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1964  /VIII. kongres MPS / 

 

Leden 1964 
1.1. Středa - Nový rok. Telef. Duchoň - sdělil, že zítra v 9 hod. je porada u Svítila na MZ 

- prověrka výzkumných úkolů. Odpoledne beseda v agrochemii (Vaněk zabíjačka, Tesař 

na svátky z NDR). 3.1. Porada u Svítila (Kunz, Duchoň, Adamec, já) - plán prověrky VVČ na 

pracovištích pedologie, výživy rostlin, mikrobiologie aj. 4.1. Přehled činnosti 1963 podle 

deníku /i druhý den/. Nemocen: žaludeční nevolnost. 5.1. Kvěchovi vrácena korektura mého 

příspěvku pro Sb. AF VŠZ. Ministerstvu zemědělství zaslán záporný posudek zlepšovacího 

návrhu ing. Hacaperky (zjišťování vlhkosti půdy roztokem sacharózy). 6.1. Na prověrku VVČ 

Laboratoria pôdoznalectva do Bratislavy pojede Jurča sám: projednána metodika prověrky a 

dán materiál, odjel po půlnoci. Bolesti v kyčlích (chřipka). 8.1. Plenárka KSČ Agro - potíže 

fakulty ve výuce, vystoupení Kudrnovo, chtěl by další úvahy o perspektivách školy, náplni 

výuky a profilu absolventů. 9.1. Telef. k Jurčovům - není ještě doma. Na Poříč - prověrka VÚ 

pracoviště expediční skupiny - důkladně probráno, zápis (Pešák), závěrečná beseda. 

Telefonoval k Jurčovům - Vladimír se ještě nevrátil. 10.1. Ve VÚRV prověrka výzkumného 

plánu pracoviště pedologického oddělení (včetně Brna - odbočky a laboratoře Tupadly), 

důkladně probráno, závěry zapsány. Porada s Pospíšilem o jeho kandidátské práci. Ráno 

telefonováno k Jurčovům - už je doma. 

11.1. Krajská konference SŠPVZ - zvolen do KV. Předseda Dluhoš, nový vedoucí tajemník 

Polesný. 13.1. Sestavování rozvrhu hodin na letní semestr pro 1. až 6. kroužek. S Jurčou a 

Pavlem projednání materiálů z pracovišť půdoznalství. Návštěvy Damašky a Němečka 

(vzorky pro Pavla, materiály pro Hradec Králové). 14.1. Se Zuskou, Kalendou a Jedličkou na 

VZS do Hradce. Instruktáž a předávání materiálů z KPP zástupcům JZD a státních statků 

z hradecké části okresu. V Novém Bydžově totéž jako v Hradci - novobydžovská část okresu. 

16.1. S Luborem do Suchdola - chtěli jsme u Jurči udělat zprávu o prověrce, místo toho 

povídání při slivovici a černé kávě. Zpráva o prověrce půdoznaleckých pracovišť (výzkumný 

plán). Ve SZN s Kutinou smlouva o učebnici. Vlasák přinesl již svázanou habilitační práci /?/. 

17.1. Svítilovi odevzdána na stůl v 5ti exemplářích zpráva o vědecké činnosti ústavů MZ. 

Porada u Svítila (Adamec, Duchoň, Kunz a já) - projednány zprávy 1. skupiny o prověrce 

půdoznaleckých pracovišť. Přepracován článek o evapotranspirometru (Lhota) pro 

Meteorologické zprávy. 21.1. Skupina KSČ katedry - komplexní předmět pedologie, 

agrochemie, mikrobiologie (?) - u Káše, nevyjádřil se jasně. Hospitace u zkoušek zoo (Pašek). 

22.1. S Kášem a Duchoněm do Ruzyně - obhajoba doktorské disertační práce B. Nováka 

z mikrobiologie (op. Prát, Káš a já). Posezení u Nováka (Káš, Duchoň, Foltýn), pak s Jurčou, 

Knopem, Vaňkem, Zázvorkou k Pavlovům (Rooseveltova 38) - beseda (Metaxa, Jamajka 

rum). 23.1. Hospitace u zkoušek z krmení (Řechka). Dokončení dopisu Vukovovi do Plzně a 

přípis děkanství PEF. 24.1. Plenární zasedání ÚV Čs. SŠPVZ. Schůze katedry - návrh na 

vyslání Vaňka nebo Matousche do Dánska na ½ roční manuální praxi. 27.1. Na MZ přibrán 

Svítil a Adamec: v Ruzyni projednání zpráv o prověrkách výzkumných plánů s ředitelem 

Foltýnem a přednosty oddělení a složek. Dopis děkanství PEF o zamítavém stanovisku 

k návrhu na komplexní předmět (pedologie + mikrobiologie + agrochemie). 28.1. Nočním 

rychlíkem do Bratislavy - na lístek I. tř. (obsazeno) jel pohodlně II. třídou. Pěšky do 

výzkumného ústavu vinařského: poradní sbor půdoznalecký - oponentury KPP okresů Břeclav 

- oponent Novák, nájezd na metodiku, hlavně genetickou klasifikaci, Senice - oponent Juráni, 

v diskuzi napadl Válek, Michalovce, op. Šály. S Němečkem u Hrašky v bytě a v noci návrat 

vlakem. 30.1. Obhajoba kandidatury Vodáka (předsedal jsem). Na děkanátu zjišťovány 

zkoušky III. Agro. 31.1. Hospitace u zkoušek z agrotechniky (9. kroužek - u Hrona), pak u 

Kohouta (ještě méně zkušený examinátor). 
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Únor 1964 
1.2. Projednány konzultace DS v Plzni (Knop, Jurča). Film o terénním průzkumu (Palán). 

Kutina (SZN) urgoval dodání doplněných osnov učebnice, projednám v pondělí s Jurčou. 3.2. 

1. přednáška stranickým pracovníkům. Porada Jurča, Pavel o učebnici. Malá beseda u mne 

(Jurča, Pavel, Knop, Valla). Studium Jacob Bodenkunde (1953). 5.2. Přehlídka Maláče: 

Hlavné typy pôd Slovenska. 7.2. Napsána Předmluva do Sb. pro Bukurešť. Káš si půjčil mapu 

půdních druhů - od Káše půjčka 150 Kčs (Mářa mi tu nenechala žádné peníze). Do Mánesovy 

k Sovové - dána jí Předmluva a pořadí příspěvků do Sb. pro Bukurešť. 8.2. Odeslán dopis 

Sotákové o učebnici. Porada Damaška, Jurča, Pavel o poslední schůzi PSP, problémy 

genetické klasifikace a využití výsledků KPP. 9.2. Pročetl „Rozvoj zemědělské výroby a 

vnitřní ekonomiky JZD“ (materiál k VI. sjezdu JZD). Přednáška stranickým pracovníkům 

(v semináři). 11.2. Kolegium děkana: porada o činnosti komisí pro VVČ (Klečka, Šmerha, já, 

proděkan Rous). Prostudovány nové směrnice pro vědecké hodnosti a pro vědeckou 

kvalifikaci. 12.2. Na MZ 7. schůze Ústřední komise pro KPP (dobrá). Porada Leitgeb, 

Špánek, Trojan, Veselý - průzkum politicko výchovné práce ve III. ročníku Agro. Pohovor 

Jurča, Pavel. Přednáška 3letí Eko. Návštěva Jonáše z ÚV (pohovor s ním, Jurčou a Pavlem) 

o pedologii. Dopis Jankovi do Hradce - konz. DS Eko v LS. 14.2. V KV Čs. SŠPVZ schůze 

vědecko-metodické rady zemědělství. Osnova učebnice Garkuša (nové vydání). 17.2. 

