) - předsednictví po 

Mestekovi. 

 

Říjen 1960 
Na VŠS přednáška „Úvod do studia zemědělství“ - I. ročník stranických pracovníků Agro /?/. 

3.10. Projev jako odstupujícího rektora k slavnostnímu zahájení školního roku 1960/61 
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ve Smetanově síni Reprezentačního domu. Předání řetězu Kudrnovi (náměstek Křístek, 

současně krátce poděkoval mně). 5.10. V ČAZ u Adamce - výzkumný plán, u Dobiáše cesta 

do Lipska - porada o agrochemických rozborech. U Stehlíka - poslat se mnou do Lipska 

Damašku. Komise pro agronomickou prognózu (Vlček). Valla - plán aspirantury. Návštěva 

Komára, dopis Sotákové. 7.10. Koťátko a zahraniční odbor zemědělské akademie - zájezd do 

Lipska (21. - 26. t. m.), žádáno vyslání Damašky se mnou. - Mestek - finanční a personální 

zajištění KPP. Němeček, Damaška - stěžejní problém KPP – zajištění? Výstavba ústavu 

půdoznalecko agrochemického není ve 3. PL zajištěna, zemědělská akademie nemá peníze. 

Glet pracuje na kandidátské disertační práci, ale odborné minimum ještě nemá (předložit 

koncept písemné práce). 8.10. K Smržovi do nemocnice - po operaci odnětí ledviny. Televize 

- beseda - dokončit podzimní práce. V ZN odevzdán článek k podzimní hluboké orbě 

(redaktor Novák). 12.10. V zemědělské akademii v I. odboru (Dobiáš) překlad zprávy pro 

Bergmanna pro konferenci v Lipsku. U Sovové převzal rukopisy pro dvojčíslo „Zúrodňování 

půdy“. Na MŠ 69. zasedání státního výboru (vleklé jednání, neplodné řeči). Studium Gletovy 

práce pro aspirantské minimum. V ČAZ korigován překlad pro Bergmanna. ÚKZÚZ: 

konference v Lipsku - dohodnout s Pešákem a ověřit Damaškovu zprávu. 13.10. Koťátko - 

výbor předsednictva nesouhlasí s vysláním Damašky do Lipska. Krblich - Svoboda zůstane 

ředitelem VÚZE - akademie ho v žádném případě pro školu neuvolní. 14.10. Do VÚRV - 3 

obhajoby kand. Pokorný agrotechnika - přešel do VÚZE. Zasedání KV společnosti ŠPVZ 

(Kacerovský) - plán práce ÚV společnosti. Přehlídka rukopisů pro tematické dvojčíslo Sb. 

ČAZ Zúrodňování půdy. 

V kontrolním ústavu - na konferenci v Lipsku bude navržen Pešák. Připraví pro mne hlavní 

referát, sám asi koreferát. Projednáno telef. s Rosou v zahraničním oddělení MZ a ústně 

s ředitelem Pěkným. Materiál pro Damaškovu kandidátskou práci projednat s Pešákem. 

Žádost ing. Vlasáka o přijetí na půdoznalství na PEF v Č. Budějovicích. S Vachouškem - 

určeny mu termíny zkoušek v DS a uloženo, aby řádně studoval. Tesařovi sděleno, že 

kandidátskou práci musí odevzdat do konce března 1961. První řádné zasedáni VR VŠZ - 

hladký průběh, dobře připraveno. 17.10. Malá domácí oslava „Stříbrné svatby“). 18.10. Tel. 

s ing. Nágrem - sdělil, že návrh na KPP půjde do vlády (ještě asi v říjnu), kde bude 

pravděpodobně schválen, protože v mezirezortním řízení prošel již bez námitek. Na katedře 

Knop, Tesař, Valla, Zázvorka: návrhy na odměny za překročení pedagogických úvazků. 

Schůze katedry: vypracován plán zahraničních zájezdů na rok 1961. 

20.10. Plán mého zájezdu do Maďarska. Návštěva prof. Voronina (VŠL Voroněž) a 

Leporského. Na MŠ v Nostic. paláci celostátní porada rektorů a členů PSVVŠ. Posudek 

školitele na aspiranta Vl. Černého. Pokračování celostátní porady. Konzultace DS II. zoo. 

