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Leden 1969 
2.1. Pořádek ve spisech. 3.1. U Káše pohovor o doktorátu Myslivce a Pavla. U docentů /Pavla 

a Jurči/: Hraško, Němeček, Kalenda - přání a plány do nového roku. 5.1. Napsána recenze 

„Polnohospodárské pôdoznalectvo“ (Bedrna, Hraško, Sotáková). Placeno 180 KSČ, 80 Kčs 

ROH, 80 družstvo. 6.1. Schůze CZV KSČ - nešel jsem otráven návratem k dřívějším 

poměrům. 8.1. Atestace aspiranta Sisáka. Pavlovi půjčen doktorát Válkův. Rehabilitační 

komise prorektora Píče: případy Kutáček a Edelman kladně, Mašek asi nepříznivě. Přednáška 

II. Agro řádní. S Pavlem hlavně záležitosti společnosti. 10.1. Vypraveny návrhy na zvýšení 

platu Haňkovskému a Vachouškovi. Kalenda přinesl závěrečnou zprávu KPP o. Příbram 

/v příštích dnech její studium/. 13.1. Sekretářce Staré dán rukopis záznamu z Nitry 

z ustavujícího valného shromáždění SVZLVP. 14.1. V Zemědělských novinách zpráva o 

zřízení zemědělské akademie (české, slovenské a československé). S Damaškou, Pavlem a 

Jurčou uvažován Damaškův návrh, aby Pavel šel dělat přednostu Půdoznaleckého ústavu 

ÚVÚRV. Byl bych pro tento návrh: Pavel v čele půdoznaleckého výzkumu, Jurča profesorem 

na škole. 

15.1. Obhajoba doktorátu prof. Myslivce (jednomyslně). Beseda Myslivec, Káš, Klečka, 

Stejskal, Landovský. 1 zk. DS Agro. Přednáška II. řádní Agro - byli jen tři, pustil jsem je 

domů. 17.1. S Pavlem, Korfem a Ruprychem na MŠ k náměstkovi Hendrychovi: projednána 

koupě VRA2 z Jeny (2,125 mil. Kčs) /podle inflač. kalk. ČSÚ by to bylo v roce 2017 cca 

22,215 mil. Kč/, slíbil. Poslech rádia - Dubček, TV: „Sedmilháři“. Posudky příspěvků pro 

Rostl. výrobu (Tomášek tři, Bezvodová, V. Černý, Hudcová-Kovářová dva). Prostudování 

směrnic pro autory. 19.1. Dokončena revize Drbalova rukopisu skript. 20.1. Mítink v aule 

k smrti studenta Palacha (sebevražda upálením /jako protest proti okupaci sovětskými 

vojsky/). Odpoledne studentská manifestace k uctění památky studenta Palacha. 20.1. 

Se Svobodou, Jurčou a Pavlem projednána zpráva o VVČ za rok 1968 a napsáno k ní 

hodnocení. U Káše: o situaci se studenty a penzích. Televize: projev prezidenta Svobody. 

21.1. U rektora: příprava voleb akademických funkcionářů a pohovor o situaci. Vypraven 

dotazník o členství v MPS. Přehlídka plánu badatelských úkolů (Pelíškových - pro kolegium 

ČSAV). Oponentský posudek o. Příbram. 

22.1. Ve vile Lanna zasedání kolegia TZZ ČSAV, po něm beseda (Klečka, Káš, Gabriel, Jůva, 

Brčák, Bílek). Porada Klečka, Jůva k materiálu o půdě. Přednáška II. řádní Agro odpadla (jen 

4 studenti, dělají zkoušky). 24.1. Mimořádná VR VŠZ k pohřbu upáleného Palacha a některá 

sdělení rektora. Na děkanátu agro kandidatura Hrádka, na rektorátě Knížka (komise Hrůza).  

25.1. Sobota volná, pohřeb studenta Palacha. Dokončen posudek o. Příbram. 27.1. Přihláška 

ke Kášovu sympoziu (50 Kčs). S docenty /Pavlem a Jurčou/ a Svobodou projednáni externisti 

na letní semestr (Zuska, Sirový, Tomášek). S Jurčou projednány záležitosti půdoznalecké 

sekce. 28.1. Na PEF v Č.B. SZZ reprobantky A. Hynkové - složila s prospěchem velmi 

dobrým. Beseda u Zváry (děkan, Bicanová, Klesnil, Kindlman, Turek, Vrchota, Zvárová). 

V Praze Kalenda, Mašát, Damaška - pohovor o projednání závěrečných zpráv z KPP několika 

okresů. Otázka VR Expediční skupiny. Schůze katedry: Jurča, Pavel, Valla, Svoboda, Drbal - 

doporučení k vydání skript Drbalových. 30.1. VR AF - schvalování kandidatur, habilitace 

Zváry z Č. Budějovic (hlasování 35+ a 3-). Dobrá beseda s habilitantem. 31.1. Na Gorkého 

náměstí zasedání 1. odboru ČAZ (předseda Hrůza). Koncept přípisu Výzkumnému ústavu 

závlahového hospodářství (perspektivní plán výzkumu). 

 

Únor 1969 
1.2. Dokončeno vyjádření k materiálu VÚZH. Posudek Stejskala pro „Rozpravy“ ČSAV. 

Žaludeční a střevní potíže. Jirkovi čteny pohádky. 5.2. Návštěva ing. Džatko z Košic - 

nejasnosti o obhajobě zpráv KPP okresů. Projevy Svobody a Dubčeka na srazu důstojníků. 

Pokračování lektorského posudku Stejskalova. 6.2. S Kadlecem a Fricem projednáno 
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připomínkové řízení k novele zákona o VŠ (pro CZV). U Klečky: pohovor o recenzi 

Stejskalova příspěvku - po projednání v našem kolegiu dát ještě k recenzi do kolegia geologie 

a geografie. Silná bolest v nártu levé nohy. 7.2. Telef. Svobodovi, aby mne omluvil na schůzi 

CZV. Dokončení recenze Stejskalova příspěvku. Posezení u docentů /Jurči a Pavla/ Svoboda, 

Valla. 9.2. Dokončena recenze Stejskalova příspěvku. 11.2. Autem do Litomyšle (Svoboda), 

večer s Mářou a Katkou do Prahy. 12.2. Kolegium TZZ ČSAV (Klečkův projev k 70. Káše), 

pak malá oslava (Preininger, Skočis, Gabriel aj.). Schůze redakční rady Rostl. výroby, můj 

krátký projev k 70. Káše. 14.2. Schůze Hlavního výboru Společnosti - záležitost LA a LU. 

Pak beseda - hostil Káš (Klečka, Pelíšek, Vyskot, Pavel). Přehrána partie šachů (z novin). 

Lektorské posudky příspěvků pro RV (celkem 6). 17.2.  Prohlídka naší laboratoře v suterénu 

(Ruprych, Kozák). 18.2. Autem do Ruzyně - cestou pro Frideckého, Káše a Duchoně. 

Obhajoby u mé komise: Brom, Bezděk, Šilar. 

19.2. Sympozium k 70. narozeninám Káše - předsedal Seifert, můj hlavní úvodní projev, 

akad. Málek aj. U docentů Haslbach, Šály (dostal jmenování mř. profesora). Ve vinárně 

hotelu Internacionál večeře na počest 70. Káše. 20.2. Rehabilitační komise u Píče - Matyáš, 

Mašek, Mejstřík. Na schůzi komise pro novelizaci zákona o VŠ (VV KSČ). Agenda katedry 

se Svobodou - rozvrhy na letní semestr. 22.2. Rozšířené KR a AF k 70. prof. Káše (projev 

Kunz, Řechka - hojné dary). 24.2. Dokončen oponentský posudek „Zprávy o činnosti ÚEB 

ČSAV“. Přehlédnuta kandidátská práce Královského a koncipován přípis k vrácení a 

přepracování (do Nitry). Prostudován materiál ROH k novelizaci zákona o VŠ. Přehlédnuta 

kandidátská práce ing. Mrázkové (z ÚVÚRV - předložena na SF ČVUT - dána Drbalovi 

k nahlédnutí). 25.2. Obhajoba kandidatury Pekárek (předsedal), Kindlman (z PEF České 

Budějovice - předsedal), beseda. 26.2. Odborná kandidátská zkouška Šíša, obhajoba ZZ 

Knop. S Jurčou projednán program zasedání Sekce půdoznalecké společnosti VZLVP. 

Odpoledne beseda u mne (Knop + družstvo). 27.2. Ve VÚM Malostranské náměstí obhajoba 

kandidatury Bretfelda (oponent). 28.2. Plenární schůze Půdoznalecké sekce Soc. akad., 

pohovor s Damaškou. Návštěva Beneše (habilitace). Podpisy k přípisu náměstkovi 

Hendrychovi o VRA2 (rektor nechtěl podepsat). 

