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1966  /poprvé v Konstantinových lázních / 

 

Leden 1966 
Mářa chce poslat babičku do Svitav, telefonovala Jarce - špatné zprávy o jejím zdravotním 

stavu. Babička je ochotna jít do nemocnice. Přehlídka rukopisu Vaculíkova /do 17.1./ (bída). 

2.1. Vlakem přes Pardubice, večer v Praze. Pohovor s Jurčou, přinesl láhev Johny Wolkra od 

Lubora, dohoda o napsání skript. Káš u mne - pohovor o habilitacích pracovníků z výzkumu 

aj. 3.1. Rektor u mne: sdělil, že 12. t. m. půjde k primátorovi Černému jednat o bytě pro mne. 

5.1. Se Lhotou, Korfem a Kunzem do Socialistické akademie. Můj rukopis o KPP bude dán 

k projednání Ústředí VMR zemědělské Soc. akad. k rozhodnutí o publikování. Studium Konty 

„Jílové minerály“. 6.1. Doporučení k žádostem o stipendium kanadského ministerstva: 

V. Černý a Tomášek z Ruzyně, Fulajtár a Zrubec z LP Bratislava. 7.1. Zasedání oborové VR 

VÚM (dobrá diskuze). Příprava kandidatur Švachula, Kohout, Nedorost. 8.1. U Jurči - 

pohovor s ním a tajemníkem Brožem (sekretářka pro katedru - podat návrh). Revize 

Vaculíkova rukopisu.  

10.1. Pohovor s Jurčou a Fricem (práce str. skupiny pro plenárku). Konzultace s Vallou o jeho 

práci. Návštěva Němečka (Jurča u toho), porada o jeho doktorské práci. Slíbil jsem do 

pondělka přehlédnout rukopis. Porada o publikování referátů z MPK 1965. Recenze 

Vaculíkova rukopisu. Atestace aspiranta Javorského. Doporučení pro ing. Šimka ke 

studijnímu pobytu v Kanadě. 12.1. V ÚVTI urgována publikace Němeček, Jurča o americké 

klasifikaci. Aspirant Mašát u mne - konzultace - plán studia a téma kandidátské disertační 

práce. - Na děkanátu AF: oslava vyznamenání Hrůzy (Za zásluhy) a jeho zítřejších 60. 

narozenin. Měl jsem stručný projev jako nejstarší zaměstnanec AF. Pokračování zasedání 

družstva. - V poledne pozván k rektorovi (na katedru). Řekl, že byl s předsedou ZV ROH u 

primátora Černého jednat o bytu pro mne. Mohl bych být přednostně zařazen do pořadníku 

družstevních bytů asi v polovině roku 1967 (neví se ještě kde) za cenu asi 22000 Kčs /v r. 

2017 by to odpovídalo ceně cca 254.000 Kč/. Řekl jsem, že se poradím s Mářou. V podstatě 

mi odpoledne totéž sdělil Komárek a nabízel mi půjčku ROH. Mářa by nebyla proti půjčce. 

V konceptu dokončena revize Vaculíkova rukopisu. U Linhartové - záležitost obhajob - 

Žáček, Habán. 14.1. Porada s Jurčou a Svobodou: vzít si byt v Budějovicích a vyměnit ho 

s Vlasákem za jeho byt v Malešicích. Vlasák současně doporučoval, abych si nebral byt 

v činžáku školy, ale byt od města. 

15.1. S Mářou do Lucerny na ples VŠZ. V lóži Kunz, Pěkný, manželé Hučkovi. Skoro do 5ti 

hodin, dokončení s Brunclíkem, Fricem a tanečním mistrem Peštou. 17.1. Na Václavském 

náměstí v nakladatelství ČSAV (oddělení biologie - Šimeček) odevzdány dvojmo připomínky 

k upravenému rukopisu Vaculíka a rukopis vrácen s mým posudkem a posudky Kudrny a 

Válka. S Němečkem o tisku referátů z MPK a ustavení Čs. společnosti půdoznalecké. 

Str. skupina: plán kádrového výhledu pedologie a agrochemie (diskuze o Palánovi a 

Zázvorkovi), vyčerpávající - unaven. Prostudoval koncept Němečkovy doktorské disertační 

práce. 19.1. Ve Vinohr. Národním domě RR Rostl. výroby (Káš). Konkurzní komise (Vrba) - 

návrhy na profesory: řádný Stehlík, mimoř. Fábry, Rybáček, Landovský, Hovorka, Sova, 

Komárek. Ve středisku vyšetření očí, předpis brýlí. U optika vyzvednuty dvoje brýle, 

objednány ještě jedny na dálku a jedny proti slunci (celkem 135 Kčs). Porada s Jurčou - dojít 

zítra k děkanovi - písařka, 2 technici pro laboratoř pedologie. 22.1. Děkan u mne - ohlásil 

jsem odjezd do Bratislavy a Nitry na celý příští týden. Na místnosti pro laboratoř pedologie 

jsme dostali dekret. Návrhový list pro písařku podepíše v poledne (vyžádá si ho u Brože). 

Technika pro katedru letos asi těžko dostaneme. Připraven koncept zprávy o VVČ v r. 1965. 

Výběr materiálů pro Bratislavu a Nitru. Mückenhausen - mikromorfologie půdních typů. 

24.1. Odlet do Bratislavy, autem do novostavby Laboratoria pôdoznalectva na Trnávce. 

Prohlídka laboratoří a pracoven. L. Červenka je teď vedoucím po Hraškovi. Slavnostní 
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otevření nového pracoviště LP: projevy Červenka (zahájení, uvítání), projevy Vlček za MZ 

(správa výzkumu), Molnár (náměstek povereníka polnohospodárstva), Špaldon za SAV, prof. 

Novák, já a hlavní referát Hraško. Společenský večer (zpěv, tanec), odpol. přijel Jurča. V baru 

Lotos do 3 hodin. VR LP (řídil Hraško): zpráva o činnosti za rok 1965. Odpoledne chvíli 

posezení s povereníkom polnohospodárstva prof. Boďou, pak Němeček, Jurča, Hraško do 

města (cestou koupen dětský kočárek pro Kateřinku, samopal a šavle pro Jirku). 25.1. 

Dopoledne zasedání Pedologického komitétu, současně odborná zkouška aspiranta Zrubce 

(Hraško předsedal, Novák, Hampl, Turčány a já). 26.1. Jednání komitétu vyplňoval Válek, 

většinou jsem byl u Hampla. Koncem schůze jsem měl ostrou kontroverzi s Válkem: nechtěl 

připustit, aby se odpoledne sešel komitét k projednání vnitřních záležitostí (návrh na to dal 

předtím Němeček), odešel jsem ze schůze. Mluvil jsem odpoledne s Novákem: byl celým 

jednáním otřesen, ale nemá dost energie, aby záležitosti s Válkem likvidoval. Odjezd autem 

LP (Červenka, Sotáková, Bedrna a já), Němeček a Jurča se vrátili večer letadlem do Prahy. 

Večer v Nitře - večeře a beseda u Sotáků (s manžely Brabcovými) asi do 3 hod. Beseda na 

katedře pôdoznalectva k habilitaci geologa Košťálíka. Pěšky k Brabcovům, nocleh v koleji. 

28.1. Se Sotákem do Bratislavy na stavební fakultu VŠT. Obhajoba kandidatury promovaného 

fyzika Šutora - z Ústavu hydrologie a hydrotechniky SAV - školitel Benetin (26.1. přiletěl 

z Indie). Beseda k oslavě kandidatury Šutora, večer odlet do Prahy. 

30.1. V Nové radnici u dr. Vl. Svobody - přednosty sekretariátu primátora – informace 

o možnosti získání bytu, stejné, jako mi dal rektor. Mám si podat žádost primátorovi. Porada 

s Jurčou a Vallou: záležitost Palána a rozvoje mikromorfologie. 31.1. Dekret pro písařku 

Hellerovou (Urych nabízel další uchazečky). S Kášem: informace o incidentu s Válkem na 

PK, bude projednáno na kolegiu. Ptal se, zda bych vzal předsednictví komitétu, kdyby Novák 

rezignoval. Studium evidenčních záznamů VVČ. Záznam konzultace s aspiranty v Nitře. 

 

Únor 1966 
1.2. Klečka u mne: pohovor o Válkovi a situace v pedologickém komitétu (jako s Kášem). 

Lektorský posudek kapitol „Půdní podmínky ČSR“ (Němeček, Damaška) a „Úrodnost půdy“ 

(B. Novák) - pro SZN. 3.2. V redakci SZN (Kutina) odevzdán lektorský posudek; dostal jsem 

kapitolu „Zpracování půdy“ (Černý - Straňák) k lektorování. Hraško odjíždí do Bonnu 

(k Mückenhausenovi) na jednoroční studijní pobyt (na nadaci Humboldtovu). Mašát - 

pohovor o bonitaci (připravil návrh), telefonováno s Adamcem na MZ - porada o bonitaci 

(bude 21.2.). 4.2. Pro Kudrnu napsán opis žádosti primátorovi o byt - dodá osobně 

primátorovi. Řeč také o Palánovi - dopis od Kubieny, Palán mu řekl, aby mi neříkal, že o tom 

s ním mluvil. U Jurči s Vallou: pohovor o Palánovi, sjednány termíny schůze str. skupiny a 

katedry. U Linhartové sjednán termín kandidátské zkoušky Dolejše (školitel Jílek). Lektorský 

posudek kapitoly „Zpracování půdy“ pro SZN. Začata úprava referátu o Kopeckém z MPK 

1965 (spojení referátu mého, Novákova, Semotánova a Obrejeanova) pro Rostl. výrobu. 

