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Leden 1967 
1.1. Litomyšl: Navečer návštěva Kusých: Eva má podanou žádost na Univerzitu 17. list., obor 

překladatelsko-tlumočnický. Slíbil jsem pokus o intervenci u rektora Martinice. 2.1. Pondělí: 

dočetl dějiny SSSR (Aragon). Večer vlakem v Praze. 3.1. V Suchdole - přehlídka pošty - 

mnoho gratulací. Beseda družstevní. 5.1. Urgence vydání Tomáškova Atlasu půd, rukopis 

ještě v ediční radě SZN. Potíže na škole: umístění počítače Minsk 1 aj., Káš už těžce otráven 

děkanováním. Začato studium Cháberovy /PEF Č.B./ kandidátské práce /do 2.2./. 6.1. Mašát 

(ESPP) přinesl mapy o. Prachatice. V sekretariátu Kolegia TZZ (Smíchov, Kořenského 1): 

schůze přípravného výboru Čs. vědecké společnosti zemědělské, lesnické, veterinární (řídil 

Káš). Pak beseda o úkolech společnosti (Káš, Klečka, Blattný, Stehlík, doc. Bílek). 1 zk. DS. 

7.1. Žižkovské divadlo (Tesařovi), Jurčovi a Vallovi. 9.1. U Duchoně - projednáno přijetí 

funkce vedoucího komise agrochemie a výživy rostlin v sekci půdoznalství. Dopsán rukopis a 

opis posudku KPP Prachatice. 10.1. Dopoledne Ruzyně, v Suchdole zastávka pro Jurču. 

V komisi pro schvalování ZZ o. Nymburk, Chrudim, Rokycany. Studován Zuskův příspěvek 

o oglejených půdách na severní Moravě (pro RV). 11.1. V Ruzyni na VR projednání ZZ 

o. Prachatice (moje oponentura). U Němečka - informoval jsem je o přípravách ke zřízení 

Čs. společnosti pro zemědělství, lesnictví a veterinu a sekce pedologické. 12.1. Vila Lanna: 

obhajoba kandidatury veřejnou rozpravou ing. Hojdara (přítomni /poslanci NS/ Smrkovský, 

Borůvka) před komisí kolegia TZZ. 2 zk. DS (Karabeleš opět vyhozen, Vlasák z Ruzyně 

velmi slabý). Vědecký pracovník a technik pro katedru. 

14.1. V Lucerně ples VŠZ (v loži č. 1: Kunz, /rektor/, Hron /proděkan AF/ s paní, Hrůza 

/děkan AF/, Duchoň /prof. agrochemie/). Unaven přílišným hlukem. Studována práce 

Chábery. 16.1. Rychlík na Bratislavu (Jurča, Valla), motorovým rychlíkem do Lužianek, 

přestup do rychlíku do Nitry. Uvítal nás Sisák /asistent KP/, s ním pěšky do koleje 

(ubytování), pak na AF - prohlídka auly - skvělá. 17.1. Na katedře pôdoznalectva u vedoucí 

Sotákové porada zástupců kateder (za Brno Haselbach a Vaculík, Nitra celá katedra). Večer 

přátelská beseda (výborné víno, šunkový salám, rolovaná šunka, se zpěvy). Druhý den 

pokračování porady, před čtvrtou dokončení. Můj odchod se Sisákem do koleje a na nádraží 

(Jurča s Vallou zůstanou do zítřka). 19.1. Ve vile Lanna zasedání kolegia TZZ. Pak beseda 

s povereníkem Boďou k oslavě jeho doktorátu (ochutnávání různých slovenských vín). 20.1. 

Odborná kand. zkouška Kuchtíka a Tvaroha. Vyzvednuto 2290 Kč za školení aspirantů 1966 

a 2000 Kčs plat. Máře dáno 1700 Kčs z platu a 1300 z honoráře za aspiranty. 22.1. Návrh 

na převedení Palána na katedru pedagogiky (pro Řezníčka). 23.1. Studium směrnic MŠK pro 

rozdělení předmětů a jejich rozsah. Studium návrhu norem měření vlhkosti a hřebenitosti 

půdy, zkoušky traktorových radličných pluhů.  

24.1. 3 zk. DS (dvě nedostatečné). U MUDr. Bičíka snížení dávek medikamentů. Schůze 

přestavbové komise (u Hubáčka): složité jednání zejména o volitelných předmětech. 26.1. 

V Ruzyni Stehlíkova komise pro obhajoby kandidatur - Srp, Škarda (moje oponentura), Pirkl. 

Pak beseda u Neuberga. 27.1. Odborná kandidátská zkouška Kadluse (Přelouč) – V. Černý, 

Duchoň. Beseda s ním. Porada s Jurčou a Svobodou (učební plán, výroční zpráva o 

výzkumném úkolu pro Němečka, zpráva pro všeplenárku KSČ aj). 28.1. Výpisy kandidátské 

práce Chábery, další dny její posudek. 30.1. Zapsány rozvrhy přednášek z pedologie na AF a 

PEF. Trajkov /Č.B./ by chtěl do Prahy na moji katedru, v Českých Budějovicích se ruší 

agrotechnický obor. Vlasák pedolog Č.B. aspiruje na nástupnictví po mně (počítá s podporou 

Smrkovského?). Napsáno doporučení Němečkovi k žádosti o Humboldtovo stipendium. 31.1. 

Dokončen posudek kand. práce Chábery.  

 

Únor 1967 
1.2. Prohlídka kandidátské práce Kikuce - slovenský aspirant (moje pochybnosti) /studium od 

5.2. do 18.2./ - nebude možno uznat jako kandidátskou práci, Damaška se přimlouvá. Pohovor 
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s Kášem: záležitost Palán, rozruch v kolegiu děkana, že jsem pustil místo z fakulty. 2.2. 

Letenky do Bratislavy a zpět na úterý 7. t. m. Šálymu vrácen jeho příspěvek ke zkrácení. 

Zkorigován posudek kandidátské práce Chábery a předán Linhartové. 3.2. Rozdání diplomů 

DrSc. a CSc. v aule. Návštěva doc. Petrova z Univerzity Bratislava: konz. k recenzi partie 

o půdoznalství v jeho skriptech. Odpoledne beseda u Knopa - dostal diplom CSc. - družstvo. 

4.2. Prostudoval kandidátskou práci Kikuce - je to vlastně jen dílčí ZZ o. Michalovce a 

Trebišov. Prostudován spis Kmoškův (pro VR LP Bratislava). Na stroji opsány lektorské 

posudky příspěvků pro RV (Zuska, Podloucký) a dotazník bytového stavebního družstva. 6.2. 

Přehled přednášek na letní sem. Studovány teze Andrtovy k obhajobě vědeckou rozpravou - 

také nic vynikajícího. 7.2. V Bratislavě (Němeček, Šolc) na VR LP Výroční zpráva. Jednání 

s ing. Kmoškem - svízelné. Po 19. h. doma. 8.2. Přestavbová komise, pak beseda u Hubáčka. 

9.2. V Č.B. SZZ Kubátové DS. Posudek k obhajobě veřejnou rozpravou ing. Anderta /do 

13.2./. Výpis stavu učitelských sil. 10.2. České Budějovice: Kolář - pohovor o habilitaci, 

domluva o oponentech. Zasedání VR PEF (dobrá). Pak posezení u Neumanna se Štefflem 

(z VŠZ Brno). Odjezd autem do Prahy s Vančurovou (proděkanka - a Figalou - zoolog). 13.2. 

Odeslán posudek Anderta k obhajobě vědeckou veřejnou rozpravou (VÚZT). Jurčovi telef., 

aby zítra přišel k vystěhování naší místnosti 403 v suterénu. 14.2. Litomyšl a zpět. 16.2. 

Zasedání Kolegia TZZ se slovenským kolegiem biologie. 17.2. Kadlusová u mne - dělá za 

týden přijímací aspirantskou zkoušku. Publikování článku o bentonitech (odlišné výsledky od 

Stejskala, nechce mít nepříjemnosti). Návrat Kešnera z Kamerunu. Dokončen posudek 

kandidátské práce Kikuce (zamítavý). 

