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1962  /nové metodiky KPP / 

 

Leden 1962 
Pondělí - Nový rok, Litomyšl: pracováno na zprávě o činnosti katedry. Odpoledne osobním 

vlakem do Prahy, pohodlná cesta. Večer doma, pro uhlí, zatopeno v předním pokoji (je málo 

uhlí). Dokončení zprávy o činnosti katedry. 4.1. Ve Vinohrad. Národním domě obhajoba 

kandidatury RNDr. Válka před komisí VÚM (předseda). Družstevní beseda v agrochemii. 5.1. 

Porada na KV SŠPVZ (Kacerovský, Káš, Strašrybka, Jiřička). Schůze VMR zemědělství 

(dobrá). Zk. DS II. Eko (17). Předn. 2leté stud. Eko. 8.1. Porada Jurča, Palán, Valla, Svoboda 

- návod pro cvičení z pedologie, tabulka půdních typů (Jurča). 9.1. Na VR AF habilitace 

Kacerovský. V ZA u Koťátka komise v záležitosti Stejskal - neshody s VÚM, Káš, Šešulka, 

Krpala – Stejskal, Stuchlík (ředitel). 10.1. Porada s Duchoněm, Kášem a Jurčou o plánu 

aspirantur do roku 1965. Průzkum na katedře výroby rostlinné (Rybáček, Hakr, Váša - Jílek, 

Kvěch). 13.1. Beseda - vepřové hody - Vaněk. 15.1. Konference o výchově odborníků pro 

zemědělství (disk. příspěvek), za MŠ Červenka, Budík, Junek, ÚV KSČ Macháček, MZ 

Bříšťala. Pro II. Eko (v Č.B.) skončeny přednášky. 

17.1. Na MŠ 89. zasedání předsednictva státního výboru. 19.1. Večer v Bratislavě, ráno 

v Laboratôriu pôdoznalectva zasedání VR. Beseda s Komárem, Sotákovou a Bedrnou. Převzal 

vědeckou redakci publikace „Rozbory pôd“. V bytě u Hraška, před půlnocí do Prahy. 

Zk. DS Eko. 23.1. V Novém Strašecí pedagogický seminář „Výrobní práce“ (ref. Otl a 

Vítková z filozofické katedry KU, koreferát Bartoš). Dokončen posudek kandidátské práce 

Masaryka (Nitra). 24.1. Večírek katedry na oslavu profesury Duchoně (děkan Hrůza). 26.1. 

Na Malostranském náměstí VR VÚM (zpráva o činnosti ústavu v r. 1961). Mikan by chtěl 

přidat 1 rok služby. Zpráva o činnosti v ZA. 29.1. V akademii věd u Skočdopole - zpráva o 

výzkumu v r. 1961, svolání rady stěžejního úkolu, pohovor o reorganizaci ČSAZV (přechod 

VÚ do MZLVH). 30.1. V Ruzyni první den zasedání VR - projednání závěrečných zpráv - 

předsedal II. sekci (půdoznalství, výživa rostlin, mikrobiologie, agrotechnika, Pohořelice). 

Zdá se, že mi nedělá dobře pivo, 2. den zasedání VR: plénum zprávy ze sekcí (Holienka, 

Kosil, Foltýn), schválení návrhů ze sekcí, diskuze o reorganizaci ČSAZV. Němeček, 

Damaška, mám vést jednání o začlenění pedologie do akademie věd, Kašpar je ochoten 

vyšetřit možnosti. 

 

Únor 1962 
2.2. Schůze VMR společnosti. 5.2.  Jurča, Zázvorka, Valla - rozvoj VVČ v půdoznalství. 6.2. 

Zkoušky aspirantského minima: Jurčík z Brna, biologie Mejstřík. Mářa s Helou v Obzoru - 

hlídal Jirku, řval celý večer až do příchodu Máři s Helou. 8.2. Na PEF v Č.B. zkoušky 

5.  kroužek. 9.2. 7. zasedání rady stěžejního úkolu XII-1. Prof. Kašparovi dán návrh na 

začlenění pedologie do ČSAV. V ČSAZV s Němečkem a Hraškem v ÚVSH - nezastihnut ani 

Benda ani Macoun, jen krátký hovor s Adámkem. 10.2. Zkoušky v Budějovicích: 18 studentů 

3. kr. II. roč. Agro. 12.2. V noci zemřel Koťátko. Na VR VŠZ a AF oslava 80. Smoláka, 

projev rektora a děkana Hrůzy. Pak v Belvederu (asi 35 lidí). 14.2. 90. zasedání PSVVŠ - 

projednávání zprávy o průzkumu přestavby studia na VŠCHT, Maďera /rektor/ chtěl prosadit 

prodloužení studia na 11 semestrů. 15.2. Dokončena zpráva o stěžejním úkolu XII-1 za rok 

1961. 17.2. Porada vedoucích kateder u děkana. Porada s Jurčou o skriptech. 19.2. Přednáška 

2leté Eko.  

22.2. Plenárka KSČ Agro. 23.2. V Č.B. zkoušky 1. kroužku. Poradní sbor půdoznalství, 

porada s aspiranty Sotáková, Hraško a o učebnici. 26.2. Č.B. zkoušky 2. kroužku. 27.2. První 

konz. DS II. Agro. Zkouška kandidátského minima Štefl (velmi dobré). 28.2. V Českých 

Budějovicích zkoušky 6. kroužku. 
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Březen 1962 
1.3. Č.B.: zkoušky 4. kroužku. Večer v Praze. Zahájení přednášek 3leté Eko. Damaškovi a 

Němečkovi dáno moje memorandum pro Málka. Studium Laatsch. 2.3. Zasedání VMR 

zemědělské. 3.3. 1. konz. DS II. zoo. 5.3. V Internacionálu konference VŠZ o dálkovém 

studiu (referát Kudrna), o výuce matematiky, fyziky, chemie a biologie - referát Gala, Doležal 

- známé všeobecné zásady. 6.3. V ZA u Slepičkové vyzvednut opis skript (216 stran á 3 Kčs, 

zaplaceno 648 Kčs). Rukopis dán Jurčovi ke korektuře. 7.3. V noci cesta do Nitry, zpoždění 

rychlíku (v prvním tunelu spadlo lešení, zpoždění 545 minut). Obhajoba kandidatury 

Masaryka (druhý oponent Neuberg), jednomyslně odhlasováno (svědomitý pracovník, 

důkladný, ne zvlášť bystrý, ale dobrý). Spal se Scholzem v novém internátu. Příjezd do Prahy 

po 16. hod. 9.3. V ZA kolegium státního komplexního úkolu XII. (Klečka předsedal, úmorné 

a otravné jednání). Vyplněny objednávky skript pro SPN (podpisy Duchoň, Hrůza, Kudrna). 

10.3. U Kudrny pohovor o přechodu Kunze a Klečky na školu a o geologické laboratoři 

Stejskalově - nepřijímat ji na školu. Dokončen posudek a předmluva vědeckého redaktora 

publikace Rozbory pôd. 