 

Březen 1969 
2.3. Přehrány partie šachu. 3.3. VR VŠZ - zvolena návrhová komise (předseda - prof. Vrba) 

pro volby akademických funkcionářů (rektor, prorektoři). 4.3. V Brně k 11. hod., s Gábrišem 

na obědě v nádražní restauraci. Na škole povídání s doc. Haslbachem, obhajoba kandidátské 

práce Gábriše (Nitra) - moje oponentura, všemi hlasy. Beseda u Haslbacha, dovezl mne autem 

do Prahy. Nechtěl u mne přespat, vracel se hned do Brna. U Káše - Ruprychův zájezd 

do Lipska k záležitosti VRA2. 5.3. S Červenkou z ČAZ jednáno kladně o komisi pro 

projednávání zpráv z KPP. 6.3. Pohovor s doc. Bojňanským o organizaci slovenských 

pedologů. Telefonát s Kutinou ze SZN - zaslat seznam vyobrazení pro učebnici - dáno 

Jurčovi. Vyplněny a odeslány formuláře ankety ROH k volbě akademických funkcionářů. 

Rozpis konz. DS na letní semestr. 7.3. Oslava MDŽ v laboratoři u Ruprycha. 1. konz. DS 

fyto. Mimořádná odměna Ruprychovi a Kozákovi (instalace a uvedení do chodu SF 

/spektrofotometru/). 9.3.  Studium kandid. práce Mrázkové a Kutílkovy Vodohospodářské 

pedologie. 10.3. Předn. ř. I. Eko. Posudek kandidátské práce Mrázkové. U sebe pohovor 

s Jurčou. 

12.3. Celoškolská konference KSČ (dobrá) - předsedou zvolen Komárek. Beseda starého a 

nového výboru v zasedačce rektorátu (dáno 100 Kčs na pohoštění). Schůze katedry - návrhy 

na akademické funkcionáře školy - zaslány děkanství. 14.3. S Hrůzou, Kudrnou, Pavlem 

do Brna - obhajoba doktorátu doc. Zachara, pak beseda u prof. Riedla. 16.3. Lektorský 

posudek příspěvku Gleta pro RV. Dokončen oponentský posudek kandidátské práce 

Mrázkové. Předn. I. Eko. U Káše - Kunz na 1. místě v anketě kandidátů na rektora. Studium 
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habilitační práce Beneše /do 31.3./. 19.3. Kolegium ČSAV (Josefové). 20.3. VR AF - zvolen 

předsedou návrhové komise pro volbu akademických funkcionářů AF. Schváleny návrhy 

na moje jmenování zasloužilým vysokoškolským učitelem (3 hlasy proti) a na udělení zlaté 

medaile VŠZ (3 hlasy proti). 21.3. Konz. DS 1. Eko. MUDr. Kofránek ošetření brady, soluce 

na hlavu. 24.3. V redakci RV odevzdána korektura recenze učebnice Pôdoznalectvo (Bedrna, 

Hraško, Sotáková). Předn. I. Eko. Zkoušky 1 DS a 1 rehabilitovaný - oba neudělali. 25.3. 

Odborná zkouška Kozáka: Kosil, Kupka místo Segeti, Zázvorka, V. Černý. Beseda u mne, 

pokračování u docentů /Jurči a Pavla/. 26.3. Obhajoba doktorské disertační práce Pavla - 

výborný. Mohutná beseda - hlavně Beefeater. Pohovor s Pelíškem o komisi pro projednávání 

zpráv z KPP a VR Expediční skupiny (spolu s Fackem), dohody nedocíleno. V ÚVTI schůze 

RR Rostl. výroby. 28.3. Volal Válek - ve středu k nám přijde prof. Filipovič z Jugoslávie 

(zařídí Jurča). Konz. II. fyto. 30.3. Pořadí MS v hokeji: 1. SSSR, 2. Kanada, 3. ČSSR. 31.3. 

Ve Slezské 7 zasedání I. odboru ČAZ (Hrůza). Dokončen posudek habilitační práce Beneše. 

 

Duben 1969 
1.4. Zkouška 1 rehabilitovaný. Pohovor s Kalendou - přišel si pro posudek Jurči, zaslán 

po něm dopis předsedovi VR ES, že se nezúčastním jednání o KPP do vyřešení kompetence. 

Pročtena zpráva z VV KSČ o novelizaci VŠ zákona. 2.4. Na VV KSČ aktiv akademických 

a stranických funkcionářů - informace o prohlášení předsednictva ÚV KSČ k událostem z 28. 

a 29. března (protisovětské demonstrace po 2 vítězstvích v hokeji nad SSSR ve Stockholmu, 

ponurá nálada jako za okupace /?/). Telefonoval Frolíkovi - Moskvič, který by chtěl Jirka 

Madar, zůstane v provozu (generálka). Příprava stati o půdě pro Jůvu. 4.4. Porada Červenka 

(ČAZ), Němeček, Facek: otázka komise pro oponentské projednávání ZZ z KPP. Pak beseda 

Jurča, Němeček, Facek, Pavel, Valla (vodka) - politika, prestiž pedologie. 5.4. Prostudována 

malá učebnice pedologie Breburdy (Giessen) /pokračování výpisů do 14. dubna/. 10.4. České 

Budějovice - zasedání VR PEF - volba návrhové komise pro volby akad. funkcionářů. 

Problematická habilitace MVDr. Hintnause - moje námitky (16 ku 9). 11.4. Odborná kand. zk. 

Klabzuby. Porada Pavel, Valla, Svoboda - přijetí Poláka Wilka, vyslání Svobody na 

Humboldtovu nadaci, návrh na profesuru Pavla. VR VŠZ. Aktiv studentů v aule - odhlasovali 

si stávku (protest proti omezení tisku, proti Havlínovi aj.). Rektor nesouhlasil. Začala bolest 

pravé nohy v nártu a kloubu (dna?).  

15.4. Porada vedoucích kateder u děkana o studentské stávce: nesouhlas rektora, CZV KSČ i 

ZV ROH. Váša u mne - odřekl oponenturu kandidátské práce Strady (návrh Bechyně, nebo 

Segeťa). Aktiv učitelských sil (vedení AF, výbor ROH a KSČ) ke studentské stávce (znovu si 

ji odhlasovali v aule do čtvrtka večer): jednotné stanovisko proti stávce, distancovat se od ní, 

výuka normální. Bolest nohy trvá. Stávka studentů pokračuje, jinak klid. 17.4. Na katedře - 

návrh na zahájení řízení jmenování doc. Pavla profesorem, projednáno s Kudrnou.  

Gratulováno Kunzovi k 71. výročí narozenin. Pohovor s Jurčou o politické situaci. V ČAZ 

porada u Červenky (Pelíšek, Hrůza, Adamec z ES Brno, Němeček) - vyřešena otázka komise 

pro projednávání ZZ z KPP. Na zasedání ÚV KSČ odstoupil Dubček a za tajemníka ÚV KSČ 

zvolen Husák. Rozrušen obavami, nebudou-li nepokoje. Projev prezidenta Svobody a Husáka. 

Obavy před cestou do Suchdola pro případné nepokoje v Praze. 18.4. Všechno v pořádku, 

stávka studentů skončena. Konz. DS Eko. Studium kandidátské práce Fulajtár. Pravá noha 

v nártu a kloubu silně bolela, chůze obtížná, obklady octanu, Vítkovy prášky. Hele uloženo, 

aby zatelefonovala na školu, aby někdo převzal za mne přednášku. 21.4. Návštěva ing. 

Hudcové - konzultace připomínek k její kandidátské práci. Začat posudek kandidátské práce 

Fulajtára. 22.4. Valné shromáždění členů ČAZ, volby nových řádných členů. Velmi obtížná 

chůze, celý den obklady, Vítkovy prášky, odpoledne Colchicin. Otok a bolest kloubu polevila 

natolik, že jsem se mohl obout. 24.4. V Ruzyni 3 obhajoby kandidatur (Čermák - předsedal, 

Hudcová a Knotková - oponent). Beseda s kandidáty. S Vallou na školu, na fakultě mohutná 
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oslava ukončení studia fytotechniků. U docentů (/pouze Jurča/ Pavel nemocen) neohlášená 

návštěva holandského profesora (přivedl Fábry). 25.4. Konz. DS Eko. Pokračování oslav 

ukončení studia V. ročníku fyto (u Vally, v laboratoři a u mne - s hudbou). 26.4. Dokončení 

posudku kandidátské práce Fulajtára. Lektorský posudek práce Tomáška. 28.4. VR VŠZ: 

volby rektora a prorektorů (rektor neprošel, prorektoři Píč, Korf, Řezníček, Bartoš, Novák - 

zvoleni hladce. Návrhová komise: Vrba, Velda, Fric, Mudřík, stud. Tyl, znova mne žádali, 

abych kandidoval na rektora, odmítl jsem. Vyhledat 2. kandidáta (Píč, Káš, Hron, Vrba). 

Pohovor s Pavlem - volby aj. záležitosti. Vrba, Velda a Fric znovu u mne, abych pohovořil 

s Kášem o možnosti kandidatury na rektora. 30.4. Jednání s Hubáčkem (přijal kandidaturu na 

proděkana AF, Leitgeb odřekl, Váša se ještě rozmyslí. Pohovor s Kášem - nepřijme 

kandidaturu, ani když kandiduje Píč. Chochol sdělí názor studentů. Pohovor s Filipem o jeho 

práci u Flaiga. 

 

Květen 1969 
1.5. V Praze bez průvodu. Dokončen lektorský posudek příspěvku Tomáška. 2.5. Začato 

studium kandidátské práce Kadluse. 4.5. Jednání s kvestorem Urychem a prof. Píčem, bude 

kandidovat i sám. Doc. Velich nepřijal kandidaturu ze zdravotních důvodů. Předn. I. ř. Eko. 