19.2. Sestavena zpráva o pedologickém výzkumu k dotazníku pro KTZZ (Klečku). 20.2. 

U Duchoně blahopřání k 70. narozeninám. Komise pro koncepci rozvoje VŠZ (předsedal 

prorektor Řezníček, byl jsem tam s Hladkým (za CZV KSČ). Posezení s Kášem, různé obtíže 

na škole (je z toho unaven). 21.2. Mimořádné zasedání VR AF (blahopřání Duchoňovi k 70. 

naroz.). 22.2. Aktiv vedoucích kateder o nových učebních plánech. Telef. Řezníček: děkan 

Káš zaslal přípis, že nesouhlasí s převodem místa s Palánem na pedagogickou katedru - 

převod nelze provést. Porada s Jurčou, Svobodou a Vallou - nepříjemná situace. Palán zůstane 

na naší katedře, bude cvičit Eko řádné i dálkové. Otráven záležitostí Palán a roztržkou 

s Kášem. Posudek zprávy o výzkumném úkolu Součkové (VÚM). 23.2. Tomášek má 

kandidátskou práci hotovou - jen přepsat na stroji, stanoveni oponenti. RR Sb. AF (Káš). 

U Svobody pohovor s Palánem - kvestor mu oznámil totéž, co včera Řezníček. Snad by bylo 

možné ještě jednání s Kášem. 24.2. Přijímací zkouška do interní aspirantury Kadlusové - 

předsedal jsem, členové Duchoň, Hrůza a Stejskal /prof. geologie/ (prospěla). 25.2. Pohovor 

s Jurčou a Knopem - záležitost kateder, učební plány aj. 26.2. Lektorské posudky příspěvků 

Facka a Šályho pro RV. Recenze publikace Půdní mapy ČSSR, okres Hradec Králové. 27.2. 

Zahájení přednášek II. Agro řádní. Návštěva doktoranda doc. Benetina z Bratislavy. 28.2. 

Zahájení přednášek I. Eko řádní. Dostal zprávu, že zemřel Ježdík /akademik Prof. Dr. techn. 

Ing. Theodor Ježdík, DrSc., *1889, do roku 1960 rektor ČVUT/.  

 

Březen 1967 
1.3. Autem do Ruzyně (přibrán Zázvorka, J. B. Novák z fytopatologie a Bartoš). Aspirantské 

minimum Hudcové (školitel Němeček), pak beseda. Zasedání družstva k 45. výročí mého 

nástupu na VŠZ. 2.3. Studována doktorská práce Benetinova /do 8.3./. Dopis Šafaříkovi o mé 

účasti na školení agronomů VZS ke KPP v Příbrami (14.3.). 5.3. Přehlídka materiálů 

k doplnění přednášek. 6.3. Přednáška II. Agro řádní. 7.3. Přednáška I. Eko řádní. Odeslán 

posudek doktorské práce Benetina (na SF VUT Brno). Němeček přinesl materiály o rozvoji 

pedologie. Chvíli na katedře mikrobiologie (MDŽ, dal jsem Kášovi lulku, kterou jsem dostal). 

9.3. Referát pro Kolegium ČSAV o pedologii. 10.3. U MUDr. Bičíka: tlak 150/80, moč 

opalescence, tep 72, váha 86,5 kg - vysadit reserpin. Porada se Svobodou: perspektivní plán 
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učebních úvazků a sil - 1 řádný a 1 mř. profesor, 2 docenti, 5 odborných asistentů, 1 asistent, 

5 techniků pro výzkum, 3 pro výuku, 2 ing. asistenti, 2 uklízečky, 1 sekretářka. - Oslava 85. 

narozenin Smoláka. Na děkanát dány plány učebních úvazků a sil katedry. 

12.3. Referát pro Kolegium TZZ ČSAV (stav a rozvoj pedologie). 14.3. S ing. Šafaříkem do 

Příbrami: zahájení školení agronomů Šafaříkem. Můj referát o základech pedologie. 

Koreferáty Facka a Sirového, diskuze se opět svezla na ryze praktické otázky (nedostatek 

nářadí aj.). 15.3. Obhajoby kandidátských disertačních prací: Chábera (geolog z Českých 

Budějovic) - já oponent a Rejlek z ŠSP Tábor (předsedal jsem). Velká beseda s kandidáty 

(Klečka, Káš, Stejskal). 16.3. Zasedání Kolegia TZZ ČSAV, můj obsáhlý referát o současném 

stavu a perspektivách naší pedologie, celkem asi 3 hod. 17.3. Odjezd se Svobodou 

do Litomyšle, s Mářou a oběma vnoučaty zpět do Prahy. 18.3. VŠZ - otevření budovy 

veterinárních disciplin (výborné jitrnice a jitrnicová polévka). Hela byla v soukromé ordinaci 

(v nemocnici v Krči - nedostatek bílých krvinek – únava). 20.3. Přednáška II. Agro řádní. 

21.3. Předn. I. Eko řádní. Chvíli hospitace na cvičení u Vally. 22.3. Aspirantská zkouška 

Mašáta z němčiny (v Karlíně u Dr. Němečkové). Na všeplenárce KSČ schválena jednomyslně 

moje kooptace do CZV. Průzkum kádrové situace učitelských sil. 24.3. Koncept doporučení 

CZV na Řád práce VŠZ. 25.3. Na ÚV KSČ k ing. Havlínovi, slíbil, že předloží náš návrh 

příští týden předsednictvu ÚV. Vyslovoval se nadějně o výsledku. Revize příspěvku Trajkova 

- znovu vrátil. 28.3. Přednáška I. Eko řádní. Rychlíkem do Otrokovic (přímý vůz až do Zlína), 

autobusem do Společenského domu ve Zlíně: školení agronomů VZS o. Gottwaldov, značný 

úspěch. Setkání se Zuskou, Damaškou a Fackem. Přímým vozem do Prahy (po 22. hod. 

doma). 30.3. Schůze komise pro koncepci rozvoje školy (Řezníček). U rektora Kunze - 

(Vavřík, O. Petr, Hladký) záležitost studentského časopisu „Impuls“. Sám s Kunzem - dořešit 

záležitost s Palánem, slíbil svolat schůzku s Kášem a mnou. 31.3. Došla kandidátská 

disertační práce Vlasáka z AF VŠZ Brno. Konz. DS I. Eko. Studium habilitační práce 

Balcarovy, v dalších dnech posudek. Televize: Žitný ostrov - obnova po povodni. 

 

Duben 1967 
3.4. V autobuse od Stejskala jsem se dověděl, že v pátek (31. března) zemřel v Brně prof. 

Novák /akademik Prof. Dr. techn. Ing. Václav Novák, DrSc., *14.2.1888/. Na stole jsem měl 

dvě parte - rodina a Čs. Společnost bioklimatologická. Přednáška II. ročník Agro řádní. 

Na pohřeb Novákovi (ve středu v 15:30 v Brně) pojede Korf a já, také Kešner. Pohovor u 

Káše (Klečka) 4.4. Válek obhajuje doktorát v ČSAV. Duchoňovi dán na stůl vzkaz, aby zítra 

předsedal obhajobě kandidatury Dolejše (5.4.). Přednáška I. Eko řádní. 5.4. Ke 14. hod. na 

VŠZ v Brně. Posezení u kvestora Hájka, setkání s Hruškou a Pelíškem. 15:30-16:30 kremace 

prof. Nováka (projevy biskup a farář církve československé, prorektor Hruška, Kretschmer za 

bioklimatologickou společnost a já). Dohoda o nekrologu s Pelíškem. Před 22. hod. doma. 

6.4. Hrůza u mne: Hlavní směry výzkumu melioračního - komise pro půdu ČSAV. 7.4. 

U Zavadilové - nová mladá lékařka, tlak 145/80 - nebrat reserpin. Prohlížen materiál Vlasáka 

k obhajobě kandidatury veřejnou rozpravou - nedostatečný. Konz. DS II. Agro. Začato 

„Půdoznalství“ pro Kvěchova skripta mechanizátorů /do 21.5./. 

8.4. Pohovor s Vlasákem se závěry: buď vzít žádost zpět a dělat normální kandidaturu 

(s kandidátskými zkouškami), nebo dodat příslušné doklady o využití jeho prací, nebo vrátím 

oponenturu pro nedostatek času. Chce shánět doklady. Přednáška II. Agro řádní. Komár - 

dohoda, že předloží disertační práci jako kandidaturu bez aspirantury /?/. Vlasák, abych vrátil 

jeho materiály bez posudku (pro nedostatek času) - děkanátu AF VŠZ v Brně. 11.4. Přednáška 

I. Eko řádní. Fric u mne - FV by chtěl navrhnout mne za předsedu CZV KSČ - kategoricky 

jsem odmítl. V aule Fierlingerův referát (nevalná řeč). Beseda u rektora (Píč, Ledl, Urych). 

