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Leden 1976 
1.1. Nový rok: čtvrtek - bolest v koleně a nártu znatelně polevila, zalehnutí levého ucha trvá. 

K obědu přišli mladí ze Žižkova (husa), s nimi beseda (Vignac, Cabernet) do 19:45. Hele 

dáno 200 Kčs. Televize (Rusalka). Četl do 23 hodin. 2.1. Přestal brát Oxymykoin k vůli 

žaludku. Celý den četl a televize. 3.1. Zápisy deníku. Přepis záznamů do kalendáříku. 

Telefonoval Řechka - sdělil, že zemřel Bohuš Hampl (29.12.1975). Na Lišce 2 Plzně. 

5.1. Volal MUDr. Václavíkovi - mám si přinést nové doporučení od praktické lékařky. 

Lektorské posudky pro redakci Rostl. výroby  /do 11.1. /. 6.1. U MUDr. Malčíka ošetření 

ucha (Otosporin). V samoobsluze Starku aj. Zápis deníku. 7.1. Po 7:30 autobusem 193, el. 18, 

autobusem 147 na školu (v 9:15). Do 12:45 projednání závěrečných zpráv Jurča, Pavel a 

Valla (předseda doc. Dvořák - dobře vedeno). Beseda u Jurči: Pavel, Knop, Pospíšil, 

Němeček. Nepomohli mi doplnit závěrečnou zprávu (náklady na výzkum). 11.1. V noci déšť 

a silný vítr (přechod fronty), dopol. zataženo a déšť, odpol. déšť ustal, oblačno, čerstvý - silný 

JZ-SZ, 759, 3, 8°C. 14:30-17 h. dokončeny lektor. posudky pro RV a zpráva o výchově 

aspirantů pro kolegium ČSAV. 12.1. Dostal 864 Kčs z Nakladatelství Academia za vědeckou 

redakci knihy „Půdní fond“. 13.1. Dokončen strojopis lektorských posudků pro RV a 

připraveny k odeslání. Pořádek ve spisech (likvidace starých). 14.1. Na stroji psány zprávy o 

zhodnocení vědecké výchovy pro kolegium. Mářa na středisku pro recepty (MUDr. Příhodová 

odešla na mateřskou dovolenou). Odpoledne zesilující bolest levého kolena, večer už silná 

(obklad). K 20. hod. na návštěvu mladí ze Žižkova - beseda do 23:15 (Starka, Cabernet).  

15.1. Bolest levého kolena – nemohl jít na kolegium, poslal tam Mářu se zprávami o 

hodnocení výchovy - dala Klečkovi. Mářa odpoledne na středisku k Štanglové pro recepty, na 

poště, v knihovně, v lékárně. 16.1. Silná bolest levého kolena trvá, bral Metindol. 19.1. Tel. 

na středisko, aby přišla doktorka - po obědě návštěva nové lékařky: předepsán Indren, mast na 

obklady a injekce Intrajodinu. Odpoledne návštěva /zdrav. sestry/ Štanglové: injekce 

Intrajodinu /ty opakovaně do 16.3. /. Čtení, televize. Silná bolest levého kolena – obklad 

s mastí. 20.1. Bolest kolena značně polevila. Většinou četl, nechuť k práci. Penze 1829 Kčs. 

21.1. Stav kolena jako včera, celková indispozice (nechuť k jídlu). Injekce Intrajodinu 

(Štanglová u mne) – po ní značná reakce (bolestivost v místě vpichu a v celé levé noze – asi 

dvě hodiny trvání). Četl, ležel. Od 15:15 do 17:15 lektorské posudky pro RV. Návštěva Jirky 

Lněničky Ing. (na televizi) do 20 h. Zábal levého kolena s mastí. Do 23:15 četl. 

22.1. Další zmírnění bolesti, silná rýma. Lektorský posudek pro Rostl. výrobu. Odpoledne 

studoval Tomáškův příspěvek. Večer telef. dohoda s Tomáškem, béře příspěvek zpět. 23.1. 

Mářa odeslala 2 příspěvky do RV s lektorskými posudky. Po obědě přišla Štanglová dát mi 

injekci, tentokrát bez nepříjemné reakce. 24.1. Sobota: vstal k 10. h., přišla k nám Katka, 

zůstala přes noc. Telefonoval Řechka: sdělil jsem, že nepřijdu. 26.1. Máře 100 Kčs (pro tetu 

/Radlík/ za bony). Na středisku u MUDr. Labské: tlak 140/90, injekce Intrajodinu. Telef. 

Valla ohledně Pedologické sekce. Telef. Kutílkovi - přijde ve čtvrtek odpoledne. 27.1. Citelné 

bolesti nártů a chodidel obou nohou, chůze ztížená. Většinou polehával, četl. Výměna pásky 

na stroji a baterek v tranzistoru. 28.1. Koncept dopisu Kudrnovi. Na středisku injekce 

Intrajodinu, potvrzení lékařky o artróze. 29.1. Na stroji opsán dopis Kudrnovi a dopis Federál. 

minist. zeměděl. a výživy: odmítnutí žádosti o posudek na Guspána (k zařazení do stupně 

vedoucího vědeckého pracovníka). Oba dopisy odeslány doporučeně (Mářou). Příprava na 

schůzku s Kutílkem. Koncept dopisu Zacharovi k recenzi rukopisu „Ochrana krajiny atd.“. 

Návštěva Kutílka: dohoda o složení výboru půdoznalecké sekce a svolání schůze výboru a 

valného shromáždění sekce (1. a 30.3.). 30.1. Odeslány dopisy Zacharovi a dr. Šimečkovi 

(nakladatelství Academia) o recenzi „Ochrany krajiny“. 31.1. Sobota: zataženo nízkou oblač., 

mírný - čerstvý SV-V, 760, -10, 0°C. Odpoledne do Plzeňského dvora (Řechka, Káš) - 

4 Plzně, vodka. 
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Únor 1976 
2.2. Do střediska: injekce Intrajodin (dost citlivá reakce). Začato studium a posudek doktorské 

práce Němečka /do 29.2./. 5.2. V ČSAV zasedání Rady stěžejního úkolu VI-4-1, předseda 

akad. Kudrna (oponenti Němeček, Hraško) a ZZ tří hlavních úkolů. Všecko dobře dopadlo. 