24.10. Vyzvednuty fotografie pro pas a stranickou legitimaci. Pohovor s dr. Sovovou - 

antimonová elektroda (patent). 70. schůze PSVVŠ, po ní ještě rozhovor - Šprysl, Ježdík, 

Bidlo, Janíček, Kadlec. 27.10. Druhá schůze rady stěžejního úkolu XII-1. Telef. doc. 

Svobodovi (Dol) - sjednána návštěva Ježdíkovy neteře (včelí preparát pro léčení očí). Čížkovi 

odevzdán lektorský posudek Benešovy práce. V ZN z 26.10. (příloha) můj článek „Proč je 

zimní brázda zlatem“. V ČAZ u Dobiáše - dán k opisu zápis rady stěžejního úkolu. Schůze 

půdoznalecké komise. Pro konferenci v Lipsku (Sovová, redaktorka Sb.) do 15. listopadu 

připravit tematické číslo. Chvíli u Adamce - Mařan ředitelem VÚM. Fröhlich, Palán - odměna 

Smržovi (nemocen). 

 

Listopad 1960 
1.11. Schůze VR VÚZLM - celkem otravná, měl jsem nechuť k diskuzi. Studium Gorbunova 

půdoznalství (překlad). U Kudrny (místnost po V. Svobodovi) - zmínil jsem se, že bych šel do 

Budějovic. 3.11. V Karolinu zahájení zemědělské univerzity Čs. SŠPVZ (projevy Kudrna, 

vedoucí krajský tajemník KSČ Konrád). S Kudrnou na MŠ, schůze komise státního výboru 
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(Janíček, Meduna, Šprysl, Císař) a plenární zasedání SVVŠ. Čteny rukopisy pro publikaci 

o humusu. 4.11. Schůze kolegia komplexního státního výzkumného úkolu XII (předseda 

Kunz, přítomen Kord - náměstek ministra zemědělství), projednán můj a Preiningerův plán. 

KV Čs. společnosti schůze Krajské zemědělské sekce (předsedal). 5.11. Svatba Hely s Jirkou 

Věnečkem. Studium výzkumného plánu zemědělské akademie na rok 1961. S Mališem žádost 

o převzetí vedení cyklu „Zúrodňování půd“ (zemědělská univerzita). 7.11. Průvod na 

Staroměstské náměstí na manifestaci k oslavě VŘSR. Pohovor s aspirantkou Sotákovou, 

přítomen Jurča. U Klečky - vliv počasí na úrodu 1959/60. 9.11. S Mařanem, Lhotou a 

Adamcem - vodohospodářský výzkumný plán, nedostatky v něm a v práci Hrůzy. Referát pro 

dnešní členskou schůzi uliční organizace KSČ, diskuze dobrá. 

11.11. U Dobiáše projednán překlad referátu pro poradu v Lipsku. - V KV Čs. společnosti 

porada předsedů sekcí (o vědecko-metodických radách). Příprava zprávy o mé činnosti 

v ČAZ. V kontrolním ústavu převzal od Pešáka český text referátu pro Lipsko. 12.11. Plénum 

Krajského výboru Čs. SŠPVZ (diskuzní příspěvek). Přepracovaný referát pro Lipsko 

nadiktován do stroje pro překlad do němčiny a ruštiny. 14.11. Pohovor s Hrůzou - je ochoten 

vzdát se koordinátorství, navrhuje prof. Jůvu. Je ale dotčen mým návrhem na jeho výměnu. 

Vytkl mi některé chyby na katedře (Jurča nebyl v Červeném Újezdě, Vachoušek také ne). 

15.11. Seminář KV KSČ, KNV, Krajské zemědělské sekce SŠPVZ o pevném peněžitém 

odměňování v JZD (funkcionáři JZD, ONV a OV KSČ). Dobrý referát Šimka z MZ. Můj 

diskuzní příspěvek ke zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v zemědělství, nedostatky. 