Obhajoba ZZ Hučka. 6.5. VR AF - schválena komise pro jmenování Pavla profesorem. Dvě 

habilitace (Beneš, Koudela), beseda se zpěvy. Neumann - naléhal, abych kandidoval na 

rektora (rozhodně jsem odmítl), návrh na mř. profesuru doc. Vančurové, těžko půjde, 

promluvím s Klečkou. Sazima mi vrátil kandidátskou práci Kadluse, nechce ji oponovat. Stálé 

bolesti obou nohou v nártech a chodidlech, obtížná chůze. V redakci RV - Sovové vrácen 

Tomáškův příspěvek (mapa půdních druhů) s lektorským posudkem. 8.5. Obhajoba 

kandidatur u komise Hrůzy: Šlechta z PEF Č. Budějovice a Slavík (od Kudrny). 11.5. Začata 

stať o půdě pro Jůvu. 12.5. Zasedání VR VŠZ, schválení kandidátky pro volbu rektora: Kunz, 

Píč a pro případ zvolení Píče rektorem návrh na 1. prorektora Hrůza, Pilíšek, Regál. Porada 

s Jurčou a Svobodou - zkoušky z půdoznalství aj. pedagogické záležitosti. 

13.5. U Kudrny - blahopřání k 45. narozeninám. MUDr. Rokos - bolesti nohou, nepovažuje 

za vážné. 15.5. Obhajoba kandidatury Vrat. Nováka (předsedal jsem), pak borovička. 16.5. Ve 

Slezské 7. schůze I. odboru ČAZ. Konz. DS Eko. 19.5. U docentů porada o zkouškách - 

dohoda o před-termínech I. ř. Eko. Předn. I. ř. Eko. Stať o půdoznaleckém průzkumu pro Jůvu 

/do 4.6./. 21.5. Porada Němeček, Jurča: složení půdoznalecké komise ČSAZV. Němečkovi 

dána k prohlédnutí kandidátská práce Kadluse (případně oponentura). 23.5. Mohutná oslava 

Vladimíra. Konz. DS Agro. Příprava posudku Kadlusovy kandidátské práce. 26.5. Zasedání 

rozšířené VR školy - volba rektora ve dvou kolech neúspěšná: 1. kolo Kunz 23, Píč 21. Druhé 

kolo: Kunz 24 pro, 23 proti (nadpoloviční většina 26). Předn. I. ř. Eko. U docentů - seminář 

Pavlův z pedochemie. Dopis Šálymu - posudek k návrhu na profesuru Pavla. 27.5. Káš přijal 

kandidaturu na rektora, nereflektuje na funkci děkana. Jediný kandidát na funkci děkana 

Hron. Zasedání VR AF: volby děkana a čtyř proděkanů: zvoleni Hron - Hubáček, Kratochvíl, 

Fric, Brunclík - řídil jsem volby /v souladu s předcházející anketou ROH a závěrů 

vysokoškolské komise MV KSČ/. Habilitace Volfa, hlasování o čtyřech kandidátech věd. 

Krátké setkání s Kudrnou, neradil by mi kandidovat, ani docenti /Jurča a Pavel/ by 

nedoporučovali. 29.5. Studium nostrifikace Markové (požadavek Leitgeba). S Kudrnou a 

Pavlem taxíkem do Lednice, přijeli na konec zasedání Hlavního výboru SVZLVP. Společná 

večeře, ochutnávání vín a beseda (se zpěvy). Autobusem odjezd na nocleh do Břeclavi. 30.5. 

V Lednici zasedání kolegia ČSAV. Společný oběd v zámecké restauraci (pohoštění rektora 

Vyskota). Odpoledne v Brně ve vinárně na Špilberku (skvělá) na oslavě Veterinárního ústavu 

k udělení Řádu práce. Setkání s Vlčkem (zastupoval ČAZ) - posezení při víně (zpěv, hlavně 

Vlček), doma k jedné hodině. 31.5. Poslech projevů prezidenta Svobody, Husáka a Černíka 

ze zasedání ÚV KSČ v ČKD ve Vysočanech. Celkem návrat ke staré politice KSČ. 
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Červen 1969 
1.6. Dokončeno vyjádření k nostrifikaci kand. diplomu Ing. Karimové-Markové (ze Sofie).  

2.6. Předn. 1. ř. Eko.  Krátká porada o volbě rektora (Regál, Hrůza, Hučko, já). Se Svobodou 

a Jurčou sestaven plán zkoušek.  Hudcová u mne - doporučení do Kanady. 3.6. Kandidátská 

zkouška Šenka /?/, Matuly. Odpočinek u docentů /Pavla a Jurči/ - návštěva Šíbla z Brna. 

Zkoušky - 1. předtermín I. ř. Eko (10). 5.6. Do Č. Budějovic s Vrbou a Vondruškou: VR PEF 

- volby akademických funkcionářů: Neumann (1 hlasem), Votoupal (VVČ), Klesnil (statky). 

Odpoledne beseda u Klesnila. 6.6. U Jurči a Pavla - různé záležitosti katedry, umístění VRA2. 

Konz. DS I. Eko. 8.6. Přehrány 2 partie šachu z novin. Dokončeny posudky 3 diplomových 

prací. Lektorský posudek příspěvku Gleta. Poslední předn. I. ř. Eko. 10.6. VR AF v aule: 

hlasování o medailích (Smolák, Blattný, Balabán, Veselý, J. Svoboda). 3 habilitace: Kraslová, 

Švachula, Kohout. Beseda s docenty. 11.6. Zkoušky I. ř. Eko (10). Plenárka KSČ AF - 

referent Šach z VV (dobré). Pak u Pavla (Svoboda, Stará). 13.6. Poslední konz. DS Agro. 

15.6. Dokončeny výpisy z americké klasifikace půd. 17.6. VR AF - habilitace ing. Žďárského 

z fakulty potravinářské VŠCHT. Schváleny návrhy na jmenování profesorem Pavla a mř. 

prof. Bartoše. Beseda s nimi. 

18.6. V Lanně - volby mř. a řádných členů pro podzimní zasedání ČSAV - dostal jsem 11 

hlasů z 19. 20.6. VR VŠZ volba rektora - Káš 31 hlasů (ze 44 volitelů - můj projev před 

volbou - neúspěch vrhá špatné světlo na školu, dělá starosti VV /vysokoškolskému výboru/ a 

posiluje tendence proti demokratizaci VŠ). /Co následovalo?: s Kášem jednání na komisi MV 

KSČ pro VŠ? Rozhodnuto na OV KSČ Praha 6: za přítomnosti str. výborů ZO KSČ navrženi 

na rektora Píč nebo Ledl. Jílek zásadně proti Píčovi, navržen na rektora Ledl /. 27.5. Káš 

přijal kandidaturu na rektora /28.5. rozhodně odmítl ?/. Schválení návrhů na jmenování Pavla 

řádným prof. a Bartoše mř. prof. S Kášem krátký pohovor o přidělení odborného asistenta 

na katedru - žádný závažnější slib. Poslední konz. DS I. Eko. 23.6. Se Šmerhou a Šatavou 

do Č.B. - předsedal SZZ fyto, vyzkoušeno 8. Posezení s absolventy na škole, pak v klubu. 

24.6. U SZZ mne zastupoval doc. Kolář. Na katedře neslovanských jazyků dán k překladu 

dopis Mückenhausenovi. Na katedře oslava státnice s vyznamenáním Dvořáka, našeho 

pomvěda /pomocná vědecká síla/. Na Stavební fakultě ČVUT obhajoba kandidátské práce 

Mrázkové (moje oponentura), u Kutílka beseda s Mrázkovou. Zpět do Č. Budějovic SZZ - 

vyzkoušeno 8 (celkem 30). S absolventy beseda na škole. Večer zasedání VR PEF - habilitace 

Koníčka z Újezdce. Oslava habilitace v menze, pak v klubu. Dokončení SZZ (6), beseda 

s absolventy. 27.6. V Ruzyni schůze subsekce pro klasifikaci půd společnosti ČSAV. 

Zasedání federální komise ČSAZV pro projednávání zpráv KPP (3 vojenské objekty). Setkání 

s prof. Flaigem u B. Nováka. 30.6. Zkoušky II. řádní fyto a 1 DS I. Eko, ostatní převzal Valla.  

MUDr. Zavadilová, odběr krve pro sedimentaci. Poslední kolaudace závad v novém bytě - 

ústřední topení u mne kape, jedna skříň nezavírá. 

 

Červenec 1969 
1.7. Zk. I. ř. Eko (8). Zkouška II. řádní fyto (reprobantka Dragounová). Studium materiálů 

z ÚVSH /Ústav vědeckých soustav hospodaření/ o využití výsledků KPP. 3.7. Zk. I. řád. Eko 

(s Jurčou a Svobodou). Sezení družstva. Plat na celý měsíc 4365 Kčs. 4.7. Na večeři u Jurčů. 

Přehrány 2 partie šachu z novin. Rozpočet: 2400 Kčs Máře, 360 KSČ a 80 ROH. 6.7. Studium 

Sb. Expediční skupiny. Zkoušky II. řádní fyto (3). 8.7. Zk. I. ř. Eko (se Svobodou). Klečka 

mne žádal, abych do zítřka dodal přehled své publikační činnosti pro návrh dopisujícím 

členem ČSAV. 9.7. Ve Slezské 7 zasedání I. odboru ČAZ: hlavně jednáno o Expediční 

skupině - nakonec hlasování pro její zachování 9, proti 5 (já, Němeček, Neuberg, Baier +1). 