12.3. V SPN u Ekrta jednání o vydání skript „Půdoznalství“, potíže pro opožděné předložení 

(28. února uzavřen ediční plán), nakonec rukopis přijal. Podaří-li se zařadit ještě letos, stejně 

vyjdou až v listopadu, nepodaří-li se, vyjdou v lednu 1963. Revize plánů vnitřního zařízení 

ústavů AF v Suchdole. Odborná zkouška aspiranta Petrika z lesnické meteorologie (Čížek, 

Balabán, Kešner). Hrůza se ptal na moje mínění k habilitaci Drbala - souhlasím. ČAZ 

přesídlila do Opletalovy 23. S Adamcem projednána úprava zprávy XII-1 podle připomínek 

z kolegia Klečky. 15.3. V Č. B. zahajovací přednáška. Pohovor s Neumannem: potíže fakulty, 

neshody s rektorátem, jmenování Koubka profesorem. 16.3. Pohovor se Šlajsem a Mašátem - 

situace KPP po zrušení akademie, úkoly z porady u Sobotky. Přednáška 3leté Eko. S děkanem 

jednáno o Vachouškovi a dvou pomocných vědeckých silách. Děkan mi půjčí na letní semestr 

2 místa pomoc. vědeckých sil z jeho katedry. 17.3. Konz. DS II. roč. fyto. Schůze katedry - 

kontrola kádrového výhledu. 

20.3. Pedagogický seminář AF - referát prof. Gally (metodika cvičení a seminářů). Odpoledne 

sekce DS - dr. Škoda z pedagogické fakulty (celkem nic nového). 21.3. VR Ruzyně - 

v 1. sekci předsedal - projednání závěrečné zprávy Facek - Glet. S Damaškou a Němečkem 

projednány záležitosti přípravy VIII. půdoznaleckého kongresu s Pilátem a Foltýnem. 22.3. 

Přednáška v Budějovicích, pohovor s Vlasákem. Ve Vokovicích přednáška II. roč. fyto. 

Zkoušky 2leté Eko 1. kroužek. Konz. DS II. zoo. 25.3. Přípis o zproštění funkce v Ústřední 

komisi pro KPP (náměstkovi Šilhavému). Schůze přípravného výboru pro VIII. kongres MPS. 

Lektorská recenze Jonášova příspěvku o málo plodných půdách (pro Sb. Rostl. výroba). 29.3. 

V Budějovicích přednáška pro I. roč. PEF. 30.3. S Hrůzou prodloužení pobytu Pavla 

v Bagdadu na šk. r. 1962/63 a jeho habilitace. Přednáška 3leté Eko. 31.3. Vědecká rada AF: 

můj referát o cestě do Maďarska. 

 

Duben 1962 
Zpráva o rozvoji katedry. 2.4. Ve Svratce přednáška a diskuze o vědeckých základech 

zvyšování úrodnosti půdy (pro semenářské inspektory ÚKZÚZ, odpoledne Kvěch - hlavně 

osevní postupy). 3.4. V Radiopaláci seminář o komplexně mechanizovaných četách 

v zemědělství (VMR společnosti). 5.4. Přednáška v Č.B. Přednáška II. fyto. 6.4. Schůze VMR 

zemědělské KV společnosti ŠPVZ. Schůze katedry a úseku ROH - hlavně perspektivní rozvoj 

katedry. Konz. DS II. fyto. 9.4. V Riegrových sadech školení nových pracovníků Expediční 

skupiny KPP. S Mašátem, Damaškou a Němečkem doplněna zpráva pro schůzi Ústřední 

komise KPP. Dokončení perspektivního plánu katedry. 10.4. Obhajoba kandidatur Hubáček, 

Trojna (předsedal jsem). Zkoušky pěti opakujících. 13.4. Ve VÚM na obhajobě kandidátské 

disertační práce Drbala (dobrá - oponentura). Přednáška II. ročník Agro (Šámalova 
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posluchárna). Na skupině KSČ návrhy členů ČSAV (Šmerha, Hrůza, Káš, já). Ve 3letém Eko 

společná zkouška z agrometeorologie a půdoznalství. 14.4. Odborné zkoušky aspirantského 

minima Kraslové a Šíbla. 15.4. Napsán životopis k návrhu na jmenování členem 

korespondentem ČSAV. 16.4. KV SŠPVZ. Promítání zemědělských filmů, porada 

s Rumlovou o tribuně aktualit v Benešově. 18.4. V Benešově odpovědi na dotazy o studiu 

zemědělství. 20.4. Na MZ 4. schůze Ústřední komise pro KPP (předsedal náměstek Nágr). 

Peníze z ČAZ už nepřišly. Výpisy pedologie (Scheffer). 21.4. U Sobotky na MZ vráceny 

připomínky k metodikám KPP, žádá další jednání s MŠ o zapojení VŠZ do KPP, projednat 

s Budíkem. 25.4. Konzultace Hraško. Beseda v agrochemii (Zázvorka, Tesař, Knop, Jurča). 

Silně nachlazen, bolesti kloubů a v bedrech. 26.4. V Ruzyni: přijímací zkoušky aspirantů 

(Kalenda, Zuska, Čečetka, M. Šimek - komise Němeček, Damaška, já - důkladné zkoušení). 

Kudrna chce elaborát KPP Praha-západ, má provedený zemědělský rozbor - použít 

k propagaci využití výsledků KPP v praxi. 27.4. Celokrajský aktiv VMR společnosti 

„Výstavba nové vesnice“, velmi malá účast. Přednáška 3leté Eko a II. ročník Agro. Pohovor 

s Duchoněm - potíže s učebnicí kvůli Viljamsovi - jeho jméno se prý nemá vůbec nikde 

vyskytnout /to je asi uspěchané přání/. 28.4. Na VR VŠZ schválené návrhy na jmenování 

členů koresp. ČSAV (podmínka DrSc.): Kosil, Káš, Pfeffer, Pravd. Svoboda. Studium 

Hraškovy práce k odbornému minimu. 29.4. Neděle - pracovní (jako sobota) - schůze katedry 

– odpoledne beseda v agrochemii.  

 

Květen 1962 
V 8 hod. odchod průvodu, v 11:30 na Václavském náměstí (dlouhý průchod). 2.5. Ve SPN 

u Ekerta: změny ve skriptech (Viljams), zavolat lektora Konvalinku (skripta jsou ještě u něj), 

korektura rukopisu skript. Konvalinka - skripta jsou u odborného posouzení, asi za týden mne 

zavolá. Přepracování části stati o humusu. Na plenárce ČSM II. Agro (slabé). 4.5. Ve 

Vokovicích na VŠS: všeplenárka KSČ VŠZ: práce ČSM, přestavba studia, dobrý věcný 

referát Pátkův. Úprava strojopisu skript. Konz. DS II. Agro. 9.5. Na stroji opsán doplněk pro 

skripta (redox potenciál). Studována nová genetická klasifikace půd (Jurča), srovnání 

s dosavadní (Spirhanzl). Dokončeno studium nových půdních typů a úprava skript. 

12.5. Telefonoval Konvalinka z SPN - v pondělí ve 14 hod. k němu, redakce skript. Studium 

kandidátské disertační práce Smolíka (VÚM). Ve Střešovicích v lektorské skupině SPN 

u Konvalinky: projednány definitivní úpravy skript. 15.5. Redakční rada Zemědělství 62 

(předseda Foltýn, dobrá schůze). Členská schůze UO KSČ: můj referát o zasedání ÚV 

z 12.4.62 (příprava XII. sjezdu) - dobrý úspěch. 94. zasedání SVVŠ na MŠ (asi už 

předposlední - reorganizace státního výboru hotová, prostudován materiál). 

17.5. V Nové radnici setkání s vládní a stranickou delegací NDR (vědci a technici): projevy 

Dolanský, Tiesen, Šorm, Kožoušek aj. o vědecko-technické spolupráci ČSSR a NDR. 