Přednáška stranickým pracovníkům. Studium Pospíšilovy kandidátské práce /pokrač. do 

16.3./. 18.2. Pohovory se studenty v rámci průzkumu dopadu politicko-výchovné práce. 

Přednáška 3letým Eko. 

21.2. V Tachově instruktáž a předání materiálů z KPP zástupcům Sdružení státních statků 

(funguje jako VZS): Němeček, Šlajs, Čečetka, Boháč, Mašát. Shromážděn materiál 

z politicko výchovné práce (Leitgeb, Veselý, Špánek, Trojan). 22.2 Kášovi blahopřáno k 65. 

narozeninám. Koncipována zpráva o průzkumu pro CZV KSČ. Pohovor s děkanem 

Neumannem a Bicanem o jeho práci: nedoporučena jako habilitační, nanejvýš kandidátská. 

Redakční rada RV. Přednáška 3let. Eko. 27.2. 1. schůze komise pro VVČ (geologie, 

půdoznalství, meliorace: Rous, Kosil, Šmerha, Štrupl). Koncept návrhu na školitele (Jurča, 

Pavel, Drbal). 28.2. Pohovor s Fr. Jonášem (ÚV KSČ), Jurčou a Pavlem: Kašparův výzkum 

humusu (má být prověrka jeho pracoviště). Pohovor s Kešnerem (jako předsedou FV ROH) - 

přijetí Smrže jako pracujícího důchodce - vyšetří. Revize Bicanovy práce. - Pohovor 

s polskými studenty III. ročn. 29.2. S Neumannem hlavně o Bicanovi a Vlasákovi - záležitosti 

kandidatury a habilitace - svízelná situace. Korektura příspěvku pro Sb. AF. 

 

Březen 1964 
Výpisy z učebnice Makarov, Remezov /pokrač./. 2.3. Pohovor Jurča, Pavel. Na disciplinární 

komisi u děkana (Pavel za mne přednášel stranickým pracovníkům). Petříček III. ročn. - 

vyloučení (přítomen psychiatr MUDr. Klos z Bohnic). 3.3. U mne porada: Němeček, 

Damaška, Jurča: reorganizace ÚVÚRV a začlenění Expediční skupiny. S Jurčou a Sotákovou 

- porada půdoznaleckých kateder v Nitře, učebnice. Schůze III. roč. ČSM Agro (1. - 6. 

kroužek fyto). 4.3. Káš žádal o uvolnění dvou místností v Suchdole z pedologie pro 

mikrobiologii. Pohovor s Jurčou o požadavku Káše (zařízeno). Přednáška 3let. Eko. 5.3. 

Konkurzní komise pro prof. Voříška (prorektor Vrba, Hrůza, Rybáček, já). Knop připraví 

Jurčovi pro poradu u děkana požadavky na centrální laboratoř v Suchdole. Se Zázvorkou do 

bytu ke Klánové - blahopřání k MDŽ, zdravotní stav lepší. 6.3. Porada (Bedrna, Němeček) 

o návrhu organizačního řádu ÚVÚRV, zejména sektoru půdoznalství (dohoda na návrhu 

zřízení ústavu půdoznalství). 8.3. V Národním domě Vinohrady zasedání KV společnosti. 

Studium odborné literatury. Konz. DS PEF. Pavel u mne: Málek (ČSAV) není proti zřízení 

agropedologického ústavu. Přednáška stranickým pracovníkům. 10.3. V Hradci v Kuklenách 

s ředitelem Janko plán konzultací. 1. konz. DS II. Eko. Odpoledne v Praze. Studium 



http://www.kosil.websnadno.cz  4.6 

3 

 

Pospíšilovy kandidátské práce. 12.3. Plán přednášek na letní semestr (6 druhů předmětů). 

Přednáška 3leté Eko. Pedag. rada I. ročníku str. pracovníků (ved. učitel Macháček Eko). 13.3. 

Pohovor s Jurčou: ref. o pohovoru s děkanem o dostavbě AF v Suchdole. Pohovor Jurča, 

Pavel - metodiky výzkumných úkolů. 

16.3. Pohovor Jonáš, Jurča, Pavel (záležitost biominerálních hnojiv - BMH prof. Kašpara). 

Němeček, Damaška - k metodice výzkumných úkolů. Němečkovi dán posudek kandidátské 

Pospíšilovy práce. Beseda (družstvo). 18.3. Zasedání VR AF - hlavně o výstavbě AF 

v Suchdole a umístění kateder v ní. Usnesení, že nové katedry zůstanou v Dejvicích do 

dostavby fakulty zootechnické /asi nereálné/. Rektor oznámil, že se všechny katedry musí 

přestěhovat do budovy AF v Suchdole (konec dohadů). Hodnocení zimního semestru 

III. ročník Agro. 19.3. VR VŠZ - hlavně rozbor hospodaření školních statků. Přednáška 3leté 

Eko. U Řechky malá oslava Josefa. 20.3. V noci s Jurčou a Pavlem vlakem do Bratislavy, 

rychlíkem přes Leopoldov - Lužianky (přestup), příjezd Nitra po sedmé hod. Na nádraží 

Gábriš, autobusem na Kalvárii na katedru půdoznalství. Se Sotákovou příprava zasedání. 

Z Brna jen Dvorník. Referáty já, Jurča, Pavel, Sotáková o KPP ve výuce, výzkumný úkol KP 

Nitra - nové metody laboratorního výzkumu huminových kyselin a jílových minerálů. Pak 

beseda na katedře, autobusem do vinárny pod Zoborom a pokračování besedy. Pěšky 

do internátu VŠP. Dopoledne odjezd osobním vlakem do Nových Zámků, přes Bratislavu 

do Brna, koupena místenka pro rychlík Baltic-Orient. Večer v Praze. 22.3. Hela odjela 

do porodnice. Příprava otázek ke zkouškám stranických pracovníků. Přednáška stranickým 

pracovníkům. 23.3. Před 12. hod. čtvrtý dotaz v porodnici, sestra sdělila, že porod začíná. Po 

obědě se narodila Hele holčička - 3,15 kg. Bude to Kateřinka. 

24.3. Ve VÚM obhajoba kandidatury Zeleného: Vliv lesa na vodní režim krajiny 

v Beskydech. Pohovor s Jurčou o nových směrnicích pro habilitační a konkurzní řízení 

a hodnocení vědecké kvalifikace. Témata pro zkoušky z půdoznalství pro 3leté a stranické 

pracovníky. Přednáška 3leté Eko. 26.3. Vaculík z Brna u mne - porada o jeho partiích 

v učebnici. Plenárka KSČ AF s referátem ministra zemědělství Buriana. S ním peníze pro 

publikování KPP. 27.3. Pedag. rada III. roč. Agro (dobrá). 29.3. Meteorologie v rámci 

pěstování rostlin - osnovy pro půdoznalství s klimatologií pro PEF. Návštěva diplomantky 

Mattauschové. 31.3. Porada s Palánem a Kešnerem o předmětu půdoznalství se základy 

klimatologie (pro PEF). 1 zk. DS Eko z Hradce (Janota). 