Svobodové nechán lektorský posudek příspěvku Hruška, Daniel a recenze Sb. Expediční 

skupiny. 10.7.  Zk I. ř. Eko s V. Svobodou. U Matějkové na sekretariátě ROH dostal poukaz 

do lázní, vráceny knihy a půjčeny nové. U Káše pohovor o Expediční skupině (souhlasí 
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s mým názorem o její likvidaci) a o poměrech v naší pedologii. Zmínka o možnosti převedení 

prof. Štolce z ÚVSH na školu - těžké, nemáme místa profesorů. Zkoušky II. řádní fyto. 

U Korfa setkání s prof. Alikalfičem - rektorem VŠZ v Sarajevě. 12.7. Začato studium 

kandidátské práce Kuhna /do 23.8./. 14.7. Zk. Eko a Agro (8). Napsáno doporučení pro ÚVTI 

/Ústav vědecko-technických informací/ k publikování studie Leporského o statistickém 

vyhodnocení výsledků půdoznaleckého průzkumu. 17.7. 1 zk. Tupá. V ÚVSH u ing. Bendy - 

beseda k odchodu Špičky do penze. 18.7. Zkoušky II. řádní fyto (s Vallou - celkem 25). 

19.7. Odjezd s manžely Tesařovými přes Kostelec n. Č. l., Kolín, Čáslav, objížďka přes Žleby 

na Podhořany, Chrudim, Vysoké Mýto, Růžový palouček, Litomyšl (před polednem). 

S Tesařovými na obědě u Hvězdy, pak do campu pod Černou horou, ubytovali se v chatě. Pak 

s nimi na plovárně. Intervence MUDr. Prince o přijetí jeho dcery na naši AF nebo PEF (nebo 

i do Budějovic, event. dálkově). 20.7. Bolest nad lopatkou, oběd u Hvězdy s Tesařovými, 

odjeli s Helou a Jirkou do Prahy. 21.7. Přepis zápisů deníku, opakované vysílání přistání 

amerických kosmonautů na Měsíci. U MUDr. Prince pro recepty (Hydrochlorothiazid a 

Dihydralazin reserpin). 23.7. Dopis řediteli Stuchlíkovi - zamítnutí kandidátské práce Kuhna  

/posudek i další dny/. 25.7. Na plovárně pro Mářu s dětmi. 29.7 Pěšky na Černou horu (sám). 

30.7. Odpoledne na Černé hoře se všemi dětmi, tam i zpět pěšky. Na plovárně za Mářou 

s dětmi /i další dny/. Dočetl „Cestu k Adamovi“ i „Přísně tajné“, čtení detektivek. 

 

Srpen 1969 
1.8. Posezení na zahrádce „Za vodou“ (5 Plzní). Zápis deníku. 2.8. Pohovor s ing. Malým 

(původně ing. geometr), který provádí na Litomyšlsku průzkum užité geofyziky (ubytování na 

faře československé církve). 4.8. Autobusem do Prahy, na středisku potvrzení bezinfekčnosti 

pro lázně. Dopis Stodolovi do Českých Budějovic o přijetí M. Princové. Návštěva Váši: 

postgraduální studium Afgánce (z Univerzity 17. listopadu), souhlas můj, ale školitel Pavel 

(Váša s ním projedná). 6.8. Autem se Svobodou do Konst. lázní. Ubytování sám, se Svobodou 

v Jitřence, prohlídka u MUDr. Pokorného. Ráno do vyšetřovny - krev, moč, EKG. Po snídani 

plynové injekce a obvyklé procedury (tělocvik, vodoléčba a uhličitá koupel, iontoforéza, 

masáž aj.). 8.8. Vypůjčeny dva svazky Světových dějin. 9.8. Procházka lesem. Ve Starých 

lázních - posezení do 17 hod. 11.8. Vizita na pokoji (MUDr. Hinzová). Večer kanadský film 

„Čekání na Karolínu“, skvělé fotografie. Studený obklad na pravou nohu. Výměna knihy. 

14.8. Přednáška primáře Boudyše o léčení chorob srdečních a cévních. Po ní pohovor 

s primářem Boudyšem o mém návrhu na zřízení kolonády před hlavní budovou. Velmi uvítal 

návrh a pokusí se o jeho realizaci. Procházka Okrouhlé Hradiště, Poloučany, lázně. V Jitřence 

sezení domácích - manželé Vlkovi a Čadilovi. 16.8. V Tvorbě párek a dvě Plzně. Ve Starých 

lázních četl, černá káva, vodka. 17.8. Blahopřání Jůvovi k 70. výročí narozenin. Ve Starých 

lázních uvnitř (černá káva, 2 vodky). Vizita (tlak 140/70). Namazání nohy Heparoidem. 

Výměna knih. Procházka parkem a okrajem lesa. 20.8. ZZ Pasáka s žádostí o oponenturu do 

10. září /dokončen 11.9./. 22.8. V Jitřence beseda s manžely Vlkovými a Čadilovými. 

23.8. U primáře Boudyše - dal mi preparát z NSR „Veneruton 300“, specialita cévní. 

Dokončen posudek kandidátské práce ing. Khuna. 24.8. V neděli procházka (sám) Nová Ves, 

Poloučany, Okrouhlé Hradiště. Setkání s Korfem, přivedli ho Vlkovi. S nimi na nádraží, Korf 

se hned vracel do Mariánských lázní. 25.8. U primáře Boudyše rozloučení (dal mu 100 Kčs, 

uklízečce 10). Vráceny knihy a obvazový materiál. K Vlkovům - povídání a popíjení jeho 

vína. Dosti unaven spíš po Vlkově víně. Řezáčové v ubytovací kanceláři dáno 50 Kčs. Balení 

na cestu. Oběd, vyzvednuta dávka potravin (masová pomazánka, sekaná, tvarohový moučník). 

26.8. Ke 12té hod. přijel Vaněk, šel na oběd do Jitřenky (nevěděl jsem o tom). Odjezd po 12té 

hod. přes Štipoklasy, zastávka v Loděnici, v 16 hod. doma. Posezení s Jurčou, se Svobodou 

sjednána cesta do Litomyšle. 28.8. Telefonoval Stodola z Č.B. - Princová má přijet 4. září 

k pohovoru. 29.8. Autem (Svoboda) do Litomyšle. S Mářou procházka k Černé hoře, na 
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plovárně pro koupací potřeby. 31.8. Začato studium Leporského ZZ /do 14.9./. V kině 

americký film „Zkrocení zlé ženy“ (Shakespeare) - film výpravný, nevalný. 

 

Září 1969 
1.9. Oponentský posudek ZZ Leporského. 2.9. MUDr. Princ: recepty Hydrochlorothiazid, 

Heparoid, Vítkovy prášky, Locasorfen. Autobusem na Kozlov, pěšky do České Třebové, 

autobusem do Litomyšle. Posudek ZZ Leporského. Studium ZZ Pasáka VÚM /do 11.9./. 

Odpoledne autobusem do Dolního Újezda, procházka od dvora Rovinkou, u Nováčků 

prostějovská režná, pivo, autobusem do Litomyšle. Autobusem do Budislavy, procházka 

lesem a zpět. 9.9. Sám autobusem na Kozlov - pochod Zlatá studánka, Strakov, Černá hora 

(krátký odpočinek), Litomyšl. 11.9. Dokončen posudek ZZ Pasák. S Mářou autobusem do 

Jarošova - túra Vranice, Toulovcovy maštale, Budislav, autobusem do Litomyšle. Autobusem 

Na mandlu, túra do Zhoře, zastávka v hospodě, autobusem do Litomyšle. 14.9. Dokončen 

lektorský posudek článku Leporského. V městě průvod lidovců k 75. výročí založení 

křesťansko-sociálního hnutí. Televize: ČSSR-Maďarsko 3:3. 

15.9. Po obědě přijel Svoboda, cesta až ku Praze v dešti. Hellerové dáno k opsání: posudek 

ZZ Leporského (pro prof. Babičku) a oponentský posudek ZZ Pasáka. Pohovor s Ruprychem 

v záležitosti VRA2, obtíže s opatřením místnosti. Zk. ř. Eko. 17.9. Ve vile Lanna zasedání 

kolegia ČSAV - celkem nevalné (Jůva 70. narozeniny). 18.9. Zk. I. ř. Eko. S Pavlem u Káše - 

místnost pro VRA2. Káš bude jednat s MF, s katedrou zoologie a stavební správou. Návštěva 

doc. Wilka z Wroclavi (Valla, Svoboda, Kozák). Zkoušky II. řádní fyto (já 7, Valla 4). 20.9. 

Dopsán přípis Kadlusovi (zamítnutí kandidátské práce). 23.9. Na škole obhajoby kandidatur 

Beran a Veselý (dobré). Beseda s kandidáty. Zápisy deníku. 25.9. Ve Vinohr. Národním domě 

komise VR VÚM, projednání ZZ Ehrlicha (meliorační stroje), Bretfelda (odvodnění těžkých 

půd), Svobodové (železité sloučeniny v drenážních trubkách) - její kontroverze s prof. Jůvou. 

Zkoušky II. řádní fyto s Vallou. Posudek na profesuru Kutílka, dokončen. 28.9. Zápis deníku. 

