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1972  /smolný rok/ 

 

Leden 1972 
Nový rok na Žižkově a doma. 2.1. Partie šachu. Přepis telefonů do notýsku. Otráven 

naprostou nechutí a neschopností práce na učebnici. 4.1. Cvičení, zápis deníku. Práce na 

učebnici /pokračování i další dny/. 6.1. Z Literárního fondu 400 Kčs, 900 Kčs za činnost 

v kolegiu ČSAV. Kalenda si vyzvedl materiály z o. Ústí n. L. Aspirant Sisák přinesl svoji 

kandidátskou práci s doklady, projednání oponentů, odevzdáno Šeflové. Posezení katedry 

(koňak, Bols), Sisák předal rukopis ZZ Sotákové. Přednáška II. řádní fyto. Pokračování 

v besedě. 9.1. Práce na učebnici /a další dny/. 13.1. Posudek Dvořákovy písemné práce 

k aspirantskému minimu. TV krasobruslení z Göteborgu - vítěz Nepela. Hellerové dán další 

rukopis učebnice. Pohovor s Pavlem (whisky) - kandidátská práce Eaquba. Přednáška II. řádní 

fyto. 15.1. Cvičení, zápis deníku. 19.1. V Lanně zasedání kolegia ČSAV. Zpráva, že ve 3 hod. 

ráno zemřel Hrůza /Prof. Dr. Ing. Jan Hrůza, CSc., *1906/. Penze 1629 Kčs. 21.1. 1 zk. DS. 

U Knopa schůzka s Kadlusem (řídil proděkan Fric): dohoda, aby předložil přepracovanou 

kandidátskou práci. Atestace aspiranta Dvořáka a Abbida. Schůze katedry - vyzval jsem 

řešitele (Jurču, Pavla, Vallu, Svobodu, Drbala), aby mi příští pátek předložili zprávu o 

postupu prací na svých úkolech. Poslední přednáška II. řádní fyto. Beseda Jurča, Pavel 

(Beefeater). Sestaven výkaz suplovaných přednášek v zimním semestru 1971/72. 23.1. 

Studium a posudek kandidátské práce Eaquba, dokončen a opraven.  24.1. Kremace prof. 

Hrůzy (projevy děkan Hron, předseda I. odb. ČAZ B. Novák, někdo za spolužáky). 

Na kremaci dán Pavlovi posudek kandidátské práce Eaquba a výkaz přednášek II. řádní fyto 

(13 přednášek po 3 hod., celkem 1950 Kčs). 

25.1. Na Gorkého náměstí zasedání Federální komise a VR Expediční skupiny: střídavě 

předsedal s Adamcem a Pelíškem, oponentura o. Ústí n. L. Zasedání I. odboru ČAZ (dobré - 

Benda referát specializace a koncentrace, Vaníček - činnost komise Péče o krajinu.) 27.1. 

Volala Trnková z MŠ: ostrá urgence rukopisu učebnice (označila případ za otřesný). Na 

středisku zvýšený tlak 160/105 (po včerejším rozčilení), předepsány injekce B 12. Schůze 

řešitelů: koord. rada VÚ VI-4-1 (Jurča, Pavel, Drbal, Valla a Svoboda) - vypracována zpráva 

koordinátora. Porada o učebnici a skriptech (do konce března rukopisy - pro skripta). 29.1. 

Posudek kandidátské práce aspiranta Sisáka, školitelský posudek. Cvičil, zápis deníku. Soupis 

literárních pramenů (pro učebnici). Prohlédnuta kandidátská práce ing. Guznara (přípis 

kolegiu ČSAV, že nemohu práci oponovat - nic pedologického), sděleno Kováčikovi.  31.1. 

Telefonováno Trnkové na MŠK, že učebnice vypadne z plánu - vzala na vědomí. 

 

Únor 1972 
1.2. Na sekretariátě kolegia ČSAV vrácena kandidátská práce Guznarova s přípisem. 

Na středisku 2. injekce B 12 /celkem 7/. Prostudován rukopis Leporského, zasílám Němečkovi 

k vyjádření. Lektorský posudek pro RV - dva příspěvky vráceny, nespadají do pedologie a 

1 příspěvek zamítavý. 3.2. Šeflové dán školitelský posudek Sisáka a vrácena jeho kandidátská 

práce. S Kášem pohovor o schůzích redakční rady Rostl. výroby (ve středu mám přednášky). 

Konzultace s Eaqubem o mém posudku. Beseda s Pavlem a Jurčou, převzal jsem od Jurči  

oponenturu o. Domažlice. 5.2. Studována zpráva o. Domažlice. Cvičení, 2 partie šachu. Přepis 

přednášek a schůzí do kalendáře. Studium zprávy o. Domažlice (i další dny). 9.2. Tel. 

Hrušková z kolegia ČSAV - do zítřka /?! / dodat prognózu pedologie do r. 2000, nadiktovala 

mi jakousi osnovu. S ní vypracována prognóza. 10.2. Obhajoba kandidatury Eaquba (výborná, 

velký projev Hronův). Odpoledne beseda u Pavla (whisky, vodka), domů mne odvezl autem 

Kalach.  
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11.2. Ve Vršovicích Slovinská 10 v Ústavu fyziky atmosféry pohovor o naší agrometeorologii 

aj. z historie výzkumu a školy (Veselý, Dubský). Dokončen posudek Domažlice. 13.2. Ze 

zimní olympiády v Sapporo finále hokeje SSSR-ČSSR 5:2 (bronzová medaile). Cvičení, zápis 

deníku. Výpisy pro učebnici. VR VÚM na Mírovém náměstí v Národním domě. Výpisy 

ze Scheffera aj. pro učebnici. 15.2. /Schází zápis deníku. Další záznamy do 14.5. jsou 

strojopisné/. Došlo k těžkému úrazu. 16.2. Ráno telefonovala Mářa  tetě Šauerové na Radlík 

o mém úrazu, ta telefonovala do Krče MUDr. Gottwaldovi (spolužák Sášův), který zavolal 

k nám, abych přijel do Krče. S Mářou taxíkem do nemocnice v Krči - chirurgie pavilon B 4. 