Neshody mezi Helou a Jirkou Věnečkem – Hela by chtěla studovat práva. 6.2. Mářa do 

ČSAV pro vestu (včera jsem ji tam zapomněl). Odpoledne na injekci. 9.2. Telefonovala 

Milena z Hradce, že Honza si zlomil při lyžování nohu (v nemocnici v Trutnově). 10.2. Od 

14:30 do 16:30: vyjádření k doktorátu Ing. Lhotského (pro Klečku - kolegium). Vyplněn 

osobní dotazník pro kolegium. 12.2. V 8 hod. z domova autobusem na Letnou, pěšky do vily 

Lanna – zasedání kolegia ČSAV - odevzdán dotazník (tajemnici) a vyjádření k doktorátu 

Lhotského (projednán). 13.2. Pořádek ve spisech půdoznalecké sekce SVZLP. 14.2. Telef. 

teta z Radlíku: její slečna si zlomila ruku v zápěstí. 18.2. Telefonoval na studijní oddělení 

děkanátu právnické fakulty o informace o dálkovém studiu Hely. 20.2. Ochutnání kmínky 

Kord (přinesla Mářa z Tuzexu). Pokračování posudku doktorátu Němeček. Přišla Katka, 

zůstala na noc. 21.2. Sobota: přehlídka novin, křížovka, zápis deníku. Do Plzeňského dvora: 

Řechka, Káš (77. narozeniny), Michal, Hovorka (3 Plzně 15 Kčs, vodka platil Káš), domů 

v 19:30. 22.2. Neděle: pokrač. posudku Němeček. Oběd, zápis deníku, Katka odešla k 14:30. 

Ležel, četl - žaludeční a střevní indispozice.  

23.2. Citelnější bolest levého kolena a pravého nártu. Mářa jela na Radlík. Ve středisku: 

injekce Intrajodinu. Prof. Pavel plicní infarkt. 28.2. Dokončen strojopis posudku doktorátu 

Němečka (19½ stran). Návštěva Hely, povídání. K 15:15 autobusem 134 na Letnou - do 

Plzeňského dvora (Řechka, Káš, Michal, Hovorka) - 3 Plzně (15 Kčs). V 18:15 elektr. 18 a 

autobusem 193 – doma v 19:25. 29.2. Neděle: dopol. zamlženo, postupné vyjasnění, slunečno, 

774, -3, 8°C. Křížovky, oběd. Střevní potíže po dvou Properistolech. Zápis deníku, 16:45-

18:15 korektura strojopisu posudku doktorské práce Němečka. 

 

Březen 1976 
1.3. Na Karlově náměstí schůze výboru Půdoznalecké sekce SVZLP (Kutílek, Sirový, Jurča, 

Houba, Pelíšek, pí Stará) - porada o sestavě nového výboru. Pelíšek zle kritizoval knihu 

„Půdní fond“. Beseda (domácí gin - dobrý). Ve 14 h. domů. Začato studium kandidátské 

práce Juráni - slabá - do 15:15 (asi ¾ hodiny). Přišel Ing. Lněnička na televizi (hokej 

Pardubice-Jihlava 2:3). 3.3. Jasno, slunečno, mírný - čerstvý SZ, 774, -2, 6°C. Probudil se 

v 6:30, pospával, Mářa šla v 7 h. pro kuřata. Snídaně, četl (Picasso), asi ¾ hod. studium kand. 

práce Juráni. Kmínka, zápis deníku. Do střediska: (dlouho čekal - dva obvody pohromadě): 

injekce Intrajodinu (poslední), tlak 175/100, k vyšetření na diabetickou stanici (Spořilov), 

doporučení k MUDr. Václavíkovi. 4.3. Zápis deníku, pokračování kand. práce Juráni. Telef. 

Řechka: 1. března zemřel prof. Myslivec. 5.3. Tel. rozhovor s Damaškou o práci Jurániho - 

stejný názor na slabost práce. 6.3. Snídaně, přehlídka novin, křížovka, zápis deníku. V 9:45 

začat rukopis posudku kand. práce Juráni, v 11:45 Němeček u mne: odnesl si doktor. práci 

s doklady a posudek. K 15:15 do Plzeňského dvora (velký nával před zápasem na Spartě, 

Řechka, Káš, Hovorka, tři Plzně – do 18:30). Čekal marně na elektriku, velké návaly po 

zápase na Spartě – taxíkem na Žižkov – u Hely večeře, televize, do 24 h. do postele (na gauči 

v předním pokoji). 7.3. Pokračování posudku kandidátské práce Juráni - svízelná situace, 

nejraději bych zamítl. 8.3. Oslava MDŽ na katedře (u geologů), slabší účast - jen víno. 

K 18:30 autobus 147, el. 18 a autobus 193 - domů  v 19:40. 

9.3. Depresivní nálada, nechuť k jídlu, nepracoval, polehával, četl. Tel. do Diabetického 

dispenzáře - pokyny pro vyšetření. 11.3. Nesnídal - v diabetické poradně (Spořilov, Husická): 

přihlášení u sestry, odběr krve (jen z prstu), zkouška moče (přinesené), zpět k sestře 

k vyplnění karty, do 7:30 hotovo. Pak na Olbrachtovu - do rehabilitačního oddělení: přihláška 

k MUDr. Václavíkovi na 26. 3., pěšky domů. Telef. omluven Klečkovi na kolegium. 
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12.3. V diabetické poradně u MUDr. Dolejší - včerejší zkoušky negativní, jen bílkovina 

v moči, ještě glykemickou křivku, objednán na 16. dubna a 20.4. k MUDr. Dolejší. V 15:15-

15:45 dokončení posudku Juráni (urgovala Kučerová z Ruzyně) a začat strojopis. 

14.3. Neděle: zataženo, částečné projasnění, 755, -4, 5°C. Mářa jela na Žižkov: Hela a Jirka 

nemocní (chřipka), Mářa přijela a také si lehla. Jiříček jel do Litomyšle, Katka na tábor. 

K 15té hod. přijel Honzík z Hradce - zůstane u nás. Dokončen strojopis (asi ¾ hod.). 

15.3. Vstal v 7:30, Mářa leží. Uvařil snídani pro všechny. 9-10 korektura posudku kand. práce 

Jurániho a připraveno k odeslání. Začato studium kandidátské práce Ivankové /školitel Jurča/. 