Do KÚNZ Praha západ od kožní lékařky - mast na hlavu a na bradu. 13.4. S Kášem 

u Korfa, s nimi pak u Kunze vyřízena záležitost Palána - přemístění na katedru pedagogiky 
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se souhlasem Káše, vyhlídky na profesury aj. Beseda Drbal, Valla, pak Jurča, Drbal se loučil 

se svobodou. 14.4. Obhajoba kandidatury ing. Součka z VÚM (komise Hrůzova). 

Prostudována kandidatura práce Vally. Vyjádření katedry ke kandidatuře Vally. Pracováno na 

nekrologu akad. Nováka. 17.4. Přednáška II. Agro řádní. Malé posezení k 69. narozeninám 

Kunze (prorektoři, děkani, Klečka a já). 18.4. Posezení s Brabcovou - předložila kandidátskou 

práci. Jurča vzal za mne přednášku II. Eko řádní. Pohovor s Komárem a Drbalem, pak 

s Jurčou a Vallou (whisky). Pokračováno v psaní nekrologu pro Rostl. výrobu. Otok a bolest 

v kloubu u palce levé nohy. 

20.4. Na stroji opsán nekrolog prof. Nováka pro Rostl. výrobu a pro „Počvověděnije“. 

Lektorské posudky Facka a Gleta pro Rostl. výrobu. Bolest a otok nohy silnější. 21.4. 

telefonoval Jurčovi, aby někdo ke mně přišel. Dopoledne přijeli Jurča se Svobodou, přivezli 

obraz od Řechky (300 Kčs) a peníze. Dopis od Pelíška - oponentura jeho aspiranta a asistenta, 

později volal do bytu, slíbil jsem mu. Návštěva MUDr. Šípka - asi dnavý záchvat, předepsal 

Ketazon, mast Sulfathiazol a obklady octanové. 22.4. Přijel pro mne Fídler - dal jsem mu 

obraz (jiný, než od Řechky) a dopis s omluvou pro manžely Drbalovy. 24.4. Šípek - noha 

v pořádku, zítra do školy. Předn. I. Eko řádní. 26.4. Linhartové dán posudek školitele a 

posudek katedry ke kandidatuře Vally. 28.4. Sestaven celý plán zkoušek z půdoznalství, dán 

Hellerové k opsání a vyvěšení. Konz. DS Agro. Na katedře pícninářství beseda k obhajobě 

kandidatury Kostova. 30.4. Celková indispozice po včerejším sezení u Madarů.  

 

Květen 1967 
1.5. S Jiříčkem na seřadišti v Olivově ulici - v průvodu se školou. Pracováno na skriptech pro 

mechanizátory. 2.5. Předn. I. Eko řádní. Prohlédnuta kandidátská práce Brabcové a dokončen 

posudek školitele. Přednáška II. Agro řádní (místo Duchoně). U Duchoně habilitační komise 

Koláře (Č.B.). U Knopa - porada o jeho habilitaci a kádrovém výhledu KA. 4.5. K Jurčovi - 

posezení s ním a manželem Brabcové. Na schůzi CZV referát o kádrové situaci učitelských 

sil. 5.5. Slavnostní zasedání VR VŠZ k udělení Řádu práce vysoké škole (projev Kunz). 

U Tygra nechal svrchník, tel. Digrinová, že svrchník je v pořádku. Uklidnění, hlavně k vůli 

klíčům. 6.5. Dopis od Seiferta - zamítavý posudek kandidátské práce Langkramera. 

Linhartové oznámeno, aby stornovala oznámení obhajoby do Věstníku. - Požádal jsem Káše, 

aby do koncepce rozvoje dal pedologickou laboratoř. 7.5. S Jiříčkem do Suchdolu pro přípis 

z pedologické sekce Ruzyně (neděle - sobotní pracovní doba). 10.5. Návštěva Baranowského 

z Polska - zajímá se o meliorace písčitých půd. Začal posudek kandidátské práce Peša (od 

Pelíška). Plenárka DO KSČ studentů Agro: zodpovídání dotazů já, děkan, proděkani. 11.5. 

Čtvrtek: návštěva Langkramera - projednáno odmítavé vyjádření Seiferta k jeho kandidátské 

práci a dohodnut další postup (také s Kášem a Linhartovou).  

U MUDr. Zavadilové: všechno v pořádku, tlak 140/80, váha 85 kg, moč opalescence, předpis 

hydrochlorothiazid a KCl. Posudek kandidátské práce Peši od Pelíška (Klimova půjčena 

Jurčovi do pondělka) a aktuální otázky katedry. 12.5. Komise rozvoje VŠZ (Řezníček). 

Nesehnal nic k obědu - bufety přeplněny. Dohoda s Píčem, že mu dodám rukopis zprávy 

pro CZV v úterý k nahlédnutí. Konz. DS I. Eko. Příprava materiálů o školení vědeckých 

pracovníků, zápis termínů zkoušek pedologie. 15.5. Pondělí: dokončen oponentský posudek 

kandidátské práce Peši. Krátká návštěva Kolaříka. Jurča mi připravil podklady pro posudek 

kandidátské práce Klima, napsán posudek (asistent Pelíška). Předn. I. Eko řádní. Prostudován 

přípis pedologické sekce ÚVÚRV akad. Málkovi (který mi postoupil Klečka). Předtermínové 

zk. I. ročn. Eko řádní. 17.5. S Klečkou a Myslivcem do VÚZT Řepy. Obhajoba kandidatury 

vědeckou rozpravou ing. Andrta (můj oponentský posudek), druhá obhajoba normální - 

ing. Kravice /?/ - vynikající práce o klimatizaci automatické skleníků. Dobrá beseda 

(s Klečkou). 18.5. Do domu vědeckých pracovníků (vila Lanna) ČSAV: zasedání KTZZ. Pak 

beseda (Klečka, Blattný, Káš - při Ludmile). Zk. I. Eko řádní (7). 19.5. Návštěva Barici (byl 
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s Luborem v Bagdadu), dělal odborné minimum. Sjednána s ním oponentura jeho kandidátské 

práce (po prázdninách). Na místo Lubora do Bagdádu má jít Drbal. Konz. DS II. Agro. Na 

CZV můj elaborát a Píčův. 20.5. Sobota: odpoledne vypracovány odpovědi na dotazník o 

školícím pracovišti katedry. 

21.5. Dokončena stať půdoznalství pro skripta mechanizátorů (Kvěch). V Aerol. koupeny 

letenky do Brna a zpět. Přednáška II. Agro řádní. Začato studium kandidátské práce Komár 

/do 23.6./. Předn. I. Eko řádní. 23.5. Gratulanti k svátku - Švandová, Linhartová. Beseda 

družstva k mému svátku. 24.5. Odlet do Brna (Mezera, Sekera), v 6:30 v Brně. Na LF 

povídání s Pelíškem. - Obhajoba kandidatur ing. Klimo (oponenti já, Šály, Haselbach) všemi 

hlasy. Odpoledne obhajoba kandidatury ing. Peši - 1 hlas proti. Indispozice - nechuť k jídlu a 

pití. K 21. hod. doma. 25.5. Zk. I. Eko řádní (15). U Jurči (Valla, Svoboda) - přijetí technika 

(Chládková). Studium kandidátské práce Komár. 26.5. Odborná kandidátská zkouška 

Mutínského (aspirant Duchoně). Pak beseda u Knopa - Kutílek (Larsen). Studium metodiky A 

- 3. vydání, dokončeny výpisy pro přednášky. 29.5. Poslední přednáška II. Agro řádní. 

Odborná aspirantská zkouška Turka (odborný asistent pícninářství v Č. B. - aspirant Regálův). 

Beseda (Klečka, Klesnil). Dopoledne mne zval Kunz, abych letěl s ním a Korfem na 

Slovensko na pozvání plukovníka Růžičky (na pondělí a úterý 5. a 6. června). 30.5. Úterý: 

přílet do Brna po 9. hod. Holý mne požádal, abych na sympoziu o půdě promluvil při zahájení 

o prof. Kopeckém (v úterý 6. 6.). Na SF VUT (Barvičova) obhajoba doktorátu Benetina (moje 

oponentura). Beseda - v 21 hod. doma. Korektura nekrologu prof. Nováka pro Rostl. výrobu. 

31.5. Kunzovi zaslán omluvný dopis, že nepoletím s nimi na Slovensko. 

 

Červen 1967 
1.6. Do ÚVÚRV s Kášem - prověrky školícího pracoviště pro Kolegium ČSAV (s B. 