Příprava přednášek: zkrácení u 3letého Eko, plán II. Agro řádní. 18.5. Na katedře základní 

agrotechniky Kudrnovi předán návrh požadavků na opatření přístrojů pro vědeckou práci 

(vládní usnesení 929). Přednáška 3leté Eko a II. Agro. 21.5. U Konvalinky v SPN ve 

Střešovicích: vrácena upravená skripta, chybí v nich půdní mapka ČSSR (snad ve výrobním 

oddělení SPN). Příprava otázek z meteorologie pro 3leté Eko. 22.5. Návštěva Havlíčka 

(meteorolog z Brna) - chce u nás dokončit kandidátskou zkoušku a předložit kandidátskou 

disertační práci. Kandidátská odborná zkouška Hraško (výborný), pak beseda Káš, Duchoň, 

Řechka, Jurča, chvíli Damaška, Němeček - šli k Opavovi. Setkání a pohovor s Najmrem (jeho 

práce na sorbentech u Káše). Chvíli na předvádění zemědělských filmů v Tůmovce. Studium 

kandidátské práce Smolíkovy. Studium meteorologie (učebnice Uhlíř). 25.5. Ve VÚZE 

(Mánesova) před schůzí kolegia stěžejního úkolu XII. beseda s Klečkou a Kunzem, pak na 

zasedání. 
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 Na VR AF obhajoba doktorské disertační práce Foltýna (dobrá úroveň). Obhajoba habilitační 

práce Kropáčové, vytkl jsem nedostatky z pedologie. S Jurčou projednána otázka práce 

Kropáčové - hotovou práci s ním nekonzultovala. Konz. DS II. Agro, dojednány termíny 

zkoušek. 28.5. Návštěva profesorů z Polska (zástupce Dobrzanského), z Lublina rektor 

Ziemnicki. 29.5. Do Střešovic k lektorovi Konvalinkovi (SPN) - nepatrné úpravy několika 

málo formulací v textu skript, jinak v pořádku. 30.5. Ve VÚRV s Kášem, Duchoněm a 

Zázvorkou chvíli u Foltýna, na VR 3 závěrečné zprávy (Hamatová, Pirkl, Beran) - předsedal 

jsem. U Damašky a Němečka příprava poradního sboru půdoznaleckého (přišel i Káš). 31.5. 

Vítání prezidenta Keito - Mali (na Velvarské). Schůze katedry - dobrá. Poslech z fotbalového 

mistrovství světa v Chile (ČSSR-Španělsko 1:0). 

 

Červen 1962 
Schůze VMR SŠPVZ. Přednáška II. fyto. Skončena oponentská zpráva kandidátské práce 

Smolíka. Grolig - návrh na profesuru. Příprava VVČ na rok 1963 (s Řechkou). Plán zkoušek. 

Konz. II. zoo. 3.6. Střídavě oblačno, časté húlavy (s krupkami), velmi chladno, ve vyšších 

polohách sněží. Rozepsány otázky pro 3leté Eko. Ve VÚM řediteli Stuchlíkovi odevzdány 

2 exempláře oponentského posudku na kandidátskou disertační práci Smolíka s výkazem 

počtu pracovních hodin. 4.6. Na Národní třídě schůze KV společnosti (předsedal Dluhoš) - 

zpráva o činnosti LU a LA a plán práce VMR zemědělské, schváleno, vysloveno uznání. Stále 

abnormální chladno. 5.6. Posudek diplomové práce Vegerové - přírodní podmínky vinařství 

na Mělnicku. 6.6. Chvíli ve špalíru při odjezdu prezidenta Keito. Na MŠ chvíli u Junka a 

Budíka (návrhy pro jmenovačky Vančurová, Vrba). Schůze PSVVŠ. Schůze pedagogické 

rady II. roč. Agro, sjednány termíny zkoušek. 

7.6. Zasedání mimořádné VR VŠZ: hodnocení činnosti vedení školy. 1 zkouška - Jelínek 3leté 

Eko a 1 oprava známky dobré k II. státnici. Pohovor s Klečkou a Kunzem - jmenování 

Krblicha, na rektorátě jsem zjistil, že návrh je ještě na rektorátě, chybí nějaký posudek. 8.6. 

V ZK Stavbařů rozšířené zasedání KV společnosti (řídil Dluhoš). Můj diskuzní příspěvek 

o zemědělské LU. Dostal jsem od KV čestné uznání za práci pro společnost. Zkoušky 3leté 

Eko (3. kroužek, 22 studentů). Mezi tím vyřízena záležitost brigád členů katedry na stavbě 

vodovodu pro Suchdol. Otázky ke zkouškám DS II. agro. Zk. DS Agro (14). 12.6. Hospitace 

na cvičení agrochemie. Zkoušky DS Agro (14). V Domě osvěty u Nováka a Hroníkové 

sjednána administrativa pro radu stěžejního úkolu. 13.6. Redakční rada Rostlinné výroby 

(Káš). Poslech mistrovství světa v kopané v Chile: ČSSR-Jugoslávie 3:1. VR VÚM závěrečné 

zprávy a 1 metodika. Mařan po operaci už přišel. Zkoušky DS Agro. Přednáška II. Agro, 

dokončení zkoušek. 15.6. Noví kandidáti věd: Štráfelda, Holovlaský, Velich - pozvání na 

oslavu na katedru rostlinné výroby. Zkoušky 3leté Eko (19), v agrochemii malé posezení k 

mým narozeninám. Poslech finále MS v kopané: ČSSR-Brasilie poločas 1:1, konečný 

výsledek 1:3. 

18.6. Kašpar - informační schůzka s promítáním 2 filmů, referátem a diskuzí o sorbentech 

(příprava biominerálního hnojiva: kompost z kapucínů + vápno + odpadní voda z výroby 

Toruly + zálivka kulturou Azotobactera). S Pešákem projednána jeho aspirantura a úkoly 

pracovní skupiny koordinační z Lipska pro Bulharsko. Glet - konzultace ke kandidátské práci, 

Hrůza přijal oponenturu (po prázdninách). 19.6. Jonáš u mne: společně zredigován jeho 

příspěvek pro Rostl. výrobu. Diskutovány některé otázky výzkumu sorbentů (pro rekultivaci 

výsypek). 20.6. S Hrůzou a Štruplem na Malostranském náměstí do VÚM. Začala obhajoba 

kandidatury Čabarta (oponent Pelíšek v důsledku zpoždění Strely přišel až před dvanáctou), 

dokončeno po 13. hod. Obhajoba kandidatury Smolíka (moje oponentura), delší diskuze 

o horském hospodářství. Zkoušky, celkem 30 posluchačů. Poslední přednáška II. Agro. 

Zkoušky DS zoo (přišlo jen 10). 23.6. Na VR AF habilitace Dvořáka z vodohospodářského 

ústavu Podbaba - pro meliorace. Studována Gletova kandid. práce. 25.6. Ve Vinohradském 



http://www.kosil.websnadno.cz  4.4 

5 

 

Národním domě 8. zasedání rady stěžejního výzkumného úkolu XII-1. Posudek kandidátské 

práce Malého z VÚM. Pohovor s Knopem - značné snížení počtu hodin agrochemie (Duchoň 

souhlasí). Konkurzní komise k ustanovení Dvořáka docentem meliorací (Čížek, Hrůza, 

Rybáček, Švandová). Zkoušky DS II. zoo. 27.6. Večírek absolventů DS Agro (hotel Meteor 

v Hybernské) do půl čtvrté. 28.6. Mimořádná VR VŠZ - schválení habilitací Dvořáka a 

Brandta a některých kandidatur. VMR společnosti (jen Káš, Jiřička, Strašrybka, Kacerovský, 

Vondra, Poplazov). 29.6. 96. zasedání PSVVŠ - asi poslední ve staré sestavě. Cca 80 

jmenovacích návrhů (Vyskot Brno - DrSc.? - opomenutím jsem pustil, přestože neměl nikoho 

z profesorů a DrSc. pěstění lesů za oponenty). Zkoušky DS Agro (pět zkoušel Jurča). 