16.3. Návštěva MUDr. Špačka: chřipka, podrážděný žlučník - Beneforin, Harbureta, Honza 

jel pro léky. 17.3. Vstal, Mářa ještě 37,1°C, nákupy v samoobsluze, telefonoval na Žižkov: 

zlepšení. V 11:15 začat posudek Ivankové /do 21.3./, Mářa žaludeční potíže. 19.3. Pátek: 

hustě zataženo, mlha, déšť, pak silné sněžení (přechod fronty), napadlo mnoho sněhu, 760, 1, 

(-2), mírný S. V samoobsluze – nákup, oběd. Mářa vstala. Honzík se po 15:15 hodině vypravil 

na Hl. nádraží k návratu do Hradce. V 15:45-17 h. pokrač. posudku Ivankové. 21.3. Neděle: 

strojopis posudku kand. práce Ivankové, korigován a připraven k odeslání. 

22.3. Úklid ve spisech, vyklízení zbytečných. Mářa šla na poštu – odeslán doporučeně 

posudek Ivankové na děkanát AF VŠZ, odpoledne pokračoval ve vyklizování spisů a knih. 

Vyklizování spisů a publikací. 25.3. Telef. odvolána návštěva u MUDr. Václavíka. Návštěva 

Němečka: přinesl metodiky výzkumných úkolů na pětiletku 1976-1980 k oponování. Pročteny 

metodiky. 26.3. Začat posudek metodik HÚ VI-4-7. 13:30-18 hod. posudek napsán celý. Mářa 

s Katkou (přišla k nám), na Žižkově (půjčen psací stroj Hele). 27.3. Posudek metodiky DÚ 

VI-4-7/1 (Němeček), posudek metodiky DÚ VI-4-7/3 (Damaška). 28.3. Neděle: posudek 

metodiky DÚ VI-4-7/6 (Sirový), odpoledne posudek metodiky DÚ VI-4-7/9 (Facek). Odpol. 

u nás Jiřík (přinesl psací stroj od Hely). 29.3. Na stroji opsány posudky metodik čtyř dílčích 

úkolů, připraveny k odeslání. 30.3. V Lanně plenární zasedání Půdoznalecké sekce (nový 

výbor zvolen jednomyslně). Tomáškovi dány posudky metodik. Domů autem (Vaculík). 

Útrata: 20 Kčs (káva, borovička, Plzeň v Lanně), 30 Kčs Máře (cig. aj.). 31.3. K odevzdání 

připraven posudek HÚ VI-4-7 (pro koordinátora Němečka). Zápis deníku. 

 

Duben 1976 
1.4. Vědecká rada PÚ Ruzyně - předsedal Němeček. Mých 5 oponentur metodik VÚ na roky 

1976-1980, všechny schváleny. Rozhovor s Milošem Klečkou - otec v Sanopsu (vysoký tlak, 

celkové vyčerpání). Sdělí mi č. telef. do Sanopsu. Beseda Sirový, Facek, Kulíková, Damaška 

(koňak Ararat). 3.4. Přehlídka novin, křížovka. Návštěva Švestky. Pročten příspěvek pro rostl. 

výrobu. 6.4. Na stroji opsán a k odeslání připraven lektorský posudek Petříkové pro RV. 

Začal číst autoreferát doktorské disertační práce Lhotského. Na Lišce (3 Plzně). 7.4. Studium 

doktorátu Lhotského. Televize: fotbal (v Lipsku, kvalifikační zápas pro OH, ČSSR vypadla). 

Do postele k 22:30 (obklad Ophloxu na nárt pravé nohy), četl do 23:45. 9.4. Četl, pospával. 

Silně zapůsobily 2 Properistoly. Zápis deníku. Od 17 hodin do 19:15 televize: hokej MS 

ČSSR-Polsko 12:0 ! (včera Polsko-SSSR 6:4 !).  

10.4. Posudek metodiky z VÚM. V 16 hod. v Plzeňském dvoře: Řechka, Káš, Michal, Korf 

nepřišel (3 Plzně 15 Kčs). 11.4. Televize, křížovka, mytí. Oběd. Odpoledne trochu pomáhal 

Máře při předvelikonočním úklidu. Televize: MS hokej (Katovice) SSSR-Finsko 8:1, ČSSR-

Švédsko 5:1. Do postele k 23. hod., nečetl – prasklá žárovka. 12.4. Celková indispozice, 

většinou četl, zápis deníku. 15:10-18 h. studium doktor. práce Lhotský. 13.4. Mářa jela na 

Radlík, pokračování studia doktor. práce Lhotský, večer MS v hokeji. 

14.4. S Pavlem a Hronem do VÚRV: obhajoba kandidatury inž. Juráni (od Hraška, moje 

oponentura). Beseda, autem (bratislavským, šofér Štefan – 20 Kčs) doma v 16:30. 

16.4. Velký pátek: v diabetické poradně na Spořilově: glykemická křivka. Zápisy deníku. 

Přišla k nám Katka na svátky. 17.4. K 15:15 autobusem 134 na Letnou - do Plzeňského dvora 
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(Řechka, Káš, Michal - Korf slíbil, ale nepřišel - 4 Plzně, černá káva). Po 19. hod. doma, 

Mářa s Katkou byly se Švestkovými v lese. Večeře, televize: MS hokej (Katovice) ČSSR-

SSSR 3:2. 18.4. Neděle velikonoční: odpoledne u nás mladí ze Žižkova do 20 h. 19.4. 

Velikonoční pondělí: zápisy deníku do 10:35, holení, oběd. K 13:30 s Mářou a Katkou 

autobus 193 k Labuti, pěšky ke Švestkovým – posezení na verandě, pohoštění. Před večeří 

odjela Katka domů. 

20.4. U MUDr. Dolejší v diabetické poradně: glykemická křivka neukázala diabetes. 

Doporučila vyšetření ohledně bílkoviny v moči. 21.4. Oponent. posudek metodiky VÚM 

opsán na stroji a korigován. Od 17 hodin do 22:50 televize: MS hokej – návštěva inž. 

Lněničky. 22.4. Ve VÚM Zbraslav obhajoba kandidatury Němce (meliorace - náš absolvent). 