Studium referátu Bergmannova pro Lipsko. Návštěva Volkova z SSSR - ředitel moskevského 

výzkumného ústavu mechanizačního. Na přednášce a diskuzi s Volkovem, pak beseda s ním u 

mne. 17.11. V ČAZ Dobiáš sdělil, že návrh na KPP šel už do vlády. Schůze půdoznalecké 

komise. Četl z MZaj. /Magazín zajímavostí?/ - pětiletka v zemědělství za 4 roky (diskuze). 

18.11. Obhajoba kandidátské disertační práce ing. Vl. Černého (můj aspirant, včera měl jeho 

otec pohřeb), jednomyslně, komisi řídil Káš, jako školitel jsem nemohl předsedat. Obhajoba 

kandidátské disertační práce ing. dr. Baráka (bez aspirantury - asistent VŠZL Brno - předsedal 

jsem). 

19.11. V zemědělské akademii na zahraničním odboru vyzvednut pas a peníze. U Piláta 

jednání o cestě Kešnera do Leningradu, nepůjde zařídit, příliš pozdě. Krátká porada o 

půdoznalecké konferenci v Praze, příprava na kongres v Bukurešti. 21.11. S Pešákem odjezd 

rychlíkem do Drážďan, pak odjezd do Lipska. Přijetí Engelem a Schmidtovou (dostal jsem 

150 Mk a pokoje v hotelu Astoria - nejlepší v Lipsku - placeny). Posezení s Pešákem a jeho 

známým (bývalý šofér v ÚKZÚZ, nyní jezdí se súdánským kulturním atašé). 

22.11. Autokarem do Halle, prohlídka laboratoří Institut f. landwirt. Versuchs. und 

Untersuchungwesen, oddělení pro hromadné rozbory při agrochemickém zkoušení půd a 

mikroelementy, hlavně Mg. Odpoledne zájezd do Lauchstädtu: prohlídka přípravny vzorků 

(zmechanizované drcení a prosévání vzorků) a oddělení sestavování map. Návrat autokarem 

do Lipska. 23.11. Společné posezení v Auersbach Keller (historická vinárna - Goethe). Přijel 

prof. Nehring z Rostocku. Zasedání v Institutu: zahájení Nehringem, hlavní referát 

Bergmanna. Referát Stajkov, Boratinski, Pešák, odpoledne já, Arany, Sarkadi (Maďarsko). 

Nehring - předběžné závěry k hlavním referátům. Prověřování metod na vzorcích, které si 

země mezi sebou vymění, posezení s dr. Schützlerem. V Nové opeře (skvělá stavba i vnitřní 

zařízení) - Fidelio - zpěváci prostřední. Večeře, beseda Nehring, Selke, Kertscher. 

24.11. V ústavu 2. den zasedání, pokračování diskuze (Jenikov - Bulharsko), Heru a Manûca 

(Rumunsko) a závěry. Vytýčení hlavních úkolů, rozdělení práce, příprava pro vypracování 

protokolu (Engel, Bergmann, Jenikov, Sarkadi). Procházka městem s Pešákem, prohlídka 

obchodů, obchodního domu. Schůzka účastníků v zimní zahradě, pak společenský večer, 

pořádaný německou zemědělskou akademií. Nehring odjel po 1 hod. do Rostocku, moje 

poděkování jménem zahraničních delegací. Posezení v baru (Kertscher, Engel, Selke, Rüther), 
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tykání s Engelem, Selkem a Rütherem (do 3:15). 25.11. Přečtení a podpisy protokolu zasedání 

(řídil Selke, ještě jednou jsem poděkoval jménem zahraničních delegací). Procházka městem 

s Pešákem. Oběd v restauraci s Engelem a Schmidtovou. V hotelové restauraci malá večeře 

(Engel, Schmidtová, Pešák, tlumočník, Haasová). 26.11. Rychlíkem do Drážďan, odjezd se 

Sarkádim k lůžkovému vozu, jel do Budapešti. 