Zk I. ř. Eko. 30.9. Přijel kamion s vlekem od Zeisse z Jeny - 14 beden s aparaturou VRA2. 

Jednání se šoféry, zůstanou přes noc (50 Kčs), zítra v 7:30 má přijet parta na složení. 

 

Říjen 1969 
1.10. Skládání beden z Jenny, kamion odjel již ráno. MUDr. Zavadilové dána zpráva z Konst. 

lázní, tlak 135/80. V ÚVTI Slezská - RR Rostl. výroby. Zápis deníku. Příprava stati pro 

Technickou příručku ZN. 3.10. Str. skupina KSČ (příprava posudků Kosil, Duchoň, Pavel). 

Zahájení přednášek II. řádní fyto. Plán přednášek. 6.10. Str. skup. katedry: schváleny návrhy 

stranických posudků na mne, Pavla a Duchoně. Porada s Pavlem a Jurčou o umístění VRA2.  

U rektora Kunze - předal mi zlatou medaili VŠZ „Za zásluhy“. 7.10. Ve spořitelně jednání 

o ztracených vkladních knížkách. V Tuzexu koupen kabát s teplou vložkou (italský 750 Kčs.) 

Dlouhý rozhovor s Mářou o vkladních knížkách. Dán zákaz výplaty na všechny tři vkladní 

knížky do 7. listopadu t. r. Mářa navštívila tetu Šauerovou v nemocnici. 10.10. Beseda u Káše 

k 70. narozeninám Váši - dobrá. Na HV společnosti projednána příprava ustavující schůze. 

12.10. TV Velká pardubická. Pohovor s Ruprychem - jednání a podpisy jeho přípisů. S Jurčou 

a Svobodou program zájezdu ve středu a ve čtvrtek do terénu (záloha 100 Kčs). 15.10. Zájezd 

katedry do terénu: 2 auta – Pavel, Jurča, já, Svoboda, Valla. Stará. V Poříčí nad Sáz. zastávka 

v pískovně - hnědá půda. V Táboře nákup nápojů - přes Veselí do Svobodovy hájovny. 

Řezání dříví, večer u táboráku. 16.10. Odpoledne odjezd do Prahy. 17.10. Přednáška II. řádní 

fyto. Kadlus trvá na obhajobě. Příprava příspěvku do Technické příručky pro zemědělce 

(urgence Rybáček). 20.10 2 zk.- I. ř. Eko, DS II. fyto. 21.10. V ČSAZV dostal zlatou medaili 

„Za zásluhy o výzkum“. Ve Slezské na schůzi I. odboru ČAZ. Odevzdal jsem ing. Dvořákovi 

návrh členů, rámcového programu práce a stanov komise půdoznalecké při I. odboru. 22.10. 

S Damaškou do Č. Krumlova, s Němečkem do Horní Plané. Setkání s plk. Žáčkem, ubytování 
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v hotelu u Lipenské nádrže, večeře a beseda Ilja Doležal, Pelikán. Dopoledne procházka 

v okolí Plané (Sedláček, Žáček). Odpoledne odjezd přes Horní Vltavici, Lenoru, Modravu, 

Kvildu, Srní, Čeňkovu pilu, Sušici, Horažďovice, Březnici, Milín, Dobříš. S Doležalem a 

Žáčkem do Prahy. 24.10. V hotelu Internacionál valné shromáždění Čs. SVZLP. Zk. DS 

(Vinická, podruhé nedostatečná). 25.10 Jednání o VRA2 (Ruprych, Pavel, velké potíže 

s umístěním). 27.10. Pracováno na stati pro Technickou příručku /i další dny/. 29.10. Zk. DS. 

TV projev Husákův v PKOJF. Zápis deníku. S Kadlusem konzultace o jeho kandidátské práci. 

31.10. U docentů s tajemníkem Brožem porada o místnostech pro VRA2, děkan svolá poradu 

tangovaných kateder /moudré rozhodnutí/. Přednáška II. řádní fyto. Sestavení perspektivního 

plánu výzkumu katedry na r. 1971 - 1975. 

 

Listopad 1969 
1.11. Přehrány 2 partie šachu z novin. Zápisy deníku. 3.11. Zkoušky II. řádní fyto. S Hrubým 

pohovor o politické situaci na škole (oprava sběračky). U MUDr. Zavadilové recepty, tlak 

150/90. 4.11. Obhajoby kandidátských disertačních prací (předsedal) - Škoda od Kudrny, 

Strada od Bicana. Ve Slezské RR Rostl. výroby (předsedal za Káše). 6.11. V Savarinu (Klub 

školství ROH) schůze VR Expediční skupiny (pohovor s Pelíškem a Šlajsem). Poslech oslavy 

VŘSR z PKOJF. Na poradě vedoucích kateder o umístění VRA2. Přednáška II. řádní fyto. 

7.11. V nové zasedačce AF posezení k příznivému vyřešení umístění VRA2 ve skleníkovém 

prostoru (zásluhou Duffka - Pavel, Bartoš, Kupka), pak chvíli u mne. 9.11. Prostudován 

Stejskalův příspěvek k „Půdní fond ČSSR“. 10.11. 3 zk. (1 DS Eko, 2 I. ř. Eko - bída). 

Pohovor s Jurčou - záležitost federální komise a VR Exp. skupiny, politická situace na VŠ. 

11.11. S Duchoněm a Jurčou do Ruzyně - obhajoby kandidátských prací Vilímovská 

(předsedal) a Fulajtár (VÚPVR Bratislava). Beseda s kandidáty - dobrá. S Němečkem, 

Fackem a Hraškem projednán Pelíškův návrh na společné schůze federální komise pro 

obhajobu ZZ z KPP a VR Expediční skupiny - nesouhlas.  

12.11. Návštěva Leporského k jeho ZZ o smrčinách. Chvíli u Vally s Jurčou (politická situace 

na škole, potíže). 14.11. Mářiny 60. narozeniny. Přednáška II. řádní fyto. 1 zk. I. ř. Eko. 

16.11. Posudek ZZ Leporského /pokračování další dny/. 18.11. Můj projev k 17. listopadu 

na naší škole pro zaměstnance AF. Obhajoba kandidatury Mutínského (předsedal jsem) - 

mohutná oslava. 19.11. Zasedání kolegia ČSAV a oslava 70. narozenin Klečky. V aule 

pícninářské sympozium k 70. Klečky. 20.11. Pokračování sympozia. Odpoledne rozšířené 

kolegium rektora, pak u Klečky (whisky, borovička). Slavnostní večer. Předn. ř. II. fyto. 

24.11. Žádost o zproštění z funkce vedoucího katedry. Zázvorka na Pankráci - zasazení hodin, 

povídání. 26.11. Na Národní třídě v ČSAV s Klečkou a Jůvou u úřadujícího místopředsedy 

akademie Kožešníka: slíbil, že bude podporovat vydání publikace o půdním fondu. 27.11. 

Obhajoba kandidatury Švihly u komise Hrůzy. Schůze RR Sb. AF. Setkání s Kutílkem - ve 

VR SF schválen návrh na jmenování řádným profesorem. Přednáška II. řádní fyto. 29.11. 

Dokončen posudek ZZ Leporského. Posudek ZZ Leporský (korektura). 

 

Prosinec 1969 
1.12. 3 zk. DS Agro. Dopis Bezdíčkovi ohledně Pasákova doktorátu. S Jurčou o pedologii 

jako výběrovém předmětu. 3.12. Přijímací pohovory do řádných aspirantur (Dvořák pedol., 

Vostál agroch.) - předsedal jsem. Studium „Mikromorfologie půdy“ (Němeček, Sirový). 4.12. 

Bolest nártu pravé nohy celý den. Pavel - potíže s Ruprychem, děkan rozladěn našimi stálými 

žádostmi o peníze a síly. 5.12. Ve VÚM na Zbraslavi slavnostní otevření ústavu - projevy 

Vlček, Stuchlík, Klečka, Hrůza, Hron, Holý, pak beseda. 7.12. Začata úprava Stejskalovy stati 

pro „Půdní fond“. 8.12. S Hrůzou a Dvořákem do VÚM na Zbraslav - ZZ Pasák (moje 

oponentura). VR VŠZ - schválen návrh na mř. profesuru náměstka Hendrycha, habilitace 

Bumerle. Oslava habilitace v TV klubu. Ohlášení nové volby rektora /Káš neschválen - kým ? 
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- VŠK Trávn.?, OV KSČ Praha 6?/. Dokončena úprava Stejskalovy stati. 10.12. S Mašátem 

projednána záležitost VR Exp. skupiny. Matouschovi 360 Kčs členských příspěvků KSČ. 

Politická diskuze s Jurčou a Pavlem. 12.12. V ČSAV u Tomšíkové - podpis kandidátského 

diplomu. Přednáška II. řádní fyto. 2 zk. DS. Pohovor s aspirantem Abidem, s Pavlem - hlavně 

o Ruprychovi. 13.12. Němeček přinesl ZZ o bonitaci, záležitost federální komise. Příprava a 

začátek zprávy o bonitaci /pokračování další dny/. 15.12. Na VR AF habilitace Koubík, 

beseda s habilitantem. 17.12. Odborná zkouška aspirantského minima (můj Abid - slabý, 

Pavlův Jeacub dobrý). Beseda na katedře. 18.12. Obhajoba kandidatury ing. Jařabáče (komise 

Hrůza - VÚM.). 