Drbalovi sděleno, aby přijal aspirantku Kořenskou, žádal o to Kudrna. Ošetření brady 

heřmánkem. 

5.2. 500 Kčs za leden a únor KSČ. Přečten návrh bonitace (Hamerník). Díval se z okna na 

havárii aut na rohu Husinecké a Krásovy. Dokončen referát o Kopeckém pro tisk. 

8.2. Palán sdělil, že chce žádat o Humboldtovo stipendium, sehnal si v NSR formuláře a žádal 

o doporučení. Odkázal jsem ho na čtvrtek. Pohovořil jsem si o tom s Jurčou a Vallou. 

Důkladně prodiskutována záležitost Palánova: konečný návrh str.skupiny odchod ze školy. 

9.2. Schůze družstva. Němeček, Damaška, Jurča - porada o bonitaci, nedostatcích KPP. 10.2. 

Schůze katedry: svízelné jednání s Palánem, nechtěl pochopit, že katedra míní vážně návrh, 

aby odešel ze školy. Nakonec přišel ještě s žádostí o Humboldtovu nadaci. Drzost nebo 

hloupost? Naznačena mu dvojí možnost - buď bude souhlasit, nebo ať si stěžuje děkanovi. 

11.2. Drozdová - přehlídka diplomové práce a konzultace. Zk. 1 DS (Bartůšek). Slezská 7: 
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v red. RV odevzdány moje rukopisy upraveného referátu o Kopeckém a výtahy k překladu do 

ruštiny a němčiny. Urgováno zasílání Studijních informací ÚVTI. Pročetl příspěvek Segeťův 

pro RV. Výpisy z návrhů na bonitaci. 14.2. Na MZ pohovor s Adamcem o poradě o bonitaci, 

úvodní projev Vlčkův dobrý. Pohovor s Marečkem - problémy průzkumu půd, výstavby 

ústavu pro pedologii a výživu rostlin aj. Jurča referoval o pohovoru s Palánem - je značně 

uklidněn, že nemusí odejít hned a že se mu budeme starat o přiměřené umístění. Měl by zájem 

jít k prof. Gallovi na pedagogickou fakultu. 

15.2. S Řechkou a Bartošem do Č. Budějovic: VR PEF - habilitace Průša (ochrana rostlin) 

a Flíček (krmení a výživa hospodářských zvířat). S předsedou KNV Koubou hovor o osudu 

PEF v Budějovicích. Beseda se zpěvy, v noci odjezd do Prahy. 16.2. Kandidátská zkouška 

řádného aspiranta Dolejše (Jílek, Cejp, Balabán, Kropáčová, Segeťa). Povídání s Vallou - 

doporučoval podat návrh na jmenování Jurči mř. profesorem. Návštěva Šíbla (s Jurčou): 

předložil kandidátskou disertační práci, pohovor o ní a o pedologii (Novák aj.). Přípis 

děkanství (odborná pomoc okresu Písek). 18.2. Obhajoby kandidátských prací: Kohout, 

Nedorost (vedoucí katedry ZA Č. Budějovice), Švachula (předsedal jsem, měly dobrou 

úroveň, plná účast členů komise). Beseda na katedře základní agrotechniky (Kudrna až do 

konce). 19.2. U Duchoně - oslava 69. narozenin. Oponentská zpráva KPP o. Kutná Hora 

(bonitace vybraných sond). 22.2. V Socialistické akademii schůze Ústřední VMR zemědělské: 

na můj návrh bude seminář o KPP v Liblicích 1. a 2.dubna. 24.2. Studium zprávy a posudek 

okresu K. Hora a JZD Vrdy - Dolní Bučice. 25.2. V krematoriu Strašnice - pohřeb prof. 

Voříška (projev děkan). Rozvrh hodin na letní semestr. Lektorský posudek příspěvku Segeťa, 

Kodýtek. 26.2. Začato studium kandidátské práce Šíbla. 28.2. Studium příspěvku Segeťa - 

Kodýtek a napsán lektorský posudek.  

 

Březen 1966 
1.3. Autem přes Suchdol (pro Jurču) do ÚVÚRV: oponentské řízení zpráv o. Plzeň sever, 

Kroměříž, Strakonice a Kutná Hora (moje oponentura). S Neubergem ujednána jeho účast na 

obhajobě kandidátské práce u nás. Začata pokusná bonitace půd o Pardubice. Odborná 

zkouška aspiranta Zajíce (z pedologie) - Mezera, Pfeffer, Balabán. 2.3. Obhajoba kandidátské 

práce Žáčka, na katedře zahradnictví beseda s kandidátem. 3.3. S Boháčem, Jedličkou a 

Kalendou na o. Pardubice: okresní konference - dopoledne instruktáž k výsledkům KPP (můj 

referát, doplnil Boháč), odpoledne referát ing. Kozla (otázky krmení), k němu diskuze. 

Beseda na VZS (dobrá, se zpěvem), po 22. hod. v Praze. 4.3. Oponentské řízení k ZZ 

výzkumného úkolu Hučka (velmi dobrá). Odpoledne beseda u Hučka (Fabry, Kunz přinesl a 

četl moji kritiku Válkovy knihy). Záležitost Hučka - potíže s návrhem na řádnou profesuru, 

situace ve výstavbě školy aj. Chce odejít do Bratislavy. Bonitace půd o. Pardubice. 5.3. KSČ 

180, Tesař 60 Kčs. U mne Jurča, Valla, Svoboda - záležitost katedry, ediční plán, plán 

úvazků. Lektorské posudky Segeťa - Kodýtek, Tomášek. Jurča, Valla, Svoboda – porada 

o vědecké práci. 

7.3. Brož - revize místností k vůli úklidu, s Jurčou a Vallou prohlídka místností v suterénu 

(pro půdoznaleckou laboratoř). Studium bonitace. 8.3. Beseda se ženami na katedře - 

Hellerová, Fialová. Komise pro přestavbu studia fytotechnického oboru (předseda Rybáček). 

9.3. Na ÚV KSČ beseda s učiteli VŠZ (profesoři a docenti) - Junek, Červenka, Podroužek, 

prof. Ondra: o školských věcech. Přednáška 3leté Eko. Přednáška II. řádní Agro. 11.3. 

V Celetné ulici na katedře pedagogiky FF UK u prof. Gally: rozhovor o možnostech umístění 

Palána v pedagogickém oboru, dal mi dva typy a slíbil pomoc. 12.3. Bonitace půd okresu 

Rakovník. Kudrna u mne: porada o semináři o KPP (společně s katedrou ZA) na VŠZ. 

Kudrnův doktorát - předloží co nejdříve. 14.3. Zasedání rozšířené VR Vědeckého lesnického 

ústavu k 70. narozeninám Lhoty (zítra má výročí), projev Pfeffer. MUDr. Krausová, MUDr. 
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Kofránek - zákaz holení, chloramfenicol na omývání, mast. Ošetření brady. 16.3. Studium 

habilitační práce Krontoráda /do 11.4./. 

17.3. Na MZ 9. schůze Ústřední komise KPP (hodně jsem diskutoval). Pak s Němečkem u 

Vlčka: Válek poslal dopis náměstkovi Nágrovi o mé kritice jeho knihy o půdách východních 

Čech a koncept jeho odpovědi na moji kritiku pro Rostl. výrobu. Vysvětlil jsem Vlčkovi věci 

kolem Válka. Přednáška II. Agro. U Jurči s Vallou porada o umístění sekretářky 

mikrobiologie s Hellerovou. U MUDr. Kofránka - pokračovat v kúře, přijít za týden. Studium 

habilitační práce Krontorád. 19.3. Schůze str. skupiny (přestavba studia), pak družstvo u mne 

a v Suchdole v Ráji. Ve SPN (Sadílek) jednání o dotisku skript z pedologie. 21.3. Píč mi 

sdělil, že jsem místo onemocnělého Vrby předsedou návrhové komise pro volbu rektora a 

prorektorů. Beseda u mne s Kášem a Junkem (z ÚV) - otázky voleb. Návrhová komise 

(Kostroň, Pěkný, Neumann). 23.3. Na zasedání ÚV Socialistické akademie. Habilitační práce 

Krontorád. Přednáška 3leté Eko. 24.3. Porada s Klečkou - doporučil navrhnout na rektora 

Kunze, na děkana AF Káše. 25.3. Tel. s Pešákem - zajištění semináře v Liblicích. Přednáška 

II. Agro. Krontorád shání můj posudek habilitační práce. 

Dopis prof. Novákovi (ředitel Ústavu pro studium pracujících na VŠ technických. VUT, Na 

Florenci 25) ve věci Palána. MUDr. Kofránek předepsal resorcin líh. Dokončeno studium 

habilitační práce Krontorád. 28.3. Bonitace o. Mělník. S Pelnářovou a Kohelem na Mělník, 

na VZS, hlavní agronom Carda, referent pro zúrodňování půd Němec. VZS svolala na dnešek 

3 aktivy (dny nové techniky, cukrovka a chmel). Na aktiv o KPP nikdo nepřišel. Podle sdělení 

Pelnářové projevovala VZS malý zájem o KPP i během provádění. Telefonovala Pičmanová 

ze Socialistické akademie - do Liblic se přihlásilo 43 účastníků (zdá se dobré). Začat posudek 

habilitační práce Krontorád. 29.3. Kunz sdělil, jakou by chtěl sestavu prorektorů. 30.3. 