27.11. Konzultace DS II. zoo. V ČAZ v zahraničním oddělení odevzdán pas a provedeno 

vyúčtování. V I. odboru pohovor s Dobiášem. Úprava článku o Spirhanzlovi pro tematické 

číslo Sborníku ČAZ. Rada stěžejního výzkumného úkolu XII-1, hlavně plán vodohospodářský 

(Hrůza, Kozlík, Mika). Redakce článků pro Sborník ČAZ. 30.11. Redakce pedologického 

dvojčísla Sb. ČAZ - Rostlinná výroba a napsán úvod. Silný zánět pravého oka. 

 

Prosinec 1960 
1.12. V ČAZ u Sovové korigovány příspěvky pro Sborník, odevzdán všechen materiál pro 

pedologické dvojčíslo. U Dobiáše Damaška a akad. Stehlík - připomínky k návrhu KPP pro 

vládu. S nimi chvíli u Klečky - podepsal připomínky, Damaška odvezl na MZ. Sporná otázka 

dokončení bonitace půd - Klečka tvrdí, že delimitační skupina nemůže dát žádné lidi pro KPP, 

poněvadž bude muset dělat rajonizaci zemědělské výroby na okresech podle příkazu politbyra 

ÚV KSČ. Šmerha získán pro besedu v Bezně. 2.12. Na KV Čs. společnosti porada se zástupci 

o. Kolín a Kutná Hora (Svárovský). Schůze Krajské sekce zemědělské. Zkoušky DS. 

4.12. Dokončení zprávy o konferenci v Lipsku pro ČAZ. U Lhoty se Špaldonem a Kozlíkem 

projednáván návrh výzkumného plánu vodohospodářského. Návrh projednán v V. odboru 

(VÚM a VÚZH - závlahového hospodářství). Lektorování publikace Káš a kol. S tajemníkem 

Svárovským z Krajské zemědělské sekce společnosti na Mělník - na ONV u Lánského 

projednána zemědělská LA (potřeba obsazení lektorů). 

6.12. S Damaškou a Fackem do zemědělské akademie - připraven návrh pro výbor prezidia na 

půdoznaleckou poradu v září 1961 v Praze. Na výboru předsednictva zemědělské akademie 

(zástupci půdoznalců) zásadní schválení materiálu k zajištění KPP. Podrobné projednání 

materiálu (Macoun za Ústav vědeckých soustav zemědělství - ÚVSZ, Šlajs, Havlíček, 

Mareček - Damaška, Hraško, Magna). 72. zasedání předsednictva státního výboru (Bidlo, 

Kadlec, Ježdík, akad. Novák) - dobrá beseda. 8.12. V MZ porada u náměstka Wegrichta 

(zástupci SPK, ministerstva financí, ČAZ aj): schválení návrhu vládního usnesení o 

Komplexním průzkumu půd. V Ruzyni zasedání VR - projednání a schválení tří 

kandidátských prací (Dlabola, Kropáč, Zemánek). Se Šmerhou a Regálem do Bezna u Mladé 

Boleslavi: beseda s družstevníky a pracovníky státního statku (MVDr. Krásný, Šmerha, 

Regál, dva členové divadla E. F. Buriana). Tel. ze SZN - do úterka lektorský posudek 

publikace Káš a kol. Z krajské sekce - zajištění zemědělské akademie Mělník (Palán). 11.12. 

Opsán na stroji posudek publikace Káš a kol. o obohacování půdy humusem pro SZN. Na 

krajském výboru společnosti krátká porada o mechanizaci a automatizaci v zemědělství (pro 

seminář technické sekce - projednat s mechanizátory u nás). Zpráva o stěžejním úkolu XII-1 

pro Adamce ČAZ. 

13.12. Ve SZN Kutinovi odevzdány rukopisy pro publikaci Káš a kol. “Cesty k obohacování 

půdy humusem“ a lektorský posudek (jako vědecký redaktor). - Aktiv učitelů se zástupci 

dvouletého studia PEF (Jankovský přišel pozdě) - projednány otázky náplně přednášek a 

cvičení. U Machkové rozvrh přednášek půdoznalství pro dvouleté studium - příprava osnov. 