 

Duben 1964 
1.4. Na VR AF habilitace Čumlivský a Koula. Přednáška II. fyto řádní, 3leté Eko. Studium a 

posudek metodik výzkumných úkolů pedologického oddělení ÚVÚRV. Prohlídka materiálů 

ČSAV. 3.4. Konz. DS II. Agro. Otázka hnojení dolomitickými vápenci. Pracováno na 

posudcích metodik VÚ pedologického odd. Ruzyně. 6.4. Přednáška stranickým pracovníkům 

(v Semináři). Posezení k situaci v pedologii - Jurča, Lubor, Zázvorka. Vytýkali mi, že 

neprojednám s Kášem záležitost Ústavu teorie půdní úrodnosti v ČSAV (na jeho ředitelování 

aspiruje Špaldon). 7.4. Posudek metodik výzkumných úkolů LP Bratislava. Práce na učebnici. 

Ve VÚZE v Mánesově ulici RR Rostl. výroby. Přednáška II. Agro. 8.4. U Káše pohovor 

o pedologii v akademii věd (Ústav teorie úrodnosti půdy, Ústav biologie půdy - bude mne 

informovat o průběhu jednání). 9.4. Konz. 3leté Eko. Porada s  Pavlem a Jurčou: výsledek 

pohovoru s Kášem o ústavu teorie úrodnosti půdy. Beseda družstva. 10.4. Konz. DS II. Eko. 

11.4. Konzultace DS II. ročn. zoo. Tabelární přehled růstu kvalifikace interních učitelů 

katedry do r. 1968 odevzdán na děkanství. Studium Soil Science. Pohovor s Palánem o jeho 

habilitaci. Přednáška stranickým pracovníkům. 14.4. Obhajoba kandidatury Štefla. Členská 

schůze UO KSČ (můj referát o zemědělství). Zpráva o zahraničních studentech II. ročn. pro 

děkanát. Předn. II. Agro. Šály u mne, jeho doktorát aj. otázky pedologicko-lesnické. Návštěva 

Vančo, pak s Knopem na večírku IV. ročníku stranických pracovníků ve vinárně Slovanského 
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domu. Přednáška 3leté Eko. Konzultace DS II. Agro -fyto. Na ČVUT Karlovo náměstí porada 

o dějinách ČVUT (Kožoušek). 

20.4. Rektorát se začal stěhovat do Suchdola, porada o zabrání místností. Jednání s Mezerou - 

moje oponentura kandidátské práce V. Svobody. Přednáška stranickým pracovníkům. 

V Hradci Králové konz. DS II. roč. PEF. Dopis Nolčovi (ZN) k článku o KPP. Přednáška 

II. Agro. Posudek kandidátské práce V. Svobody /pokrač./. Pohovor s Palánem o habilitaci - 

předloží do 15.5. Předn. 3leté PEF. Pedagogická rada stranických pracovníků (Macháček). 

Konz. II. Eko. Konz. DS zoo. Dokončen posudek kandidátské práce V. Svobody. Předn. 

stranickým pracovníkům - dohodnuta beseda o KPP v neděli 6.5. v semináři. 28.4. 

S Rozamem a Kášem do ÚVÚRV: obhajoba kandidátské práce Pospíšila (humus). Pak beseda 

u Němečka, Káš - trochu vína. Beseda Jurča, Pavel, Němeček, Damaška. Výpisy pro učebnici. 

29.4. VR AF: habilitace Hladký (u nás na zootechniku), Kováčík Ruzyně - šlechtění. Na VR 

AF - hodnocení zimního semestru (děkan). Studentu Němcovi doporučení za člena KSČ. 

Pohovor s Pavlem: návrh na ústav půdní biologie při ČSAV a organizace půdního výzkumu 

mimo akademii. Předn. 3leté Eko, dohodnuta beseda o KPP. Studium Hraškovy kandidátské 

práce /pokrač./. 

 

Květen 1964 
Pěšky na sraz průvodu do Bolzanovy ul. (Vysokoškolský výbor KSČ), průvod přes Václavské 

náměstí (Klečka, Káš), byli jsme skoro v čele průvodu. Dokončení posudku školitele 

na Hraška. Výpisy pro učebnici. 3.5. Hraško obhajoba kandidatury (oponenti Jurča, Novák, 

Šály). Přednáška II. roč. Agro. Velmi unaven, pospával. Napsána omluva za sebe, Jurču a 

Pavla, že se nezúčastníme schůze Čs. pedologického komitétu v Brně. Přednáška a diskuze 

o KPP pro 3leté Eko. Dokončení předn. pro stranické pracovníky. Pohovor s Jurčou a Pavlem: 

obsah porady Káše s Macurou a Pavlem o návrhu na organizaci půdoznaleckého výzkumu. 

Na kolegiu děkana - VVČ, vědecká konference AF a perspektivní plán vědeckých konferencí 

(s případnou mezinárodní účastí). Pohovor s Palánem o jeho habilitační práci. Prostudování 

Zázvorkovy habilitační práce (nevalná). Schválen posudek katedry s doporučením habilitace 

Zázvorky. 6.5. Na str. skupině katedry projednána příprava posudku k habilitaci Palán. 

Upozorněno na nedostatek publikovaných vědeckých prací z pedologie. Přednáška II. Agro. 

S Palánem projednáno předložení habilitace v úterý 12. t. m. Poslední přednáška pro 3leté 

Eko. V. Osek - rozpis otázek ke zkouškám DS Hradec. Dopoledne studium /pokrač./ a výpisy 

závěrečných zpráv KPP 8 okresů - Kolín, Hradec, Tachov, Hodonín, Břeclav, Senica, 

Michalovce a Praha-východ. 

9.5. Televize - armádní přehlídka na Letné a projev Novotného (improvizovaný). 

Na motocyklových závodech terénních (v lese u Oseka). Pěšky k Labi do Osečka, motorovou 

lodí do Poděbrad ke starým Lněničkovým v přestavovaném domku. Procházka přes lázně na 

nádraží, v Oseku. Večer doma. 12.5. Palánovi sděleno, že předložení habilitační práce nutno 

odložit pro nedostatek publikovaných prací. Rektorovi jsem oznámil, že jsem se nastěhoval 

do místnosti po osobním oddělení. Porada Němeček, Jurča, Pavel - návrh na zrušení VÚP, 

kongres Bukurešť. Posudek zpráv KPP. Zkoušky 4. kroužku 3leté Eko. 14.5. Blahopřání 

rektorovi ke 40. naroz. Přednáška II. Agro. Zkoušky (16). Na str. skupině katedry projednána 

zpráva CZV o průzkumu politicko výchovné práce. Nová úprava terénních cvičení - RV, OR, 

ZA. S Píčem volné termíny pro zkoušky III. roč. Agro. Konz. DS Agro. Pohovor s Pavlem: 

k posudku Stejskalových výsledků výzkumu bentonitu. 

16.5. Porada o půdoznalecké konferenci v Praze v r. 1965 (Macura, Kutílek, Němeček, 

Damaška, Jurča, Pavel) a jiné pedologické záležitosti. Dokončen celkový posudek 

závěrečných zpráv KPP 8 okresů. 18.5. Před-zkoušková konzultace 3. kroužku stranických 

pracovníků v Semináři. Porada s Jurčou - pedagogické záležitosti. Přednáška pedologie 

II. Agro. S Pavlem projednán jeho posudek na Stejskalův výzkum bentonitu a návrh 
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půdoznalecké konference pro VR AF. 19.5. Schůze pedagogické rady III. ročníku Agro - plán 

zkoušek za letní semestr. Zkoušky stranických pracovníků 3. kroužek (15). 21.5. Pohovor 

s Kášem o pedologické konferenci a ústavu pedologie. Vyplnění přihlášek pro Bukurešť. 