Dopoledne návštěva pí Pavlové. 

 

Červenec 1962 
Lektorský posudek k článku Najmra pro Sb. Rostl. výroby. Výpisy pedologie Scheffer - voda. 

Delší návštěva Vlasáka (jeho habilitace, učební plán na zimní semestr). 2.7. Porada Němeček, 

Damaška, Hraško, Kutílek o přípravách půdoznalecké konference 1963 u nás. V agrochemii 

družstvo. 3.7. S Digrinem na obhajobu doktorské disertační práce Korfa (velká účast, 

oponenti Pleskot, Leporský, Halaj, Lhota) - průběh velmi dobrý, všemi hlasy. Návštěva Pavla, 

včera přiletěl z Bagdádu. Má pro příští léta opatřit náhradu za sebe a ještě jednoho 

agrochemika. Dal mi holící přístroj Gillette. U Korfa mohutná oslava doktorátu. Zkoušky II. 

Agro (17 stud.). Pohovor s Leporským o jeho práci o humusu (vliv smrkových porostů 

neprokazatelný ve stavu humusu, stejný jako v bučinách). Návštěva Pavla - zjistil jsem, že se 

mi ztratil holicí strojek z otevřené aktovky. Neřekl jsem to nikomu, mám silné podezření na 

Duch. Zk. II. Agro (21 stud.). U Hrůzy vyzvednuta zpráva a plán výzkumu 1963. Němeček a 

Kašpar zprávy nedodali. 5.7. Na večeři k Vávrovům. (Zázvorka, Jurča, Tesař, Knop, Valla), 

s nimi pak do bytu k Pavlovům. Beseda asi do 1 hod. (hlavně koňaky - Martel, Metaxa, 

Gruzínský). Zkoušky II. Agro (15 stud.). Telefonoval Adamec - zval mne na schůzi 

komplexního úkolu XII (Klečka). Omluvil jsem se, zkoušky, dva koordinátoři mi nedodali 

zprávy. Slíbil jsem dodat zprávu do pondělí 9. t. m. Na děkanství Eko jsem odevzdal zprávu 

o 3letém studiu pro Slabého. 7.7. Zkoušky II. Agro (17 stud.). Zkoušky II. Agro (21). 9.7. 

Zpráva stěžejního úkolu XII-1. Zkoušky II. Agro (23). Zkoušky Agro řádní. Školitelský 

posudek na Gleta. Zkoušky Agro řádní, část vyzkoušel Jurča. 12.7. Odjezd na Mělník - na 

pozvání Solara z vinných sklepů st. statků (Kubista, Svoboda, Valla, Káš, Leitgeb, Klíma, 

Zázvorka, Knop, Tesař, Vaněk, Jurča). Ochutnávání vín ve sklepě (Sylván, Müller-Thurgau, 

Tramín, Rýnský ryzlink, Bílý Burgund, Šampaňské bílé i červené, červená Ludmila, Burgund, 

nevyrovnají se Karlštejnu, ani Žernosekám). 13.7.  Zkoušky Agro (23). Porada u Korfa se 

Stočesem: působení Pavla na katedře světového zemědělství - zůstane na mojí katedře, 

pedagogicky se může podílet na uvedené katedře. Pavel s tím souhlasí, byl chvíli u mne. 

Návštěva Gleta a Facka: Gletovi dán můj školitelský posudek, od Facka převzata jeho 

kandidátská práce k oponentuře. 14.7. Rychlíkem příjezd do Litomyšle v 10 hod., na nádraží 

vyzvednut kufr. Procházka městem, hřbitov. Mářa mrzutá, že jsem ospalý. 

16.7. Brno - 1. den SZZ Agro. Krátká porada s proděkanem Jašou a komisí, zahájení děkanem 

Kopeckým. 8 kandidátů. V restauraci Belveder na večírku 1. skupiny absolventů. Dobrá 

zábava, zpěv (Šimon, Burian, Ježek). Doprovodili mne ke škole, velmi naléhali, abych s nimi 

pokračoval. Druhý den u státních záv. zkoušek 8 kandidátů. Přehlédnutí závěrečné práce 

J. Hamady (klasifikace od odborného asistenta Nečase z katedry půdoznalství a meteorologie 

nedostatečná). V restauraci Muzeum večírek s druhou skupinou absolventů (Miller, Krejčíř). 

Dobré, klidnější než 1. skup., dobrý Rýnský ryzlink. 3. den SZZ fyto řádní: 6 kandidátů 

(střídání u oběda v menze). Závěrečné hodnocení a klasifikace. Čtvrtý den SZZ fyto řádní 

(8 kandidátů). Závěr. klasifikace a vyhlášení výsledků. K Havlíčkovi do meteorologického 

ústavu - v podkroví, ale dobře vybavený. Záležitost Hamady dojednána kladně - dají mu 
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trojku z práce. Dojednána zkouška kandidátská Havlíčka na VŠZ v Praze. Oponenti pro její 

obhajobu Kantor, Balabán, Kešner a habilitace s oponenty Gregor, já a Podzimek. V baru 

Club hotelu Slovan večírek s dnešní skupinou a s dvěma členy předešlé (já, Šteffl, Ježek). Se 

Štefflem na školu, svezl mne svým autem (nesmí pít alkohol, měchýřové potíže). 5. den SZZ, 

osm kandidátů, oběd v menze studený a vůbec nevalný. Závěrečná klasifikace a vyhlášení 

výsledků. K Leporskému na lesnickou fakultu, s ním do nového hotelu International (pod 

Špilberkem), porada o výzkumu smrčin (oponentura k závěrečné zprávě). Večírek s dnešní 

skupinou kandidátů ve vinárně „Tramín“. Šestý den SZZ fyto (6 kandidátů). Závěrečná 

klasifikace a vyhlášení výsledků. 22.7. Neděle: odjezd se Straňákem do Pohořelic, obhlídka 

pokusné stanice (polí) Ústavu základní agrotechniky a hnojení (s Nováčkem a Homolou), 

autem zpět do Brna do bytu ke Straňákovi (Úvoz). Sedmý den SZZ fyto řádní, 9 kandidátů, 

většinou slabších. Závěrečná klasifikace a vyhlášení výsledků. Večírek v Belvederu (Jaša, 

četná účast členů komise). 8. den SZZ fyto řádní (7 kandidátů). Klasifikace a vyhlášení 

výsledků. Večírek, pak ještě se zoo (Koudela, Michal). 

25.7. První den fyto DS (12 kandidátů), klasifikace a vyhlášení výsledků. Beseda na katedře u 

Šimona a Vymětala. Omluven na společném večeru řádných posluchačů (někde za městem). 

2. den fyto DS (11 kandidátů DS a 1 řádný). Klasifikace a vyhlášení výsledků. Velký večer 

obou skupin DS do dvou hodin. 27.7. Promoce řádní fyto (60) v Aule VŠZ Brno. Poněkud 

jiný ceremoniál, náš se mi zdá lepší. Nejtěžší den: po promoci u Koudely, s ním u Koželuhy, 

pak v izotopové laboratoři (Klesnil, Maršálek, Peška, přizván Miller, Vymětal) - výborná 

Frankovka. Večeře v Internationalu. Několik záchvatů žaludeční nevolnosti (nucení 

k zvracení) a pocení. V komisi provedeno hodnocení státnic. Promoce DS fyto (23). Pak 

rozloučení na rektorátě - prorektor Marek, děkan Kopecký, proděkan Jaša, Miller, Koudela. 