Porada pracovní skupiny pro přestavbu náplně předmětů chemického zaměření. 15.12. Porada 

(ČAZ, MŠ) o učebnicích pro VŠZ - dobrý referát prof. Galy. 16.12. S Jurčou do VÚRV 

k Marečkovi - odb. zkouška aspirantského minima Gleta (pedologie Jurča, Sirový), výborný. - 

První přednáška pro dvouleté studium. Dokončení diskuzního příspěvku o KPP pro XVII. 

valné shromáždění ČSAZV (pro Klečku). 19.12. Seminář KV KSČ s Krajskou zemědělskou 
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sekcí společnosti: slučování JZD (referát Zika, můj diskuzní příspěvek k zvyšování 

kvalifikace pracovníků v zemědělství). Druhý den semináře - úkoly národních výborů. 

21.12. V zemědělské akademii 1. den XVII. valného shromáždění. Dopol. referát Klečkův, 

odpoledne diskuze: Brauner, Málek, Blattný aj. Volby tří nových dopisujících členů (Kord, 

Dvořáček, Benda). Volba předsednictva - značné změny, jmenování nových ředitelů 

ústředních ústavů (Foltýn - VÚRV v Ruzyni, Mareček - VÚZel. Olomouc, Stuchlík VÚZLM 

(zemědělsko lesnických meliorací), Preininger VÚZT (zemědělské techniky), Benda - ÚVSH 

(Ústav vědeckých soustav hospodaření), Květ. Vlček - Ústav informací a vědecko-technický 

rozvoj, VÚVeter. - Vlček). V ČAZ diskuze, můj diskuzní příspěvek (komplexní průzkum 

půd) jako 1. odpoledne. Závěr zasedání: usnesení, dopis prezidentu Novotnému a Zd. 

Nejedlému. 

23.12. Odjezd rychlíkem do Litomyšle. V Chocni zjištěno, že v rychlíku zapomenut kufr 

(babiččin s adreskou) s dárky. Telefon - z dopravní kanceláře na VBŽ do České Třebové, aby 

kufr vzali z rychlíku (Mářa tam měla všechny dárky). Z VBŽ sděleno, že nemohli do 

rychlíku, odjel. Z VB Litomyšl (velmi ochotní) odeslali služební telegram do Bohumína a 

ostatních stanic, mám se zeptat zítra ráno. Dotaz na zprávu z Bohumína - nic nedošlo, zeptat 

se odpoledne. Štědrovečerní večeře, stromek - župan Máře malý. Začat článek pro Věstník o 

poradě v Lipsku. 28.12. Výpisy z deníku pro zprávu o činnosti 1960 pro ČAZ. Odpoledne 

odjezd do Prahy. Poslední dotaz v dopravní kanceláři po zapomenutém kufru - nic. Návrh pro 

předsednictvo ČAZ o opatřeních k zajištění úkolů z porady v Lipsku a článek o pracovní 

poradě v Lipsku pro Věstník ČSAZV. 31.12. V redakci Věstníku odevzdán rukopis článku o 

konferenci v Lipsku. U Piláta jednáno o zprávě pro předsednictvo o úkolech z porady 

v Lipsku. U Dobiáše - dán mu originál zprávy a přípis pro předsednictvo se seznamem adres 

k rozeslání po rozmnožení. V Krajském výboru společnosti krátká porada s dr. Strnadem a 

ing. Strašrybkou o získání lektorů z VŠZ a výzkumných ústavů. Beseda se všemi zaměstnanci 

sekretariátu. Telefonicky blahopřáno Zázvorkovi, Korfovi, Janíčkovi, Jurčovům, Stiebrovi 

(u Kudrnů, Hrubých, Pechačů se nikdo nehlásil). Dobrý rodinný Silvestr. 

 

Resumé 1960: 
Na MŠ u Mesteka projekce kotelny a inženýrské sítě v Suchdole. Návrh na ustanovení 

Rybáčka a Korouse docentem. Definitivní úprava návrhu na akademické funkcionáře. 