Novákem v zastoupení Foltýna). 2.6. Mikrobusem do Ruzyně (cestou pro Stejskala, Duchoně 

a Klečku). Obhajoba kandidatury mého externího aspiranta Javorského (výborný, všemi 

hlasy). Konz. DS I. Eko. - Pročtena rešeršní část Tomáškovy kandidátské práce a připojeny 

stručné připomínky. 4.6. Psán projev o prof. Kopeckém (pro Holého). Porada na sekretariátě 

KSČ o návrhu koncepce VŠZ - na CZV přednese Chalupný. Přečten rukopis Kalendův (KPP 

o. Kolín). 6.6. Na Žofíně zahájení mezinárodního sympozia o půdní vodě (můj projev o prof. 

Kopeckém - požadavek Holého). Setkání s Brabcovou. Posudek Komárovy kandidátské 

práce. Na Barrandově recepce (Smrkovský) pro účastníky sympozia. Na CZV KSČ (Kunz) 

projednán návrh koncepce rozvoje VŠZ. Pověření Sotákové ke zkoušce z marxistické 

filosofie aspiranta Sisáka. 8.6. Zkouška Maleček a I. Eko řádní. 9.6. Pátek: zk. I. Eko řádní (z 

11ti zkoušených 7 nedostatečných). Návštěva Koláře z Č.B., přinesl 2 rukopisy pro Rostl. 

výrobu (Courvoisier). Konz. DS II. Agro. 

Beseda s kosmonautem plk. Leonovem v aule, pak posezení s ním u rektora. Pokračování na 

rektorátě a u Káše (koňak). 10.6. Zk. I. Eko řádní (6, z toho 3 nedost.). Pročteny dva 

příspěvky Kolářovy, posudky opsány na stroji. 12.6. V Domě osvěty zahajovací shromáždění 

Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu - ÚZPV (projevy ministr Mestek, taj. 

Sádovský z ÚV KSČ, Mareček). Volby prvních 36 řádných členů /místo ČSAZV?/. Vyhlášení 

výsledků voleb řádných členů a voleb čestných členů (18, já mezi nimi), projev Boďův - 

předseda ÚZPV. V restauraci Moskva recepce ministra Mesteka (později i Smrkovský). 

S Boďovou partou v „Budapešti“. 13.6. Setkání s prof. Bogdanovičem z AF Bělehrad. 

Zkoušky II. Agro řádní. S Pelíškem sjednána návštěva Bogdanoviče u něho na pondělí 19. t. 

m. 1 zk. I. Eko řádní (Skala). Lektorský posudek o. Kolín. V kavárně Valdek - RR Rostl. 

výroby. Vypáčen stolek pod psací stroj - Katka ztratila klíčky. Lektorský posudek rukopisu 

Kalendy (o. Kolín) opsán na stroji. 15.6. Zasedání KTZZ ČSAV. Posezení s Klečkou, Kášem, 

Blattným a Bílkem (v předvečer mých narozenin). 16.6. Zkoušky II. Agro řádní, mezitím 

návštěvy gratulantů. Odpoledne beseda k mým 69. narozeninám (Kunz, Káš, Štika, 
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Bogdanovič). 17.6. Rozloučení s prof. Bogdanovičem, odjíždí v pondělí se Svobodou do Brna 

k Pelíškovi a Haselbachovi. Zkoušky II. Agro řádní. 

19.6. Státní závěrečné zkoušky agrotechniků (u IV. komise - předseda Scholz). Pročetl zprávy 

a usnesení ze zasedání ÚV Socialistické akademie. SZZ, krátký pohovor s Kulíkovou. 

K Tygrovi: Kunz, Hučko, Scholz, později Fabry - dobrá beseda (platil Fabry - dostal 

jmenování mř. profesora). Kunz mne žádal, abych společně s Klečkou projednal s Kášem 

předložení návrhu na jmenování Hučka řádným profesorem. SZZ - posezení s dálkaři. 22.6. U 

Káše projednána záležitost Hučka - nesouhlasí, sdělil, že ani Klečka nesouhlasí. Jednáno o 

Zázvorkovi - vedení katedry fyziologie rostlin - nesouhlasí, také Kunz nesouhlasí. Večírek 

dálkařů v Internacionálu (s Mářou) - dobré. 23.6. V Ruzyni VR sektoru půdoznalství, přednesl 

jsem oponentský posudek k ZZ Sirového za Jurču. Konz. DS I. Eko. Odborná zkouška ing. 

Šimona (aspirant Kunzův), předsedal jsem a zkoušel půdoznalství. Pak posezení s Vášou – 

jednání o vědecké konferenci AF. Dočetl román „Vulkán“ (K. Mann - z emigrace). 

25.6. Příprava vědecké konference AF, pročítány příspěvky pro Rostl. výrobu. 26.6. Na VR 

AF habilitace Hakr a Prugar. Odpol. VR VŠZ. Pak s Kunzem, Korfem, Píčem a Fabrym 

k Tygrovi - setkání s manžely Digrinovými. 27.6. V salonku Mánesu oslava promoce Jirky 

Madara (2 sestry pí Madarové se synem, doc. Novák z fytopatologie, pak přišel Bartoš). V 

pátek 7.7. pro potvrzení do lázní. Pohovor s Jurčou. Na sekretariátě KSČ pročteny dopisy 

Myslivečka a Sokola proti rozhodnutí rektora o vrácení vyplacených platů docentských bez 

dekretů. Projednáno na CZV KSČ - Kunz celou záležitost zbytečně zkomplikoval svojí 

neústupností a lpěním na autoritě. Schváleno stanovisko CZV, jen Kunz proti. 29.6. Na 

katedře setkání s Brabcovými. Obhajoby kandidátských prací mých aspirantů - Brabcové a 

Vally. Oba všemi hlasy. Pak společná oslava na katedře. Hojná účast, z Brna Haslbach a Šíbl, 

z Nitry Sotáková, Ivanková, Sisák, z Ruzyně Němeček, Glet, Facek. Měl jsem návaly 

nevolnosti, indispozice, odešel jsem v 19:15. 30.6. Pátek - 2 obhajoby kandidátských prací: 

Purš (aspirant Duchoňův) a Komár - předloženo jako kandidatura bez aspirantury (oponoval 

jsem). Obě všemi hlasy. Oslava kandidatury Komára, začala mne bolet pravá noha v nártu 

(otok), Komár mne zavezl autem domů. 

 

Červenec 1967 
1.7. Porada s Jurčou o pedologické sekci Vědecké společnosti ZLVP při akademii věd. 

Ošetření nohy (Infadolan a obinadlo místo punčochy). 2.7. Přehlédnuta Němečkova skripta 

„Půdy tropů“. Strojopis programu rostlinné sekce vědecké konference AF. 4.7. Pročteny 

oponentské posudky kandidatury ing. Bendy (ředitel ÚVSH) a obhajoba veřejnou rozpravou 

v kolegiu ČSAV - dobrý průběh, všemi hlasy. Zkoušky II. Agro řádní (17). 6.7. Ve vile Lanna 

- dlouhý referát Kudrnův, unaven, indisponován. 7.7. Vyplněny formuláře pro referenty na 

VK AF (45). Schůze RR Sb. AF. Linhartové dány formuláře pro referenty na VK AF. 

U MUDr. Zavadilové - zvýšený tlak 170/90, předepsala opět Dihydralazin-reserpin, odběr 

krve pro sedimentaci, vyplněn formulář pro lázně. Mám přijít ještě 15.7. Zkoušky II. Agro 

řádní (předtím zkoušel Jurča a Svoboda). 8.7. Porada s Jurčou, pak s Jurčou u Káše přípravy 

k ustavení pedologické sekce Společnosti zemědělské, lesnické, veterinární ČSAV. Pročtena 

kandidátská práce Barici /do 24.8./. 

10.7. Pondělí: autem do Č. Budějovic (na Kladenské pro Klesnila, na Petřinách pro Štefka, 

ve Vršovicích pro Vančurovou - nebyla doma). SZZ, předsedal I. komisi agrotechniků (6). 

Ubytování u Bicanů. Beseda v klubu PEF (ve Čtyřech Dvorech). Šlechta mi představil 

manželku mého docenta Drbala (je tady v melioračním družstvu). Předsedal komisi SZZ. 

Posezení u 2. komise (prof. Vymětal). Na večeři k rodičům manželky mladého Bicana, jeho 

tchán ing. Lávička, pracovník oblastní stanice ÚVSH, náš absolvent z roku 1938. 12.7. 