S Kášem a Stejskalem do ÚVÚRV, obhajoba kandidatury Vrkoče (od V. Černého), předsedal 

jsem. V Ústavu agrotechniky malá beseda. Schůze komise pro volby akademických 

funkcionářů - předsedal jsem (Kostroň, Pěkný, Neumann, Hučko - přizván Vrba k jeho 

případu). Zpráva ze schůze pro CZV. Přednáška II. fyto. Pohovor s Klečkou (k volbám), u 

Jurči rovněž k volbám aj. 31.3. Odjezd autobusem (ze Soc. akad. Kadlecová a Pičmanová), 

večer v Liblicích. Ubytování s Pešákem, povídání. 

 

Duben 1966 
1.4. Zahájení semináře (já za Ústřední VMR Soc. akademie, projev Čečetkův (za MZ), můj 

referát do 12:15. Promítání barevných diapozitivů půdních typů s výkladem Němečkovým. 

Odpoledne referát Pešák. V Suchdole zasedání CZV KSČ: projednána moje zpráva návrhové 

komise pro volbu rektora a prorektorů (schválené návrhy Kunz, Píč, Korf, Řezníček, Fábry, - 

projednat ještě Hučka). Schváleny návrhy děkanů: Káš, Ledl, Tér. Do Liblic mne zavezl 

Kudrna svým autem. Dokončení mého referátu (návrhy na opatření k zvyšování úrodnosti 

půdy a využití výsledků KPP). Dvoudílný barevný film o KPP. Diskuze (byl zájem, 

konference mohla být delší). Posudek habilitační práce Krontorád. 4.4. V Suchdole VR VŠZ: 

Píč a Vavřík mne upozornili, že do návrhové komise měl být jmenován Ledl a ne Hučko. 

Jednali pak o tom s rektorem. Kudrna mně naznačil, že by snad jako prorektor měl být 

kandidován Regál. Odpoledne schůze návrhové komise, další komplikace (Fábry, Hučko, 

Vrba - vyvolává to Neumann a Kostroň). Pičmanová - dodat zprávu o semináři v Liblicích. 

Klečka u mne, pak Kunz a Píč (potřeboval jsem pro vyjasnění situace). 

6.4. VR AF: 2 habilitace - Segeťa, Troníčková. Přednáška II. Agro. Píč telefonoval, že Fábry 

a Hučko jsou ochotni kandidovat bez výhrad. 8.4. Schůze návrhové komise pro volby vedení 

školy - přišel jen Neumann a Hučko. Schválen návrh Kunz, Píč, Korf, Řezníček, Fabry, 

Hučko. Konz. DS I. Eko. U Pičmanové vyzvednuto 20 referátů mých a 20 Pešákových 

(ze semináře v Liblicích). 11.4. Článek o semináři Socialistické akademie pro Pičmanovou. 

12.4. Odeslán posudek habilitační práce Krontoráda na děkanát LF VŠZ v Brně. Odpověď na 
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dopis St. Nováka v záležitosti Palána. 13.4. Závěr odpovědi na repliku Válka na moji recenzi 

o jeho knize. Návštěva Bicana z Budějovic (sjednání kandidátské odborné zkoušky). Studium 

ZZ Komára. 14.4. Přednáška 3letí Eko. Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací, 

Kudrnovi určeni oponenti Klečka, Špaldon, Novák, Myslivec. 15.4. S Čečetkou projednáno, 

že napíše článek o KPP a o semináři v Liblicích - obojí pro Věstník VÚZ. Přednáška II. Agro. 

Na CZV KSČ schválen návrh komise pro volbu akademických funkcionářů. 20.4. Návštěva 

Kutílka, beseda s ním (Johny Walker), pak beseda s Jurčou, Vallou a Svobodou (2 Pinot 

Noir). Přednáška II. Agro, narušena loučením V. ročníku Agro. Pokračováno v lektorských 

posudcích pro RV. Přednáška II. Agro. Konz. DS II. Agro. Dokončeny 3 lektorské posudky 

pro RV. U Káše -záležitost Pedologického komitétu (Válek aj.). 23.4. V Bruselském pavilonu 

schůzka maturantů žižkovské reálky 1916, druhý den prohlídka reálky. Unaven, otupen z řečí 

na schůzce maturantů a u Káců. 25.4. Habilitační přednáška B. Nováka z ÚVÚRV. V redakci 

Rostl. výroby Sovové odevzdány 3 lektorské posudky, dán můj závěr k odpovědi dr. Válka na 

moji recenzi „Půdy východních Čech“. Psán článek o KPP pro Věstník výzkumných ústavů 

zemědělských. 

26.4. Přílet do Bratislavy (s Drbalem) do Ústavu hydrologie a hydrauliky SAV (Trnavská 

cesta). Obhajoba ZZ „Vliv kationů na kapilární vlastnosti půdy“. Moje a Drbalova 

oponentura. Práce slabší, v této formě nevhodná pro disertační kandidátskou práci. Konz. 

s Komárem o jeho kandidátské práci - doporučeno doplnění (dokončí do října). V Ústavu 

hydrologie a hydrauliky beseda při víně (ředitel doc. Mäsiar, zástupce Mišút). K 19. hod. 

doma. 27.4. VR AF - habilitace B. Novák (zemědělská mikrobiologie) a V. Černý 

(zahradnictví, spec. ovocnář). Během zasedání jsem prostudoval 3. vydání metodiky A a 1. 

metodiky B pro KPP. Pokračování VR: schválení návrhů konkurzní komise na mř. profesory 

Fábry, Hron, Hovorka, Komárek a Sova. Kolář z Č. Budějovic dva příspěvky pro RV a 

rukopis skript „Agrochemie III. díl“ (koloidika a fyzikální chemie). 28.4. V Ruzyni 

u Němečka (Damaška, Facek) porada o semináři (Martell). Seminář o KPP (nové metodiky) - 

vedl jsem, referáty Němeček, Damaška, Sirový, Facek, diskuze Janota z VÚSH. Zavezl Jurču 

na Suchdol. 29.4. Palán - k Boháčovi by nechtěl. Přednáška II. Agro. Konz. I. ročn. DS Eko. 

Prohlédnuty příspěvky pro RV a rukopis Kolářových skript. 

 

Květen 1966 
1.5. Sraz VŠZ u Hlavního nádraží. 2.5. Posouzena metodika výzkumného úkolu LP 

Bratislava. Perspektiva kádrového rozvoje katedry. - Článek o KPP v Liblicích pro Věstník 

VÚ zemědělských a článek o semináři Socialistické akademie (KPP). 3.5. MUDr. Krausová – 

155/99, moč bez bílkoviny. - Pohovor o metodice B a obtížích s Macounem, resp. s ÚVSH. - 

Studium doktorské práce Kutílkovy. Přednáška 3leté Eko. MUDr. Kofránek - recidiva na 

bradě. 6.5. Přednáška II. Agro. - Návštěva Bicana, přehlédnuta jeho kandidátská práce - 

určeni oponenti Duchoň, Němeček. 9.5. Koncipován posudek Kutílkovy doktorské disertace, 

dokončen strojopis posudku (obkreslení tabulky a grafu - charakteristika půdní vody). Na 

děkanátu SF odevzdán posudek. U Jurči: porada o personálním obsazení centrální laboratoře 

půdoznalecké. 10.5. V Socialistické akademii pracovní skupina o zemědělských LU. 

Televizní diskuze s představiteli strany a vlády (ministr zemědělství Burian a ministr chemie 

Valeš). Přednáška 3leté Eko. 12.5. V Ruzyni zkoušky aspirantů (předsedal) - odborná zkouška 

Knotkové (průměrná) a přijímací zkouška do řádné aspirantury Voplakala (vynikající). 

Beseda u Damašky a v Tranzitu. Přednáška II. Agro. 13.5. Přednáška II. ř. fyto. Konzultace II. 

DS. fyto.  

14.5. Posudky pro MŠ (Kunz, Píč, Korf, Řezníček, Fábry a Hučko). U Jurči vyzvednuta 

habilitační práce Konupčík /v dalších dnech její studium (do 22.5.)/. Přednáška II. Agro. 