Žádali, abych příští rok zase přijal předsednictví SZZ. 28.7 Zabalena zavazadla, na vrátnici 

odevzdány klíče od ložnice, zasedačky a budovy, zaplaceny noclehy (12 ā 6 Kčs). U stanice 

elektriky ještě setkání s Vymětalem, Peškou a Župkou. Autobusem v Litomyšli před 17. hod. 

K večeři jen pár bramborů. Odpoledne četl v parčíku u Loučné a na hřbitově. Nálada 

nevlídná, elektrikou se nesmí svítit, aby se nebudil malý Jirka, obě svíčky potřebuje Mářa. 

Výpisy z Rodeho - jehličnaté a listnaté lesy. 31.7. Odjezd do Prahy, po 22. hod. doma. 

 

Srpen 1962 
Pracováno na článku o půdě pro magazín Z 62 (Foltýn). 3.8. Pavel - jeho habilitace, příjezd 

aspiranta z Iráku - dosud nic neoznámeno. Vlasák - přehlédnuta část geologické stati pro 

habilitační práci. Řechka - plán růstu kádrů. S Duffkem pohovor o habilitaci Pavla - výbor 

potřebuje návrh od děkana na další řízení. 4.8. Vlakem příjezd do Litomyšle před čtvrtou hod. 

Začato studium Fackovy kandidátské práce, pokračováno 7.8. - 17.8. Přijel Jirka na noc (z V. 

Mýta). Slunění u Hlubokého rybníka, koupání. V bio „Dívka Rosemarie“ (film NSR - dobrý). 

18.8. Odeslán posudek kandidátské disertační práce Facka s dopisem Němečkovi. Na TV Tři 

chlapi v chalupě. 19.8. Přehlídka kandidátské práce inž. Malého z VÚZLM (do 31.8.). 23.8.  

Začat článek o perspektivním plánu základního výzkumu půdy, dokončen 25.8. Lektorský 

posudek pro Sborník (Novák, Franklová), dokončen 27.8. Lektorský posudek Špička, Brich, 

Havlíčková (zpracování půdy na královéhradecku). 28.8. Litomyšl - Praha z Chocně osobním 

vlakem - pohodlně. Děkanovi oznámen návrat z dovolené. Setkání s aspirantem z Bagdádu. 

30.8. Návštěva polských studentů z VŠZ Varšava (fakulta meliorační). Stručný výklad o naší 

pedologii a agrochemii, ukázky monolitů. Pak předání Kešnerovi do agrometeorologie. 

31.8. V ÚVTI (ústředí vědecko-technických informací) ponechány pro Sovovou posudky a 

práce Špička, Novák. Začat posudek kandidátské práce Malý (do 4. 9). 
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Září 1962 
U Sadílka nechán článek pro Věstník o rozvoji základního výzkumu půdoznaleckého. 

V Karolinu promoce Agro. 4.9. S Němečkem - upravit závěr kandidátské práce Fackovy. 

Posudek práce Malý odevzdán ve VÚM. Přepracování posudku kandidátské práce Facka. 5.9. 

Stejskal převeden na fakultu Agro. Do 15. t. m. mám zlektorovat jeho učebnici geologie. 

Štruplovi jsem zapůjčil svůj posudek kandidátské práce Malého. 6.9. V Palfyho paláci schůze 

redakční rady magazínu „Z 62“. Vypraveny přípisy na děkanství (Jurča - žádost o zproštění 

funkce referenta pro výstavbu fakulty Agro, Vaněk - přijetí do studia jazyků a ML). 

8.9. Přehled přednášek v zimním semestru. Nový posudek Fackovy kandidátské práce. Dvě 

zkoušky DS II. zoo. 10.9. První konz. DS MZ. Lektorský posudek učebnice zemědělské 

geologie - Stejskal. Ve Slovanském domě rozšířené zasedání ÚV SŠPVZ. Tesař, Palán: 

materiály o učebních plánech pro diskuzní příspěvek na výroční plenárku KSČ AF. 

S Brunclíkem - záležitost jeho kandidatury a habilitace, projednáno u Korfa (Chroust). Konz. 

DS II. Eko. 11.9. Ve Slovanském domě referent Petráň, závěrečný projev Homola z ÚV KSČ. 

Můj diskuzní příspěvek: ideologická a morální výchova v zemědělství. Záznam termínů 

konzultací Plzeň. Komár - aspirantská konzultace. 13.9. Porada vedoucích kateder u děkana. 

15.9. Posudek učebnice geologie a přípis k němu. Služba s Mářou na OV KSČ. Prostudován 

„Perspektivní plán rozvoje VŠZ do r. 1980“. Přijímací pohovory s aspiranty na děkanství 

Agro (celkem 7), Brabcová z Nitry. Stejskalovi vrácen rukopis geologie. Na katedře beseda 

s akad. Obrejeanu (Jurča, Němeček). S Lhotou do Uhříněvsi - prohlídka pokusů 

s evapotranspirometrem, dobré. 18.9. Schůze VMR KV společnosti (Káš, Kacerovský, 

Jiřička, Kučera, Novák). 19.9. Porada u děkana o vedoucích učitelích ročníku. Fürst v TV 

další dohoda, nechtějí ode mne upustit. Přípis děkanátu PEF Č.B. o rozvrhu přednášek. Nový 

přípis děkanu Neumannovi - nebudu přednášet v Budějovicích, aby převzal Vlasák. Úvod 

k „Rozborům pôd“, článek pro „Z 62“. VR VÚM - závěrečné zprávy. Beseda s I. ročn. agro - 

jak studovat (Jílek, já diskuzní příspěvek). U Jurči pohovor o jeho habilitační práci. 21.9. 

V pondělí konz. v Hradci Králové, v Plzni 1. konzultace DS II. Eko (18 posl.). 

22.9. Pešákovi předán veškerý materiál koordinátora pro stanovení přístupných živin, urgoval 

zprávu ze Sofie. S Knopem nalezen přípis ze Sofie, dá ihned zprávu Pešákovi. Urgovat 

u Červenky na MŠ vyslání Knopa do Sofie. Dvě zk. DS zoo. Výpisy pedologie 

Schachtschabel. 24.9. V Hradci 1. konz. DS II. Eko. Pokračování výpisů. U Sovové převzat 

rukopis Němečkův o půdních typech. 25.9. Schůze VMR u taj. Rumlové. 26.9. U Duchoně 

návštěva prof. Patera a doc. Nagimihályho z Gödölö. Duchoň vykládal své objevy a 

ekonomické rozumy - hlavně hydroponii. 

27.9. Zajišťováno vysílání členů katedry na nábor do I. roč. VŠZ (Tesař Hradec, Kubista 

Kostelec n. Orl., Vaněk Opočno, Palán Dobruška). 28. 9. Ve VÚM na Malostranském nám. 

VR: obhajoba kandidátské práce Malý (oponenti já a Štrupl). Obhajoba Beneše. U mne 

porada s Jandurou o II. ročn. Agro, převzetí materiálů, jinak předání postupně do konce roku 

1962. Ve VÚM velká beseda s novými kandidáty (Malý, Kozel). Hospitace na cvičení DS II. 

Eko. 29.9. Návštěva prof. Patera z Gödöllő (otázky výuky a výzkumu pedologického a 

agrochemického, výrobní práce). Návštěva děkana Neumanna a Vlasáka: Neumann uznal 

správnost mého stanoviska o postoupení přednášek Vlasákovi. Slíbil dát pedologii dalšího 

asistenta a podporovat osamostatnění katedry pedologie. Souhlasil jsem s navržením za člena 

VR PEF v Č. Budějovicích. 1 zk. DS II. Agro (Liška z VÚRV). 30.9. Připomínky k práci 

prof. Leporského (humus pod smrčinami a bučinami). 