Rentgenem zjištěna tříštivá zlomenina kosti a kloubního krčku mezi ramenem a krkem, těžký 

úraz, nutná operace. Od 16. února na pokoji č. 213, příprava před operací - poranění příliš 

nebolelo. 21.2. Operace po obědě, probudil se v noci (uspání injekcí do žíly). Do 29. února 

v nemocnici se škrobovým obvazem. Žaludeční potíže, naprostá nechuť k jídlu (po injekci 

antibiotik). 29.2. Z nemocnice taxíkem, silné závratě (porušená rovnováha - podle Gottwalda 

v malém mozku ischemické poruchy v souvislosti se sklerózou).  

 

Březen 1972 

Doma ještě do 3.3. - silné žaludeční potíže (křeče), pak zlepšení - možnost jíst. 8.3. Taxíkem 

do Krče k MUDr. Gottwaldovi - sejmut škrobový obvaz a vyjmuty stehy (celkem 

bezbolestné). Rentgen - celkem uspokojivé zahojení. Ruka na šátku. 22.3. Znovu u Gottwalda 

na prohlídce - doporučení na rehabilitaci. 23.3. U MUDr. Václavíka na rehabilitačním 

oddělení III. polikliniky na Antala Staška. Předpis rehabilitace: 3x týdně cvičení. 27.3. V 

pondělí vynechal pro záchvat dny v pravé noze. V polovině dubna u Václavíka na kontrole: 

doporučil vodní vířivku před cvičením. 6. května na další kontrole po skončení prvního 

turnusu patnácti cvičení: Konstatoval určité zlepšení, doporučil soustavné cvičení doma 

s plaváním a předepsal druhý turnus patnácti rehabilitačních cvičení. 3.5. k MUDr. 

Gottwaldovi: kontrola stavu ruky - celkem uspokojivé, mám přijít 28. června.  

V březnu a dubnu pracováno na posudku k návrhu na mř. profesuru Knopa. Četné návštěvy u 

mne: rektor Ledl, Jurča, Pavel (2x), Knop 2x, Kutílek, Hellerová s Haňkovským, aspirant 

Dvořák, Kalenda, Němeček a Hraško. 

 

Duben 1972 
18.4. V úterý poprvé na škole s Mářou. Odborná zkouška aspirantského minima Dvořáka 

(také Rubaie). 25.4. Autem na škole s Mářou (tam /vezl/ Němeček, domů Dvořák). Dopoledne 

oponentem při obhajobě kandidatury Damašky, odpoledne na VR Agronomické fakulty - 

oponentura při projednávání návrhu na mř. profesuru Knopa. 

 

Květen 1972.   
2.5. V Ruzyni sám (autem Kalenda tam i zpět): jako školitel při odborné zkoušce minima 

aspirantů Kalendy a Mašáta. 7.5. Cvičení s Mářou a procházka (mírné bolesti kýly). 

8.5. Odpoledne cvičení s Mářou.  9.5. S Mářou a dětmi na Žižkov. 10.5. Po osmé na 

rehabilitaci bez vířivky (netekla teplá voda), nebyl to znatelný rozdíl. Cvičení s Mářou. Po 

procházce cítil slabé pálení v kýle. 11.5. Koupání. U MUDr. Kruppové: tlak a srdce 

v pořádku, zjištěna slabá kýla v pravém třísle - doporučení na chirurgii v Krči. Začato psaní 

záznamů pro deník. Odpoledne cvičení. 12.5. Po 8. hod. na rehabilitaci bez vířivky. Závod 

míru Berlín-Praha-Varšava - dojezd do Prahy. Špatná organizace - Bartoníček sjel z cesty - 

mohl vyhrát. TV „Má vlast“, zahájení Pražského jara. 13.5. Návštěva Filipa: dlouhý pohovor 

o jeho situaci (tažení Leitgeba, Klímy a Kubisty proti němu). Slíbil jsem pohovořit s Hronem, 

Ledlem a Kudrnou - s Babičkou a Zalabákem o možnosti umístění v Ústavu mikrobiologie 

ČSAV. 
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15.5. Autem (Haňkovský) s Mářou na škole, chvíli u Hellerové a Pavla s aspirantem Abidem 

(část kandidátské práce jsem si vzal k přehlédnutí). Na schůzi agrometeorologické komise 

(dobrá), pak u Kešnera a Coufala - situace na škole. Cestou koupena zdravotní špička (33 

Kčs). Cvičení, zápis deníku. Studium příspěvku Zusky a Tomáška pro Rostl. výrobu. 17.5. Po 

8. hod. na rehabilitaci. Autobusem do nemocnice v Krči u MUDr. Gottwalda - navrhl operaci 

kýly. Pak u primáře Vítkovského - schválil operaci, termín 27. června. Lektorský posudek 

Zuska, Tomášek. 20.5. Cvičení nohou a ruky. Mírná bolest kýly. 21.5. Odpoledne na Žižkově 

(vodka, Bikavér). 23.5. S Mářou na škole (nákup vína 65 Kčs). Oslava Vladimírů na katedře, 

pak u Knopa - Matousch a Zvárová (Č.B.) obhájili kandidatury. Zvára nás odvezl autem 

domů. Indispozice po včerejšku. Rehabilitace, cvičení ruky. Na rehabilitaci (bez vířivky). 