Chvíli u Jurči (Valla, Zázvorka) pohovor o Vallově pobytu v Jeně (u Zeisse). 16.5. V redakci 

ZN porada s redaktory Vaňkem a Bečvářem o pohovorech o půdě (do úterka připravit). 
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Do Slezské ulice k redaktorce Sovové - odevzdány oba příspěvky Kolářovy s lektorským 

posudkem. 17.5. Hospitace na cvičení zahraničních studentů (vede vzorně Jurča). Kompletní 

rozpis plánu zkoušek. 18.5. Družstvo - Jurča narozeniny, současně už oslavy Vladimírů. 20.5. 

Na MZ řídil pohovor s prof. Ehwaldem o bonitaci půd. Konz. DS Eko. Pokračování posudku 

Konupčík, dokončen rukopis /celkem 43 hodin/. 23.5. VR VŠZ v nové sestavě podle VŠ 

zákona. Statut - situace školního statku, sdělení rektora o incidentech studentů na 1. máje a 

majáles. Unaven z dlouhé schůze. Článek pro ZN. Odborná kandidátská zkouška Bicana 

(Duchoň, Segeťa, Hron), sjednán termín obhajoby na 29. června. Televize – Závod Míru 

dojezd do Potsdamu, vyhrál náš Wenzel. 25.5. Konkurzní komise (Landovský, Červinka), 

znovu Rybáček. Přednáška 3leté Eko. 27.5. Obhajoba doktorátu Kutílek (oponent). Beseda 

u Kutílka (Holý, Benetin, Šutor, Semotán, Sallerová) - whisky, pěšky k Tygrovi. 

28.5. Po 9. přílet do Brna, na VR LF habilitace Krontoráda (oponenti já, Novák, Pelíšek), 

dobrý průběh - řídil děkan Riedl. S Pelíškem projednány záležitosti Válka a zřízení Čs. 

společnosti pedologické. 30.5. Oponentský posudek ZZ výzkumného úkolu ústavu meliorací 

(Pasák). Zk II. ročníku fyto řádní (předtermínové - 11). 

 

Červen 1966 
1.6. Obhajoba kandidátské práce Habán (z Piešťan), pak beseda. 2.6. Přednáška 3leté Eko. - 

Konz. s prof. Kadlusem (z Přelouče) o jeho práci o hodnocení genetických půdních 

představitelů (chce předložit jako kandidátskou práci). U MUDr. Kofránka (brada). 3.6. 

Přednáška II. ř. fyto, konz. DS Agro. Připravena poslední část materiálu o půdě pro ZN 

(Vaněk). První část již vyšla dnes. Studium ZZ VÚM - Kuhn - působení drenáží. 3 zk. DS 

Agro. 5.6. Posudek metodiky pro VÚM. Agenda zkoušek, katedry a aspirantů. 6.6. Porada 

s Kášem a Klečkou: Čs. vědecká společnost zemědělská, lesnická a veterinární (v jejím rámci 

sekce pedologická). Lektorský posudek pro RV (Glet, Kudrna, Podloucký). Konzultace 

s aspirantkou Kulíkovou. 8.6. VR AF: Statut AF, hlasování o profesurách (Stehlík řádný, mř. 

Landovský, Červinka, Rybáček). Zkoušky II. fyto řádní (8, dopoledne Jurča 11). 11.6. 

Pohovor s Palánem o jeho přechodu do Pedagogického semináře naší školy /přemístěn 

z Čáslavi do Chuchle?/. Kvestor i Vrba slíbili, že bude semináři přiděleno ještě jedno místo 

pro Palána. MUDr. Krausová - prohlídka k podání návrhu na lázně, moč 0 bílkovin, noha 

v pořádku, tlak 165/95, váha 89 kg, odběr krve. Posudek kandidátské práce Bicana. Konz. DS 

3leté Eko. 

13.6. VR VŠZ: volby rektora a prorektorů, řídil jsem jako předseda návrhové komise. 

Výsledky - rektor Kunz (-1), prorektor pedagogický Píč (-5), prorektor vědecký Korf (-4), 

prorektor DS Řezníček (-5), prorektor školní statky Fábry (-4), prorektor výstavby Hučko  

(-6). Proběhly hladce. Zkoušky 3leté Eko Svoboda (8), já 8. U Tygra beseda - Kunz, Píč, 

Korf, Fábry, Hučko, Urych. 14.6. Na bytovém referátu ÚNV na pozvání u Fricové: vybrán 

byt dvougarzonka na Pankráci, k stěhování asi za rok. Zkoušky řádných II. fyto (začal Valla 

2, pak já 15). 15.6. Kešner mi předal 2 příspěvky Kudrnovy pro RV (nechtělo se mu do toho). 

Gratulace k zítřejším narozeninám (Hellerová, Fialová, Haňkovský, Vachoušek). Str. skupina 

(návrh na mne do CZV KSČ). 16.6. Sezení družstva k mým narozeninám (přizván Káš). 

Výročí mých 68. narozenin. V Ruzyni: přednáška Kubieny (tropické půdy), přijímací zkoušky 

3 aspirantů. Odpoledne do Tupadel (Němeček, Damaška) - prohlídka stacionárních pokusů a 

muzea monolitů. Večer doma. U Kunze (záležitost Vaňkovy cesty do NDR, rektorát nemá 

peníze na jízdné /?/). Beseda u mne se Sotákovou (dostala diplom docenta) a Brabcovou 

(Tramín z Radošinné). 18.6. VR AF volby děkana a proděkanů (Káš, Sova, Hubáček, Váša, 

Dvořák (11-)). Výpisy z Di Gleria. Zkoušky řádní II. Agro. 20.6. Pozvání na MF (katedru 

technologie), po-státnicová beseda jedné skupiny. Ovace bývalému rektorovi od starších 

asistentů (Zelenka, Růžička, Velda, Kadlec, Kuthan, Neubauer aj). Výborné jihomoravské 

víno a klobásy. 
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21.6. V Tupadlech s Mückenhausenem na lokalitě Sloup (lesní podzol), prohlídka 

stacionárních zařízení, laboratoří, muzea monolitů, promítnutí diapozitivů (profily) a 

dvoudílného filmu o KPP. Mückenhausen se vyjádřil o zařízení a práci velmi pochvalně. 

Táborák a pečení vuřtů - dobré víno z Mělníka a Karlštejna. Celé setkání s Mückenhausenem 

zdařilé a příjemné. Zk. řádní II. Agro (15). Chvíli pohovor s Vallou a Jurčou, Drbal dodal 

koncept posudku na ZZ Kuhn pro VÚM. Zk. 3letí Eko (14). Valla odvezl Mářu, Helu a děti 

do Litomyšle. 24.6. Obhajoba doktorské disertační práce Kudrny (úmorný jeho výklad tezí a 

odpovědí na oponentské posudky). Hlasování jednomyslné - kladné. Beseda na katedře 

základní agrotechniky. Zůstal spát u sebe na škole. 26.6. Psán posudek Kuhnovy ZZ. Posudky 

diplomových prací Kofroň a Drozdová. Zkoušky II. ročníku řádní Agro (15). Zk. DS Agro 

(4). 28.6. VR AF: habilitace Kalous (výživa zvířat) a Marek (chemie). 29.6. Obhajoba 

kandidátské disertační práce Bicana (chabé, 3 hlasy proti), pak beseda u mne. Jurča převzal 

zkoušky za mne. 30.6. VR VŠZ 16 tajných hlasování - doktorát Kudrna, obhajoby kandidatur 

veřejnou rozpravou Hučko a Eremiáš (ředitel VÚZE), 11 mimoř. + 1 řádná (Stehlík) profesur. 

Na pozvání Ledla u něj na děkanství (víno a Henessy od Fojtla po návratu z Tunisu). 

S Klečkou u Káše: projednáno zřízení Čs. vědecké společnosti zemědělské (při ČSAV) - 

předseda Klečka a v jejím rámci Čs. společnost půdoznalecká - předseda já. 

 

Červenec 1966 
1.7. V Č. Budějovicích zasedání VR PEF - volby akademických funkcionářů: děkan Neumann 

(20+, 3-), pedagogický proděkan Vančurová (19+, 4-), proděkan vědecký Konrád (17+, 5-, 1 

neplatný), proděkan DS Červenka (20+, 3-), výstavba Vondruška (17+, 8-). Vlasák jedná 

s VŠZ Brno (Haslbach) o obhajobu kandidatury veřejnou rozpravou. 2.7. VR VÚM: 

oponentura u Pasáka (evapotranspirace) a Kuhna (působení drenáží). 4.7. Státní závěrečné 

zkoušky IV. komise, předseda Scholz (já člen) - 7 studentů řádní fyto. Posezení se studenty a 

chvíli u Ledla (na katedře ZE). SZZ (7), chvíli u studentů. Opravná zkouška (Šindelář II. ř. 