Beseda do 16. hod. S Jonášem domů. 23.4. Dokonale proflákaný den, absolutní nechuť 

k práci. Četl, polehával. Televize: MS hokej ČSSR-Švédsko 5:3 a SSSR-USA 7:1. Do postele 

po 23. hod., četl do půlnoci. 

24.4. Přehlídka korespondence, pořádek ve spisech, křížovky. Jiříček chvíli u nás (dal mu 20 

Kčs k svátku). Dokončil čtení doktorské práce Lhotského. 25.4. Neděle: na Lišce (2 Plzně), 

návštěva Honzíka s kamarádem. MS hokej finále ČSSR-SSSR 3:3. Večeře, četl, televize 

(seriál Kamenný řád – 1. část - ponuré). 26.4. Připravena k odeslání moje syntetická zpráva 

o hlavním úkolu VI-4-1 doc. B. Novákovi do VÚRV. Příprava posudku doktorské práce 

Lhotského /do 23.6./. 27.4. Polojasno, odpol. přibývání oblačnosti, zesilující SZ-Z studený 

vítr, 760, 4, 10°C. Od 14:20 do 18:20 posudek doktor. práce Lhotský. Mářa šla na Žižkov. 

30.4. Záznam a studium kandidátské práce Samira Rahmana /do17.5./ (z katedry půdoznalství 

VŠZ Praha). Odeslány oponentské posudky Němečka a Hraška mé syntetické zprávy hlavního 

úkolu do VÚRV. 

 

Květen 1976 
Svátek práce. Přehlídka novin, křížovka. Studium kandidátské práce Rahmana. V 15 hod. do 

16:15 na Lišku (3 Plzně), od 17 h. televize: fotbal Slovan Bratislava- Bohemians 2:1 (dobré). 

4.5. Úterý: střídavě oblačno, čerstvý Z, 759, 9, 17°C. V 6 hodin odešla Mářa na autobus do 

Litomyšle. V 10:30 k holiči (7 Kčs), pro cigarety (21,60 Kčs), do Včely (baterky 9,60) a 

samoobsluhy (Pitralon, čaj 16 Kčs). Dostal 270 Kčs (op. posudek Juráni z VÚRV). Četl, zápis 

deníku. Od 17:20 do 18:50 posudek Rahman. Televize (Sport ve světě).  

5.5. Na poště odesláno 175 Kčs (činže duben). Do Slezské: 10:15-11:45 schůze red. rady 

Rostl. výroby (předsedal místo Hrona). V Hlavovce oběd s Kášem, v lékárně Alnagon, doma 

po 13:30. Silná bolest nártů (zvláště pravé nohy), unaven. 6.5. Většinou četl, polehával. 

Dostal 171 Kčs za recenzi RV o „Úrodě“. Zápis deníku. Televize: beseda o malém zájmu 

o studium na vys. školách technických – Kvasil, Josef Červenka. 7.5. Pátek: posudek kand. 

práce Rahmana, k 19. hod. návrat Máři z Litomyšle, povídání o Litomyšli.  

10.5. Jasno, horko, mírný JV, 759, 10, 24°C. Četl, pospával, zápis deníku. 15-17 posudek 

Rahman. Televize: dojezd ZM /Závodu míru/ z Litomyšle do Gottwaldova. Návštěva Jirky 

studenta (byl nějak unavený), pomohl vyndat rozbité sklo z okna. Televize: z automobilových 

závodů „Okruh Evropy“, do postele ve 22:15 (masáž nártů Polanou). 11.5. Úterý: polojasno, 

horko, 759, 11, 26°C – k večeru zatažení od JZ (příchod fronty). V 9:15 na autobus 134, tři 

přeplněné, odjel až v 10:30 h. k Národnímu divadlu, elektr. 22 na Malostr. nám. do kavárny: 

schůzka s Kášem (Kunz nepřišel). Před 14. hod. doma, velmi unaven. Mářa přišla k 15. hod., 

byla s pí Pasičnykovou v biografu. Oběd. Televize: ZM dojezd do Bánské Bystrice. Likvidace 

sešitů Rostlinné výroby. Máře 270 Kčs (košili Jirkovi, pyžamo mně). 

13.5. V Lanně zasedání vědeckého kolegia ČSAV (dobrý referát o humusu - Pospíšil). Beseda 

do 15:30, autem s Bílkem a Jůvou k Ministerstvu vnitra, autobusem 134 domů – v 16:15 hod. 

oběd, televize, četl do 23 hodin. 15.5. Sobota: vstal v 7 h. – snídaně, přehlídka novin, poslech 

rádia (Meteor), zápis deníku. Od 9:15 do 11:30 posudek Rahman. Oběd. Četl, pospával. 
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Řechka telefonoval, že dnes není schůzka. V 15 hodin k Lišce (3 Plzně, cig. 23 Kčs). Doma 

v 16:45. 17.5. Dokončen strojopis posudku kandidátské práce Rahmana, připraven k odeslání 

posudek a práce Rahmana. 18.5. Zápisy deníku, záznamy komisí (termíny). Telefonovala 

Hellerová – posudek Rahmana jsem odeslal včera. Od 14 do 15 hodin lektorský posudek pro 

RV (Podlešáková, Kremer), pak na středisko k MUDr. Špačkovi tlak (150/90). Chvíli na 

lavičce před střediskem, samoobsluha, doma v 17:30. Návštěva Švestkové (povídání). Večeře, 

televize. Četl do 23:30. 

20.5. Lektorování pro RV (Podlešáková-Kremer) a čtení syntetické zprávy Lhotského /do 

25.5./. Návštěva obou Jirků z Hradce, před-oslava mého svátku (vodka, víno) do 22 hodin. 

22.5. Sobota: zataženo, chladno, čerstvý SZ, 764, 6, 14°C, odpol. déšť. Do 11:30 posudek 

synt. zprávy Lhotského, oběd, četl, pospával. Holení, k 15:15 na autobus 134 – na Letnou do 

Plzeňského dvora (Řechka, Káš, Michal, Hovorka – 3 Plzně 15 Kčs).  