Předsedal komisi SZZ. Večeře u Bicanů. Ke 20. hod do Klubu PEF. Beseda opět do 2:30 - 

přišla pro mne pí Bicanová. SZZ - poslední skupina (6 DS). Krátká porada komise 
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o zhodnocení SZZ. Posezení a povídání na lavičce u Vltavy (Nedorost, Zvára, Bican) hlavně 

o potížích ze zrušení odboru agrotechnického na PEF v Č. Budějovicích. V restauraci 

„Emauzy“ závěrečný večírek po SZZ. K Bicanům - povídání, dáno mu 200 Kčs za 

pohostinství. 14.7. Autem s Klesnilem a Štefkem do Prahy. Rozbujelý ekzém na bradě a za 

ušima. MUDr. Zavadilová - tlak opět v pořádku, ale zvýšená sedimentace. 16.7. Strojopis 

hodnocení SZZ v Českých Budějovicích. 17.7. U MUDr. Kofránka (ekzém na bradě, za ušima 

a ve vlasech - 50 Kčs). Niklová přinesla poukaz do Konst. lázní. Beseda na ukončení školního 

roku (Jurča, Valla, Knop, Niklová). 18.7. V 6 hod. odjezd autem (Knop) do Litomyšle (70 

Kčs). Blahopřání Korfovi k 60. naroz. Korektura strojopisu „Základy půdoznalství“ do skript 

pro mechanizaci (včetně obsahu). S rodinou na plovárně /také další dny/. Výpisy ze zápisu 

kolegia ČSAV.  

29.7. Odjezd autem se Zdeňkem, po 21. hod. doma. U MUDr. Šípka potvrzení bezinfekčnosti 

na poukaz do lázní. V taxíku nechal tašku s 350 Kčs /v r.2017 by částka 350 Kčs odpovídala 

cca 3.900 Kč/ - nenašla se ani ve Ztrátách a nálezech v Kaprové ulici, ani v dispečinku taxíků, 

koupena nová (35 Kčs). U MUDr. Kofránka (50 Kčs). Agenda kolegia TZZ ČSAV. 31.7. 

Balení kufru do lázní. 

 

Srpen 1967 
1.8. Odjezd s Knopem do Konst. lázní, příjezd před 9. hod. Ohlášení v přijímací kanceláři, 

ubytování s primářem otolaryngologie v nemocnici v Třinci. Přijímací prohlídka u MUDr. 

Nováčka - dost důkladná. Uhličitá koupel. V ubytovací kanceláři žádal o samostatný pokoj, 

není, je jich málo, přednostně je dostávají samoplátci. 2.8. V 6 hod. v laboratořích: krev, moč, 

EKG, uhličitá koupel (snídaně), šlapání, postřik, podvodní masáž, plynová injekce. Potkal 

MUDr. Pokorného, s ním na návštěvě u ing. Vlka (na zahradě s rodinou, povídání o Korfovi 

aj.). /Tělocvik a s malými obměnami obdobné procedury v dalších dnech/. 3.8. Setkání s pí 

Vlkovou, ráno odejel manžel na léčení do Karlových Varů. Vizita v pokoji - vyžádal jsem si 

redukční dietu. Začaly bolesti mezižeberních svalů. Na inspekčním pokoji změřena teplota, 

MUDr. Nováček k bolestem nic neřekl. Procházka v okolí lázní /delší časté v další dny/. 

Přednáška MUDr. Pokorného (o nemocech cév a srdce - není valný přednašeč). Nešel cvičit 

pro svalové bolesti v pravém boku. TV fotbal Bohemians-Göteborg 1:3. 6.8. Zájezd do 

Tachova: Vojenská přehlídka a projev předsedy vlády Lenárta (oslavy 540. výročí vítězství 

Husitů nad křižáky u Tachova). Svačina z pytlíku (MUDr. Hložek). Odpoledne na výstavišti: 

2 plzně, grilovaného ½ kuřete, výborné, pak v Moravské vinárně, zastávka v hotelu Český les 

(černá káva, 2 vodky). K 18. hod. v Konst. lázních. Ve Starých lázních 2 dcl Pálavského, 

muzikantům litr. Procházka do Bezděkova a zpět. 

8.8. Úterý: Okrouhlé Hradiště, po silnici ke Gutštejnu, zpět na Poloučany, po okraji lesa na 

silnici - lázně. Výlet na zříceniny Gutštejna, vlakem do Strahova, pěšky údolím k zříceninám, 

přes Poloučany (polními cestami) do lázní (asi 10 km). 10.8. Studium Baricovy kandidátské 

práce. Vizita na pokoji, nic nového (tlak 145/85, sedimentace normální). Procházka 

s Hložkem - Okrouhlé Hradiště - Poloučany - lázně. V bio italský film- opera „Aida“- dobré. 

Ošetřen ekzém v podbřišku. Procházka (sám) po hřebeni (kóta 631), sešel mezi Poloučany 

a Okrouhlým Hradištěm, po silnici přes Okrouhlé Hradiště do lázní. 12.8. TV fotbal Plzeň-

Ostrava 1:1. Bio „Někdo to rád horké“. Ošetření (brada, podbřišek), procházka po obvodu 

lázní. Sám: Dolní Polžice, Čeliv, Kokašice, nádraží Kokašice, nádraží Konst. lázně (asi 9 km). 

Bio „Černé šelmy“ (NDR cirkus, dobrý). 14.8. Začat posudek kandidátské práce Barica. 

Procházka s Hložkem: Kokašín, Ovčí vrch, Dolní Polžice, Staré lázně. S Hložkem: přes 

Poloučany lesem, přes Hradišťský vrch (631) k sošce P. Marie, Jitřenka. Večer kino 

„Romulus a Remus“. 16.8. TV hra „Postel s nebesy“ (Štěpánková, Němeček) - rozvleklé. 

Dáno 25 Kčs za ubytování v samostatném pokoji. S Hložkem Nová Ves k Bezdružicím - 
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nádraží - Stará plovárna (posezení). Kino - slovenský barevný film „Mistr Kat“ (divoké). 

V ordinaci u MUDr. Pokorného - tlak 145/80 (v pořádku). 

18.8. S Hložkem přes Břetislav k „Studánce lásky“ (minerální pramen) a zpět údolím 

k lázním (šlápnuto do bahna). U sebe mytí nohou, bot, praní ponožek a gumové punčochy. 

TV fotbal Trnava-Slavie 2:1. Kino, český film „Svatba jako řemen“ s Janžurovou - dobré. 

20.8. S Hložkem Bezdružice - Zaječí rybník - Řešín - Bezdružice - lázně. S Hložkem: Nová 

Ves - Žižkův mlýn, zpět údolím Uherského potoka a po silnici do lázní. Hlad po slabém 

obědě. Kino - anglický film „Pahorek“ (nelíbilo se mi). 22.8. Vizita - všechno v pořádku (tlak 

140/80). S Hložkem přes Hradištní vrch - Poloučany - lázně. Přepis posudku kandidátské 

práce Barici. Kino - sov. film „Pozor na auto“ (blboučká parodie na detektivku). Na návštěvě 

u Vlka. 24.8. Dokončení posudku kandidátské disertační práce Baricy. V ordinaci Pokorného: 

závěrečný pohovor (tlak 150/85). V hlavní budově setkání s V. Svobodou. Po obědě odjezd 

(ve Zdicích výměna pneumatiky), doma před 17. hod. Studená večeře z balíčku z lázní. 26.8. 

Ve „Ztrátách a nálezech“, ani v dispečinku taxíků tobolka nebyla /podle očekávání/. Revize 

splátek Brázdových za domek. 28.8. Odeslána přihláška do semináře Soc. akad. o 

agrotechnice (18. a 19. v Živohošti). U Kocoura Kunz, Korf, Hučko, Fabry, Řechka. 

Telefonoval Vaněk, že zítra jede za rodinou a že by mne vzal do Litomyšle - nejdříve jsem 

odmítl, a pak jsem přijal. 30.8. Po 7. hod. odjezd s Vaňkem do Litomyšle (50), odpoledne na 

plovárně /i další dny/. 

 

Září 1967 
1.9. U Věnečků na zahradě ohýnek, opékání buřtů. TV Sparta-Slovan 0:4. Příprava referátu 

pro konferenci AF /do 12.9./. 4.9. Pondělí: průvod školní mládeže při zahájení školního roku. 

6.9. Zaseta tráva na hrob. Naprostá nechuť k práci. 10.9. Přes noc otekla pravá noha v nártu - 

silně bolestivá. Dopoledne u mne MUDr. Dlouhý - asi záchvat dny (Ketazon, octanové 

obklady). Zmírnění bolesti v noze, ještě bolestivá na našlápnutí. 12.9. Dokončen referát pro 

konferenci AF. 14.9. Odjezd vlakem do Prahy, po 18. hod. doma. Na poště 50 Kčs od Hložka 

(vypůjčil si je v lázních). 15.9. Zk. I. Eko řádní (8). Beseda družstva (Knop 35. naroz.). 