V Ruzyni VR Ústavu půdoznaleckého - ZZ o metodice bonitace. 19.12. Gratulace Čížkovi - 

kandidatura veřejnou rozpravou. Vaněk nás odveze v úterý do Litomyšle. 21.1. Dokončen 

posudek ZZ bonitace. Vyplněny dotazníky pro spořitelnu (k umoření ztracených knížek). 

Od rána citelná bolest pravé nohy od kyčle po vnitřní straně stehna (při chůzi). Němečkovi 

odevzdán rukopis posudku o bonitaci a povídání o pedologii. Na projednání zprávy o bonitaci 

v ČSAZV jsem se omluvil. Pročteny příspěvky Vaňka a Tomáška pro RV. 23.12. Odjezd do 

Litomyšle s Vaňkem (bolest pravé nohy ve stehně trvá - chůze velmi obtížná, Vaněk hned 

odjel). K Ježíšku dostal stolní lampu, košili, kravatu, kolínskou vodu. Bolest v noze trvá, 

zvlášť silně vystřelovala 25. a 26.12. až do kolena. Chůze velmi obtížná. Zápis deníku. 

Odpoledne přišel MUDr. Princ - ischias - předpis Ketazon, Thiamid, Spasmoveralgin. Bolest 

v noze trvá. Lektorský posudek příspěvku Vaňka pro RV. Bezalkoholní Silvestr v Litomyšli. 

TV do půlnoci (měl jsem chuť na vodku nebo jiný destilát a šampaňské). 

 

Resumé 1969: 
Kandidatury: v příloze. Habilitace: Zvára, Beneš, Koudela, Volf, Kraslová, Švachula, Kohout, 

Žďárský (z VŠCHT), Koníček, Koubík. Doktorát: Myslivec, Zachar, Pavel. Mř. prof. Šály, 

návrh na prof. Pavla a na mř. prof. Bartoše. KPP o. Příbram. Zřízení ČSAZV. Hendrych slíbil 

nákup VRA2. Smrt Palacha (proti vstupu vojsk SSSR). Kolegium TZZ - Klečkův projev k 70. 

naroz. Káše, sympozium. Plenární schůze půdoznalecké sekce SŠPVZ. Anketa ROH k volbě 

akademických funkcionářů. Instalace a uvedení do chodu VRA2. Protisovětská demonstrace 

(po dvou vítězstvích v hokeji nad SSSR). Studentská stávka - nesouhlas rektora, CZV KSČ i ZV 

ROH. Odstoupil Dubček, zvolen Husák. Volby akademických funkcionářů školy: rektor Kunz 

neprošel, zvoleni prorektoři (Píč, Korf, Řezníček, Bartoš, Novák). VR VŠZ - rektor Kunz ve 

dvou kolech neprošel, návrh Káše. AF: děkan Hron, proděkani Hubáček, Kratochvíl, Fric, 

Brunclík. PEF v Č. B.: Neumann (1 hlasem), Votoupal, Klesnil. Volby rektora - Káš 31 hlasů. 

Č. B. SZZ fyto (celkem 30). Návrh na dopisujícího člena ČSAV (na podzim zvolen). Materiály 

z ÚVSH o využití KPP. V I. odboru odhlasováno zachování Expediční skupiny: 9 pro, já + 4 

proti. Přistání amerických kosmonautů na Měsíci. Od 6.8. Konst. lázně. Vyšetření a obvyklé 

procedury, časté vycházky. V Litomyšli rozsáhlé výlety a procházky. Posudky ZZ Leporského 

a Pasáka. V Praze: Kamion s vlekem s VRA2 (13 beden). Potíže s umístěním, vyřešeno díky 

Duffkovi. Plán přednášek. Od Kunze Zlatá medaile VŠZ „Za zásluhy“, v ČSAV zlatá medaile 

„Za zásluhy o výzkum“. 70. narozeniny Váši. Dvořákovi předán návrh členů, plán práce a 

stanov půdoznalecké komise při I. odb. ČSAZV. Valné shromáždění Čs. SVZLP. Plán výzkumu 

katedry na r. 1971 - 1975. 70. narozeniny Klečky - pícninářské sympozium. Řádná 

aspirantura Dvořáka a Vostála. Na Zbraslavi slavnostní otevření VÚM. ZZ o bonitaci na VR 

ÚP a v ČSAZV. Habilitace Koubík. 23.12. do Litomyšle. Bolest v noze trvá. Návštěva MUDr. 

Prince. Bezalkoholní Silvestr - TV do půlnoci. 
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Z deníku z r. 1969 – činnost podle dnů a měsíců: 
Leden: •3. u docentů o pedologii •9. habilit. kom. Píč + 9. s Pavlem o Spol. pro vědy zem. 

•10. s Kalendou záv. zpr. o. Příbram + 10. CZV KSČ •13. ing. Váša z Vodohosp. úst. •14. se 

zástupci voj. lesů a s Damaškou + 14. s Damaškou, Jurčou, Pavlem, aby Pavel šel za předsedu 

VÚP •20. stud. meeting k smrti Palacha •21. u rektora - příprava voleb akad. funkc. •22. 

koleg. ČSAV •23. s Klečkou a Jůvou k materiálu o půdě •24. Mř. VR VŠZ (k pohřbu Palacha) 

+ 24. CZV KSČ •28. Čes. Buděj. - st. záv. zkoušky •29. Kalenda - Mašát - Damaška - závěr. 

zpr. okresů, otázka VR v Exp. skup. + 29. čl. schůze KSČ FA •30. VR FA •31. zased. I. odb. 

ČSAZ 

Únor: •5. Džatko - obhajoba zpráv okresů KPP •6. s Kadlecem a Fricem: připomínkové řízení 

k novele zákona o VŠ + 6. u Klečky: o Stejskalově přísp. •10. s Rybáčkem: metod. přísp. pro 

SZN + 10. skup. KSČ kat. •12. koleg. ČSAV •13. Red. rada RV •14. hlavní výbor Společn. 

pro vědy zem atd. •17. skup. KSČ kat. •19. sympozium k 70. Káše (můj hlavní úvodní projev) 

•20. rehabil. kom. Píč. + 20. schůze kom. VV KSČ •21. Leporský u mne + 21. CZV KSČ •22. 

rozšíř. koleg. rektora k 70. Káše •26. s Jurčou - plen. zased. Půdoznal. sekce + 26. s Jiřím 

Černým - kand. CZV + 26. plenár. schůze Půdoznal.sekce •28. CZV KSČ 

Březen: •3. VR VŠZ •6. Bojňanský - organizace slov. pedologů •10. u Hrůzy: cesta do Brna, 

komise KPP •11. Rybáček - rehabilit. Skládala •12. konference KSČ •17. Herbrych - 

kandidatury pedagogů •19. koleg. ČSAV •20. VR AF •24. v redakci RV •31. I. odb. ČAZ 

Duben: •1. Králová - konz. zprávy Příbram, Kalenda - zál. věd. rady ES •2. aktiv funkc. VV 

KSČ •4. porada Červenka (ČAZ), Němeček, Facek - komise pro obhaj. zpráv z KPP •10. VR 

PEF Čes. Buděj. •14. VR VŠZ aktiv stud. •15. porada ved. kat. u děkana (stud. stávka), aktiv 

učit. sil (totéž) •17. u rektora - o polit. sit. na škole, s Jurčou totéž + 17. porada v ČAZ - 

komise pro obhaj. KPP •18. u Káše s Kacerovským - volby akad. funkc. •22. Valné shrom. 

ČSAZ •25. návštěva holandského profesora •28. VR VŠZ (volby rektora), porada s vol. 

komisí, porada s Pavlem •29. pohovory s kandidáty a schůze návrhové komise (funkc. AF), 

další pohovory o volbách •30. porady o volbách 

Květen: •4. porady a agenda návrh. komise •5. schůze návrh. komise + 5. obhajoba záv. 

zprávy Hučko •6. VR AF •7. Neumann - akad. funkc., zál. Vančurové •8. v redakci RV + 8. 

obhaj. kand. u komise Hrůza (Šlechta, Slavík) •12. VR VŠZ •16. I. odb. ČSAZ •21. porada 

Němeček - Jurča (půdoznal. kom) + 21. Leitgeb - nostrifikace Markové •22. skup. KSČ kat. 

•26. rozšíř. VR VŠZ (volba rekt.) •27. u Káše porada návrhové kom. k volbám. + 27. rozšíř. 

VR AF, volby akad. funkc. a habilit. Volfa (od Jílka) •28. porady k volbě rektora (Píč, Káš, 

Kudrna) •29. - 30. Lednice - hlavní výbor pro vědy zeměděl. atd. (SVZLVP) 

Červen: •2. Hudcová - doporučení do Kanady + 2. porada o volbě rektora •5. VR PEF Č. 

Bud. •10. VR AF (habil. Kraslová, Švachula, Kohout) •11. plenárka KSČ AF •13. Ing. Kofroň 

- umístění •17. VR AF (habil. Ing. Žďárský) •18. Koleg. ČSAV •19. Red. rada RV •20. 