 

Říjen 1962 
1.10. Slavnostní zahájení šk. r. 1962-63 ve Smetanově síni (hlavní projev Kudrna - příliš 

obecný a nadnesený). 2.10. V Plzni 2. konz DS II. Eko. Večer bolesti v zádech a za uchem, 

velmi unaven. 4.10. Schůzka s manžely Sotákovými (u Jurči), odborná zkouška aspirantského 
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minima Sotákové (výborně). Velká beseda celé katedry se Sotákovými. 5.10. Zasedání pléna 

zemědělské VMR společnosti, velmi slabá účast, ale program vyřízen. Text pro vystoupení 

v TV, nutnost zkrátit o 12 minut. V TV vysílání „Zemědělského magazínu“ (počasí a hlavní 

úkoly). 8.10. Studium nové metodiky KPP. Porada s Jurčou o funkci vedoucího učitele 

ročníku. Porada se Špičkou o jeho příspěvku pro Sborník, dodá upravený do 17.10. Dopsán 

lektorský posudek o práci Němečkově. 10.10. Opravné zkoušky II. roč. Agro 61/62. 

Lektorský posudek Jonášova příspěvku pro Sborník. Studium Šályho „Hlavné typy lesních 

pôd“. 12.10. U Ezrové (zahraniční odbor MZ) projednána mezinárodní konference 

půdoznalecká v Praze 1963 a pozvání prof. Krupského na konzultace o využití KPP pro praxi. 

Zřízení Čs. společnosti půdoznalecké a členství v MPS. Studován článek o komunistické 

výchově na školách (Nová mysl). 3 zk. DS zoo. 2. konz. DS MZ. 13.10. Mladí si koupili nový 

televizor (Azurit 3800 Kčs /ČSÚ: v r.2017 cca 49.900 Kč/). Velká Pardubická - jen část, 

nefungovala anténa. 

Práce na přípravě referátu pro Hrůzu. 15.10. Obhajoba (předsedal) kandidátské práce Jurčíka 

z agrochemie VŠZ Brno. Beseda na katedře. Upozornil jsem Zázvorku, že nejednal správně, 

když nepřišel na obhajobu Dr. techn. Jurčíka. U mne porada Švachula, Černý, Kubista - 

příprava referátu pro děkana Hrůzu na členskou schůzi KSČ. 16.10. U KV společnosti, s taj. 

Rumlovou a sekretářem SČSP do Semčic. Seminář o velkovýrobních formách technologie 

cukrovky. Moje zahájení, referát ředitele Zavadila a Fiedlera - diskuze. Rychlá prohlídka 

ústavu, jen rozbory řepy. Odpoledne v Bezně na pozemcích státního statku (pracoviště VÚŘ 

Semčice) předváděna dělená sklizeň cukrovky (ořezávání chrástu a vyorávání bulev). 

Disciplinární komise - 10 případů neprospěchu z II. ročníku fyto. 17.10. Promítání 

pedologických a agrochemických filmů v naší laboratoři (Jurča, Palán, Haňkovský, Duchoň, 

Zázvorka a já). Napsán příspěvek pro referát děkana na plenárku KSČ. V ÚVTI u Keila 

intervence k žádosti Zázvorkovy manželky o místo v dokumentaci (potřebovali by 

mechanizátora). Ve VÚZE v Mánesovce schůze redakční rady Sborníku. Porada 

s Kacerovským a Jiřičkou, VMR se nesešla. 

19.10. V Plzni konz. DS II. roč. Eko. 20.10. Seminář BÚ ČSAV o huminových kyselinách. 

Studium Šályho - půdní typy. Konz. DS II. Eko. 22.10. Odpoledne rychlík do Týniště, 

v Kuklenách konzultace DS Eko. Rychlíkem po 16. hod. v Praze. Studium Šályho /také další 

dny/ (půdní typy). 23.10. V Ruzyni 4. schůze PSP (dobrá). U Damašky porada (Němeček, 

Bedrna, Dušek z VÚZE). 24.10. Kontrola výrobní práce I. ročn. s Jandurou: Lubenec - 

Mlýnce, pohovor s ředitelem, v Mlýnci prohlídka ubikací, pohovor s několika studenty a ing. 

Jankovským (chemie). Nové Strašecí: pohovor s ing. Němečkem, Čížkovou a několika 

studentkami, prohlídka ubikací. Červený Újezd: pohovor s ved. Malečkem na poli, prohlídka 

ubikací - nepořádek. Lichoceves: pohovor s ředitelem Boháčem - Svrkyně prohlídka ubikací - 

nepořádek, pohovor se studentkou Trnkovou. 

26.10. Ve VÚRV obhajoba kandidátských disertačních prací Facek a Glet. Pak beseda 

s novými kandidáty v pedologii (Kutílek, Váša). 1 zk. DS zoo. Návrh na odbornou asistenturu 

Vaňka. Návrh na jmenování Tesaře tajemníkem a Duchoně vedoucím ústavu agrochemie. 

Korektura předmluvy k „Rozbory pôd“. Tel. s Jirkou Lněničkou, chtěl by se brzy nastěhovat 

do Chaber, aby mohl nastoupit místo v Praze. 29.10. Na MZ schůze kolegia státního 

výzkumného úkolu XII. (předseda Klečka). Revize plánu výzkumu na rok 1963 a připomínky 

k němu. Výpis úkolů katedry z plánu na rok 1963. Zázvorka v nemocnici - infarkt, může 

přijímat návštěvy, není tak vážné. Duchoňovi sděleno, že má výzkumný úkol s uhelnými 

prachy (na rok 1963). 31.10. Mašát: ukončit záležitost s pomocí VŠZ při KPP /to je rozumné/. 

Potíže s ÚSGK - nestačí zhotovovat mapy. U děkana - umístění Drbala, zatím na místě Pavla. 

Konkurzní komise (řídil Píč) - Fábry, Landovský, Chroust. Na VR AF habilitace Fábry. 
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Listopad 1962 
1.11. S Kášem na poradě u Jílka: vědecká konference AF a redakce prací pro Sb. AF. 2.11. 

Přehled VVČ členů katedry. Návštěva Pešáka - začal u nás aspiranturu (školitel Duchoň). 

5 zk. DS Agro. 3.11. Tel. s inž. Jiřičkou: VMR jednala beze mne, nic se nestalo. 5.11. 

Studium metodiky KPP a zprávy o průzkumu JZD na Lounsku. 7.11. Pohovor s Jurčou - 

příspěvek pro Sb. AF, výsledky fyzikálních rozborů Palána. Poslední konzultace DS II. Eko. 

TV - Zemědělský magazín. 8.11. S Bechyněm v Novém Strašecí: v kanceláři pohovor 

s vedoucím ing. Němečkem. Schůze ČSM - vedla Kleinová: hodnocení výrobní práce dvou 

kroužků na statku Nové Strašecí a 1 kroužku na Amálii II. roč. Agro. Se studenty a zástupci 

statku (Napravil, Rameš, Benda, Košťál, Bendová, Čížková, uklízečka Slavíková) - dobrá 

diskuze, můj závěr: úroveň dobrá, celkem spokojenost studentů i vedení statku. Večírek na 

rozloučenou - nejdříve posezení se zástupci statku, pak společně se studenty (tanec, zpěv, 

chování studentů dobré). 9.11. V Plzni 4. konz. DS Eko. Porada ve sborovně s vedoucími 

střediska o cvičeních z pedologie a odměnách externím učitelům. Konkurzní komise Píč, 

Rybáček, Hrůza, já - návrhy docentur: Bílek (fyziologie zvířat), Hovorka (zootechnika), 

Klíma geodezie - zamítnuto, Drbal (hydropedologie). Krátký pohovor s Jurčou (vzkaz Vallovi 

- cvičení DS Eko Plzeň a Hradec). 13.11. U Zázvorky v Chittussiho nemocnici: projednány 

přípravy k zahájení habilitačního řízení. Vede se mu celkem dobře a lékařská prognóza dobrá. 