Jurčovi dány připomínky k zřízení pedologické sekce. 17.9. Odjezd autobusem do Živohoště - 

ve Sport hotelu ubytován s ing. Kopeckým z VÚO Kroměříž. Předsedal semináři Socialistické 

akademie ČSAV o nových poznatcích z agrotechniky a výživy rostlin. Dopol. pokračování 

semináře, předsedal a přednesl závěr. 19.9. Autobusem v 15:30 v Praze. Po 18. hodině 

k Sojkovům: večeře (špatná), pivo (nevalné), lidé u stolu protivní. Otráven, v půl osmé domů. 

20.9. V redakci Rostl. výroby odevzdána korektura recenze publikace KPP okresu Hradec 

Králové. Zk. (3), ostatní vyzkoušel Jurča a Svoboda. Návštěva Sotákové a Ivankové (byly na 

sympoziu „Humus et Planta“). Pak posezení s Jurčou, Němečkem a Fackem. Zkoušky (2). 

Porada Váša, Hrůza, Sova o přípravách konference AF (25. října). Zkoušky, pomohl Valla. 

22.9. Na katedře zahradnictví oslava profesury Landovského. Na Malostranském náměstí do 

VÚM k řediteli Stuchlíkovi - jednání o místo pro Drbalovu manželku - nic nemá. Pohovor 

s Kášem - naprosto odmítá návrh na Zázvorku jako vedoucího katedry fyziologie rostlin. 

Vyhledání materiálů pro stať o půdách okolí Litomyšle pro pí Šaškovou. Telefonoval Jurčovi 

(paní), že v pondělí dopoledne mám schůzi odboru meliorací. 25.9. Schůze oboru meliorací 

v Ústředí zemědělského a potravinářského průmyslu (předseda komise Hrůza). Na stroji 

opsány 3 lektorské posudky pro RV (Kulíková, Glet, Hrbáček). Filip mi dal kandidátskou 

práci. Napsáno doporučení k publikování kandidátské práce doc. Chábery. 2 zkoušky. 

U MUDr. Zavadilové - doporučení pro lázně k žádosti na rok 1968. U Káše - vzkaz od Kunze 

/nový rektor/, aby se předložily návrhy na vyznamenání Řechkovi a Duchoňovi. 27.9. 

Do Litomyšle pro Mářu a děti se Svobodou (zastávka v Hradci - Svoboda u hrobu rodičů), 

ke 12. hod. v Litomyšli. Před druhou odjezd do Prahy, doma před pátou. 28.9. Zkoušky (3), 

blahopřání Václavům, Hovorkovi k 50. narozeninám. Zkoušky (7), Drbalovi sděleno jednání 
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o místo pro jeho ženu. Napsán koncept žádosti o lázně 1968. 30.9. Příprava konference AF 

(revize tezí). 

 

Říjen 1967 
1.10. Začata stať o půdách v okolí Litomyšle (pro Šaškovou). 2.10. Telefonicky urgovány od 

autorů teze referátů pro konferenci AF. Beseda na katedře: Jurča, Valla, Svoboda - Klečka, 

pak Myslivec o cestě do Austrálie, přivezl mi nůž. 3.10. Mezinárodní sympozium 

o rekultivaci (VÚM). Odeslán rukopis o půdách Litomyšle. 4.10. Příprava konference AF 

(revize a urgence tezí). 5.10. Nastoupil doc. Pavel, beseda s ním u Jurči, přivedl jsem také 

Káše (White Horse). Na sekretariátě ČSAV porada přípravného výboru Společnosti pro vědy 

zemědělské, lesnické a veterinární, rozšířena o potravinářství (Klečka, Káš, Stehlík, Vyskot, 

já). Ve Vinohradském Národním domě večeře účastníků sympozia o rekultivaci. 2 zk. I. řádní 

Eko. 7.10. Návštěva prof. Ružičice z VŠZ Zemuň /Srbsko/, Jurča ho provedl katedrou. TV 

Velká pardubická. S Pavlem projednán doktorát Pákistánce u nás. 9.10. U Kunze beseda 

s prof. Ružičičem (s Klečkou) před jeho odjezdem. Odeslána kandidátská práce Kulíkové do 

ÚVÚRV. Lektorské posudky Vallových příspěvků pro RV (studium a návrhy na úpravu). 

10.10. S dětmi do školky /také v dalších dnech/. Na katedry rozdány osobně materiály pro 

konferenci AF. Lektorský posudek příspěvku Šály - Mihalík pro Lesnický časopis (DTA jílu). 

Studována kandidátské práce Kořenského /do 16.10./ 11.10. Schůze hlavní redakční rady 

vědeckých časopisů ÚZPV a ÚVTI (v zastoupení Káše). 

12.10. Porada katedry (Jurča, Pavel, Svoboda - VRA1 za dva miliony pro celou školu), učební 

úvazky, vystěhovat Palána. Návštěva Kikuce: kandidátská práce z Východoslovenské nížiny 

k připomínkám (do pondělka) - dáno Jurčovi. Ungerovi do rozhlasu odeslán můj referát 

o půdoznaleckém průzkumu (pro relaci „Meteor“). 14.10. S Mářou k Sojkovům (manželé 

Kášovi, Stejskal, Řechka, chvíli Michal). 16.10. K odeslání připraven oponentský posudek 

kandidátské práce Kořenského (Ruzyně). Pohovor s Vallou - publikování jeho příspěvků 

(do RV a Sb. AF). Pohovor s Jurčou - kandidátská práce ing. Kikuce. Revize rukopisů 

referátů pro konferenci AF (pro tisk). Pohovor s doc. Pavlem: jeho doktorát. 18.10. U MUDr. 

Kofránka do 10. hod. Dopis Špánikovi o jeho odborné zkoušce a posudek písemné práce. 

Kolegium TZZ ČSAV (Klečka, Káš, Blattný, Janíček, Skočdopole). 20.10. 3 zkoušky. Filip 

mi dal kandidátskou práci a žádal o obhajobu do Vánoc. Návštěva Mattauschové (chtěla by 

k nám na školu a dělat aspiranturu). Zvára (Č.B.) má potíže s habilitací. Beseda Pavel, Jurča, 

Valla (whisky).  

23.10. Porada s Vášou u děkana) o přípravě konference. Družstvo - výborné teplé uzené. 

U MUDr. Kofránka - mast a roztok na omývání. 25.10. Vědecká konference AF. Zahájení 

děkan, předsedal sekci fytotechnické v posluchárně A I, Rybáček II. skup. v A II. U Jurči: 

pohovor s Hraškem - Slovákům se nějak nezamlouvá Společnost pro vědy zemědělské atd. 

ČSAV. Ve Slovenské geografické společnosti mají sekci pedologickou, což se jim zdá lepší. 

26.10. Na Klárově v Socialistické akademii schůze ÚVMR zemědělské - dobrá, moje zpráva 

o semináři v Živohošti. Z ONV pasport bytu (popis stavu, možnost žádat opravy). Lektorský 

posudek čtyř příspěvků pro RV (2 Valla, z Ruzyně Glet, Hudcová). 2 zkoušky. Škodovi 

z KZA zapůjčen komplet Hradec Králové + můj referát KPP. U Káše připomenut dopis 

Kácovi k 70. narozeninám. Oznámeno vrácení dekretu řádného profesora po rozhovoru s MŠ 

/?/, Kunz vyřídí hromadně. Pohovor s Jurčou - různé. 27.10. U Káců domácí oslava 70. 

narozenin. Lektorské posudky (Hudcová, Glett, 2x Valla), připraveny k odeslání. 30.10. Zach 

DS - zadání diplomové práce (odkázán na Jurču). Ruprych, Pavel - opatření VRA1 (Zeiss), 

projednáno s Hubáčkem. 31.10. VR AF - přednesl jsem návrh na opatření VRA1. Chvíli u 

Jurči a Pavla. 
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Listopad 1967 
1.11. MUDr. Zavadilová 145/90, moč opalescence. 2.11. Porada s redaktorem Ungrem 

o cyklu o půdě. Na katedře genetiky a šlechtění oslava obhajoby kandidatury J. Černého. 