23.5. Neděle: (svátek Vladimíra) od Máři k svátku dostal knoflíky do manžet. Zápis deníku, 

10:30-11:30 posudek syntetické zprávy Lhotského - dokončen rukopis. Před 13. h. s Mářou na 

metro Budějovická – k Hl. nádraží – na el. k Bulharu (cestou pomeranče, zeleninu) – u Hely 

ve 14:45 - beseda k svátku (Starka, víno, Stará myslivecká), Mářa šla v 21:30 domů, zůstal 

jsem přes noc na Žižkově. 24.5. Vstal v 7:30 – děti šly do školy. K 8. h. pěšky na Hl. nádraží, 

metrem na Budějovickou, pěšky domů – v 8:45. Holení, mytí, zápis deníku. Vyplněn 

„Seznam bydlících“. Oběd. 13:30-16 h. na stroji opsán posudek syntet. zprávy Lhotského. 

Dostal 211 Kčs z nakladat. Academia (?) – Máře 50 Kčs (za pohoštění na Žižkově). 

25.5. V 8:45 autem (Lhotský) na Petrské náměstí: komise VR VÚM (projednání 10 metodik - 

1 moje oponentura). Lhotskému dán posudek jeho syntetické zprávy. Podlešákové vrácen 

příspěvek pro RV ke zkrácení podle mých připomínek. 26.5. Na VŠZ u Hellerové a Pavla 

(odjel do Tuchotic - zemřela jeho tchyně). Setkání s prof. Užiakem z Lublina. Od 11:15-13:15 

obhajoba kandidatury ing. Ivankové (aspirantka Jurčova) - z Nitry, (moje oponentura), 

výborná. Malé občerstvení. Ve 13:45-15:15 obhajoba kandidatury Samira Rahmana (Egypťan 

- aspirant Jurčův, moje oponentura - výborný). Beseda v zasedačce Agro (společná – whisky, 

koňak, vodka) - vytratil se po 18té hodině. Domů taxíkem s Dvořákem (60 Kčs) – v 19:15. 

Večeře, televize (fotbal Maďarsko-SSSR 1:1). Četl do 23 hodin. 

29.5. Sobota: ráno polojasno, postupně oblačno, 763, 4, 18°C, odpoledne opět polojasno. 

Mářa šla v 5 h. na autobus: zájezd do Českého ráje s pí Pasičnykovou. Snídaně, mytí, čtení, 

ohřáta polévka a guláš, zápis deníku. 12:30-14:15 koncept dopisu Červenkovi /MŠ/ - přijetí 

Hely do dálkového studia na právnickou fakultu KU /Karlovy univerzity/. V 15 h. z domova 

na Letnou – do Plzeň. dvora: Káš, Michal, Korf, Řechka nebyl (3 Plzně, srnčí kýta na víně - 

27 Kčs) – doma v 19 h. Četl. Mářa se vrátila ze zájezdu v 21:30 – unavená, čaj. Četl do 23:20. 

30.5. Na poště doporučeně odeslány dopisy Červenkovi a Fucimanovi. Od 16:45-17:45  

příprava materiálů pro posudek na profesuru Jonáše. Večeře. Návštěva obou Jirků z Hradce, 

povídání do 20:45. Poslech rádia. Četl do 23 hodin. 

 

Červen 1976 
1.6. Posudek profesury Jonáše, vyžádány doklady o pedagogické činnosti – přinesl přehled 

večer. 3.6. Odpoledne dokončen strojopis posudku profesury Jonáše a odeslán děkanátu AF. 

4.6. Posudek doktorátu Lhotský. 8.6. Pokračování v posudku doktorátu Lhotského. 10.6. 

V Lanně kolegium ČSAV: dlouhé projednávání ochrany krajiny. Dobrá beseda (Klečka, 

Pospíšil, Bílek). 11.6. Po 15. hod. autem (Čepek) pro Kunze, Káše a Řechku - do Lysolaj do 

restaurace „V Zátiší“ - beseda k oslavě Antonínů (Klečka, Klesnil, Veselá, Regál, Velich, 

Štráfelda, Benda, Petřík - bývalý nám. ministra zemědělství, Kacerovský) - hudba, zpěv, pivo, 

vodka. Autem (Čepek, Velich) - doma po 22:30 hod. 12.6. Sobota: na Letnou do Plzeňského 

dvora (Řechka, Káš, Michal, Zázvorka - 3 Plzně 15 Kčs). 14.6. Neděle: v 10:30 dokončen 

rukopis posudku doktorské práce Lhotského, úklid spisů. Lektorský posudek příspěvku 
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Podlešáková, Kremer pro RV. 15.6. Beseda k mým narozeninám u Svobody (Pavel, Jurča, 

Dvořák /aspirant/, Valla, Kozák, Stará, Krištoufková, Bílková - dobrá). Odvoz žen a mne 

autem školy (Fiala). 17.6. Rodinná oslava narozenin - všichni ze Žižkova a Hellerová - dobrá 

beseda. 

20.6. Zápisy deníku. Od 20:15 do 23. hodiny finále ME (Bělehrad) ČSSR-NSR 2:2 i po 

prodloužení, výhra trestnými kopy (Panenka). ČSSR vítězem ME. 21.6. Korektura strojopisu 

doktorátu Lhotského. Začala bolest pravého kolena (po straně). 23.6. U MUDr. Špačka 

170/100, brát denně Crystepin. 24.6. Přehlídka materiálů z VÚM pro schůzi 29. t. m. 

Odpoledne telefonovala Janečková (manželka Mil. Janečka z VÚM): žádost o intervenci - její 

bratr Trávníček propadl při státnici na PEF. 26.6. Jasno, slunečno, horko, 770, 14, 28°C – celý 

den bez mráčku. Přehlídka literatury popílků. V Plzeňském dvoře (Řechka, Káš, Michal, 

Hovorka) 3 Plzně. Velmi unaven horkem. 29.6. Před 8:30 autem z VÚM (Mářu se třemi 

balíky na poštu) do Petrské ul.: schůze vědecké rady VÚM (projednáno 9 syntetických zpráv - 

moje 1 oponentura). 30.6. Počasí beze změny – jasno, vedro až 30°C. V samoobsluze Kord 

Gin (52 Kčs). Doma v 10:45, vyčerpán vedrem. Tel. s F. Jonášem, nepojede zítra autem 

/odvoz na školu bylo třeba zařídit - oponentura Jonášovy profesury/. 