Agro na přímluvu Stuchlíka, opět neobstál). SZZ řádní Agro (7). SZZ DS fyto (7), posezení 

s absolventy (velmi dobré). SZZ DS fyto (posledních 6). 8.7. Dohoda se Svitákem (vedoucí 

VZS Ústí nad Orl.) o svezení do Litomyšle. Únava po státnicích (po besedách). Odpoledne 

s Mářou a dětmi přes Libánky na Záhraď pro višně. 11.7. Se Svitákem do Prahy. Telefonoval 

na děkanát Agro, že nepřijdu k promoci (podebraný palec). Koupeny dvě sterilní gázy a 

kožený palec. Šel jsem na promoce DS, nebylo třeba, bylo dost funkcionářů. 13.7. Porada 

Jurča, Valla, problémy s Pavlem, zůstane ještě rok v Bagdadu. Jurča nechce být navrhován na 

mř. profesuru před Pavlem. Návrh na rozšíření učebních úvazků z půdoznalství a odpovídající 

obsazení učitelskými silami: 3 prof. + 3 doc. + 7 odb. asistentů. Návrh na mř. prof. Zázvorka. 

Slušné sezení družstva. Zkoušky DS Eko (15). 

15.7. Dostal přidělení bytu /dík řadě příznivců, i Fricové/. Zápisné bytového družstva 100 

Kčs. Zk. DS Agro (16, 6 vyhodil). Začat posudek Tomáškova „Atlasu půd“. 16.7. Na mojí 

spořitelní knížce vinkulováno 3800 Kčs na bytové družstvo. U Kudrny: poděkováno za 

intervenci v bytové záležitosti. 17.7. Vráceny oba Kudrnovy příspěvky pro RV ke zkrácení. 

Zkoušky Agro řádní. 19.7. Návštěva aspiranta Tomáška, konzultace a doporučení „Atlasu 

zemědělských půd ČSSR“ k vydání tiskem. Beseda s ním, Jurčou a Vallou. 

20.7. Ve Vodičkově ulici v bytovém družstvu jsem dostal už hotový dekret na byt na 

Pankráci, jeho plánek a složenky na zaplacení 18000 Kčs - dvougarsoniéra. U mne zkoušky 

různí (5). Zkoušky řádní fyto (7). Návštěva L., prohlídka areálu školy, posezení. 21.7. 

Poděkování primátorovi Černému za pomoc v bytové záležitosti. Porada s Jurčou a Vallou - 

plán pracovních sil podle kádrového výhledu. Dokončen koncept návrhu na rozšíření výuky 

půdoznalství a předán Jurčovi. 23.7. S Vallou (70) odjezd na dovolenou do Litomyšle. 

Pomáhal Máře při lisování rybízu a malin. 25.7. Setkání s lesním ing. Vlkem - spolužák 

Korfův, žije v Konst. Lázních. Studium. Lieberoth „Bodenkunde“. 30.7. Televize: finále MS 
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Anglie-NSR 4:2 (prodlouženo 2x 15 minut). 31.7. Výlet autem (Jirka): Sebranice, Lubná, 

Zrnětín, Budislav (asi hodinu v lese), Proseč, Bor, Nové Hrady, Chotovice, Makov, Tři 

kocouři, Růžový palouček, Višňáry, Litomyšl. V bio česká kriminální komedie „Dva tygři“. 

 

Srpen 1966 
1.8. Výpisy z Lieberotha. S rodinou na plovárně /i další dny/. Večer hrál s Jirkou karty. 3.8. 

Dočetl Beneše „Paměti“. V knihovně výměna knih. 6.8. V bio anglický film „Betonová 

džungle“ (gangsteřina - odporné). Pokračování výpisů z Lieberotha /do 9.8./. 8.8. Chtěli jsme 

jít původně na výlet - oteplilo se, šlo se na plovárnu. 10.8. Vlakem v Praze před půlnocí. 

Telefonoval Glet k vůli posudku jeho ZZ, dal ji na školu. 11.8. Na epidemiologické stanici 

pro potvrzení lázeňského poukazu - potvrzení dává obvodní lékař. Zástupce MUDr. Palatová 

mi dala razítko. Na poště oznámeno, že od 17. 8. do 8. 9. jsem v Konst. lázních, aby mi tam 

poslali peníze, kdyby nějaké přišly. Vedro - v Ruzyni 35°C. Na děkanství Brabcové dána plná 

moc pro Svobodu k vyzvednutí platu 5. září. 14.8. Četl ZZ Glet a Špiřík (VÚM). 15.8. Odjezd 

do Konstantinových lázní /poprvé/ se Svobodou. Ubytování v hlavní budově, dopoledne 

lékařská prohlídka (Schamburg), předpisy procedur. Největší závada v budově se nesmí 

kouřit, tím méně v pokoji. (Chtěl jsem dělat posudky, bez kouření nelze pracovat). Večeře - 

určeno místo podle diety (mám redukční). Ulehal s obavami, jak tu vydržím. Ráno vyšetření 

EKG, krev, moč, plynová injekce, uhličitá koupel. Procedury jdou rychle za sebou. Procházka 

parkem. Vypůjčeny 2 knihy, zastávka v hotelu Jitřenka (černá káva, vodka). Večeře výborná - 

maso na pepři a smažené bramborové krokety. 17.8. Po 6:30 tělocvik, v 7 snídaně, pak 

vodoléčba (šlapání vody, postřik), plynová injekce, uhličitá koupel. /Tyto procedury se 

v drobných obměnách opakují i další dny/. K Poloučanům lesem, odpoledne ke Starým lázním 

a koupališti (nenašel jsem to). Před budovou kouření. 19.8. Vizita - výsledek uspokojivý, tlak 

nižší. Setkání s ing. Vlkem (spolužák Korfův) před vilou, kde bydlí - s ním a jeho rodinou 

procházka. TV zprávy, pak italský film „Svedená a opuštěná“- dobrý. 23.8. Vlakem do 

Bezdružic, zpět pěšky. Procházka Kakošice, Břetislav. Procházka (Kudláček, Vacek) přes 

Novou Ves, údolím k Žižkově mlýnu, po silnici zpět. U televize bylo plno. 25.8. Vlakem do 

Bezdružic, zpět pěšky. 26.8. Vizita primář Boudyš, tlak 150/80 - nic neužívat, v pondělí na 

kontrolu sedimentace. Odpoledne procházka - Okrouhlé Hradiště - Poloučany. Schůzka 

s Vlkem doma - beseda s ním a paní při bylinkovém víně. 28.8. Autokarový zájezd Horšovský 

Týn (prohlídka hradu a zámku), Výhledy nad Klenčí (Baarův pomník), prohlídka muzea J. Š. 

Baara. Újezd - Kozinův statek, koupaliště Babylon, Domažlice - prohlídka chodského muzea, 

odjezd přes Horšovský Týn, Stříbro, Konst. Lázně (37 Kčs). 29.8. Výlet přes Čeliv do lázní. 

Přednáška primáře Boudyše o srdečních a cévních chorobách s diskuzí. Setkání s Vlkem, 

v Jitřence vermut, 1 Plzeň, černá káva. Dopis od L. a můj dopis jí odeslán. 31.8. Přijel 

Svoboda s Jurčou a Zázvorkou, s nimi posezení ve Starých lázních - platil útratu 85 Kčs. 

 

Září 1966 
1.9. Došly hodinky Omega od Hely, pak z nich vypadlo sklíčko a později i ručičky. Znovu 

jsem si vypůjčil od Kudláčka. Výlet Okrouhlé Hradiště - Poloučany - lázně. TV Mistrovství 

Evropy v lehké atletice. V bio „Vinnetou - rudý gentleman“. Krátká vizita (Bílek, 150/85, nic 

nepředepsal). Vycházka k Poloučanům, Nová Ves - lázně. S Vlkem v Jitřence, zápis do knihy 

„pátečníků“. 3.9. Do Bezdružic (dvě prostějovské, černá káva), zpátky přes Staré lázně (dvě 

deci). Po večeři do Jitřenky s partou (olejovky, Plzeň, 2 deci). Na terénních motocyklových 

závodech (50 ccm) „Lázeňská rokle“. 5.9. Na zastávku Kokašice - vzorně upravené nádraží 

(až na záchody) a vybavená čekárna (zmokli). Ochotnické divadelní představení „Manželství 

na zkoušku“ - jednoduché, ale dobré. Vycházka Okrouhlé Hradiště, Poloučany, lázně. Bio 

„Fantom z Morrisvillu“ - dobrá parodie na senzační detektivku (Matuška, Nový, Marvan). Na 

vycházce Okrouhlé Hradiště, chtěl jsem na Gutštejn - ztratil značku, přes Poloučany k lázním. 
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7.9. V Jitřence večer na rozloučenou (manželé Kudláčkovi a ing. Vlk, dvě Plzně, 

jedna Zubrovka, dietní párek). V čekárně oblečen (89 kg), ubyl asi 1 kg i při redukční dietě.  

8.9. Po obědě přijel Svoboda (70 Kčs), doma po 15. hod. Cvičení, MUDr. Krausová 165/85. 

MUDr. Kofránek - ekzém za uchem. Kvěch - napsat statě z pedologie do skript pro MF, 

členství v RR Sb. AF, konzultace o recenzi metodiky B (KPP) s Kvěchem. U Linhartové 

oznámení obhajob kandidátů Šíbla a Kováře. Kešner - oznámil jsem Sovové převzetí recenze 

příspěvků Kudrnových. J. Hubáček - kandidátské zkoušky Kašíkové a Dolejškové. Studium 

ZZ Špiřík (VÚM). 