28.5. Připomínky k 1. části kandidátské práce aspiranta Abida /i další dny/. Cvičení ruky. 

30.5. Konz. s aspirantem Abidem u mne v bytě. Na rehabilitaci, při cvičení chvíli pálila kýla. 

Tel. s Knopem ohledně obhajoby Sisáka - může dělat až v říjnu. TV finále PMEZ: Ajax- 

Inter Milán 2:0. 

 

Červen 1972 
1.6. Na poliklinice sjednány termíny vyšetření před operací. Na interně biochemické 

vyšetření, na interní vyšetření, mezi tím u MUDr. Kruppové na EKG a rentgenu plic. 

U Šeflové a Hellerové - návrh na odměnu za dva aspiranty (cca 800 Kčs). Autem Boris domů. 

Pořádek ve spisech. Na rehabilitaci. 5.6. Literární fond 400 Kčs, posudek Knop 540, posudek 

Damaška 315 Kčs. Pročtena práce Stejskala pro nakladatelství Academia a začat posudek /do 

13.6./. U MUDr. Václavíka na kontrole: od poslední návštěvy bez podstatného zlepšení - další 

turnus cvičení (bez vířivky). Bolela kýla. 7.6. Na Gorkého náměstí schůze I. odb. ČAZ. Pak 

schůze pedologické sekce SVZLP - příprava valného shromáždění sekce v Brně. Cvičení 

ruky. U Kruppové tlak 145/90, recepty. 9.6. Začat 3. turnus rehabilitací. Koncept recenze 

rukopisu Stejskala pro ČSAV. Čtena kandidátská práce P. Nováka /do 20.6/. 11.6. Dokončen 

koncept recenze Stejskalova rukopisu. Zápis deníku, šachy. Prostudovány přílohy ke 

kandidátské práci P. Nováka. Autem (Svoboda) na školu. 

15.6. Oslava 74. narozenin: katedra a gratulanti odjinud (Hron, Fric, Kálal, Knop, Dostál aj.). 

Domů autem (Adnan). Na rehabilitaci, cvičení ruky, pořádek ve spisech. Doma oslava 

narozenin (večeře, dvě 0,7 Vavřinecké, jeřabinka). 19.6. Na Interně odběr krve, rehabilitace. 

Dokončen oponentský posudek kandidátské práce P. Nováka. Cvičení nohou i rukou. 22.6. 

Návštěva P. Nováka: převzal posudek se spisy, krátká konzultace. Vyhráli jsme na vkladní 

knížku 2900 Kčs. 23.6. Na středisku u MUDr. Štanglové vyzvednuta karta pro interní 

vyšetření. Na rehabilitaci, v lékárně Properistol, Alnagon, Ophtal. 25.6. Přišli mladí ze 

Žižkova (0,7 Bikavér, 1 l Oran, 0,5 Starka, 1 l piva. 26.6. U MUDr. Butlrové - interní 

vyšetření, rentgen a vyzvednut nález pro nemocnici. Výměna knih. V Krči nedostatek místa, 

návrat domů. Opět marná výprava do nemocnice, mám přijít v pátek (případně zatelefonovat). 

Čtení, cvičení ruky. Jirkovi dáno 5000 Kčs, odvezl Jiříčka. 30.6. Do nemocnice u MUDr. 

Gottwalda, operace kýly může počkat do září /asi to nebylo moudré rozhodnutí/. Vybalení 

věcí z tašky pro nemocnici. Zápis deníku. 

 

Červenec 1972 
1.7. Cvičení ruky, k poledni přišly děti, zlobily. Cvičení, šachy, křížovka. Mářa odjela s dětmi 

autobusem do Litomyšle. 3.7. Ohlášen u MUDr. Václavíka, pak na rehabilitaci /také další 

dny/. Vrátila se Mářa autobusem. Telef. Bradové do Ruzyně - k obhajobám přijdu v září a 

říjnu. 5.7. Na rehabilitaci, u Staré Synalar (30 Kčs). 20 Kčs na dar Kozákovi k svatbě. Beseda. 

K MUDr. Václavíkovi - doporučení k rehabilitaci. Zápis deníku. Autem (Kadlec z rektorátu) 

na školu. Zk. I. ř. Eko (6), 2 DS. 7.7. Jurčovi dány na stůl spisy z ČSAV ohledně zpřesnění 

plánu výzkumu na rok 1973. Beseda, loučení Kozáka před svatbou (žení se v pondělí). 8.7. 
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Odjezd do Litomyšle. V Hradci oběd u Mileny, v 15. hod. v Litomyšli. Mářa na plovárně, já 

doma (cítil kýlu). Studium „Bodenkunde“ Scheffer-Schachtschabel /i po operaci/. Cvičení 

ruky.  

Na středisku: MUDr. Princ na dovolené, sestra Alenka sjednala telef. s primářem Gübnerem, 

abych přišel ve středu po 7 hod. na chirurgii ohledně operace kýly. Zápis deníku. 