 

Červenec 1976 
1.7. Nejel na VŠZ (vědecká rada AF - profesura F. Jonáš), nepracoval. 2.7. Po obědě balení 

kufru, přijel ing. Lněnička: odjezd do Hradce Králové - návštěva Mileny, v Litomyšli po 17. 

hod. Jirkovi 100 Kčs za cestu. Nastěhování, sl. Kroupová byla na zájezdu. 3.7. Po osmé hod. 

do města - nákupy. U „Slunce“ 3 Plzně, párek. Odpoledne televize: finále Wimbledonu Borg - 

Nastase 3:0 (!). Chvíli na zahradě. Zápis deníku. Poslech rádia, neměl co číst. 

4.7. Pondělí: celý den doma v pokoji a na zahradě (četl noviny z roku 1968). Asi v 16:30 odjel 

Honzík na kole do Hradce. Vypůjčeny knihy od pí učitelky. 5.7. Na poště - odeslán pohled 

Hellerové. K 10:30 do Hvězdy: 2 Gambrinus, Cinzano, velký pstruh (pečený) 50 Kčs. Po 13. 

hod. do knihovny: půjčování jen ve čtvrtek 9-17 h. V parčíku u Loučné – silně unaven – do 

16:30. Cestou domů silná bolest nártu pravé nohy. Vzat Metindol, Dinyl, Gastrogel. 

9.7. Pátek: změna počasí, v noci slabý déšť, lehce zataženo – oblačno, k 16. hod. prudký vítr 

(húlava bez deště), pak vyjasnění. Zápisy deníku, četl na zahradě. Mářa jela na Štít na třešně, 

k 16:15 k „Slunci“ (2 Plzně 9 Kčs), dobré posezení s někým z ředitelství Vertexu, doma před 

18. h. Četl v pokoji. Mářa přijela k 19. h. ze Štítu, večeře. Četl, poslech rádia, do postele k 22. 

hodině. Mářa zavařovala a uklízela do půlnoci. 13.7. Polojasno, vedro, k večeru zatažení. Před 

9:45 do města: k zámečníkovi – marně, dovolená do 25.7. V samoobsluze 2x 7dc Gracie-Rosé 

(43 Kčs). U Slunce: setkání s ing. Obdržálkem a Bubeníčkem, doma před obědem. Velmi 

unaven vedrem, ležel do 14. hod. a pak četl na zahradě. Mářa na plovárně. 20.7. Mářa šla 

k holiči, ale marně, dlouhé čekání, vrátila se v 8:30 (nákup meruněk). Četl na zahradě. Mářa 

zůstala doma, zavařovala. Četl na zahrádce a v altánku. 23.7. Mářa od 14 h. asi žlučníkový 

záchvat. Zavolána pohotovost: primář MUDr. Pažout ordinoval Penicilin a Acylpyrin. Silná 

duševní deprese Máři, večer poněkud zmírnění. Honzík odjel odpoledne v dešti do Hradce. 

Četl, zápis deníku. Vzhůru do 24 h. (penicilin). 24.7. Ve 4 hodiny penicilin Máře, pospával, 

v 8 h. penicilin. Ohřáta polévka (zkyslá), v poledne ohřát guláš. Četl, k 17:45 ke Slunci (játra 

na rožni, 2 Plzně – 20 Kčs). Doma před 19:30 – ve 20 hodin penicilin, Mářa večer 37,8°C. Ve 

24 hodin Máře penicilin. 25.7. Neděle: ve 4 h. penicilin, pospával, v 8 h. penicilin. Četl 

v posteli (čaj Máře a sobě). Zápis deníku. Dopoledne zavolána pohotovost: na levé holeni 

velká červená bolestivá skvrna. MUDr. Bernát zjistil růži a ordinoval dvojité dávky penicilinu 

a nejméně 5 dní v posteli. Noha Máři bolestivá, nemohla chodit (2 peniciliny po 4 hodinách). 

Do postele po 22. hod., ve 24 h. Máře penicilin. 26.7. Mářa značné zlepšení (36,2°C), noha 

méně červená.  30.7. Mářa vstala – u MUDr. Bernáta na injekci, na hřbitově a u Vachů. 
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Srpen 1976 
1.8. Neděle: zataženo, sklon k dešti, ochlazení (asi 16°C), k večeru protrhání. Četl v pokoji, 

Mářa celý den doma. K 16:30 ke Slunci - posezení s MUDr. Princem a jeho zetěm z Kuvajtu. 

2.8. Chvíli četl na zahradě, pro chladno musel do pokoje. Mářa opět na Štítu. 3.8. Mářa šla 

pro plyn. bombu – při zapálení hořáku chytil plyn následkem vadného těsnění u hořáků - 

hořel do odpoledne. 5.8. Čtvrtek: Mářa jela na Štít. Před 15. hodinou do knihovny, pak četl na 

Valech do 16:15 - pro hrozící déšť k Slunci (2 Plzně 9 Kčs). 7.8. Sobota: opět zataženo, občas 

drobný déšť (přechod fronty) - přeháňky, poněkud tepleji. Mářa ráno na koupi, snídaně, čtení 

novin, křížovka, zápis deníku, mytí, čtení v pokoji. Oběd. Po 14. h. s Mářou k Vachovům: 

koupání, povídání. Mářa šla k Věnečkovům - přijeli mladí z Prahy. Čekal na lavičce před 

Sluncem, přišla Mářa s mladými, s nimi u Slunce (dva l červeného, vodka - platil Jirka). 

9.8. Mářa jela s pí Vachovou na maliny (na Člupek). 13.8. Pátek: v poledne návštěva ze 

Svitav: Boženka s Petříkem, Jarek Šauer s manželkou Janou a Martínkem – šli na oběd 

k Slunci. Mářa šla na plovárnu: dojednala definitivně s pí Filkovou náš pobyt u ní na měsíc 

září. Četl na zahradě. V 15:30 do města a k Věnečkovům: u Hely v pokoji (whisky). Mářa 

přišla z plovárny. Večeře u Věnečků a beseda, také Bobeš a Lidka (whisky, víno) – asi do 22 

hodin. Mladí šli ještě k Slunci, Mářa už nechtěla – doma v 22:10, do postele, nečetl. 