Vrácení habilitace Sovové s odmítnutím oponentury. Konz. DS Eko. 23.5. Malá beseda 

k svátku Vladimírů, rektor přišel blahopřát. Konzultace DS zoo. Přehlídka kandidátské práce 

Coufala, v neděli její studium. 25.5. IV. zasedání VR VŠZ - poprvé na novém rektorátu. 

Pokračování studia kandidátské práce Coufala. 28.5. Poslední konzultace a zápočty DS Eko 

v Hradci Králové. Zkoušky 3leté. PEF 6. kroužek (19). Mezi zkouškami na habilitačních 

komisích Trojna, Leitgeb, Zázvorka. 29.5. S Kešnerem projednána kandidátská práce 

Coufala. Konz. II. ročníku fyto. Jurča, Pavel - připraven rozpočet mezinárodní konference 

půdoznalecké 1965 pro MŠ. V Lověně večírek absolventů po státnici (fyto a meliorace). 

Návštěva Vlasáka - přijal jsem oponenturu jeho habilitační práce. 30.5. Pohovor s Pavlem - 

nepojede asi do Bagdádu, nabízejí mu vedení pedologického ústavu v ČSAV. Ústřední výbor 

KSČ nesouhlasí s dvěma pedologickými ústavy, chtěli by jen 1 společný (při ČSAV?). 31.5. 

Studium habilitační práce Vlasákovy /pokrač.do 19.7./. 

 

Červen 1964 
1.6. Posezení s Kalendou, Zuskou a Jurčou - záležitosti KPP. Konz. II. kroužku stranických 

pracovníků. Schůze družstva, uvítání Tesaře po návratu z NDR. 2.6. U Skočdopole záležitost 

výzkumného plánu aj. Zkoušky II. ročníku stranických pracovníků (14). Přednáška II. ročník 

Agro. 4.6. Do Ruzyně: vědecká rada sektoru půdoznalství: oponentura 8 okresů - celkový 

posudek můj a Čečetkův. Oponentura metodik výzkumných úkolů. 5.6. Přijímací pohovory 

s aspiranty Mutínským (agrochemie) a Kubrtem (pedologie). Předsedal jsem (členové 

Duchoň, Pavel). S Leitgebem - brigáda III. ročn. (pro MZ). Poslední konzultace a zápočty DS 

II. ročník Eko. 9.6. Porada vedoucích kateder u děkana - hlavně VVČ v r. 1965. - Obhajoba 

kandidátské práce J. B. Nováka (fytopatologie), pak posezení. Na děkanátu vyzvednut 

Souhrnný plán výzkumu v oboru zemědělství a lesnictví, vypsány z něho úkoly katedry pro 

plán na r. 1965/66. Na návštěvě u Vaňků. Předn. II. Agro. 3 zk. DS zoo. Zkoušky str. prac. 1. 

kroužek (14). 11.6. Porada s Pavlem: zítra na ÚV KSČ k Havelkovi ve věci pedologického 

ústavu. Svolání přípravného výboru pro mezinárodní pedologickou konferenci 1965. Porada 

s Palánem o jeho další VVČ (mikromorfologie půdní). Hospitace u zkoušek 7. kroužku 

III. zoo (fyziologie hospodářských zvířat - Sova). Poslední konz. DS fyto, smluveny termíny 

zkoušek. Aspirantka Kulíková - potíže v ústavu. 

12.6. S Pavlem na ÚV KSČ, schůzka s Pešákem - s nimi u vedoucího zemoddělu Havelky a 

Červenky - zřízení ústavu pedologického (a výživy rostlin), delimitace aparatury 

z likvidovaného oddělení prof. Kašpara, Stejskalova záležitost bentonitu. Studium Klimes - 

vzduch v půdě. Porada s Pavlem, Jurčou a Duchoněm o spolupráci s ČSAV (vědecké 

pracoviště u katedry aj.). Klečkovi přál k svátku. Přehled termínů zkoušek. Prostudování 

materiálu k MPK 1965 Praha. 14.6. Po 9. hod. k volbám (NS, NV). Vyplněny formuláře pro 

vydání pasu. Pohovor s Pavlem - pozvánky na MPK Praha 1965. Začat posudek kandidátské 

práce Coufal /pokrač./. Fridecký - žádal o urychlené vypracování posudku na profesuru. 16.6. 

Hromadná gratulace katedry k mým 66. narozeninám, návštěva Pelíška, Hrůzy a Hrona, Jonáš 

(vodka). Str. skupina (rozdělování funkcí, záležitost Vachoušek). Beseda družstva k mým 

narozeninám, dokončení u Pavla v bytě. 17.6. VR AF: habilitace Štráfelda, Velich, Duffek, 

beseda na katedře zahradnictví. Přišly spisy k návrhu na jmenování Frideckého z Nitry 

profesorem, posudek k profesuře. Zkouška z odborného minima Kováře (chemie), Duchoň, 

Kutáček a já - vynikající. Diplomantka Mattauschová - posudek Němečkův a můj. 

18.6. Schůze organizačního výboru MPK Praha 1965. 4 zk. DS fyto. 19.6. Na návštěvě 

u nemocného Jurči: projednán návrhový list a zpráva za 1. pololetí (slivovice, míchaná vejce). 

Blahopřání katedry Klánové (s dárkem). Zpracovány návrhové listy pro výzkumné úkoly 
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na rok 1965 a zprávy o výsledcích výzkumu Laboratória pôdoznalectva. 22.6. Odlet do 

Bratislavy, s Čečetkou do Laboratória pôdoznalectva (Banskobystrická 1). Povídání Hraško, 

Bedrna, Šály. Zasedání VR. Ve 20:30 odlet, vráceni od Pardubic do Brna (bouřky). Hladký 

odlet před půlnocí do Prahy, od aerolinií pěšky domů. 23.6. Zasedání VR LF: obhajoba 

kandidátské práce V. Svobody. Beseda v zasedačce u lesníků, pak se Svobodou, Jurčou 

a Šálym u mne. Jurča doprovodil Šályho k autobusu na letiště. Večer - beseda se Svobodou na 

agrochemii. Zk. II. řádní fyto 5. Kroužek + Christenová (16). U státnice Mattauschové (moje 

diplomantka) - výborně s vyznamenáním. 24.6. V Parnasu večírek po státnici DS fyto - dobrá 

zábava asi do 4 hod. Zk. 5. kr. 3letí (22). Zkoušky DS zoo (7) a 1 řádný. 27.6. U Káše 

s Pavlem: porada o zřízení ústavu teorie půdní úrodnosti v ČSAV. Začal posudek na 

habilitační práci Vlasáka /pokrač. do 21.7./. Zk. DS fyto (20) + 1 řádný II. fyto. Návštěva 

Neumanna: záležitost habilitací Vlasáka a Bicana (půjčí mi posudky Najmra a Macouna). 

V září mám předsedat SZZ DS na PEF v Č. Budějovicích. 30.6. Obhajoba kandidatury 

Coufala, beseda hlavně v laboratoři meteorologie (Hrbek z HMÚ). 2 zkoušky řádní fyto. 

Revidován Palánův příspěvek pro RV (slabý). 