10.7. Do nemocnice: příjem na ambulanci na základě dokumentace z Prahy. Umístění na 

pokoji č. 12 s dalšími pěti pacienty (celkem dobrá parta). Oholení operačního pole, koupel, 

rentgen. 13.7. Ráno první na operaci (operoval MUDr. Vojta) v lokální anestézii, dost 

nepříjemné. Po doznění anestézie dost značné bolesti (také v noci). 14.7. Odpoledne přestaly, 

k večeru vstal z postele. Potíže se stolicí. 19.7. Vyjmuty ráno stehy. 20.7. Sanitkou domů. 

Zápisy deníku. 24.7. U MUDr. Vojty sejmuta náplast z jizvy po operaci (dáno 200 Kčs). 

U primáře Lányho sjednána rehabilitace pravé ruky. K MUDr. Princovi do nemocnice na 

rehabilitaci (parafin na pravou lopatku a cvičení - skoro 2 hod.). Cvičení ruky. Zápis deníku, 

přehlídka novin. 

 

Srpen 1972 
Na rehabilitaci /i další dny/. S Mářou ve městě a na hřbitově, Mářa na plovárně /i další dny/. 

3.8. U Slunce 3 Plzně, 1 Griotka. 11.8. U Prince (tlak 170/90, recepty). Četl v parku u 

Loučné. Mářa mrzutá, že pořád spím. Zápis deníku. 13.8. Přijeli mladí z Prahy (s nimi beseda 

- jugosl. vinjak, pak u Slunce a ještě u Věnečků) - značně bujaré. Indispozice po včerejšku, 

v knihovně výměna knih. Babička si opařila nohu hrncem bramborů. V nemocnici na 

rehabilitaci /pokračování do 29.8./, žaludečně střevní indispozice. 16.8. Dopoledne návštěva 

Prince, po prohlídce opařené nohy babičky dal poukaz k převozu na ambulanci chirurgie 

v nemocnici. Babičku ošetřili a s Mářou se vrátila domů. Babička velké bolesti v noze. Přišel 

Princ a nařídil převezení na středisko k převazu (dobře vyřízeno). 17.8. U Slunce 4 Plzně, 

Becherovka. Výměna knih, zápis deníku. Beseda s mladými před Heleniným svátkem. 19.8. 

Citelnější bolest v pravém rameni. Procházka s Mářou: rybník Hluboký - Vlkov - Záhradí - 

Líbánky - Bělidla, autobusem do Litomyšle. Na pedikúře. 22.8. Na rehabilitaci - ukončena 

série 12 kúr. U primáře Lányho dalších 6 rehabilitací. 26.8. TV: zahájení OH v Mnichově 

/olympiáda i další dny/. Rozloučení s mladými (3 0,7 Tramín, 2 0,7 Cabernet, 2 Plisky, (230 

Kčs, Jirka na to 120). Procházka s Mářou - camp Líbánky. 28.8. Zápis deníku, na rehabilitaci. 

TV z OH v Mnichově. U Slunce 2 Plzně. Hoši odjeli do Hradce: Jirka autobusem, Honza na 

kole. Mářa jela s dětmi do Nedošína. 30.8. U Slunce 2 Plzně, Becherovka. Procházka s Mářou 

- Lány, Zaháj. Na Domovní správě žádost o novou nádržku na klozet. TV: Olympijské hry, 

hlavně gymnastika žen. 

 

Září 1972 
1.9. Děti odjely autobusem do Prahy. Na plovárně pro věci. U Slunce setkání s Malochem - 

kamarád Jarkův. 3.9. Ke Slunci (2 Plzně, slivovice - 19 Kčs). Na plovárně slunění (do půl 

těla). „Za vodou“ 3 Plzně. 5.9. Na rehabilitaci, Za vodou 2 Plzně, na plovárně slunění. Dopis 

katedře s přípisem o oponentském řízení VÚ. Dopis Klečkovi (omluva neúčasti na zasedání 

kolegia 6.9. v Bratislavě). U Slunce 2 Plzně. 7.9. Telegram Blattnému k 75. narozeninám. Za 

vodou 2 Plzně. V parku u Loučné posvačil, pak u Slunce 2 Plzně. 9.9. K Vandasovům koupat. 

Hokej SSSR-Kanada profes. 5:3. Četl v parku u Loučné. Pak u Slunce 3 Plzně. Cvičení ruky, 

u Slunce 3 Plzně. TV OH z Mnichova. S Mářou na procházku do Líbánek. Sám na fotbalu 

Litomyšl-Jevíčko 4:2. 11.9. OH - skákání na koni. Ochlazení, zakončení OH. 12.9. Na 

rehabilitaci. Hele telegram k  30. narozeninám. S Mářou procházka - sídliště u Prokopa, pak u 

Slunce 2 Plzně, Becherovka. 13.9. U primáře Lányho rozloučení, krátká zpráva pro MUDr. 

Václavíka. Autobusem s Mářou na Černou horu a zpět. U Slunce beseda s ing. Vlkem 

(5 Plzní, 2 deci Pražského výběru - 27 Kčs). 14.9. U Prince (tlak 158/80). V parku u Loučné 
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svačina, u Slunce 2 Plzně. Svoboda pro mne přijede v úterý 19. t. m. v poledne. Mářa jela se 

Švestkovými na výlet (Kozlov). 17.9. Křížovka, těžkosti zažívací. S Mářou na hřbitově. Za 

vodou 3 Plzně, 4dcl vína, 1 vodka. 19.9. Balení na cestu do Prahy, v 17:15 doma na Žižkově.  