10.9. U Jurči v bytě: povídání, přírodní vepřový řízek, před 20. hod. doma. 12.9. Do Č.B. - 

předsedal SZZ agrotechniků. DS (7). Večírek s absolventy (štika na rožni, pivo, víno, 

Prostějovská režná, zpěv), spal u Bicanů. 13.9. Dokončení SZZ (5), závěr. V Klubovně 

Masných krámů beseda s druhou partou absolventů. Večer odjezd autem - po 23. hod. doma. 

Špatná kondice po besedách v Č. B. Mluvil jsem s proděkanem Sovou k záležitosti Buschovy 

dcery. Přijímání na zoo definitivně skončeno, nedá se nic dělat. 15.9. V Ruzyni odborné 

zkoušky aspirantů Kulíkové u Němečka, beseda. S Kášem o Tomáškově atlasu - jednat 

s Vlčkem. 17.9. Káš sdělil zřízení sekce půdoznalecké při vědecké společnosti zemědělské 

ČSAV. Pravděpodobnost mého jmenování do kolegia biologických základů zemědělství. 

Naděje na zřízení instituce obdobné akademii zemědělské. Lístek od Lubora, pojede asi na půl 

roku do Alexandrie (univerzita) a pak se vrátí do Prahy, do Bagdádu už nepojede. 19.9. 

Posudek zpráv ing. Kmoška (LP Bratislava). Posudek písemné práce aspirantky Kulíkové. 

Kalenda a Mašát: záležitost metodiky B, materiály z půdoznaleckého průzkumu školního 

statku, záležitost aspirantur. 3 zkoušky řádní II. Agro. Výměna knih u Čiklové. Posudek ZZ 

Špiříka pro VÚM. Studium metodiky B. 21.9. Se Svobodou odjezd do Litomyšle. Svoboda jel 

s místními lesníky (jeho žáci DS) na obhlídku sond na Hrádku. Druhý den zpátky do Prahy. 

1 zk. ř. Agro. 23.9. Obhajoba kandidatury veřejnou rozpravou - doc. Veselý (lesník), beseda 

dobrá. 24.9. Vlček slíbil podporu publikování Tomáškova Atlasu ve SZN, ČUK na MŠ. 

Lektorský posudek Kudrnových příspěvků pro Sb. Rostl. výroba. Výlet autem se Lhotou a 

Miluškou do Písku (prohlídka muzea) a na Zvíkov (chvíli u Milušky na Žvahově). 26.9. 

Zahájení šk. roku (v aule) AF (projev Káš). U Jurči projednány otázky VVČ, pak beseda 

s Pavlem (přítomen Káš). 27.9. Pohovor s Palánem o jeho přechodu do semináře (k řediteli 

Čvančarovi), totéž s Urychem a Kunzem. Došlo pozvání z VŠZ v Charkově pro rektora, 

Duchoně, Jurču a mne k oslavám 150. výročí založení školy. Potřebné zařídí MŠ a rektorát. 

Jurča nepojede do Charkova, nemá pas a trvalo by nejméně 14 dní vystavení nového. Mně 

sdělili z rektorátu, že jsou potíže s leteckým spojením z Moskvy do Charkova. Proto Kunz 

nemá chuť jet na oslavy. U Pavlů s Mářou, dobrá beseda při vybraných nápojích (Zázvorka, 

Tesař, Valla, Knop). 28.9. U Sovové v redakci RV nechány lektorské posudky dvou 

příspěvků Kudrnových, ve VÚM nechán posudek metodiky k evapotranspiraci, pohovor 

s Pasákem. Zkoušky II. roč. Agro (6 řádných). Posudek ZZ Glet. 30.9. Ve VÚM oponentury 

metodik výzkumných úkolů (moje Pasák). Návštěva ředitele Čvančary a Urycha: nutno získat 

místo pro výzkum (Palán). Urych projedná s Červenkou na MŠ, realizace do konce r. 1966. 

Dvě zk. DS (Zach chce od nás diplomku z KPP). Dokončen oponentský posudek ZZ Gleta. 

 

Říjen 1966 
3.10. Dvě zkoušky poslední 3letí. Oponentský posudek příspěvku Boháče (půdy o. Náchod). 

4.10. MUDr. Krausová - tlak 180 - užívat zas dihydralazin - respirin. Dostal doporučení pro 

lázně 1967. Vypraveno místopřísežné prohlášení DILIA. Připomínky k metodice B KPP. 

V ZV ROH odevzdána žádost o lázně 1967. Trajkov chce dělat aspiranturu u mne. Návrh na 

mř. profesora Zázvorky. 5.10. U Káše projednáno 70. výročí Duchoně. Návštěva doc. J. Petra 

- chtějí mne kooptovat do FV KSČ, přijal jsem. Odpoledne beseda u mne: Jurča, Valla, Knop, 

Tesař. Necvičil. Přípis do LP Bratislava ke kandidátským odborným zkouškám aspirantů 
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Fulajtára a Kúdely. 6.10. Tel. Francové, aby škrtla PK v Bulharsku a přihlásila mne a Jurču na 

konferenci v Jugoslávii. Slíbila provést. Začal číst rukopis půdoznalecké učebnice Bedrna - 

Hraško - Sotáková /do 22.10./. Dvě zkoušky DS Agro. 8.10. Přihláška mne a Jurči na kongres 

půdoznalecký 1967. Lektorský posudek rukopisu Bedrna - Hraško - Sotáková. Posudek ZZ 

Kulíkové (prověření metod stanovení pohyblivého Fe). 11.10. MUDr. Krausová s očima: 

předepsala Oftalmoseptonex (není asi k dostání). Dopsán posudek ZZ Kulíkové. Konz. 

s aspirantem Javorským - koncept kandidátské disertační práce. 13.10. VR AF: 2 habilitace - 

Bechyně, Štefl. Schválení kandidatury Bicana. Společná beseda na katedře rostlinné výroby. 

1 zkouška DS Agro. 14.10. Prostudována ZZ Sotákové /do 31.10./. Záležitost odborné 

zkoušky Pekárka a kandidátské práce Zalabáka. 

17.10. Rektorský aktiv učitelských sil (Kunz a diskuze). 18.10. V zasedačce PEF 2 obhajoby 

kandidátských disertačních prací: Šíbl - předsedal Duchoň (všemi hlasy, nečekaný úspěch) a 

Kovář (chemie) všemi hlasy (vynikající). Beseda se Šíblem u mne - dobrá, slušná, chvíli také 

Klečka a Kudrna. Dokončen posudek učebnice Bedrna, Hraško, Sotáková. Revize ilustrací. 

Připomínky k metodice B KPP. 20.10. Odborná kandidátská zkouška Kášova aspiranta 

Pekárka (z MZ), poměrně slabý. Schůzka naší septimy (Kác, Čepek, Bitman, Hlaváček s prof. 

Ryšánkem - poměrně čilý na 89 let). 4 zkoušky DS Agro. 24.10. U děkana jednání 

o objednávkách přístrojů z výstavy Labory (podepsal fotometr a spektrofotometr). Odborná 

kandidátská zkouška Chábery. 26.10. Oborová rada VÚM - projednání ZZ Špiřík (moje 

oponentura), ZZ Patejdl. V Socialistické akademii vyzvednuto 13 mých referátů o KPP 

(z Liblického semináře). Dostal jmenovací dekret členem teoretických základů zemědělství. 

Plenárka FO KSČ Agro - kooptován do FV. 27.10. S Klečkou u Káše - záležitost kolegia 

ČSAV, publikační záležitosti z RR Rostl. výroby. Zasedání družstva - dobré. Posudek ZZ 

Sotákové. Necvičil. Vypraven posudek ZZ Sotákové. Návštěva Lubora - jeho situace 

s Bagdádem stále nejasná, trvá na osmi měsících, chtěli by, aby tam zůstal rok. 31.10. 

Pondělí: do čtvrtka zastavena výuka pro zimu - nemůže se topit. Jmenován členem redakční 

komise pro Sb. AF. Lektorský posudek Pelíška pro časopis Lesnictví. 

 

Listopad 1966 
1.11. MUDr. Krausová - slabá bílkovina v moči, tlak 170/100, váha 87 kg. Návštěva Janečka 

(z Vodňan) se synem - je interním aspirantem ve VÚM u Pasáka, chtěl by event. přejít na PEF 

v Č. Budějovicích. Dopis Gračaninovi do Zagreba. Menší cvičení. 2.11. Ve Vodičkově ulici 

v bytovém družstvu - stěhování v druhé polovině 1967, dosud přesněji neurčeno. O sporák by 

se muselo žádat (vestaven lepší vařič a trouba). Vlček předal Tomáškův Atlas půd odboru 

tisku a propagace MZ (vedoucí Zemánek). Cvičení komplet. S Jurčou projednán přípis 

o půdoznalecké laboratoři a odeslán Vášovi, Kášovi a Korfovi. Odeslán posudek příspěvku 

Pelíška a dopis Gračaninovi. S Pátkem projednána tématika zkoušek z ML pro aspiranty 

(požadoval Chábera). Prohlídka písemné práce k odborné zkoušce Kudrnova aspiranta Tkáče. 