 

Červenec 1964 
1.7. Odpoledne 5. kroužek III. ročníku fyto - jednání o snížení počtu kroužků z 6 na 5, 

nedocíleno dohody, snad ještě zítra. /V Jurčově ročníku snížení sedmi kroužků na šest (ve 

třetím ročníku)/. Středoevropský pohár Sparta-Bologna 3:0. 2.7. Káš sdělil z kolegia 

biologických základů zemědělství, že prezidium ČSAV navrhuje zřízení půdoznaleckého 

ústavu v rámci VŠZ (spojení s katedrou půdoznalství), prodiskutováno s Pavlem. Na katedře 

rostlinné výroby beseda s novými CSc. Hakrem a Preislerem. 3.7. Na VR AF habilitace 

Hubáček a Trojna. Odpoledne velká beseda na katedře chemie do 20 hodin. Dopoledne tři 

habilitační komise u Hrona: Podhorský, Leitgeb, Zázvorka. 2 zk. řádní. Zaplacen příspěvek 

KSČ na dva měsíce (350 Kčs). Prostudovány posudky Macouna a Najmra k habilitační práci 

Vlasáka. 5.7. Zpráva o plnění dílčího výzkumného úkolu A-0-13 8/2 za 1. pol. 1964 pro 

Němečka. 6.7. Habilitace J. B. Novák /v červnu kandidatura/, Bartoš (fytopatologie), 

Podhorský /katedra chemie/. Beseda habilitantů se členy VR AF na fytopatologii. 7.7. 

Habilitace Zázvorka (zastupoval jsem proděkana Hrona). Pak chvíli posezení u mne - Koštíř a 

Kutáček. Habilitace Leitgeb, Sovová. Pak společná beseda habilitantů s členy vědecké rady 

u meliorátorů, pak u mne (Koštíř, Kutáček, Hrůza - do 1:30). 8.7. Promoce absolventů Agro 

řádných v 9, 10:30 a 14 hod. 

9.7. Ve čtvrtek odjezd vlakem do Brna na LF k Pelíškovi. Schůze čs. pedologického komitétu 

(slabá účast), nepříjemné jednání - Válek silně zaujatý proti nám, s ním také Pelíšek. 

V podvečer letadlem do Prahy. VR VŠZ - schváleno 30 návrhů kandidatur, habilitací, 

docentur a profesur. U Ledla na děkanátu PEF agrochemie - zařazení do učebního plánu 

3letého studia. Pohovor s Luborem, Vallou a Zázvorkou o včerejším jednání Čs. komitétu 

pedologického. S Vaňkem projednán odvoz Hely s Jirkou a Kateřinkou do Litomyšle v úterý 

v 9 hod. 11.7. Konz. s aspirantkou Brabcovou. 12.7. V TV zemědělské vysílání - příprava žní. 

Na Malostranském náměstí do VÚM - komise pro posouzení metodik výzkumných úkolů, 

hlavně bentonitu. 14.7. Zkouška z meteorologie aspiranta Pevného z Nitry (já předseda, 

Novák a Kešner, Myslivec nepřišel). 15.7. V Ruzyni v sektoru výživy rostlin - řídil Neuberg, 

jednání dobré. Pohovor s Pavlem a Pospíšilem z ÚV o návrhu společného ústavu biologie 

půdy akademie věd a kateder půdoznalství a mikrobiologie VŠZ v Praze. Zkoušky řádní Agro 

(22). Vaňkovi dáno 50 Kčs za benzin, stovka družstvo. Zk. DS fyto (11). Zk. DS (1). Pohovor 

se Zázvorkou (byl nějak jedovatý). 19.7. Dokončen a zrevidován posudek habilitační práce 

Vlasák (celkem 20 hod. práce v 6 dnech). 21.7. Zkoušky řádní fyto 6. kroužek (z 16 jich 6 

propadlo). Družstevní beseda. 
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22.7. Do Ruzyně - vědecká rada sekce půdoznalecké (dobrá). Zkoušky řádní zoo (7. kroužek - 

14, - 3 nedostateční, vesměs slabé). Pohovor s Tesařem a Vaňkem - záležitost 30 filmů 

objednaných Palánem pro AF (předáno rovnou děkanovi). Podpisy inventarizace. Čtení 

„Věda a život“. Zkoušky řádní fyto 2. kroužek (17). Zk. DS zoo (5). Konz. aspiranta Kubra. 

24.7. U Řechky narozeniny. Výpisy z půdní fyziky - mráz a sníh v půdě. Zk. DS fyto a 

3 řádní. 28.7. S Vaňkem a Tesařem přehled úvazků na šk. r. 1964 - 1965 a plán pracovních sil 

na rok 1966. Loučení s agrochemiky (Vallův líh + dukát). 30.7. Odjezd s Vaňkem do 

Litomyšle, oběd (Vaněk u nás). Odpoledne na plovárně, večer bio Oko - italský film 

„Poslední soud“ - nerozuměl jsem mu - nudil se. 

 

Srpen 1964 
1.8. Litomyšl - studoval pedochemii (Di Gleria) - výpisy pedochemie. 3.8. Přišla kandidátská 

práce Bedrny, její studium /až do 9.8., pak posudek - 14.8. dokončení, celkem 60 hodin v 11ti 

dnech/. 4.8. Večer bio „Někdo to rád horké“, americká veselohra. Na plovárně /denně/. Přišel 

plat za celý měsíc (3745 Kčs /inflační kalk. ČSÚ = v r. 2017 cca 46.000 Kč/). Přehrávání 

šachových partií z novin. V knihovně - výměna knih. 8.8. Bio „Obžalovaný“ (prima). 11.8. 

Bio „Myš, která řvala“ - dobrá americká veselohra. S Mářou procházka k Nové Vsi a přes 

Benátky zpátky. Fotbal Litomyšl-Česká Třebová 4:1. 16.8. Bio „Prázdniny v Římě“ - 

americký. Mářa nepřišla na plovárnu - uražená, že jsem na ni nepočkal. 19.8. Četl rukopis 

Vaculíkův pro učebnici (celkem slabé). Procházka Zahájí - jatky - Lány. Výpisy a tabulky pro 

učebnici (klasifikace podle zrnitosti). Pomáhal při skládání uhlí (babičce). 24.8. Telef. na MZ. 

Porada a vybavení delegátů na VIII. kongres MPS. Návrat z dovolené vlakem, před polednem 

v Praze. 25.8. U Věříše na zahraničním odboru MZ porada členů delegace na MPK 

v Bukurešti. 26.8. U Hrůzy - nesouhlas můj s vysláním Jurči do Bagdádu. Učební úvazky ve 

šk.r.1964/65. Beseda u mne (družstvo) - většina katedry je pro vyslání Jurči do Bagdádu. 

Hrůzovi a Švejcarové oznámen můj souhlas s vysláním Jurči do Bagdádu, sděleno Jurčovi a 

Vallovi. 27.8. Vítání Chruščova ve Velvarské. Telefonicky sjednáno vyzvednutí akreditivu a 

pasu na MŠ, vyzvednut poukaz na Státní banku /nedostatečné finanční vybavení, zápisné 

v rublech/, na pasovém oddělení dostal pas. Duffkovi odevzdána na potvrzení str. legitimace 

do úschovy. 30.8. U Aerolinií schůzka s účastníky MPK. V Budapešti setkání s Poláky 

(Dobrzaňski, Kuznicki, Kovalinsky). Po 16. hod. přílet do Bukurešti, za pomoci rumunských 

kolegů dobré odbavení. Ve studentské koleji jsem dostal pokoj pro sebe, večer autokarem do 

paláce RLR - středisko kongresu. Provedena registrace, dostal legitimaci, odznak a jmenovku, 

vyměněny šeky (celých 2400 Lei). Placení zápisného v Leích odmítnuto (jen v Rb. /- MŠ 

nezajistilo/). Němeček - některé potíže s Pelíškem - projednám s ním (považuje se za zástupce 

naší společnosti). 31.8. Zahájení Kongresu MPS ve velkém sále paláce. Projev Georghiu Dej, 

Cernescu aj. Zpráva o činnosti MPS od r. 1960 - van Baren. Plenární zasedání k půdní mapě 

světa (ref. Kovda, Bramao, Dudal, Aubert, van Baren). S Němečkem a Damaškou na besedě u 

bulharské delegace (Gorbačev, Iolevski). V koleji beseda u mne: Dvorník, Šály, Červenka 

(z Bratislavy) asi do 3 hod. 