U Hely na Žižkově odevzdány balíky od tchyně Věnečkové, v 18:15 doma na Pankráci. 20.9. 

V Ruzyni 3 obhajoby /CSc?/ - Mouchová, Petříková, Hrdlička. Beseda v Ruzyni, pak 

s Knopem a Pavlem na školu. Beseda s Dvořákem, pozítří se žení. 21.9. V Ruzyni 3 obhajoby 

kand. /?/ (Frančík, Tomaier, Kopecký). Odskok na katedru, vyzvednuty materiály aspiranta 

Abdully a Společnosti VZLP. Večer beseda, minibusem domů (20 Kčs). 22.9. V Nuselské 

radnici na svatbě aspiranta Dvořáka. Obvyklá indispozice po alkoholu a Properistolu. TV: 

hokej SSSR-Kanada 5:4. Zápis deníku, pořádek ve spisech. Cvičení ruky. 25.9. U Kutílka 

schůze výboru pedologické sekce SVZLP (Pelíšek, Kutílek, Sirový) - příprava plenární 

schůze sekce v Brně. Studium kandidátské práce Abdully a posudek školitele. 26.9. Balt 

Orientem do Brna. U Pelíška valné shromáždění Pedologické sekce SVZLP, řídil jsem, znovu 

zvolen předsedou. TV: Sparta-Lutych 4:1. 28.9. U Václavíka předpis další rehabilitace - 

nedoporučil, abych přednášel. Telef. na školu Svobodovi, že nebudu přednášet. U Procházky 

tlak 150/90, předpis léků. TV SSSR-Kanada 5:6. Sílič svalů (32 Kčs). Ošetření břicha. TV. 

30.9. Návštěva Schmidta - intervence v záležitosti jeho dcery, provdané Šimkové: umožnění 

zkoušek po uzavření termínů (za II. roč. ruština, meteorologie, pedologie). ČSSR-Kanada 3:3. 

 

Říjen 1972 
1.10. Ošetření ekzému na břiše Avirilem (zásyp). Dokončen školitelský posudek na  aspiranta 

Abbida. 3.10. Začato studium doktorské disertační práce Jonáše. U MUDr. Přibáňové - nejde 

o ekzém, ale o otevření postoperační jizvy - odkázán na chirurgii. Na chirurgické klinice 

ošetření /bude ještě dlouho zlobit/, pozván na pátek. 5.10. U Staré Synalar (30 Kčs), dán jí 

posudek na Abbida k opsání. Připravit posudek na Jurčův doktorát. S Jurčou a Pavlem na 

rektorátě (trochu whisky). Filip - intervenovat u Zalabáka o přijetí do Mikrobiologického 

ústavu. Na chirurgii ošetření břicha (dobré). Výměna knih. Telef. Jurčovi: opatřit materiály 

pro posudek doktorátu. TV Velká Pardubická. 8.10. Studium Jonášovy doktorské práce. 

Bolest pravé nohy v nártu (Ketazony). Na katedře jen Svoboda (odcházel) a Drbal. 11.10. Na 

děkanátě vyzvednut fascikl Jurčova návrhu na mř. profesuru a Němečkův posudek 

k doktorátu. Obvaz pravé nohy. Na chirurgii oprava připevnění obvazu břicha. 13.10. Na 

chirurgii obnovení obvazu. Přehlídka novin, šachy, křížovka. Rána na břiše silně secernuje, 

obvaz spadl, zásyp Aviril. Zápis deníku. Na chirurgii ošetření břicha a pravé nohy (bércový 

vřídek?). 15.10. Posudek doktorské práce Jurči /i další dny - do 23.10./. Telef. Zalabákovi ve 

věci Filipa - mám mu podat posudek písemně. 18.10. V Lanně kolegium ČSAV: vinařství 

(sýry - Doležálek). Ultrazvuk. Na chirurgii ošetření břicha, noha zahojena. 20.10. Pokrač. pos. 

doktorátu Jurči 22.10. Chvíli prudká bolest (křeč) v nártu levé nohy a závratě při změně 

polohy. Silný zánět víčka na pravém oku. Cvičení nohou a ruky. 23.10. Dokončení posudku 

doktorské disertační práce Jurči. Ultrazvuk, pak na chirurgii. 25.10. U oční lékařky - silný 

zánět víčka pravého oka, na levém oku mírný šedý zákal. Dokončen a zkorigován strojopis 

posudku doktorské práce Jurči. 

U MUDr. Procházkové tlak 180/100! (snad od toho závratě). Recept na Hydrochlorothiazid. 

Návštěva aspiranta Sisáka (slivovice). Vyřízení záležitostí na katedře. 26.10. Obhajoba 

kandidátské práce Sisáka (můj aspirant) - dobrá. Odpoledne obhajoba kandidátské práce 

Abdulaha Khamase Abbida (můj aspirant - slabé). Přijela na školu Mářa. Beseda s aspiranty 

v zasedačce a na katedře. Ultrazvuk a na chirurgii. 28.10. Posudek na ing. Filipa pro 

Zalabáka. Stuchlíkovi - žádost o materiál pro posudek Jonáše. 30.10. Omluva v sekretariátu 

Kudrny na MŠ - nemohu přijít na poradu koordinátorů. Studium elaborátu o vápnění. 

Návštěva Kalendy (2 Bikavéry). Začato studium okr. Svitavy. 31.10. V noci probuzen bolestí 

nártu levé nohy, silně oteklá. Tel. Kutílkovi, že nemohu přijít na schůzi výboru pedologické 
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sekce, sdělil jsem mu, že Čečetka a Němeček přijali referáty. Posudek elaborátu VÚM -

Guspan. 