14.11. Pátá schůze Ústřední komise KPP (předsedal Nágr). Na přednášce Mišustina a Kozlova 

o půdní mikrobiologii. S Jurčou pohovor o přednáškách, problémy KPP, půjčeny mu 

elaboráty z jednoho JZD na Lounsku, projednané na ÚK KPP. 15.11. Zahájení 4. běhu 

zemědělské LU (Kacerovský, ref. Benda a Dragoun). VR AF: živá diskuze k perspektivnímu 

plánu rozvoje VŠZ do r. 1980 (moje připomínky) a k VVČ. Porada s vedoucími učiteli 

kroužků, přišli jen 4. Vyřízena výměna Vachouška za Duchoně na školení instruktorů CO 

(u Pézla, Hrůzy a Fröhlicha). 17.11. V Karolinu promoce absolventů AF - vybraných 

stranických pracovníků. Konzultace DS MZ. Ve VŠS s Mářou: večírek inženýrů vybraných 

stranických pracovníků, dobrá zábava. 19.11. V ZTŠ Kukleny konz. II. roč. DS Eko. 

S ředitelem Janko projednán termín cvičení z pedologie 18.12. a 19.12. v laboratoři ZTŠ. 

S posluchači sjednán termín zkoušek na 22. prosince. Po 16. hod. v Praze. Na katedře diskuze 

k Palánovu referátu o výuce v DS a jeho metodice zvyšování aktivní účasti studentů na výuce. 

Pohovor s Jurčou a Vallou (cvičení DS Eko). 21.11. V bio Kyjev referát generála Svobody o 

tradici československo - sovětského přátelství. 22.11. Ve Valdštýnské ulici schůze VMR pro 

socialistické zemědělství (předseda Foltýn). 

U Hrona a Švachuly - akce pro zvýšení produkce mléka - z příkazu OV KSČ jdou z naší školy 

aktivisté, z naší katedry určen Palán a Vachoušek. Švachula slíbil, že Vachouška vyrozumí 

Kubista na instruktáži CO, o Palánovi mi bylo řečeno, že není na škole. Palán na akci nemůže, 

má výuku na Eko a pedagogickou konferenci v Bratislavě. Švachula souhlasil, aby bylo 

o jednoho méně. 23.11. Na str. skup. katedry - příprava plenárky o komunistické výchově, 

důkladně projednán posudek na Zázvorku. Nevolnost chřipková, nechuť k jídlu, dva 

acylpyriny, dvakrát vařen čaj. Agenda vedoucího učitele ročníku - několik propadlých při 

2. opravných zkouškách. 24.11. Pracováno na příspěvku pro Sb. VŠZ. Chřipkové potíže, tři 

harburny, čaj. Zvýšená teplota 37,7 ºC - zlepšení proti včerejšku (dva harburny). Vypracován 

příspěvek pro Sb. VŠZ (celkem 12 hodin). 26.11. Napsán německý závěr a literatura 

k příspěvku, český závěr dán Jurčovi k překladu do ruštiny. Pedagogická komise AF (Hron). 

VR VŠZ rozšířená o vedoucí kateder - v Šámalce, hlavně VVČ školy (Kunz). Návrhy 

docentur, kandidatur a zřízení kateder. 

Pohovor s Knopem: upozornil na nejasnosti s příchodem Drbala na katedru. 28.11. U děkana 

dotaz, zda budou v r. 1963 peníze pro tři docenty, v plánu katedry na rok 1963 jsou jen dva 

(Pavel, Jurča) - rovněž v plánu děkanství. Děkan a Fröhlich mne ujistili, že určitě budou 

(některé plánované místo se neobsadí /?/). Schůze str. skupiny katedry: záležitost Drbal - 
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nesouhlas s docenturou na základě materiálů (přinesl Valla), oznámí se FV KSČ. Rozrušen 

historií s Drbalem. Porada u Jílka o vědecké konferenci 6.12. Dotázal jsem se u Hrůzy, zda je 

přijetí Drbala schváleno všemi orgány školy - sdělil, že ano. V personálním oddělení 

návrhový list na Drbala s podpisy všech orgánů i závodní rady. U agrochemiků další diskuze 

k případu Drbal, záležitost velmi trapná, přijetím Drbala by nebyly příští rok úvazky pro 

Pavla. V denních záznamech málo poznámek o Drbalovi. 30.11. V Plzni poslední konz. DS 

Eko, domluveny termíny zkoušek. Začat článek o ochraně půdy pro Rudé právo. 

 

Prosinec 1962 
1.12. Na katedře projednání příspěvků pro konferenci a Sb. VŠZ. Prohlídka příspěvku 

Svobody pro Sb. VŠZ a habilitační práce Jurči. 3.12. Pohovor se Svobodou o jeho 

kandidátské práci, zdá se, že si s ní neví rady. Na str. skupině projednání posudků na Jurču a 

Pavla (k Pavlovi připomínky - upravit). 4.12. S Leitgebem příprava výběru studentů na studie 

do Polska. Beseda s Jurčou, Damaškou a Bulharem Chubenovem (studoval s nimi). Beseda 

v agrochemii - Jurča, Knop, Tesař. Pedagogické úvazky na letní semestr při rozdělení kroužků 

na podskupiny a s Drbalem. Leitgeb - nábor studentů II. roč. AF pro studium v Polsku, totéž 

Hron. Hospitace na cvičeních půdoznalství Eko Plzeň a agrochemie (Knop) II. Eko řádní. 

Instruktáž studijních vedoucích 1. - 6. kroužku o výběru stipendistů ke studiu na VŠZ 

v Polsku. Porada s vedoucími učiteli kroužků (besedy o XII. sjezdu, založení karet o 

studentech). 5.12. S děkanem o případu Drbal, přijde v sobotu se Švachulou na naši skupinu. 

U Jurči - dodal závěr habilitační práce. Studium Jurčovy práce habilitační. 

6.12. V Internacionálu zahájení vědecké konference Agro (děkan, proděkan Jílek), kupodivu 

celkem slušná účast (ke 100 lidí). Zasedání I. sekce - základní disciplíny (řídil jsem - dobré). 

Studium habilitační práce Jurčovy. 7.12. Zemřel Mařan /Prof. Dr. techn. Ing. Bohuslav 

Mařan, DrSc., *1898/, sdělil Stejskal. 10.12. Výběr stipendistů na studium do Polska - dotazy 

studijních vedoucích. Zázvorka opět na katedře. Na sekretariátě středočeské SŠPVZ, společné 

zasedání VMR a rady ZLU, referát Kacerovského, diskuze. Na katedře projednání habilitační 

práce Jurči (dobré). Str. skupina katedry + děkan a Černý za FV KSČ - definitivní projednání 

případu Drbal (celkem smírné). /Záležitost s Drbalem byla nepřipravená a zbytečně 

uspěchaná (upozornění Jurči, že v kádrovém výhledu se předpokládá habilitace Drbala v r. 