 

Září 1964 
1.9. Vyzvednuty kongresové publikace. Marný pokus o zaplacení zápisného v Leích. Také 

placení exkurze v Leích problematické. V Národním shromáždění setkání s Pavlem - na 

kongresu jako delegát UNESCO. Na zasedání V. komise /i v dalších dnech/. Při pokusu o 

placení exkurze zjištěno, že stojí 1591 Leí (92,70 Rb). MŠ mi dalo jen 770 Leí (rozdíl v kurzu 

rublu). Chtěl jsem hned exkurzi odříci, na Damaškovu radu požádám naše velvyslanectví 

o výpomoc. 2.9. Na velvyslanectví velmi přátelské přijetí a pohovor s velvyslancem Sýkorou. 

Velmi ochotně mi byla poskytnuta půjčka 820 Lei na zaplacení exkurze. Po návratu do 

Kongresového paláce opět marně sháním místa v letadle na 21. - 24. 9., všechno obsazeno. 
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Velmi znervózněn nejistotou o zajištění pobytu v Bukurešti na 3½ dne. Odpoledne na 

plenárním zasedání (Fripiat „Nové metody výzkumu půd“) a na zasedání V. komise. 

V Ambassadoru (Pavel, Kovalinski, Uggla) - od Lubora 1 Black and White. Schůzka 

vedoucích delegací u Antipov-Karatajeva (vyslán Němečkem): projednání návrhů na funkce 

v komisích MPS. 3.9. Objednáno místo v letadle na 24. 9. Starosti s pobytem v Bukurešti 

po návratu z exkurse 20.9. Dopoledne na zasedání V. komise (ref. Pelíšek, Němeček). 

Účastníci exkurze Němeček, Damaška, Hraško, Pasák, Jonáš, Mráz, zamluvili místa v letadle 

na 24. 9. Ve 20 hodin představení Státního souboru zpěvu a tanců (folklor) v hale kongresu. 

4.9. Na zasedání V. komise návrhy na půdní mapu světa (v knihovně univerzity), referenti 

Kovda, Bramao, Lobova, Tavernier. Znovu informace z Taromu, chtěl jsem odletět hned po 

kongresu - všechno obsazeno. Výměna letenky za jízdenku nemožná. V Karpatii zaplacena 

exkurze 1591 Lei. 

Shánění účastníků na recepci na našem velvyslanectví (Antipov-Karatajev, Kovda, 

Gorbačenko, Birecki, Di Gleria, Kundler, Obrejeanu, Teaci, Němeček, Damaška, Hraško, 

Pavel, já). Velmi přátelské přijetí velvyslancem. Porady na funkce do komisí. Večeře 

s Němečkem a Damaškou, posezení s nimi a Kožucharovem. Marně čekáno na Wildeho 

(s Pasákem). 5.9. Červenka mi sdělil, že jede 9.9. večer vlakem domů. Rozhodl jsem se 

rovněž. V Karpatii odřeknuta exkurze, vráceno 1511 Lei (5 % srážka), zakoupena jízdenka a 

místenka na Balt-Orient 9.9. (243,47 Lei - I. třída). Odpoledne na zasedání V. kom., autokary 

na ekonomickou výstavu RLR - pěkná, hlavně architektonicky, hlavní šlágr - umělé hmoty. 

Pelíšek u mne: úpěnlivě prosil, abych mu postoupil peníze na exkurzi. Souhlasil jsem, když si 

všechno ostatní zařídí sám. Posezení u Jonáše a Pasáka - s Gruzíncem, známým Jonáše. 6.9. 

V neděli autokary do Snagova - rekreační území asi 35 km od Bukurešti. Cestou prohlídka 

3 profilů. Ve Snagově projížďka motorovou lodí po jezeře (asi hodinu). Zpět do Bukurešti, 

oběd v Athene Palace. V koleji u Hamatové na černé kávě (povídání o Kroulíkovi aj.). Ve 

Státní opeře „Oidipus“. 

7.9. Vyjasnění s odjezdem, uvolnění nervozity. Ráno u mne Pelíšek ohledně exkurze, s ním 

u vedoucí turistické výpravy Götzové (Čedok) - slíbila, že udělá, co se dá. V Taromu 

zjišťováno, bude-li 21.9. zvláštní letadlo, nejisté, jen záznamy. Odhlásil jsem místo v letadle 

na 24.9. V Karpatii marně čekali na zaplacení noclehů, až večer v koleji. Na zasedání 

V. komise. Pelíšek mi sdělil, že má vše vyřízeno, vyplatil jsem mu na potvrzení 1591 Lei 

na exkurzi. Odpoledne na zasedání V. komise. Rozloučení s Pavlem, zítra letí do Paříže, pak 

do Káhiry a do Bagdadu. V koleji zaplacen nocleh (200 Lei). 8.9. Dopoledne na zasedání 

V. + VII. komise. Vráceno 467 Lei expozituře státní banky. Odpoledne na zasedání 

V. komise. Ve 20 hod. na recepci Státní rady a Rady ministrů pro všechny účastníky 

kongresu. Setkání a rozloučení s velvyslancem Sýkorou. 9.9. Dopoledne závěrečné zasedání 

(Cernescu, van Baren ohlásil obsazení komisí: náš Macura předsedou III. komise, Kovda 

předsedou V. komise). S Červenkou nákup dárků (dřevěné krabičky a panáčci). 10.9. Večer 

odjezd Balkan-Orientem s Červenkou. 

Po 13. hod. překročeny naše hranice v Szobu. V Bratislavě rozloučení s Červenkou, před 

půlnocí v Litomyšli. Hrozná dřina s kufrem domů. 11.9. Zaváření hub. Výpisy 

z kongresových materiálů. 13.9. Fotbal Litomyšl-Svitavy B 1:2. 14.9. Autobusem do Zhoře, 

pěšky přes Hory na Kozlovský vrch, přes Kozlov-ves lesem k Pazuše až Suché, autobusem do 

Litomyšle (krásný výlet asi 16 km). Na Štítě /Nedošínský kopec - část Litom./ česání jablek 

/i v dalších dnech/. 17.9. Fotbal (pohár Litomyšl-Svitavy 2:5). Pět balíků jablek a 1 knihy 

odesláno poštou do Prahy. Kufry odvezeny na nádraží. 18.9. Vlakem příjezd do Prahy před 

20. hod. Na nádraží vyzvednuta zavazadla. U Zázvorky převzat plat, povídání o Bukurešti. 