 

Listopad 1972 
1.11. K oční lékařce pro recept. V lékárně Framykoin, Erevit, na chirurgii převaz - z jizvy 

stále ještě vylézají stehy. Na ultrazvuku, psaní deníku. Od Liter. fondu 400 Kčs. Studium dílčí 

ZZ Pelíška /pokračování další dny/. 3.11. Na chirurgii do Táborské. Na Lišce 2 Plzně. 5.11. 

Pokračování studia ZZ Pelíškovy. 7.11. Rehabilitační cvičení, u oční lékařky. Na středisku 

plno lidí. Cvičení nohou a ruky. TV Hokej ČSSR-Švédsko 10:4. 10.11. Dokončen strojopis 

Pelíškovy ZZ. 11.11. U Pavla projednán přípis Kudrnův k naší zprávě o výzkumném úkolu. 

Beseda s Němečkem a Jurčou. Schůze koordinační rady našeho hlavního úkolu. Projednán a 

schválen zápis připravený Pavlem (Pavel, Jurča, Svoboda, Valla, Drbal), beseda s nimi. 

S Pavlem k Jurčově chatě a k Internacionálu. 13.11. Odeslán balíček babičce k 85. 

narozeninám. Na chirurgii v Táborské - špatně se mi chodilo. Zpráva o úmrtí prof. Stejskala 

/Prof. RNDr. Jan Stejskal, DrSc., *1902/ (telef. Brunclík). Příprava na zítřejší referát k 17. 

listopadu pro III. ročník fyto. Pavlovi předán materiál o výzkumném úkolu. Přesídlen do 

místnosti 217. Autem Duffek domů. 15.11. Návštěva dvou absolventů vybraných stranických 

pracovníků - pozvání na večírek po 10ti letech v pátek v hotelu Internacionál 17.11. v 18 hod. 

Ultrazvuk, do Táborské na chirurgii. Kondolenční dopis pí Stejskalové. 17.11. Dopsán referát 

pro valné shromáždění Čs. SVZLP. V Internacionálu Řezníček, Rybáček, Šmerha, 

Vančurová: nečekaně vřelé přijetí a uznání naší práce s nimi na škole. Zemřel doc. J. Fabián. 

Pokračování studia KPP o. Svitavy /i další dny/. 

20.11. Odjezd autobusu do Liblic - 1. část Valného shromáždění Čs. SVZLP (zprávy, volby) - 

ustavující schůze nového výboru - předsedou zvolen Hron. Referáty můj, Čečetkův a 

Němečkův, diskuze (utkání s Pavlem - vytahuje se). Beseda - Kacerovského pěvecké 

vystoupení, večer doma. Na chirurgii - rána se zavřela. 22.11. V Ruzyni obhajoby kandidatur 

P. Nováka (moje oponentura), Suchánkové a Guznara. Velká beseda, asi po 22. hod. doma. 

Telef. Lhotský, má-li poslat auto, omluvil jsem se. Pořádek ve spisech. 23.11. Začato studium 

a posudek souhrnné zprávy o KPZP z Expediční skupiny. Silná bolest pravé nohy (dna), 

zřejmě následek alkoholu ze středy - působí po 48 hod. Chůze velmi obtížná, nemohl jít na 

chirurgii. Kalenda přinesl mapy o. Svitavy. Do 30.11. potřebuje posudky Svitav i souhrnné 

zprávy. Cvičení nohou, ruky. Pokračování ve studiu závěrečných zpráv KPZP krajů a celé 

ČSR. 26.11. Rána na břiše znovu secernuje. 27.11. Ve Vinohr. Národním domě zasedání VR 

VÚM - moje oponentura Guspanova elaborátu. Na chirurgii další ošetření rány na břiše. 

29.11. Cvičení nohou a ruky. Dokončení posudku zprávy o KPZP okresu Svitavy. Strojopis 

zprávy, chirurgie.  

  

Prosinec 1972 
1.12. Posudek ZZ Pasákovy /pokračování další dny/ - velmi obtížné. Kalenda převzal posudek 

o. Svitavy a závěrečné zprávy. Podepsány atestační listy Kalendy a Mašáta. 4.12. Cvičení. 

Dokončen strojopis posudku ZZ Pasáka a zkorigován. Dvořák přinesl poštu, posudek na Jurču 

k doktorátu k podpisu. Telef. s Knopem ohledně dodání posudku stát. statku Dolní Počernice - 

zařídí potřebné. U MUDr. Procházky tlak 165/85, recepty. Na chirurgii ošetření. Zápis 

deníku. 6.12. Začato čtení studie Dolní Počernice. Čtení ZZ chemických vlastností hnědých 

půd Němeček - Kulíková a začat posudek. 7.12. Ve Slovanském domě zasedání Federální 

komise a VR ÚPZP - moje dvě oponentury (Svitavy a Kalendova ZZ ÚPZP krajů a ČSR). 

Přípitek k ukončení KPP. Velké uznání a vzájemné děkování (Němeček Šlajsovi!). Beseda při 

Tramínu, před 18. h. doma. Na chirurgii. Dokončen posudek ZZ Němeček - Kulíková. 9.12. 

Začato čtení ZZ Půdní mapa Středočeského kraje, posudek. Čtení ZZ Němečka: soustava 

půdně ekonomických jednotek pro bonitaci. Na chirurgii ošetření (MUDr. Výborný). 
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Strojopis ZZ Němečka a ZZ Zuska - Vlach „Půdní mapa Středočeského kraje“ a zkorigován. 