Porada kádrové komise (Hrubý, Pátek, Vaškovičová, já) - příprava návrhů na předsedu a 

členy CZV pro zítřejší zasedání. 3.11. Prorektor Řezníček, Vaškovičová, Staňková do 

Kostelce nad Č. lesy. Odpoledne rektor /Kunz/, Píč, Ledl. Zasedání CZV, hlavně otázka 

předsedy. S návrhem na Chalupného rektor nesouhlasí. Společná večeře - dobrá, pak beseda. 

4.11. Zasedání CZV s kolegiem rektora. Koncepce školy (Hladký). PEF chce Loma zase na 

školu, byl jsem proti tomu. Autem do Prahy (Korf, Chalupný). Zpráva o VK AF pro Vášu. 

5.11. Začat posudek kandidátské práce Filipa /do 13.11./ 7.11. Jurčovi předán přípis Klečkův 

o ustavení Společnosti pro VZLVP. V bytovém družstvu ve Vodičkově ulici informace o 

stěhování: do 15. t. m. kolaudace, po 15. schůze družstva, koncem listopadu nebo začátkem 

prosince stěhování. Studium a posudek kandidátské práce Filipa. 9.11. Odevzdána zpráva o 

VK AF (I. tematická sekce RV) a návrh na zakoupení VRA1. S redaktorem Ungerem natáčení 

I. dílu rozhovoru o půdě (šlo dobře). S Jurčou projednány záležitosti pedologické sekce Čs. 

SVZLVP (výbor sekce, vedoucí sub-sekcí a první členové). Vrtišková u mne - záležitost 

obhajovací komise v Ruzyni. Dokončen posudek aspirantské práce Filipa. Zkouška Kahoun 

DS. 

13.11. U Klečky: odevzdán seznam členů výboru, vedoucích sub-sekcí a prvních členů 

pedologické sekce. Porada o tom s Jurčou a Pavlem. 14.11. Mářa 58. naroz. (láhev 

mělnického). Zuska přinesl koncept kandidátské práce. Odborná kandidátská zkouška 

D. Veselého, beseda s ním u Kvěcha. V ÚVTI řídil schůzi RR Rostl. výroby za Káše. Se 

Svobodou vypracována odpověď k dotazníku o VVČ katedry od r. 1958. 16.11. Natáčení II. 

části cyklu o půdě s redaktorem Ungerem u mne (celkem 4 části). Zastávka u Jurči v bytě 

(ležel) - sdělení o poradě CZV. Studium konceptu kandidátské práce Zusky. Odborná zkouška 

kandidáta Špánika z Nitry (aspirant Kešnerův), asistent meteorologie. Porada s komisí 

Hrubého. 17.11. CZV KSČ (sestava výboru, události Strahov aj.). Káš měl službu na děkanátu 

- obavy před demonstracemi studentů k 17. listopadu. 19.11. Dokončení revize kandidátské 

práce Zuskovy a připomínky. 

20.11. Návštěva Zusky - vrácen koncept kand. práce a projednány připomínky. Němeček 

přinesl 3 tištěné díly Metodiky půdoznaleckého průzkumu, pohovor o Společnosti pro 

VZLVP - sekce pedologická aj. Pohovor s Pavlem o problémech humusu. 21.11. Beseda na 

KZA k jmenování Hrona mimořádným profesorem. Schůze bytového družstva - pokyny pro 

přejímání bytů (8. sekce v sobotu 25. t. m.). Četl Hendrycha (teze ÚV KSČ z plenárního 

zasedání 30. - 31. října). Studium metodik. 23.11. Natáčení 3. a 4. části pohovoru o půdě pro 

rozhlas. 24.11. Do ÚVÚRV s Kášem a Duchoněm. Tři obhajoby kandidátských disertačních 

prací: Čumakov, Löbl (předsedal), Kořenský (oponent). Beseda s kandidáty v ředitelně. 25.11. 

S Mářou do novostavby na Pankráci (přesná adresa: Praha 4 - Krč, Na Strži 1197), revize 

závad v novém bytě. Prostudován seznam oborů, zkušebních předmětů aj. - ke kandidaturám 

(vydala ČSAV). Posudek metodiky výzkumného úkolu (Večeřa) pro VÚM.  

27.11. Na sekretariátě KSČ (Pátek, Duffek, Vaškovičová, já) - schválení posudku na 

Chalupného pro VV KSČ. Porada u proděkana Hubáčka: terénní cvičení a praxe pedologie 

pro II. r. Agro. U Jurči, Lubor, Šíbl, Valla, Zázvorka - různé. S dětmi do školky - zlobily na 

sněhu. 28.11. Slavnostní zasedání VR VŠZ (vydání diplomů - 2 DrSc. (prof. Šmerha a mimoř. 

prof. Hovorka) a 32 CSc. z r. 1965 a část z r. 1966). Návštěva Blattného u mne: jeho 

seznámení s doc. Pavlem jako vědeckým sekretářem Společnosti VZLVP. Lektorský posudek 

příspěvku Strnada pro RV. Přípis redakci RV (ohledně čísla „Půdoznalství“). Začata recenze 

Metodik KPP, pokračováno další dny. 30.11. Obhajoby 2 kandidátských prací - ing. Sajner a 

prom. biolog Gazda. Beseda s kandidáty na rektorátě. 
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Prosinec 1967 
1.12. S dětmi do školky. Provedena kolaudace bytu, informace o stěhování. Katedra: příprava 

letního semestru. Posezení s Korfem a Kunzem: informace o získání peněz z MŠ na 

zakoupení dvou spektrofotometrů. Schůze CZV KSČ (strahovské události - stále ještě 

dozvuky). 2.12. Objednávka stěhování na 20. prosince (záloha 300 Kčs). V bytovém družstvu 

převzaty klíče od domu, od bytu až na stavbě. Se stavitelem dohodnuta prohlídka bytu na 10. 

prosince. Recenze metodik KPP. 4.12. Zázvorka chce dělat kandidaturu, na KA by měl přijít 

B. Novák. Komise Řezníček (plán profesur). U Káše - zlá situace s profesurami na AF. 5.12. 

Na PEF v Č.B. zasedání VR PEF (setkání s Korfem a Junkem - ÚV KSČ). Večer doma. 

200 Kčs katedrovému družstvu. 8.12. Autem do Ruzyně (s Klesnilem, Klečkou a Regálem). 

Obhajoba kandidatury Škopka (u komise Regála). Na škole porada Klečka, Káš, Kudrna, 

Blattný, Benda, Hojdar - koncepce zemědělské výroby (pro prezidium ČSAV). Balení nádobí 

a knih ke stěhování. 11.12. Přijel autem Valla s Jurčou (odvoz knih politických na školu). 

Návštěva Kalenda, Mašát, Pelnářová - KPP Ml. Boleslav k oponování (přes Vánoce). Zk. 1. 

DS Agro. Komise Hrubý (kand. CZV a VV KSČ). Komise Řezníček: počty prof. hlavně AF. 

12.12. VR AF: habilitace Kratochvíla (z katedry chovu skotu - mlékař). Schválení CSc. 

Sajner, Gazda, J. Černý. Beseda družstva (Vaněk mne zavezl domů). Odborná kandidátská 

zkouška Matousche, pak beseda u mne. 14.12. Studium tezí doktorské disertační práce 

Neuberga, obhajoba doktorátu. U MUDr. Kofránka (50 Kčs). 16.12. Habilitační komise 

Koláře z Č.B. Vepřové hody u Komárka (20 Kčs obsluze). 

18.12. Do Ruzyně s Kášem, Stejskalem, Válkem. Tři obhajoby kandidátských prací u mé 

komise (předsedal jsem): Košík (VÚRV Piešťany), Haverlík (VÚZH Bratislava) a Apfelthaler 

(Ruzyně). 19.12. Na AF 3 obhajoby kandidátských prací: Filip (od Káše) - předseda Duchoň, 

já oponentem, Truksa (VÚ kukuřičný Trnava) a Langkramer (VÚZLM Strnady) - předsedal 

jsem. 20.12. Přijeli stěhováci - naložili všechno. S nimi na Pankrác (Mářa a Jirka). 

Stěhovákům 200 Kčs. Bolely nohy, silně zlobí brada. Mářa vlakem do Litomyšle. 22.12. 

MUDr. Kofránek předepsal Locacorten a omývání heřmánkem. Vlakem před 18. v Litomyšli. 

Ošetření brady /i další dny/, mírné zlepšení. 24.12. Studium „Úvaha o badatelském výzkumu 

do r. 1980“ (ČSAV). Štědrovečerní večeře a nadílka. Dokončena recenze 3 metodik KPP. 