14.8. Vstal k 8. h. – snídaně, mytí atd. V potravinách na Lánech cigarety 8 Kčs a Badascony 

/maďarské víno/ 22,50 Kčs. Četl na zahradě. Oběd. K 13:30 s Mářou k Věnečkovům: chtěl 

fotografovat, pro nedostatek slunce nešlo. K Vachovům: koupání, povídání, s Mářou vypili 

Badascony – doma v 18:45. Večeře. Četl na gauči. Koncept zápisů deníku (část). Poslech 

rádia. Četl do 23 hodin. 15.8. Po 13:15 k Věnečkovům, čekáno na mladé (byli na Čermákově 

výstavě v zámku). Rodinné fotky a povídání. Mladí s Jiříčkem odjeli po 16. h. autobusem, 

stáli až do Prahy. K 16. hodině k Slunci (3 Plzně 14 Kčs), doma v 17:45. Večeře (studený 

jazyk), četl, zápis deníku. 20.8. Přijeli mladí z Hradce, u nás na obědě. 23.8. Mářa na poště 

s balíky ovoce Hele a pí Pasičnykové. Katka u nás na obědě. Mářa šla s Katkou na plovárnu. 

Četl na zahradě. 27.8. Přípravy na stěhování k Filkovům, Od 16 do 17:30 marně čekáno na 

objednanou dodávku – nepřijela. Mářa sehnala jiné auto a odvezla kufry a krabice 

k Filkovům. 28.8. Sobota: Máře dáno 500 Kčs za byt pí učitelské. Dobaleny věci. S Katkou a 

Mářou odstěhovány do 13 hodin k Filkovům, ubytování. Mářa pomáhala balit pí Filkové na 

cestu na Slovensko – pí Filková odjela v 19:30 autobusem do Třebové a na Slovensko 

rychlíkem. 30.8. Ve 14:50 odjela Katka autobusem do Prahy, doprovodil k autobusu s Mářou 

a pí Věnečkovou. Šel na polikliniku: přihlásil se k vyšetření zraku (na 6.9. v 8:30). 31.8. 

Napsány pohledy Hellerové, Kášovi a Klečkovi. Výměna bomby k vařiči. V trafice dvoje 

Ameriky pro doktory (40 Kčs). Mářa šla k zubaři a k Vachovům. Zápisy deníku.  

 

Září 1976 
1.9. Mářa dopoledne u zubaře (vytržení zubu). 3.9. U pí Věnečkové zjistili cukrovku. Mářa 

telefonovala Hele, aby sem nejezdili. 4.9. Přijeli mladí z Hradce - potřebují půjčit 10.000 Kčs 

na byt v Praze /podle inflač. kalkul. ČSÚ by to v roce 2017 odpovídalo částce cca 86.000 Kč/ 

- slíbil jsem jim. 6.9. Na plovárně vyzvednuty věci z kabiny. 9.9. Mářa na Štítu s Vachovými 

autem. 11.9. S Mářou autobusem na Černou horu a pěšky domů. 

12.9. Na lavičce před Sluncem čekal na autobus se zájezdem Litomyšláků, pak u Slunce, 

přišla za mnou Mářa. Mářa za Litomyšláky (Švestková s dcerou) k Slunci. Četl, pospával, 

zápisy deníku. K 15. hod. na hřiště na fotbal: Litomyšl-Havlíčkův Brod 1:0. 

13.9. Ve 13 h. na výstaviště: přišla za mnou Mářa, přišel telegram od sl. z Radlíku, že zemřela 

teta Schauerová /dříve zmiňována jako Šauerová/. 

Slečna na Radlíku zařídila pohřeb (teta zemřela v nemocnici na Zbraslavi - infarkt). Na 

Žižkově doma jen Katka: vzkaz pro Helu, aby přišla zítra ráno v 8 hodin na autobusové 

nádraží Florenc. Přípravy Máři na cestu - Máře na cestu 500 Kčs. 16.9. U MUDr. Bernáta 
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předepsány léky, zvýšený tlak 180/100, domů. V knihovně odevzdány v pořádku všechny 

knihy. V lékárně pro léky. U Slunce (beseda Bohdan Kopecký /akad. malíř Bohdan Kopecký, 

*1928-2010/, rektor Stříteský /František Ambrož Stříteský, *1912-1986, poslední rektor 

piaristické koleje v Litomyšli – o 30 let později, v r. 2006 byla panu páterovi Stříteskému 

odhalena v Litomyšli pamětní deska, jejímž autorem je akad. sochař Jiří Věneček, *1940, 

mistr české a československé numismatiky, zeť prof. Kosila/, Sígl, 3 piva 13 Kčs). Doma po 

16:30, televize - konec poháru Kanady. V 16:45 přijela Mářa z Prahy, přivezla poštu z bytu. 

18.9. Napsána omluva neúčasti na setkání vědec. pracovníků předsedovi prof. Hronovi. 

Koncipován dopis poště v Praze 4 ohledně oznámení doporuč. zásilek. Oběd, četl, pospával. 

V 14:30 k Slunci (beseda Bohdan Kopecký, Sígl, rektor Stříteský – 2 Plzně, koňaky 19 Kčs), 

pak v bytě u rektora (whisky), v 17 doma. Návštěva mladých z Hradce. 21.9. Chvíli štípal 

dříví ve sklepě. Mytí, zápis deníku, křížovka. Oběd. Mářa jela autobusem ve 12:30 s pí 

Vachovou na Štít. 24.9. Pročten příspěvek pro RV a začat lektorský posudek. 28.9. Po 14:30 

s Mářou k Vachovům – posezení na zahradě a fotografování. 30.9. Mářa byla u Vachů pro 

vozík a na poště odeslala krabici jablek Hele. Po 16 hodině přijela pí Filková (autobusem 

z Třebové). Po večeři povídání s pí Filkovou. 