4.11. Č.B. s Neumannem, Bicanem a Kolářem, projednána jeho habilitace. Šteffl VŠZ Brno 

k habilitaci Konupčíka: Pěkný a Wanner ještě nedodali posudky. U Linhartové vrácena 

písemná práce aspiranta Tkáče. Studium kandidátské práce Škardy. S Mářou, Helou a Katkou 

elektrikou na Pankrác, obhlídka sídliště. 7.11. S Jurčou jednání s proděkanem Vášou a pak 

s děkanem Kášem o technických silách pro půdoznaleckou laboratoř. Dokončeno studium 

kandidátské práce Škardy, začat posudek. 9.11. Studium spisů Zalabák - postoupil komisi 

Kunz. Prohlížel „Biochemii půd“ - Pejve. Telefonát s Mašátem - intervence za Kokeše (od 

Korfa) - slíbil zařídit. 11.11. V Železném Brodě školení o KPP a předání KPP o. Nymburk. 

Palán - jeho přechod na pedagogickou katedru (jednat s MŠ a rektorem?). Dr. Brejcha - 

obhajoba kandidátské disertační práce veřejnou rozpravou - mohlo by jít hladce. Vlasák má 

podanou žádost o kandidaturu veřejnou rozpravou, dosud nemá zprávy. V nejhorším případě 

by dělal kandidátské zkoušky. K situaci agrosměru a pedologie na PEF v Budějovicích 
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(zrušení?). Drbal přinesl zprávu o anketě s absolventy (z CZV). Zkouška Vaňková z Eko (za 

Palána). Krátký pohovor s Jurčou - vypsat 5 diplomových prací. 15.11. Redakční rada 

rostlinné výroby (Káš). Atestace aspirantů Vally, Brabcové a Sisáka s přípisem Sotákové. 

Příprava výroční zprávy katedry. 16.11. V klubovně kolejí beseda se studenty o 17. listopadu 

1939 (se Sovovou) a diskuze k různým školským otázkám (dost dobrá). Telefon Němeček - 

29. a 30. t. m. v Ruzyni seminář o metodice B a VR sektoru (4 ZZ - dvě moje oponentury) a 

14 ZZ okresů. VR LP v Bratislavě. 17.11. Urych mi sdělil, že místo pro Palána škola nemá. 

1 zkouška DS Agro. 18.11. J. Petr předseda FV KSČ mi telefonoval, že CZV si přeje, abych 

přešel do CZV už teď kooptací a přišel ve 14 hod. na schůzi CZV KSČ. Souhlasil jsem. Ve 

str. skupině projednávána mř. profesura Zázvorky a znovu o návrhu na Řád práce Duchoňovi 

/bezpředmětné/. Je mi nepochopitelné, že Duchoň se proti Zázvorkovu nařčení (zloděj) účinně 

nebrání. Schůze CZV KSČ - pak beseda v klubu na koleji (Pátek, Duffek, Hladký, Filipová). 

Výpisy z Pejveho „Biochemie“. 

21.11. Pohovor s Urychem: Uvolníme-li pro Palána na katedře pedagogiky místo z katedry, 

rektorát místo nemá, pak by šlo přemístění rychle (sjedná schůzku s ředitelem Čvančarou 

k definitivnímu dojednání co nejdříve). VR VŠZ - řídil Hučko. Porada s Jurčou, Vallou a 

Tesařem k záležitosti Zázvorka, Duchoň: nechat v klidu, nemělo by smysl. Záležitost Palán - 

pustit pro něj místo z katedry. Zkoušky DS (6). Svoboda - zpracování výroční zprávy a 

výhledu katedry. 1 zkouška DS agro. 24.11. Knop se velmi vehementně bije za Duchoně. 

U Jurči sešlost: Pavel, F. Jonáš, Svoboda, Valla. Konz. 1 studenta DS o diplomové práci. 

Čiklové vráceno 6 knih. 25.11. Sebrán materiál pro zprávu o pedologii pro Kolegium 

teoretických základů zemědělství /KTZZ/ ČSAV. Cvičil. 28.11. Dokončena zpráva 

o pedologii pro kolegium ČSAV. 29.11. Do Ruzyně s Jurčou - porada u Němečka o semináři 

(řídil): doplňky metodiky A, diskuze o metodice B - obojí schváleno. 30.11. Na Perštýně 

(Jilská ulice 1) zasedání Kolegia teoretických základů zemědělství (KTZZ) ČSAV. Posezení 

u Vejvodů (Klečka, Brauner, Jůva, Skočdopole, Plesník, Bílek). 

 

Prosinec 1966 
1.12. Výroční zpráva katedry. Stejskal u mne - špatný stav Lhoty. Odpoledne beseda u Vally 

(Jurča, Kupka). 2.12. Urych mi sdělil, že Čvančara nechce Palána na katedru! Katedra 

fyziologie rostlin by chtěla Zázvorku jako vedoucího katedry. 3.12. Ráno telefonovala dr. 

Lacinová, abychom přišli s Korfem navštívit Lhotu, je to s ním špatné. Volán Korf - do 

pondělí je v Kostelci. Urban si vyzvedl elaboráty KPP o. Nymburk, sjednán odjezd do 

Železného Brodu na pondělí (5.12.). Dokončena výroční zpráva katedry. Telefonovala 

Stejskalová, že včera (3.12.) zemřel Lhota /Prof. Dr. techn. Ing. Otakar Lhota, *1896/. 5.12. 

Odjezd s Urbanem a Kubrem do Železného Brodu: školení agronomů JZD o. Nymburk - 

referáty o KPP (můj o zásadách a základních půdoznaleckých pojmech), Urbanův a Kudrův 

k materiálům okresu - celkem úspěch. Posezení s hlavním agronomem VZS Hlavičkou. 

Klečka a Káš u mne: abych promluvil při kremaci Lhoty v pátek v 10 hod. (Strašnice). 

U Káše jednáno o Zázvorkovi jako vedoucím katedry fyziologie rostlin. Káš by po odborné 

stránce souhlasil. O výhledových plánech kateder - počty profesorských míst budou velmi 

omezené. 

6.12. Zřízení Čs. vědecké společnosti zemědělské se sekcemi zemědělskou, zootechnickou, 

lesnickou, veterinární a pedologickou, schváleno předsednictvem ČSAV a jsem designován 

za předsedu sekce pedologické. Káš a Váša mi slíbili, že dostaneme jednoho technika. 

Javorský odevzdal kandidátskou práci a dohodnuti oponenti. Kalenda přinesl ZZ KPP 

o. Prachatice. Operativní porada vedení katedry (Jurča, Svoboda, Valla): záležitost katedry, 

zpráva z instruktáže tajemníků aj. Pak beseda. Dopis Straňákovi (členství v mé komisi 

ochrany půdy). Autobus do Suchdola nejezdil - kluzká silnice. 8.12. Na děkanství beseda 

s jugoslávskou delegací: Stevič, Mitič - děkan, Bakulovič - prohlídka kateder. Odpoledne 
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na Karlštejně (Urych, Hučko) - prohlídka hradu a vinice, pak posezení. Později přijel Kunz. 

9.12. Kremace Lhoty, můj projev. Přehlídka kandidátské práce Javorského. 

Dopis Sotákové (porada pedologických kateder v Nitře 16. - 18. 1. 1967). Napsán posudek na 

Koláře (pro PEF Budějovice k žádosti o habilitaci). Lektorský posudek příspěvku Trajkova. 

Telefonát s ředitelem Čvančarou - projedná záležitost Palána na katedře a ve čtvrtek mi 

zavolá. Návštěva doc. Breburdy (z Giessenu od Schönhalsu). 3 zkoušky DS Agro. Čečetka 

doporučil do mé komise pro půdu v kolegiu ČSAV ing. Veletu. Projednat se Šafaříkem, aby 

mohl vzít členství v mé komisi. 12.12. Chvíli u Vally: Jurča mne žádal, abych promluvil 

s Kunzem o Zázvorkovi na místo vedoucího fyziologie rostlin. Se Šafaříkem na MZ sjednán 

telefonický souhlas, aby někdo z jeho oboru (ochrana půdy a krajiny) byl členem mojí komise 

v ČSAV. Doporučil Bělského, marně jsem ho volal. Také doc. Veselého jsem nesehnal. 

13.12. Před 11. odjezd do Internacionálu. Prezence na zasedání ÚV Socialistické akademie: 

referáty Topolský, Bareš a diskuze. Školitelský posudek aspiranta Javorského opsán na stroji. 