Večer uskladnění jablek do sklepa. 21.9. Přednáška 3leté Eko. 22.9. Na MŠ odevzdáno 

vyúčtování cesty do Bukurešti s komentářem. Závada je, že jsem dal Pelíškovi peníze na 

exkurzi. 23.9. V předvečer odjezd do Budějovic. Na katedře agrotechniky zahájení SZZ, 
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instruktáž členů komise. Vyzkoušeno 8 posluchačů, stručný projev k výsledkům zkoušek. 

Vyzkoušeni další čtyři posluchači, krátké závěrečné hodnocení státnic, rozloučení s komisí. 

24.9. Doma rozruch s trhlinami v domě. Byla u toho stavební četa a statik z ONV. 25.9. 

Náhodný pohovor s posluchači IV. roč. Agro - nespokojenost s brigádou ke zkušební orbě 

v Ďáblicích, s velkým počtem hodin apod. Pohovor s Leitgebem o IV. ročníku. Předseda FV 

KSČ Podhorský žádal o doplnění posudku na Zázvorku (hlavně politické). Vysokoškolský 

výbor má námitky k docentuře. 26.9. 3 zk. DS. 2. a třetí konz. DS (za Korbeláře) II. Eko 

v Dejvicích. Doplňky politické charakteristiky Zázvorky (pro FV KSČ Agro). 28.9. Přednáška 

I. roč. 3leté Eko. 29.9. Aktiv s děkanem o návrhu zásad zákona o VŠ. 30.9. Ve VÚZE RR 

Rostl. výroby. Schůze DO KSČ fyto, od 15ti hod. výroční plenárka ZO KSČ Agro. 

Družstevní beseda, pak s Vallou v Lověně - přátelský večírek II. roč. stranických pracovníků. 

 

Říjen 1964 
1.10. Čtyři opravné zkoušky řádného Agro, 11 jich nepřišlo. Přehled úvazků pedologie 

1964/65. 3.10. S Jurčou pohovor o pedologické konferenci u nás 1965. Dána mu habilitační 

práce Pavlova. Přednáška 3leté Eko v Suchdole. 8.10. Krátký rozhovor s rektorem 

o pedologické konferenci 1965 u nás - projednává se v oborové komisi - bude všemožně 

podporovat. Telefonoval Jonáš - máme vystoupit v TV už v neděli. Dokončení zprávy o MPK 

v Bukurešti. 9.10. Se Svítilem a Jurčou do Ruzyně: obhajoba kandidatur Bedrna (oponent) 

a Hraško (školitel). Mezitím krátká porada s Jonášem, Damaškou a redaktorem Bečvářem 

o vystoupení v TV o půdoznaleckém kongresu v Bukurešti. Konkurzní komise (Hrůza, Vrba, 

Rybáček, já): návrhy profesur Kudrna, Regál (na konkurzy), návrhy děkana - docent Jar. 

Svoboda, akad. Blattný, Hučko. 10.10. Štráfelda u mne - zjistit spolupráci katedry s ÚVÚRV 

(stížnost Foltýna, že je nedostatečná). Porada o tom s Tesařem a Knopem. V TV 

v Jungmannově ulici příprava vystoupení na zítřek - redaktor Bečvář, Jonáš, Damaška. 11.10. 

V TV (Vladislavova) vystoupení s Jonášem, Damaškou a redaktorem zemědělského vysílání 

Bečvářem o VIII. půdoznaleckém kongresu v Bukurešti. Celkem dobré, bez závad. TV Velká 

Pardubická. Zahájení Olympiády v Tokiu. 12.10. 3 zk. - opravné řádné. Aspirant Petrik ze 

Zvolena - rukopis kandidátské práce, dohoda o oponentech. Záležitost Matousche vyřízena 

s tajemníkem Hubáčkem. 13.10. Prostudovány Abstracts z VIII. MPK. 17.10. V sobotu - 

Neumann - promoce v Č. Budějovicích. Přednáška 3leté Eko. Na MŠ odevzdána zpráva 

z Bukurešti. Leitgeb - hodnocení letního sem. III. Agro. Telefonoval Sova, abych měl projev 

na schůzi SSM k 17. listopadu. Začato studium ZZ „Výsypky“ (Beneš). 18.10. Dokončeno 

studium ZZ o rekultivaci výsypek z dolů Sokolovských. Oponentura ZZ Beneše - /také další 

dny/ – dokončeno. TV Olympiáda z Tokia. Knop - zpráva o chemické konferenci v Ostravě. 

20.10. Družstvo u mne (vytýkána mi habilitace Vlasáka). Zkouška aspirantského minima 

Nedorosta - celkem výborný. 

23.10. Odjezd s Neumannem do Č. Budějovic, posezení s Vlasákem a MUDr. Minářem 

(konzultace k habilitaci). Na Hluboké promoce 22 absolventů DS v Alšově galerii. 26.10. VR 

VŠZ - hlavně VVČ. U Hubáčka - ubytování pracovníka z LP v Bratislavě v Internátu Nové 

Strašecí - slíbil zařídit. Přednáška 3leté Eko. 27.10. V Budějovicích habilitace Vlasáka 

(27 diskutujících v kolokviu a diskuzi) - celkem nevalné, ale schváleno jednomyslně /zrušeno 

na státním výboru pro VŠ ?/. Habilitace Šatavy (zoo - krmení), lepší než Vlasákova. 

S Neumannem a Vondruškou na KNV u předsedy Kouby (pohovor o PEF - výstavba). 

Mohutná oslava habilitací na škole (hudba, zpěv). Nocleh u Bicanů. Ráno - odjezd do Prahy. 

Studium geologie (Stejskal). 2 zkoušky opravné - řádní Agro, ostatní nepřišli. 29.10. Pohovor 

s rektorem o habilitaci Zázvorky (zjistilo se, že byla nejdříve v oborové komisi pro chemii, 

v listopadu přijde do oborové komise zemědělské). Pohovor s Jurčou a Němečkem (smlouva 

o spolupráci školy s výzkumem, pedologická konference 1965 aj.). 30.10. S Korfem pohovor 

o možnosti přechodu nás obou do Budějovic, Mářa není proti. Šlajs - zkoušky z pedologie 
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pro skupinu starších pracovníků MZ, projednat ještě se Štráfeldou. 31.10. Porada u děkana 

se zástupci pracovníků zemoddělu ÚV o úpravě jejich studia. 

 

Listopad 1964 
1.11. Neděle - zemřel Najmr /Dr. techn. Ing. Stanislav Najmr, *1898/. Prostudovány práce 

Palánovy – pohovor s ním, bude třeba upravit. 2.11. Přednáška 3leté Eko a plán zkoušek. 

4.11. Hronovi oznámeno jednání s Klusáčkem (ÚV KSČ). 5.11. Klečka mne požádal o projev 

při kremaci Najmra. Pohovor o studiu Šlajse a spol. (cvičení zásadně nelze promíjet). 