Komárek - k volbám rektora + 20. Stuchlík - oponent. Kuhna + 20. VR VŠZ: volba rektora - 

Káš + 20. u Káše přidělení odb. as. •23. SZZ PEF Č. Bud. •24. obhaj. kand. Mrázkové (na 

stav. fak.- opon.) •25. a 26. SZZ Č. Bud. •27. Subkomise pro klas. půd - Federál. kom. pro 

zprávy KPP (3 vojenské objekty) + 27. návštěva prof. Flaiga 

Červenec: •2. Porada Jurča - Šíbl (sit. v pedol.) •9. I. odbor ČSAZ •10. u Káše: Expediční 

skup., umístění Šolce •11. na rektorátě: s Korfem (návštěva Alikalfiče) •14. návštěva prof. 

Babičky •17. beseda k odchodu Špičky do penze (v ÚSVH - Benda) 

Srpen: •5. Váša u mne: postgrad. stud. Afgánce (Pavel) •27. u Hrůzy - zrušení obhajoby 

Kuhna 

Září: •17. Koleg. ČSAV •18. u Káše s Pavlem: místnosti pro autom. analyzátor + 18. 

návštěva doc. Wilka (Polsko) •25. kom. VR VÚM •29. návštěva Kutílek: předán posudek 

k profesuře 
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Říjen: •2. Red. rada RV •3. skup. KSČ kat. •6. skup. KSČ kat •10. hlavní výbor SVZLVP + 

10. rozšíř. koleg. děkana: Váša 70. nar. •13. u Káše: S Herbrychem - kandid. pedagogů •20. 

stran. skup. kat. •21. ČSAZ (Gorkého nám.): Zlatá medaile (zásluhy o výzkum) •22. I. odb. 

ČSAZ •22. - 23. exkurze do voj. objektů Šumava •24. Val. shrom. SVZLVP •30. návštěva 

Kadluse - k jeho kand. Práci 

Listopad: •5. RR RV •10. s Jurčou: Feder. kom. Exp. skup. •11. porada: Němeček - Facek - 

Hraško Feder. kom. •12. návštěva Leporský + 12. návštěva Dr. Brabce - obhajoba veř. 

rozpravou •17. VR AF a VR VŠZ •18. Aktiv zaměstn. AF k 17. list. (můj projev) •19. Kolek 

ČSAV •20. Pícn. sympos. k 70.Klečky •21. skup. KSČ kat. •24. Rozšíř. koleg. rektora k 70. 

Klečky •25. v ČSAV u ak. Kožešníka (Klečka, Jůva) •27. Red. rada Sbor. AF 

Prosinec: 4.• v redakci RV •5. ve VÚM Zbraslav - slavnostní otevření •8. ve VÚM Zbraslav - 

závěr. zpr. Pasák (oponent) + 8. VR VŠZ - návrh prof. Hendrych, habil. Bumerle •10. 

návštěva Mašáta •12. v ČSAV - podpis diplomu •13. návštěva Němečka (u mne v bytě) zpr. o 

bonitaci •15. VR AF (habil. Koubík) •18. VR ÚP Ruzyně - oponent zprávy o bonitaci •21. 

návštěva Němečka u mne v bytě: dán mu posudek o bonitaci 

 

Posudky – recenze 1969: 

Leden: •4. - 8. recenze Polnohosp. pôdoznalectva •12. Studium záv. zpr. Příbram •17. 

lektorské posudky (6) •21. - 25. opon. pos. okr. Příbram •26. Lektor. posudky výzk. plánu 

VÚVH 

Únor: •2. - 9. pos. přísp. Stejskala pro Rozpravy ČSAV •9. - 16. lektor. pos. pro RV •24. pos. 

kand. práce ing. Královského + 24. pos. kand. práce Mrázkové 

Březen: •9. - 13. pos. kand. práce Mrázkové •15. - 16. lektor. pos. pro RV •17. - 31. posudek 

habil. práce Beneše 

Duben: •19. - 26. posudek kand. práce Fulajtár •27. lektor. pos. pro RV 

Květen: •2. lektor. pos. pro RV •2. - 25. posudek kand. práce Kadluse •31. posudek 

k nostrifikaci CSc. Markové (pokrač.) 

Červen: •1. posudek k nostrifikaci CSc. Markové •7. - 8. posudky diplom. prací •8. lektor. 

pos. pro RV 

Červenec: •6. lektor. pos. pro RV + 6. recenze Sborníku Exp.skup. 

Srpen: •12. - 23. posudek kand. Kuhn (VÚM) 

Září: •31.8. - •5. 9. posudek závěrečné zprávy Leporský •6. - 11. pos. záv. zprávy Pasák •12. - 

14. lektor. pos. čl. Leporský (pro ÚVTI) •15. - 16. Pos. záv. zprávy Leporský •23. doplněk 

lektor. pos. pro RV •27. - 28. pos. k prof. Kutílek •29. pos. záv. zpr. Leporský dokončen •30. 

lekt.pos.pro RV 

Prosinec: •13. - 21. pos. závěr. zpr. o bonitaci •31. lektor. pos. pro RV (Vaněk) 

 

Kandidatury, doktoráty 1969: 

Leden: •15. Obhajoba doktorátu Myslivec •24. Obhaj. kandidatur u komise Hrůzy (Hrádek, 

Knížek) 

Únor: •18. Obhajoba kandid. Ruzyně (Brom, Bezděk, Šilar) •25. Obhaj. kand. škola 

(Pekárek, Kindlmann) •27. Obhaj. kandid. Bretfeld VÚM (oponent) 

Březen: •4. Obhajoba kand.Gábriš (v Brně - oponent) •14. Obhajoba doktorátu Zachara (v 

Brně) •26. Obhajoba doktorátu Pavla 

Duben: •24. Obhajoba kand. v Ruzyni (Čermák, Hudcová, Knotková) 

Květen: •15. Obhajoba kand. Vr. Novák 

Září: •23. Obhajoby kand. škola (Beran, Veselý) 

Listopad: •4. Obhaj. kand. škola (Škoda, Strada od Bicana) •11. Obhaj. kand. Ruzyně 

(Vilímovská, Fulajtár) •18. kand. Mutínský (na VŠZ) •27. Obhajoba kand. u kom. Hrůzy 

(Švihla) 
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Prosinec: •18. Obhaj. kand. u komise Hrůzy - VÚM ing. Jařabáč 

 

Zkrácené výpisy mé činnosti v r. 1969: 

Porady, schůze, návštěvy 

Leden 

Rehabilitační komise Píč, se zástupci vojenských lesů a Damaškou, příprava voleb 

akademických funkcionářů, mř. VR VŠZ (k pohřbu Palacha), Kalenda, Mašát, Damaška ZZ 

okresů - otázka VR Expediční skupiny. 

Únor 

Džatko obhajoba zpráv KPP, připomínkové řízení k novele zákona o VŠ (Kadlec, Fric), 

sympozium k 70. Káše, rehabilitační komise Píč, schůze komise VV KSČ, rozš. KR k 70. 

Káše, s Jurčou - plenární zasedání Půdoznalecké sekce, s Černým - kand. CZV. 

Březen 
Bojňanský - organizace slovenských pedologů, konference KSČ, Herbrych - kandidatury 

pedagogů, kolegium ČSAV, schůze red. komise RV, I. odb. ČSAZ. 

Duben 
Králová - konz. zprávy Příbram, Kalenda - zálež. věd. rady Exp. skupiny, aktiv funkcionářů 

VV KSČ, porada Červenka (ČSAZ), Němeček, Facek - komise pro obhajoby ZZ z KPP, aktiv 

studentů, porada ved. kateder u děkana (stud. stávka), aktiv učit. sil totéž, u rektora o politické 

situaci na škole, s Jurčou totéž, VR VŠZ (volby rektora), porada s volební komisí, s Pavlem, 

funkc. AF, porady o volbách. 

Květen 

Schůze návrhové komise, obhajoba kandidatur u komise Hrůzy (Šlechta, Slavík), Němeček, 

Jurča - půdoznalecká komise, porady k volbě rektora (Píč, Káš, Kudrna), habilitace Volfa, 

Lednice - HV SVZLP. 

Červen 

Hudcová - doporučení do Kanady, porada o volbě rektora, habilitace Kraslová, Švachula, 

Kohout, habil. ing. Žďárský, Stuchlík - oponent. Kuhna, volba rektora - Káš, SZZ Č. 

Budějovice, Federální komise pro zprávy KPP, návštěva prof. Flaiga. 

Červenec 

Porada Jurča, Šíbl - situace v pedologii, I. odbor ČSAZ, s Korfem návštěva Alikalfiče, prof. 

Babička, odchod Špičky do penze, kolegium ČSAV. 

Srpen 

U Hrůzy - zrušení obhajoby Kuhna, Váša u mne - postgraduální studium Afgánce (Pavel). 

Září 

U Káše s Pavlem - místnosti pro VRA2, návštěva doc. Wilka (Polsko), komise VR VÚM, 

Kutílek - předán posudek k profesuře. 

Říjen 

Red. rada Rostl. výroby, Hlavní výbor SVZLP, rozšířené kolegium děkana - Váša 70. naroz., 

ČSAZ - Zlatá medaile (zásluhy o výzkum), Valné shromáždění SVZLP, exkurze do voj. 

objektů Šumava, návštěva Kadluse - k jeho kand. práci. 

Listopad 

S Jurčou - Feder. komise. Exp. skupiny, totéž Němeček, Facek, Hraško, návštěva Leporský, 

dr. Brabec - obhajoba veř. rozpravou, pícninářské sympozium k 70. Klečky, aktiv zaměstn. 