Perspektivní plán odborných pracovníků v zemědělství do r. 1980. Harmonogram výstavby 

VŠZ v Suchdole. Porada ÚV KSČ o rozvoji zemědělství. Koncepce rozvoje zúrodňování půdy 

do r. 1975. U Lán ponechána Amálie a Požáry. Kandidatura Havlíčka z MF, Jurči, Hakena, 

V. Černého, Lhotského, Koníčka, Pokorného, Baráka, Dlaboly, Kropáče, Zemánka. Návštěva 

Fierlingera s besedou v Šámalově posluchárně. Urych novým kvestorem. Kunz odmítl 

přechod a rektorování na škole. Příprava otevření některé zemědělské fakulty v Č. 

Budějovicích, po poradě se zástupci KNV na MŠ zřízena PEF. Zabrání budovy bývalé reálky. 

Neumann a Píč zást. docentů. Zproštěn funkce rektora (31.7.), pověřen Kudrna (od 1.8.). 

Začlenění Č. Újezda ke statku Lány. Schválena II. etapa výstavby školy v Suchdole. Zřízení tří 

a dvouletého studia. Příprava melioračního oboru na AF (Hrůza). V Č. Budějovicích zahájení 

školního roku PEF (děkan Neumann) a imatrikulace studentů (137). Předsedou Krajské 

zemědělské sekce SŠPVZ. V Karolinu zahájení zemědělské univerzity Čs. společnosti ČSAV. 

Agrochemická porada v Lipsku. Vládní usnesení o schválení KPP. V ČSAZV jmenování 

nových ředitelů ústředních zemědělských ústavů. 
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Pár drobných informací: 

 

Podle Kosilova výkazu odpočinkového času a míst oddechu v r. 1960 uvádím stručný přehled: 

četnost podle čtvrtletí:   I. 16 

  II. 25 

 III. 32 

 IV. 18 

t. j. 91 zasloužených relaxací za rok, které vyrovnávaly soustavná pracovní vypětí. 

 

Zajímavá je lokalizace besed, kterou si prof. Kosil rovněž vedl:32x U Tygra, 12x U Schnellů, 

5x v Plzeňském dvoře, 5x na katedře půdoznalství, 3x v Kosovu a v Litomyšli, 2x U Kocoura, 

v Lověně, ve Zlaté studni a v T-klubu. Jedenkrát byla navštívena Lobkovická vinárna, Pinkas, 

Karlštejn, U koček, Kalich, Budějovická vinárna, Globus, Bruselský pavilon, Kravín. Besedy 

jsou registrovány také na katedře, v Ruzyni, v Brně, ve Smolenici, v Lednici, v Nitře, 

v Brandejsi, v Budapešti, u Korfa, doma aj. 

 

Zajímavé mohou být také platy (v Kčs) na vysokých školách ze srpna 1960, jenž si profesor 

Kosil zapsal do svých poznámek. 

 

U odborných asistentů jsou odstupňovány třikrát po tříletých obdobích, u docentů a profesorů 

3 krát po pěti letech. Kromě toho se platy lišily podle technických a netechnických předmětů, 

u kterých byly nižší (v závorkách). 

 

Odborní asistenti: 1.800 (1.600), 2.050 (1.850) a 2.300 (2.100) 

Zástupce docenta: 2.400 (2.200) 

Docenti:  2.500 (2.300), 2.650 (2.450) a 2.800 (2.600) 

Zástupce profesora: 3.300 (3.000) 

Profesoři:  3.400 (3.100), 3.700 (3.300) a 4.000 (3.500) 

 

Akademické funkce - platy jsou odstupňovány podle počtu studentů: 500 až 2000 studentů 

Rektor:   1.000 

Prorektor:      350 

Děkan fakulty s 300 až 800 studenty:  500 

Proděkan:     150 až 250 

Vedoucí katedry: do čtyř členů: 220 

   5 až 10 členů 280 

   >10 členů 400 

 

Za vědecké hodnosti: CSc. 300 

   DrSc. 500 

 

Čas věnovaný ČSAZV v r. 1960: podle měsíců v hod. (uváděna též hlavní náplň činnosti). 

Leden 12, únor 23, březen 11, duben 21, květen 9, červen 12, červenec 29, srpen 11, září 80, 

říjen 76, listopad 150, prosinec 141 hod. 

Celkem za rok 1960 to je 575 hodin. Průměrně týdně 11 hod. pro ČSAZV. 

 