26.12. Studium KPP o. Mladá Boleslav /do konce prosince a další dny/. 28.12. Návštěva 

MUDr. Prince u babičky - ležela, řekl, aby raději vstala. Začal posudek o. Mladá Boleslav. 

Silvestrovská večeře v Litomyšli. 

 

Resumé 1967: 
Výbor Čs. SVZLV při KTZZ ČSAV. Řád práce VŠZ. ZZ KPP o. Prachatice, Nymburk, 

Chrudim, Rokycany, Gottwaldov. Kandidatury Hojdara u komise TZZ, v ÚVÚRV Srp, Škarda, 

Pirkl, Javorský, na VŠZ Chábera, Rejlek, Dolejš, Kostov, Andrt, Kravic, Brabcová, Valla, 

Purš, Komár, na VŠZ v Brně Klimo, Peša. Habilitace Hakr, Prugar, Kratochvíl. Doktoráty 

Neuberg, Boďa, Válek, Benetin. 31.3 zemřel profesor Václav Novák. Nekrolog pro Rostlinnou 

výrobu a Počvověděnije. Prověrky školících pracovišť (ÚVÚRV) pro Kolegium TZZ. 

70. narozeniny Duchoně a 85. Smoláka. Družstvo k 45. výročí mého nástupu na VŠZ. 

V Č. Budějovicích zrušení agrotechnického oboru. Mezinárodní sympozium o půdní vodě, já 

o Kopeckém. Plenární zasedání Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu (ÚZPV). 

Na Kolegiu TZZ můj referát o současném stavu a perspektivách naší pedologie. Porada 

zástupců půdoznaleckých kateder v Nitře. Kandidatury Benda, J. Černý, Čumakov. Löbl, 

Kořenský, Sajner, Gazda, Škopek, Košík, Haverlík, Apfelthaler, Filip, Truks, Langkramer. 

Korf 60. narozeniny. V Konst. lázních obvyklé procedury a rozsáhlé vycházky. Sympozium 

Humus et planta. Oslava profesury Landovského. Pro pí Šaškovou půdy Litomyšlska. 

Mezinárodní sympozium o rekultivaci (VÚM). Vědecká konference agronomické fakulty. Kác 

70. narozeniny. SVZLV + potravinářské. S Ungerem rozhovor o půdě (4 díly). Záležitost 
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pedologické sekce Čs. SVZLVP. Hron mř. profesor. Prohlídka družstevního bytu. Dokončena 

recenze tří metodik KPP. Zasedání CZV a kolegia rektora. 

 

Požadavek pí Šaškové - doplním o data Jurči z pozdější doby, které uvádím ve zkrácené 

tabulkové formě: 

 

Vysvětlivky k tabulkám o půdách KÚ střediskové obce Litomyšl z údajů Jurčových: 

 

okobeku: ok (okres), obe (obec), ku (katastrální území) 

CSU:  Český statistický úřad 

Název:  jméno obce (katastrálního území) 

Povodí: číslo 

Výměra obce (kú) v hektarech (ha) 

Sumaha: výměra zemědělských půd v ha 

TSZP:  transportní stabilita zemědělských půd 

BPEJ:  bonitované půdně ekologické jednotky 

V1:  výměra 1. třídy TSZP (výrazně erozní) v ha 

V2:  výměra 2. třídy TSZP (erozní) v ha 

V3:  výměra 3. třídy TSZP (perkolačně erozní) v ha 

V4:  výměra 4. třídy TSZP (akumulačně perkolační) v ha 

V5:  výměra 5. třídy TSZP (akumulační) v ha 

V6:  výměra 6. třídy TSZP (perkolačně stabilizační) v ha 

V7:  výměra 7. třídy TSZP (retardační) lesy v ha 

V8:  výměra 8. třídy TSZP (stabilizační) v ha 

V9:  výměra 9. třídy TSZP (sedimentační) plocha vodních nádrží a toků v ha 

V10:  výměra 10. třídy TSZP (denudační) plocha zastavěných a ostatních ploch v ha 

Eroze:  potenciální eroze zeměděl. půd v tunách za rok (i další údaje jsou v sušině) 

Akum:  potenciální akumulace nerozpuštěných látek na zemědělských půdách (t/rok) 

Onerl:  potenciální odnos nerozpuštěných látek (do vodních toků, nádrží) v t/rok 

Orzl:  potenciální odnos rozpuštěných látek v tunách za rok 

Ersp:  specifická eroze v tunách na ha za rok 

Aksp:  specifická akumulace v tunách na ha za rok 

Onsp:  specifický odnos nerozpuštěných látek v tunách na ha za rok 

Orsp:  specifický odnos rozpuštěných látek v tunách na ha za rok 

Tnl:  potenciální transport nerozpuštěných látek v tunách za rok 

Trl:  potenciální transport rozpuštěných látek v tunách za rok 

 

Povodí: 

10202  Tichá Orlice 

10302  Loučná a Labe od Loučné po Chrudimku 

41002  Moravská Sázava a Morava pod Třebůvku 

41501  Svratka po Svitavu 

41502  Svitava 
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Tabulka č. 1 - část první 
            okobeku Název Výměra Sumaha TSZP V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

0906201 Litomyšl 950 689 0,44 33 227 34 3 7 339 44 46 9 209 

0906202 Lány u Lit. 224 211 0,53 3 32 15 18 0 108 0 36 0 14 

0906203 Nedošín 416 276 0,46 0 78 25 16 54 61 0 41 41 100 

0906204 Záhraď 327 283 0,48 1 86 0 0 12 175 3 8 3 38 

0906205 Kornice 287 231 0,40 25 86 1 3 2 101 36 12 2 21 

0906206 Pohodlí 333 245 0,57 0 14 0 0 4 227 33 0 0 56 

0906207 Nová Ves u Lit. 289 238 0,55 0 27 2 0 4 204 13 0 0 37 

0906208 Pazucha 519 270 0,30 5 121 104 0 0 32 221 7 1 28 
 

 

Tabulka č. 1 část druhá 
         okobeku Název Eroze Akum Onerl Orozl Ersp Aksp Onsp Orsp TNL TRL 

0906201 Litomyšl 914 9 905 573 1,33 0,01 1,31 0,83 83,8 96,7 

0906202 Lány u Lit. 128 9 119 116 0,61 0,04 0,57 0,55 5,5 3,0 

0906203 Nedošín 260 62 198 200 0,94 0,22 0,72 0,73 39,8 69,4 

0906204 Záhraď 266 12 253 193 0,94 0,04 0,90 0,68 15,4 14,6 

0906205 Kornice 409 4 405 239 1,77 0,02 1,75 1,04 8,6 42,9 

0906206 Pohodlí 43 4 40 92 0,18 0,01 0,16 0,38 22,4 44,2 

0906207 Nová Ves u Lit. 84 4 80 106 0,35 0,02 0,34 0,45 15,4 20,6 

0906208 Pazucha 499 0 499 280 1,85 0,00 1,85 1,04 11,3 226,8 

 

 

Z tabulek je zřejmá nejvyšší výměra k. ú. ve střediskové obci Litomyšl, s nejvyšším podílem 

mapovaných půd, s nízkou transportní stabilitou (0,44), s vysokým podílem erozní třídy (V2). 

Nejvyšší eroze předpokládá účinná protierozní opatření, snižující současně odnos největšího 

množství nerozpuštěných i rozpuštěných látek z daného k. ú. 

Z ostatních dat lze upozornit na nízkou transportní stabilitu (0,30) v k. ú. Pazucha, při 

nejvyšším podílu lesů (221 ha), při vysokém zastoupení erozní a perkolačně erozní třídy. 

Po Litomyšli vykazuje nejvyšší odnos nerozpuštěných i rozpuštěných látek, včetně specifických 

hodnot (Onsp i Orsp). 

Vhodným agrotechnickým opatřením a úpravou krajiny by bylo třeba věnovat také zvýšenou 

pozornost v k. ú. Kornice s vysokými podíly eroze i její specifické hodnoty, včetně specifického 

odnosu nerozpustných i rozpustných látek, ochuzujícího půdu a snižujícího její příspěvek 

k zajišťování trvalých a kvalitních výnosů zemědělských plodin. 

Z možných protierozních opatření lze připomenout zatravnění erodovaných pozemků, 

hospodaření po vrstevnicích, vhodnou úpravu pozemků včetně cest, střídání plodin 

(okopaniny - obilniny), zvyšování biologické aktivity a propustnosti půdy pro vodu, 

terasování, výsadbu lesních pásů a další (vzpomínky na minulost). 

 