ZZ Kulíková - Němeček. 13.12. Zemřela babička v Litomyšli. Telegram Mileně a telef. 

rozhovor s ní. Hela chce jet také na pohřeb. Krištoufková přinesla k podpisu smlouvu o dílu 

pro mne.  

14.12. Rychlíkem do Brna (Mářa vystoupila v Chocni): obhajoba ZZ Pelíška (oponenti Šály a 

já), odpovědi slabé, nakonec schváleno. S Lhotským u asist. Grundy (trochu slivovice). 

V Praze po 21. hod. 15.12. V Ruzyni obhajoba tří ZZ. Moje oponentura mapy Středočeského 

kraje, vyjasnění mých připomínek, schváleno. Odpoledne beseda u Němečka. Večeře 

Na Lišce, 2 Plzně. U Výborného - rána je zacelená, možno se koupat. 17.12. Nový posudek 

ZZ „Půdní mapa Středočeského kraje“. Posudek „Studie stát. statku Dol. Počernice. 18.12. 

1200 Kčs vánoční příspěvek z Literárního fondu. Jizva na břiše se znovu otevřela, na chirurgii 

ošetření rány. Telefonoval Švestka o situaci v Litomyšli. 19.12. Na chirurgii ošetření. Ve 

Vinohr. Národním domě zasedání vědecké rady VÚM (moje oponentura dílčí ZZ Pasáka). 

Oběd v Hlavovce: Jonáš (platil za všechny), Semotán, Dimitrovský. Přišel ke mně Jonáš a 

přinesl Vat 69 a karton Pell Mell. 20.12. V Lanně zasedání vědeckého kolegia TZZ ČSAV. 

Přijela Mářa z Litomyšle, vybalování zásob potravin, které měla babička v Litomyšli (mouka, 

cukr, konzervy atd.). 21.12. Na škole schůze HV Čs. SVZLP. Dar od ROH (Cinzano aj.). 

Beseda na katedře dost otravná, Šimek, Pavlovy řeči - protivný. 22.12. Na chirurgii MUDr. 

Výborný vytáhl 1 steh (20 amerik). Koupen budíček pro děti (95 Kčs), Máři dáno 500 Kčs na 

dárek pro ni. 24.12. Cvičení nohou i ruky. Zápis deníku. Telef. Jurčovi. S Mářou na Žižkov. 

Od Máři dostal sifonovou láhev na přípravu sodovky. Zůstali s Mářou přes noc na Žižkově. 

25.12. Mářa odjela po večeři na Pankrác. 26.12. S dětmi na Pankrác. Dokončen posudek 

Horní Počernice. Z ČSAV přišlo 1350 Kčs za koordinaci výzkumného úkolu (asi omylem, 

dostal jsem stejný obnos za totéž ze školy). 28.12. Na škole u Pavla beseda: Jurča, Stará, 

Krištoufková - pak Zedníček, Spálenka, Hellerová. Na rektorátě gratulace rektorovi. Posudek 

doktorátu Jonáše. 31.12. Na Žižkově odpoledne vypita Stárka, pak čtyři 0,7 červeného, 1 sov. 

Šampaňské. Konec roku 1972 u mladých. 

 

Resumé 1972: 
Oponentura KPP o. Ústí n. L. TV krasobruslení - vítěz Nepela. Zemřel Hrůza. Trnková z MŠ - 

ostrá urgence rukopisu učebnice - vypadne z plánu, vzala na vědomí. Zpráva koordinátora 

VÚ VI-4-1. Hrušková z kolegia ČSAV - do zítřka (!) dodat prognózu pedologie do r. 2000. 

Obhajoba kandidatury Eaquba (výborná). 15.2. schází zápis deníku - těžký úraz. 16.2. do 

Krče na chirurgii (MUDr. Gottwald) - tříštivá zlomenina kosti a kloubního krčku mezi 

ramenem a krkem, nutná operace. Do 29.2. v nemocnici se škrobovým obvazem. Silné závratě. 

8.3. sejmut škrobový obvaz, vyndány stehy - šátek. Na rehabilitace - 3x týdně cvičení u MUDr. 

Václavíka - doporučil vodní vířivku před cvičením. Záchvat dny v pravé noze. 18.4. poprvé na 

škole. Obhajoba kandidatury Damašky, na VR AF projednán návrh na mř. profesora Knopa. 

Gottwald navrhl operaci kýly. Oslava Vladimírů a kandidatur Matousche a Zvárové. 

Sjednány termíny předoperačního vyšetření. U Václavíka předepsán 3. turnus rehabilitací. 

Na katedře - oslava 74. naroz., doma pokračování. Dvojí marná výprava do nemocnice - 

nedostatek místa. MUDr. Gottwald - operace kýly může počkat do září. Odjezd do Litomyšle, 

Mářa na plovárně, já doma (cítil kýlu). 12.7. Příjem na ambulanci (na dokumentaci z Prahy), 

13.7. operace, 19.7. vyjmuty stehy /ne všechny/, 20.7. domů, 24.7. sejmuta náplast z jizvy. 

Procházka rybník Hluboký, Vlkov, Záhraď, Líbánky, Bělidla, autobusem domů. 