1968 na SF ČVUT a to z meteorologie, bylo vyslechnuto s podrážděnou reakcí prof.), i proto 

následovala řada nedorozumění/. Zhodnocení vědecké konference fakulty v sekci základních 

disciplín posláno Jílkovi. U Jurči přehlédnut závěr habilitační práce. Materiál pro referát 

v Litoměřicích: od Němce z ÚKZÚZ telefonicky údaje o stavu živin v okresech Litoměřice, 

Teplice, Louny, Ústí nad L. V knihovně vypůjčeny „Půdy okresu Litoměřice“. Kondolence 

Mařanové. Str. skupina katedry: příprava plenárky - komunistická výchova, posudek na Jurču, 

umístění Drbala u Palána. Jednání se studenty o studiu v Polsku. Kunz - včera na kolegiu 

kontroverze s rektorem. Samostatné přednášky o pedologii pro meliorátory (Švandová slíbila, 

že se dá zařídit). 12.12. S ing. Němcem z ÚKZÚZ do Litoměřic, na ONV u ing. Vacína, s ním 

do Osvětového domu (LU SŠPVZ). Setkání se známými absolventy (Škoda chce k nám na 

pícninářství, Němec, Tolar, Holub - zájem o postgraduální studium). Moje přednáška 

o zvyšování úrodnosti půdy. Přestávka, žádný oběd, diskuze Holub, Doubravský, Němec - 

k situaci ve výživě rostlin. Závěr Vacína. 

13.12. Pohovor s Palánem: nutnost umístit Drbala u něho. Nesouhlasil - navrhoval zabrat 

váhovnu velké laboratoře nebo přemístit k Haňkovskému. Slíbil jsem ještě věc promyslet. 

Sdělil Jurčovi a Vallovi - nesouhlasí. Na plenárce AF můj diskuzní příspěvek ke komunistické 

výchově. Posezení na katedře: Jurča, Valla, Vaněk, Knop - umístění Drbala; profily 

absolventů fyto, zoo a meliorátorů. Zk. DS Eko Praha (10, 2 propadli). Pohovor s Palánem - 

sděleno, že Drbal k němu půjde. Nespokojen, námitky, chtěl, aby Valla přešel do laboratoře 

k Haňkovskému, protestoval, že nebylo projednáno na katedře, že jsem naveden od Jurči. 
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14.12. Ve Slovanském domě plenární zasedání KV Středočeské SŠPVZ: referát Machovce 

k práci s mládeží, můj diskuzní příspěvek o VŠZ. Informace o zimní kampani VMR 

zemědělské na venkově. Oponentura „Směrnice pro zúrodnění málo plodných písčitých půd 

atd.“ pro VÚM. 15.12. Čekáno na Drbala, přišel až k 10. hod., mluvil jsem s ním jen krátce - 

pozval jsem ho na úterý, stěhuje si věci z ústavu. Poslední konzultace DS MZ, sjednán termín 

zkoušek. Připomínky k osnovám základní agrotechniky vezme Tesař na školu. Připraveny 

připomínky k „Směrnicím písčitých půd“ od Štrupla pro VÚM. Přehlídka „Směrnic pro 

hydropedologický průzkum“ (Ředitelství vodohospodářského rozvoje Praha, pracoviště 

Brno). V Hradci Králové - Kuklenách poslední konz. DS Eko. Uvítání Drbala (pohovor s ním, 

Tesařem a Palánem, celkem to dobře dopadlo, Drbal je skromný člověk). 18.12. Obhajoba 

kandidatury Haragsimové-Neprašové ze Včelařského ústavu Dol (školitel doc. Svoboda, slabé 

- 1 hlas proti, asi Hampl, práce se mu nelíbila). S Němečkem sjednán termín schůze PSP na 

7.1. a 8.1. 1963. Otráven, nechce se mi na Vánoce do Litomyšle. 

19.12. Na VR AF habilitace ing. Holuba  /Ing. Josef Holub, CSc./ (ovocnářství Číny, byl tam 

5 let /pětiletá aspirantura/). Habilitace CSc. Hovorky (specializace zoo - prasata). 20.12. 

V Plzni zkoušky DS II. Eko (11). Pozkoušková beseda s posluchači v pivovarské restauraci 

Prazdroje. Věnovali mi 24 lahví Prazdroje a poslali jako zavazadlo do Prahy. 21.12. Návštěva 

ing. Ivaniče (asistent agrochemie z Nitry), příprava na jeho obhajobu kandidatury. Obhajobě 

jsem předsedal, beseda u mne (Ivanič, Špaldon, Káš, Hrůza, Duchoň, Jurča, Tesař). 22.12. Zk. 

II. ročn. DS Eko (13). V Hradci Králové do Kuklen - zkoušky DS II. roč. Eko (24 

posluchačů). Večer v Litomyšli. 24.12. V bytě zhasla elektrika, večer při svíčkách. Nadílka, 

dostal košili a polobotky. V kuchyni nemožná práce (plno dětí), v pokojíku se netopí (málo 

uhlí). Jel bych nejraději v pátek do Prahy sám, neměl bych dost peněz. Evidence aspirantů - 

příprava k atestaci. 27.12. Začat posudek k průvodním zprávám KPP (JZD Jesenice). Potíže 

s nutkáním k močení. Pracováno na posudku k průvodní zprávě o. Praha-západ. 31.12. 

Vlakem do Prahy, před 17. hod. doma. Pil jsem pivo od dálkařů z Plzně, trochu šampaňského, 

1 Mělník od dálkařů z Hradce a 1 vodku. Neklidná noc, mladí vedle ještě řádili. 

 

Resumé 1962: 
Habilitace Kacerovský. VR v Laboratóriu pôdoznalectva. Převzal vědeckou redakci publikace 

Rozbory pôd. V Novém Strašecí pedagogický seminář „Výrobní práce“. Oslava profesury 

Duchoně. Ve VÚRV schváleny návrhy ze sekcí - projednávání závěrečných zpráv (Holienka, 

já, Foltýn), diskuze o reorganizaci ČSAZV. Oslava osmdesátin Smoláka. Konference VŠZ 

o dálkovém studiu. Obhajoba kandidatury Masaryka, Ivaniče (z Nitry), Drbala, Štráfeldy, 

Holovlaského, Velicha, Čabarta, Malého, Kozla (VÚM), Beneš, Jurčík, Facek, Glet, 

Haragsimová-Neprašová. Pedagogický seminář - ref. Galla. Hodnocení výrobní práce 

v Novém Strašecí a na Amálii. Přípravný výbor pro VIII. kongres MPS. Ve Svratce seminář o 

vědeckých základech zvyšování úrodnosti půdy. V Radiopaláci o komplexně mechanizovaných 

četách v zemědělství (VMR SŠPVZ). Dokončení úpravy skript. Habilitace Kropáčové. Zpráva 

o činnosti LU a LA. Na VR VŠZ schválení habilitací Dvořáka a Brandta. Obhajoba doktorátu 

Korfa. Předseda SZZ na VŠZ v Brně. Plán rozvoje VŠZ do r. 1980. Nová metodika KPP. 

Referát pro děkana Hrůzu na schůzi KSČ AF. V Semčicích seminář o dělené sklizni cukrovky. 

Seminář BÚ ČSAV o huminových kyselinách. Habilitace Fábry. 4. běh ZLU. Promoce 

absolventů vybraných stranických pracovníků. Výběr stipendistů ke studiu na VŠZ v Polsku. 

Vědecká konference AF. Habilitace Holuba a Hovorky. KPP o. Praha-západ. 7.12. zemřel 

prof. Mařan. 

 