Zkušební termíny pro DS Eko. 6.11. Projev ke kremaci Najmra. Redakční komise Sb. AF 

(Káš). Dohoda o zařazení příspěvků Palánových do Sb. AF a Rostl. výroby. Posezení u Káše - 

situace v pedologii, Novák aj. Poslech manifestace ze Staroměstského náměstí. 7.11. Jedna 

zkouška řádní fyto (Pubišová). Konz. DS II. Eko. 8.11. Neděle: výlet autem se Lhotou a 

Miluškou - dr. Lacinovou. Občerstvení v Rokycanech, zastávka na hřbitově ve Starém 

Plzenci, oběd ve Šťáhlavech, chvíli zastávka v lese. 9.11. Palánovi vráceny k úpravě dva 

příspěvky. Přednáška 3leté Eko. Do Formanky - 5 piv. 10.11. Porada vedoucích kateder 

u Hrona: nová organizace zkoušek, III. etapa přestavby studia. Lektorské posudky příspěvků 

Palánových - jsou slabé. V Mánesově ulici schůze RR Rostl. výroby (Káš). Výpis z rumunské 

genetické klasifikace půd. 12.11. Vypracovány osnovy a doporučená literatura předmětu 

„Nauka o prostředí zemědělské výroby“ pro pracovníky zemoddělu ÚV KSČ. Šlajs - sjednat 

cvičení pro jeho partu (Vlček atd.). Se Svobodou cvičení pro partu Šlajs. 17.11. Němeček, 

Damaška: příprava publikace o VIII. MPK. 

18.11. V bio Svornost: oslava AF k 17. listopadu (projev můj, ing. Druck a doc. Sova). 19.11. 

Schůze komise VVČ u mne (pedologie, agrochemie a meliorace). 20.11. Přihláška na 

konferenci VÚM a 80 Kčs vložného. Přednáška 3leté Eko. 24.11. V Budějovicích ubytování 

v koleji (v inspekčním pokoji). Habilitace - Bicana (op. Duchoň, doc. Staněk z KU, ing. Folk 

ze šlechtitelské stanice nepřišel), - MVDr. Zudy (koňař) - op. Koubek, Pařízek, Večeřa. 

Beseda s habilitanty, pak u Vlasáka. Ráno vlakem do Prahy. Dvě zkoušky 3letí 

(předtermínoví). 25.11. Na katedře pícninářství 65. narozeniny Klečkovy. 26.11. Ve Vinohr. 

Národním domě meliorační konference k 10. výročí založení VÚM. Odpoledne krátký 

diskuzní příspěvek. 27.11. Doc. Němec sdělil, že když v r. 1965 neuspořádáme pedologickou 

konferenci, můžeme přijít o 5.000 dolarů z UNESCO. Jednání s Kunzem v té věci. Dokončení 

meliorační konference. 29.11. Pro Sb. celkové hodnocení VIII. kongresu MPS. Vlček a spol. 

si vyžádali odklad zkoušek o týden. Poslední konzultace DS II. Eko, sjednány zkoušky. 

Napsán celý referát pro Kudrnovu konferenci. 30.11. Tesař - chtějí provést osamostatnění 

agrochemie a Duchoně vedoucím - souhlasím. Poslední přednáška 3leté Eko. 

 

Prosinec 1964 
1.12. Aspirantské minimum Pešáka. Sezení družstva: projednáno osamostatnění katedry 

agrochemie a vedoucím Duchoň. Anketa o mých vlastnostech jako vedoucího. 2.12. Porada 

s Jurčou - pedologická konference 1965, perspektivní kádrový výhled katedry. Coufal - 

publikování výtahu z kandidátské práce. 4.12. VMR SŠPVZ (Hájek - beseda o dovolené 

v Izraeli). 6.12. Studium KPP o. Jičín. 7.12. Se Lhotou k pí Najmrové, prohlédnuty Najmrovy 

spisy. 9.12. Promoce stranických pracovníků. Revize zprávy KPP o. Hradec Králové pro tisk. 

Dokončena výroční zpráva o VVČ v půdoznalství 1964. 11.12. VR sektoru výživy rostlin 

VÚRV. Pracováno na oponentském posudku KPP o Jičín /pokračováno v dalších pěti dnech/. 

Dokončen oponentský posudek o. Jičín a JZD Soběraz, předáno Kalendovi. 14.12. Palán mi 

odevzdal habilitační práci. 3 zk. 3leté Eko. Petrik odevzdal na děkanátu kandidátskou práci 

s doklady. Kešner by chtěl katedru a výzkumné pracoviště. V UO KSČ referát z usnesení ÚV 

KSČ ke školství. Jurča místo mne zkoušel DS II. Eko. 16.12. Konference o zemědělských 

soustavách (KZA, ideologická komise FV - zdála se mi zbytečná). Můj referát o úrodnosti 
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půdy, myslím, neměl s náplní co dělat. Svoboda za mne zkoušel 3leté Eko (11). 17.12. 

Komise pro oponentské projednání závěrečných zpráv (Kladno, Jičín, Náchod, Přerov a 

Plzeň-jih). 19.12. Schůze katedry - sdělení z VR AF – zhodnocení práce v minulém roce. 

20.12. Tabelární přehled půdních typů a subtypů v Rumunsku. 

21.12. Odjezd autem s Vallou (Mářa, Hela, Jiříček, Kateřinka) do Litomyšle. Jel se podívat 

k Bubeníčkovi. První přečtení Palánovy habilitační práce. Nekrolog Najmra /22.12. až 

24.12./. Překlad o rumunském mapování půd. 24.12. Pod stromeček dostal 2 košile a látku na 

kalhoty (tesil). Příprava článku o 17. listopadu 1939. V bio „Foto Haber“ - maďarský 

špionážní - dobrý. 26.12. Dokončen článek o 17. listopadu (pro Sb. AF). 29.12. Dokončení 

posudku ZZ Šimka (VÚM). Na hřbitově a na kluzišti. Začato důkladné studium Palánovy 

habilitační práce. 30.12. Rozhodl jsem se zůstat v Litomyšli kvůli babiččině nemoci do soboty 

2.1.1965. Odeslán telegram Korfovi, že na Silvestra nebudeme v Praze. Silvestrovská večeře - 

uvítání Nového roku v Litomyšli u nás. 

 

Resumé 1964: 
Prověrky VVČ na pedologických pracovištích, Jurča v Laboratóriu pôdoznalectva 

v Bratislavě. Výsledky KPP předány v okrese Hradec Králové. V Ruzyni doktorát B. Nováka. 

V Bratislavě poradní sbor půdoznalecký - oponentury KPP o. Břeclav, Senice a Michalovce. 

Sovové předmluva a pořadí příspěvků do Sb. pro Bukurešť. Nové směrnice pro vědecké 

hodnosti a pro vědeckou kvalifikaci. V Tachově předání výsledků z KPP. Rektor oznámil, že 

všechny katedry (včetně nových - zoo, meliorátoři) se musí přestěhovat do budovy AF 

v Suchdole. V Nitře porada půdoznaleckých kateder. VIII. kongres MPS. Ve VÚM 

kandidatura Zeleného, Fr. Pospíšila ve VÚRV, z LP Bedrny, na VŠZ Štefla, J. B. Nováka, 

Svobody, Coufala, Hakra, Preislera. Na VR AF habilitace Čumlivský, Koula, Štráfelda, 

Velich, Duffek, Hubáček, Trojna, J. B. Novák, Bartoš, Podhorský, Zázvorka, Leitgeb, Sovová, 

Hladký (zootechnik), Kováčík (šlechtění). Rektorát se začal stěhovat do Suchdola.  

Blahopřání rektorovi Kudrnovi ke 40. narozeninám. Přípravný výbor pro MPK 1965. 

U vedoucího zemoddělu Havelky zřízení Ústavu pedologického (a výživy rostlin), delimitace 

aparatury z likvidovaného pracoviště Kašpara. Kongres MPS v Bukurešti. V TV vystoupení 

s Jonášem a Damaškou o VIII. půdoznaleckém kongresu. Pro Sb. celkové hodnocení 

VIII. Kongresu MPS. V Č. Budějovicích habilitace Bicana a MVDr. Zudy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