14.12. Pokračování zasedání ÚV Socialistické akademie, můj stručný diskuzní příspěvek 

„Pomoc Socialistické akademie při propagaci KPP“. K odeslání připraven příspěvek Trajkova 

(PEF Č.B.). Konz. a atestace aspirantů Tomáška, Zusky a Sisáka. Beseda se Sisákem a 

Jurčou. Pohovor s Korfem a Kunzem: záležitost vedení katedry fyziologie rostlin Zázvorkou - 

Kunz souhlasí, ale až od nového školního roku. 15.12. Návrh na Státní cenu pro Duchoně 

(místo Řádu práce). Korf slíbil, že bude podporovat, aby na konferenci půdoznaleckou do 

Jugoslávie byl se mnou vyslán Jurča. Junek z ÚV KSČ - záležitost Kadlusové - na místo 

technika jsem ji odepřel vzít. Junek žádal, abych ji vzal do interní aspirantury, nejevil jsem 

ochotu, dal mi čas na rozmyšlenou. Jurča mi pak poradil dát ji na geologii, projednat se 

Stejskalem. Beseda katedry - Jurča, Valla, Drbal, Svoboda se Sisákem do 17:30. Dr. Chabera 

odevzdal kandidátskou disertační práci. 16.12. Stejskal souhlasil s přijetím Kadlusové do 

řádné aspirantury. Návštěva Kowalinského z Wroclavi. Telef. Bělskému na MZ - přijal 

členství v mé komisi pro ochranu půdy. 

17.12. Telefonát Čvančarovi - pro Palána není místo jako pedagogické síly, jen jako 

vědeckého pracovníka. Vyjednat s rektorem. Atestace aspirantů pro děkanství Agro. Studium 

materiálů pro zasedání kolegia TZZ ČSAV. Strojopis návrhu na složení komise pro ochranu 

půdy a zvelebení půdního fondu. Výpisy z Pejveho „Biochemie“. 19.12. V Majakovského 24 

(vila Lanna) zasedání kolegia TZZ. Katedra a beseda u mne. 21.12. Ve Vinohr. Národním 

domě zasedání oborové rady VÚM (vedl Pasák) - moje oponentura výzkumu luk v Pomoraví. 

Oběd s Kunzem: projednán převod Palána na katedru pedagogiky a přidělení interní 

aspirantury Stejskalovi (pro Kadlusovou). Pro Jiříčka koupen čínský samopal. 22.12. Odjezd 

vlakem do Litomyšle. Máře koupeno pyžamo a šátek, sobě 4 kravaty. Četl „Vysokou školu“. 

23.12. Ve středisku pro recepty - Hydrochlorothiazid, Dihydraslazin, Recipin, Neocort, 

Hydrocortizon. Pro Jirku koupena „Encyklopedie“ (120 Kčs /inflační kalkul. ČSÚ: v r. 2017 

by to bylo cca 1.400 Kč/). 24.12. Studována průvodní zpráva o. Prachatice /pokračování do 

31.12./. Procházka s rodinou (hřbitov, nová čtvrt novostaveb). Štědrovečerní večeře - nadílka 

(košile, tričko, 3 díly Současných dějin USA a SSSR), Máře na plášť, pyžamo, šátek na krk. 

26.12. Začat oponentský posudek o. Prachatice, pokračování další dny. 31.12. Dokončen 

posudek průvodní zprávy o. Prachatice (bez kartografických materiálů). Na televizi do 0:45. 

Nevolnost. Doma /Litomyšl/ čaj a chlebíčky. 

 

Resumé 1966: 
Rektor vyjednal u primátora Černého mé přednostní zařazení do pořadníku družstevních bytů 

(asi v polovině roku 1967 za 22000 Kčs). Kandidatury Švachula, Žáček, Vrkoč, Kohout, 

Nedorost, Šutor, Habán, doc. Veselý, Bican, Hučko, Eremiáš. Konkurzní komise (Vrba) 

návrhy na profesory Stehlík, mř. prof. Fábry, Rybáček, Landovský, Hovorka, Sova, Komárek. 

Habilitace Koštialik (Nitra), Průša (ochrana rostlin), Flíček (krmení a výživa hospodářských 
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zvířat), Segeťa, Troníčková, B. Novák, V. Černý, Krontorád, Kalous, Marek, Bechyně, Štefl. 

Doktorát Kutílek, Kudrna. Hrůza - vyznamenání „Za zásluhy“ k 60. narozeninám. 

Doporučení Kolářových skript. Mückenhausen v Tupadlech, pochvalné uznání. Předseda 

návrhové komise pro volbu rektora a prorektorů (Kunz - rektor, prorektoři Píč, Korf, 

Řezníček, Fábry, Hučko). Na AF Káš - děkan, Hubáček, Sova, Váša, Dvořák. Oponentura okr. 

Plzeň-sever, Kroměříž, Strakonice, Kutná Hora, Nymburk. Volby akademických funkcionářů 

na PEF Č.B. Jurča nechce být navrhován na mř. profesuru před profesurou Pavla. Dekret na 

dvougarsoniéru na Pankráci. V Konst. lázních předepsané procedury, četné vycházky po 

okolí. Zájezd - Horšovský Týn.  

Č.B. SZZ DS fyto. Pedologická sekce (předseda) při TZZ ČSAV (také komise pro ochranu 

půdy a zvelebení půdního fondu). Pozvání z VŠZ v Charkově k oslavám 150. výročí založení. 

Dekret - členem TZZ při ČSAV. Čvančara nechce Palána na katedru, jen jako vědeckého 

pracovníka. 

 

 

Rok 1966 - můj sumář posudků a členství ve vědeckých radách 
 

Posudky (doktor., habil., kandid., diplomových prací, lektorské pro časopisy a publikace): 

17.1.  Vaculíkova rukopisu pro publik. v ČSAV (přepracovat) 

2.2.  příspěvků Němečka, Damašky a B. Nováka pro publikaci ve SZN 

26.2.  závěr. zprávy okr. Kutná Hora 

8.3.  příspěvků Segeťa - Kodýtek, Tomášek pro časopis RV 

11.4.  habilit. práce Krontorád pro les. fak. VŠZ Brno 

17.4.  závěr. zprávy výzk. úkolu. Komár, ÚHH Bratislava 

25.4.  3 příspěvky pro časopis RV 

4.5.  metodiky pro LP Bratislava 

10.5.  doktorské páce Kutílek (pro děkanát stavební fak.) 

11.5.  skript fyzik. chemie (Kolář - Č. Budějovice) 

18.5.  2 příspěvků Koláře pro časop. RV 

22.5.  habil. práce Konupčík (mechaniz. VŠZ Brno) 

31.5.  závěr. zprávy výzk. úkolu Pasák VÚM 

6.6.  metodiky výzk. úkolů pro VÚM 

10.6.  3 příspěvků pro časopis RV 

12.6.  kand. práce Bicana (Čes. Budějovice) 

27.6.  dipl. prací Kofroně a Drozdové 

27.6.  závěr. zpr. výzk. úkolu Kuhn VÚM 

19.7.  „Atlasu půd“ Tomášek 

19.9.  zpráv Ing. Kmoška pro LP Brat. 

19.9.  písemné práce k odbor. zk. asp. Kulíkové 

20.9.  závěrečné zprávy výzk. úkolu Špiřík VÚM 

28.9.  2 příspěvků Kudrny pro časopis RV 

28.9.  metodiky výzk. úkolu Pasák VÚM 

1.10.  závěr. zprávy výzk. úkolu Glet ÚVÚRV 

5.10.  příspěvku (okr. Náchod) ing. Boháče pro časopis RV 

13.10.  závěr. zprávy výzk. úkolu Kulíkové ÚVÚRV  

22.10.  rukopisu „Půdoznalství“ (Bedrna, Hraško, Sotáková) pro Slov. pôdohosp. vydav. 

 Bratislava 

27.10.  příspěvků Gleta, Facka pro RV 

31.10.  závěrečné zprávy výzk. úkolu Sotákové Nitra 

8.11.  záv. zprávy Kučerové (ÚVÚRV) 
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29.11.  kand. disert. práce (Šutor Bratislava) 

2.12.  2 záv. zprávy Leporský (les. fak. Brno)  

12.12. záv. zprávy Šťastný o. Pardubice 

 

Členství ve věd. radách, komisích atd. 1966 

 

Člen VR VŠZ, VR AF, VR PEF Čes. Budějovice 

VR sektoru půdoznalství ÚVÚRV 

oborové rady VÚM 

Ústřed. komise pro KPP při MZLVH 

Kolegia teoret. základů zemědělství ČSAV 

Předseda komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací z oboru obecné zemědělství 

na AF VŠZ, totéž v ÚVÚRV 

Člen komise pro obhajoby doktorských disert. prací pro obor obec. zem. na VŠZ 

Místopředs. komise pro obhajoby doktor. disert. pro obor zeměděl. meliorací na VŠZ Brno 

Člen komise pro stát. závěr. zkoušky pro obor agrotechn. na AF VŠZ 

Totéž na PEF v Čes. Budějovice 

Člen redakční rady a komise věd. časopisu Rostl. výroba, Sborníku AF 

Předseda komise pro řízení výzkumu v oboru pedologie, geologie, zemědělských staveb AF  

Člen komise pro dějiny ČVUT (fak. zemědělsko lesnická) 

Vedoucí katedry 

V Socialistické akademii člen Ústřední vědecko-metodické rady pro socialistické zemědělství 

ČSAV člen Vědeckého kolegia teoretických základů zemědělství 

Člen komise pro ochranu a zvelebení půdního fondu 

Člen přípravného výboru pro ustavení Čs. vědecké společnosti 

KSČ - člen CZV VŠZ 

 