19.9. Se Svobodou do Prahy. V Ruzyni obhajoby ZZ - Mouchová, Petříková, Hudlička, 

Frančík, Tomajer, Kopecký. U Pelíška valné shromáždění Pedologické sekce SVZLP, znovu 

zvolen předsedou. Opakované ošetření jizvy, stále z ní vylézají stehy. Studium doktorských 

prací F. Jonáše a Jurči. Kandidatura Sisáka a Abbida. KPP o Svitavy. Úmrtí prof. Stejskala. 

V Liblicích valné shromáždění Čs. SVZLP (referát můj, Čečetky a Němečka). Předsedou 
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zvolen Hron. Kandidatury P. Nováka, Suchánkové, Gunara. Silná bolest pravé nohy (dna), 

rána opět secernuje. Zasedání Federální komise a VR ÚPZP - moje dvě oponentury - Svitavy 

a Kalendova ZZ KPZP krajů a ČSR. V Brně obhajoba ZZ Pelíška. U Výborného - rána je 

zacelená, možno se koupat, ale znovu se otevřela. Rodinný Silvestr na Žižkově. 

 

 

 

V srpnu 1972 předložil rektor Ledl návrh na zvolení Prof. Pavla členem korespondentem 

ČSAV. V příloze k roku 1972 uvádím jeho znění: 

 

 

Návrh pro zvolení Prof. Ing. Dr. L.  P a v l a,  DrSc. členem korespondentem ČSAV 

 

Prof. Ing. Dr. Lubomír Pavel, DrSc. naroz. 16. července 1927, řádný profesor, vedoucí 

katedry půdoznalství, proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost AF pochází z učitelské 

rodiny. Po absolvování reálného gymnázia v Kutné hoře v r. 1946 studoval na ČVUT v Praze. 

Vysokou školu zemědělskou absolvoval v r. 1952. V r. 1953 získal akademický titul doktora 

technických věd v oboru půdoznalství. V roce 1959 obhájil habilitační práci z téhož oboru. 

V r. 1963 byl jmenován a ustanoven docentem na katedře půdoznalství AF VŠZ v Praze. 

V r. 1969 obhájil doktorskou disertační práci a byla mu udělena vědecká hodnost doktora 

zemědělsko lesnických věd. V r. 1970 byl jmenován a ustanoven řádným profesorem a 

vedoucím katedry půdoznalství AF VŠZ v Praze. Na katedře půdoznalství pracuje Prof. Pavel 

s přestávkami od 1. ledna 1951, kdy nastoupil jako asistent, v r. 1953 jako odborný asistent. 

V r. 1960 byl vyslán PZO Polytechna jako expert do Iráku, kde pracoval jako docent na 

Bagdádské univerzitě do r. 1963. V r. 1964 byl vyslán Stáním výborem pro technickou pomoc 

do organizace UNESCO, pro niž pracoval tři roky. V letech 1964-1966 jako expert pro půdy 

aridních oblastí v Ústavu pro výzkum aridní zóny v Iráku. V roce 1966-67 byl jednak 

konzultantem v sekretariátu UNESCO v Paříži, konzultantem projektu v Tunisu, v Káhiře a 

Alexandrii, jednak ředitelem projektu Program OSN pro rozvoj v „Ústavu pro výzkum 

přírodních zdrojů“ v Iráku. Pro tento projekt vykonal krátkodobou konzultantskou misi 

i v roce 1971. 

Vlastní vědecká práce prof. Pavla v půdoznalství je zaměřena zejména na otázky: půdní jílové 

minerály, vznik, tvorba, rozšíření, metody identifikace. - Půdní organické sloučeniny, 

separace, stanovení, frakcionace, vlastnosti, komplexy s kovy. - Vlastnosti, chování, interakce 

půdních minerálních a organických koloidů. - Sorpce a desorpce, difúze iontů v půdách, jejich 

selektivní a specifická sorpce. - Moderní půdní analytika, zvláště rentgenová difrakce a 

fluorescenční spektrometrie, termoanalýza, oscilometrie, spektrografie apod. Publikoval 45 

prací z výše zmíněných oborů a vypracoval řadu technických a konzultačních zpráv pro 

UNESCO. Je členem VR AF VŠZ v Praze, půdoznaleckého ústavu ČAZ v Praze Ruzyni, 

Ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín v Bratislavě, Expediční skupiny pro průzkum půd 

ČAZ. Oponuje dílčí a závěrečné zprávy výzkumných úkolů, kandidátských disertačních prací, 

habilitačních a doktorských disertačních prací. Je členem v oponentních radách výzkumných 

úkolů, v komisi pro obhajoby kandidátských prací oboru 0802 na VŠZ v Praze a 0801 

v ČSAV. Účastní se mezinárodních, regionálních a národních kongresů, konferencí, sympozií 

a seminářů. 

Po založení Československé společnosti pro vědy zemědělské, lesnické a potravinářské při 

ČSAV v r. 1967 je členem Hlavního výboru a vědeckým tajemníkem této společnosti, řízené 

Vědeckým kolegiem teoretických základů zemědělství při ČSAV. Po pracovní stránce je 

výkonný a iniciativní, vytrvalý. Charakterově je přímý, otevřený, kritický a přístupný kritice 

vlastních chyb a nedostatků. Má dobré předpoklady k vědecko-výzkumné, pedagogicko- 
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výchovné, organizační i veřejně prospěšné práci. Na všech těchto úsecích dosáhl již řady 

vynikajících úspěchů uznávaných i mezinárodně. Proto doporučuji, aby Prof. Pavel byl 

zařazen mezi kandidáty pro zvolení členem korespondentem ČSAV. /Pozn.: nebylo 

realizováno./  

 