AF k 17. list. (můj projev), Kolegium ČSAV, rozšířené KR k 70. Klečky, Redakční rada Sb. 

AF. 

Prosinec 

Ve VÚM Zbraslav - slavnostní otevření, ZZ Pasák (oponent), habilitace Bumerl, habil. 

Koubík, VR ÚVRV - oponentské zprávy o bonitaci, Němečkovi dán posudek o bonitaci. 
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Aspiranti: 

Atestace Sisák, Gábriš - obhajoba v Brně, odb. kand. zk. Šíša, obhajoba aspir. Tkáče 

(Kudrna), odborná kandidátská zkouška Kozák, odb. zk. Klapzuba (Kešner), Šenk, Matula, u 

zk. z angličtiny aspir. Abida, Baláš (pícninářství), přijímací pohovory aspirantů Dvořák, 

Vostál, písemné práce k odborné zkoušce Abida, odborné kand. zk. Abida a Yeacoba. 

 

Agenda katedry: 

Leden 

Fluorescenční analyzátor (VRA2), se Svobodou zvýšení platu technikům a jejich zařazení, u 

nám. Hendrycha VRA2, se Svobodou, Jurčou a Pavlem zpráva o VVČ katedry, externisti pro 

katedru, schůze katedry. 

Únor 

Hellerová - Svoboda - administrativa katedry, schůze, prohlídka laboratoří v suterénu 

(Ruprych, Kozák), s Jurčou - profesury na katedře, rozpis rozvrhu hodin na letní semestr, u 

rektora VRA2. 

Březen 

Agenda katedry, u Káše VRA2, rozpis konz. pro DS v letním semestru, MDŽ na katedře, 

návrh na mimoř. odměnu Ruprychovi, schůze katedry, se Svobodou - agenda katedry. 

Duben 

Návrh na zvýšení platu Hellerové, Ruprych - VRA2, zálež. katedry (Pavel, Valla, Svoboda), 

agenda katedry, Svoboda - Kudrna návrh na profesuru Pavla. 

Květen 

Agenda (Svoboda, Jurča), inventarizace, porada o předtermínech, otázky ke zkouškám, 

agenda Hellerová, pořádání spisů, porada Jurča, Svoboda. 

Červen 

Zkouška ř. Eko, agenda katedry - porada Jurča, Pavel, zk. ř. Eko, agenda katedry, pořádek ve 

spisech, zk. ř. Agro (20., 30.). 

Červenec 

zk. ř. Eko, 2. zk. ř. Agro, 3. zk. ř. Eko, agenda katedry, 4. a 7. zk. ř. Agro, agenda katedry - 

Hellerová, 8. a 10. zk. ř. Eko, 11. zk. ř. Agro, 14. zk. ř. Agro a Eko, 16. a 18. zk. ř. Agro. 

Září 

Ruprych VRA2 a jiná agenda katedry, 16. a 18. 9 zk. ř. Eko, 19. zk. ř. Agro, 22., 26., 20. a 30. 

zk. ř. Agro a ř. Eko. Přivezli VRA2 z Jenny. 

Říjen 

VRA2, plán přednášek, porada Jurča, Pavel - umístění VRA2, u rektora Zlatá medaile VŠZ, 

Ruprych VRA2, zk. DS a ř. Eko, 15. a 16. exkurze do terénu, zk. ř. a DS, agenda katedry 

(VRA2), porada o umístění VRA2 u děkana, plán výzkumu na 1971-1975. 

Listopad 

Zkoušky, porada o umístění VRA2 (Káš a zástupci kateder), řešení Duffek, zkoušky, agenda 

katedry, Ruprych. Žádost o zproštění funkce vedoucího katedry, agenda katedry. 

Prosinec 

Zkoušky, u Káše síly pro VRA2, Ruprych, Jurča - pedologie ve výběrových přednáškách, 

s Pavlem - potíže s Ruprychem, agenda katedry, s Pavlem o Ruprychovi, agenda katedry. 

 

Různé písemné a studium: 

Leden 

Záznam o Valném shromáždění Slovenské spol. pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a 

potravinářské. Studium zápisu kolegia ČSAV. 18., 19. a 27. revize Drbalových skript, 

přehlídka plánu badatelských úkolů pro koleg. ČSAV, studium návrhu na zřízení sekce 

zemědělské ČSAV. 
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Únor  
Stať pro zprávu CZV (6. a 10.), zpráva o činnosti ÚEB ČSAV (23. a 24.), zpráva o SZZ Č. 

Budějovice. 

Březen 

Stud. mater. pro VR VŠZ, výpisy ze Scheffera, 9. a 10. studium Kutílkovy „Vodohospodářské 

pedologie“, přípisy ing. Mrva, kolegium ČSAV, Bedrna. 

Duben 

Stať o půdě pro Jůvu (materiál pro koleg. ČSAV), 5. až 13. studium Breburdovy 

„Bodenkunde“(výpisy), prostudoval směrnice pro volbu akad. funkcionářů, příprava pro 

návrhovou komisi (volba děkana). 

Květen 

Agenda návrhové komise (2.), 9. a 10. studium materiálů pro VR VŠZ, 11., 17., 18. a 20. stať 

o půdě pro Jůvu, 17. přípisy děkanátu PEF Č. Budějovice, 26. dopis Šálymu, příprava voleb. 

Červen 

Stať o půdě pro Jůvu, recenze příspěvků pro Sb. AF, 14. a 15. studium americké klasifikace, 

22. dopis Mückenhausenovi. 

Červenec 

Přípis Němečkovi - půdoznalecká komise ČAZ (2.), 2. stud. mater. z ÚVSH (výsledky KPP), 

hodnocení SZZ Č. Budějovice, 8. přehled publik. činnosti pro ČSAV, 13. dopis Šálymu - 

posudek návrhu na prof. Pavla, 15. doporučení ÚVTI k publikování přísp. Leporského, jemu 

dopis, 23. dopis Stuchlíkovi - zamítnutí kand. práce Kuhna. 

Srpen 

Dopis Stodolovi do Č. Budějovic (Marcela Princová, 5.), 17. blahopřání prof. Jůvovi k 70. 

naroz., 28. revize úkolů vlastních. 

Září 

20. a 21. dopis Kadlusovi - zamítnutí kand. práce, stať pro příručku SZN. 

Říjen 

Stati pro příručku SZN (2., 7., 11. 14., 18., 19., 27., 28., 29.), 4. návrh posudku na Pavla a 

mne pro str. skup., 11. a 12. výpisy z Geologie, stud. materiálů pro koleg. ČSAV. 

Listopad 
Stati pro příručku SZN (1., 2. a 5. 11.), 6. VR Exp. skupiny, 8. stud „Methods of Soil 

Analysis“, 9. pročtení mater. Stejskala, přípis pro půdozn. kom. Bratislava, projev k 17. 

listopadu. 

Prosinec 

Dopis Bedrnovi (2.), 3., 4. a 7. studium „Mikromorfologie“, úprava Stejskalovy stati pro Jůvu 

(7. a 9. dokončena). 

 

Choroby 1969: 

Leden 
29. bolest svalu pravé ruky (mezi loktem a zápěstím). 

Únor 

Průjem (3.), 6. silná bolest nártu levé nohy, 7. zmírnění, 15. až 27. bolesti v ramenním svalu 

(pálení). 

Březen 

Průjem (žalud. indispozice 27.). 

Duben 

Nárt a kloub pravé nohy - 15., 16. a 17., silnější bolest (18.), 19. obklady, Vítkovy prášky, 20. 

ležel, 21. bolest slábla - obklady. 23. levá noha - kloub u palce zduřelý - bolestivé (Colchicin) 

- polehával, 29. otok pod palcem levé nohy. 

 



http://www.kosil.websnadno.cz  8.2 

15 

 

Květen 

Bolesti nohou v nártech a chodidlech, dtto 13. a 14. u MUDr. Rokosa (nic vážného), vyšetření 

pro lázně, 160/90 - moč silnější zákal. 

Červen 
U Zavadilové pro lázně (145/95). 

Červenec 
Bolesti nohou - na pravém lýtku malá zduřenina (2.), 14. střevní potíže - silná nevolnost. 

Srpen 

U prohlídky při nástupu do Konst. lázní (6.) zjištěno, že na lýtku pravé nohy to byl slabý 

zánět žil. 

Září 

Břišní potíže (po pivu) - 13. a 14., 16. až 21. bolest svalu mezi krkem a ramenem (pálení na 

pravé straně). 

Říjen 

U MUDr. Zavadilové (1.), tlak 135/80. 

Listopad 

U Zavadilové - tl. 150/90 (3.), 12. střevní potíže. 

Prosinec 

Bolest nártu pravé nohy - zvýš. teplota 37,4 °C, 5. obklad. 21. začala bolest ve stehně pravé 

nohy (ischias), léčil v Litomyšli, 22. chůze velmi obtížná. Od 28. 12. v léčení u MUDr. Prince 

do 3.1. 1970. 

 

Dovolené a lázně: 19.7. odjezd do Litomyšle, 4.8. návrat do Prahy, 6.8. odjezd do 

Konstantinových Lázní, 26.8. návrat do Prahy, 29.8. odjezd do Litomyšle, 15.9. návrat do 

Prahy, 23. prosince odjezd do Litomyšle. 