 

Říjen 1976 
2.10. Návštěva pí učitelky Kroupové na rozloučenou. 3.10. Neděle: vstal v 7:30 – snídaně, 

mytí, balení. Pí Filkové dáno 25 Kčs za elektriku. V 10 hodin přijel ing. Lněnička autem (s 

Honzíkem), odvezl peřiny k Vachovům, naložení auta, po 11. hodině odjezd do Hradce, oběd 

u Mileny, příjezd na Pankrác před 17:30 hod. Nefungoval výtah ani telefon, jinak byt 

v pořádku. Jirka zůstal u nás na noc, za cestu 100 Kčs. 4.10. Zataženo, klidno, vlažno, 759, 

18°C - odpoledne vyjasnění, slunečno, teplo. Pořádek ve spisech a poště. Zápis deníku. Otok 

a bolestivost kloubu u ukazováčku na pravé ruce (Rheumanol). Vyplnění složenek. Mářa šla 

na Litomyšláky. U nás student Jirka - dostal kolej, pak Jirka otec a Hela – beseda (2 l 

červeného, 1 stoličná) asi do 19:15. Mářa přišla v 19:45. 6.10. Na stroji opsán a k odeslání 

připraven lektorský posudek příspěvku pro Rostl. výrobu. Návštěva Hely. 9.10. Sobota: silná 

mlha, postupné vyjasnění až polojasno, klidno, mírně teplo – 763, 8, 18°C. Celé dopoledne 

četl. K obědu přišel Jirka student, Mářa šla s Katkou na Spořilov (k Zorce). Po 15. hod. 

k autobusu 134 – na Letnou: v Plzeňském dvoře (Řechka, Káš, Michal – 3 Plzně 15 Kčs) do 

18:15. Domů, večeře, čtení, televize. 10.10. Neděle: Četl v parku, oběd, Katka odešla domů. 

Od 13 hodin televize Velká pardubická. 11.10. Vstal, Mářa šla po 4. hodině pro kuřata a 

k Helence. Snídaně, četl. Mytí. Zápis deníku. Pročetl „Volební program“. Od 15:15 do 16:30 

studium „Popílků“ /do 31.12./. Mářa s agitační dvojicí k volbám. Četl. Večeře. Televize (hra 

z Bratislavy – dobrá). Ulehl v 22:25, četl do 23 hodin.  

13.10. Středa: mlha - střídavě oblačno – polojasno, střídavě oblačno, klidno, teplo, 745, 7, 

21°C. Vstal v 7:30 - snídaně, mytí, holení, oblek. V prezidiu ČSAV u předsedy Kožešníka: při 

udělení Zlaté medaile ČSAV akad. Stehlíkovi (pí Stehlíková, Klečka, Blattný, Káš, Kudrna, 

Pospíšil, Mareček) - dobré pohoštění. 14.10. Záznam schůzí, zápis deníku, prohlédnut nový 

jízdní řád autobusů a elektrik, pedikúra (18,50 Kčs), doma v 16:40. 15.10. Četl v posteli do 9ti 

hodin, Mářa pro maso. Snídaně. Čtení novin. Dočetl „Když nastaly deště“. Od 14:45 do 17 

hodin pracováno na popílcích. 

17.10. Neděle: po 10:45 s Mářou na Žižkov: pěšky k Budějovické, metrem na Hl. nádraží, 

pěšky do Husitské k 12. hodině. Oběd. Jirkovy 15. narozeniny. Návštěva Kubečky (známý 

Jirky otce). Povídání, televize. Večeře. Mářa jela k 21:30 na Pankrác. 20 Kčs Jiříčkovi, 30 

Kčs na víno. (Celkem 1 vodka, asi 6 l vína červeného a bílého). Přejeden, přepit, ale úplně 

střízlivý. Spal na Žižkově. 18.10. Ráno na Pankrác. 19.10. K 13. h. telefonoval Jirka otec o 

peníze. Šel jsem do spořitelny, potkal Mářu - spořitelna měla zavřeno (úřadují do 13:30). Jirka 

přijel, nechal nám složenky, peníze pošleme zítra. Velké rozladění s Mářou. Před 14:30 
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na středisko: MUDr. Špaček na odchodu na schůzi, ale recepty mi napsal. Autobusem číslo 

193 do lékárny, zpět pěšky – doma v 15:45. Čtení, rozčílen. Večeře. 18-19 h. na schůzi KSČ. 

Do postele v 22:30, četl do 23:30. 20.10. Vstal v 7:30, snídaně, mytí. V 9 hodin do spořitelny: 

vyzvednuto ze dvou knížek 5750+4250 = 10.000 Kčs, na poště odesláno na Jirkovy složenky 

(půjčka na stavbu domku). Zastávka na Lišce (2 Plzně 9 Kčs), doma v 10:30. Po obědě 

pracováno na popílcích. Mářa jela na noc na Radlík. Televize: fotbal (pohár UEFA). 21.10. 

Mářa přijela z Radlíku. Z ČSAV 1350 Kčs. Oběd. Práce na popílkách. Návštěva Švestkových: 

přinesli kytaru pro Katku. 

23.10. Sobota: autobusem do Hradce Králové, příjezd v 9:40. Čekáno na auto, v 10 h. přijel 

Jirka mladší – do Sokolovské. V 11 h. přijeli staří Lněničkovi z Poděbrad. Autem do hotelu 

Grand: oběd k oslavě stříbrné svatby Mileny. Večeře u Mileny. Povídání a televize. Spal 

v Jirkově pokojíku, Mářa v Honzíkově. 25.10. Návrat z Hradce s Jirkou autem, na Pankráci 

po osmé hod. Mářa u notáře ve věci pozůstalosti (po tetě Schauerové). 26.10. Návštěva pí 

Pasičnykové. Hela s Jirkou přivezli zasklené okno a zasadili je. Návštěva Jirky studenta. 

Telef. Pohřební službě na Zbraslav: potvrzení o zpopelnění zašlou slečně na Radlík. 

Pracováno na popílcích. 27.10. Máře 100 Kčs na cestu do Litomyšle, odjela 28.10., vrátila se 

nečekaně večer 30.10. 

 

Listopad 1976 
3.11. Setkání s Dubským, bývalým tajemníkem OV KSČ Praha 6 v době mého rektorování 

(neobyčejně potěšen setkáním). 10-11:30 redakční rada RV. 8.11. Pročetl příspěvek pro RV 

k lektorování (Svobodová, Facek). 12.11. Ve VÚRV v Ruzyni obhajoba dvou kandidátských 

prací (Váňa, Jabour). Dobrá beseda (whisky, francouzský koňak). 13.11. Četl diplomovou 

práci Valentové a zprávu Vaněk - Říčařová VÚM (popílky pro písčité půdy). 14.11. 

Pogratuloval Máře k 67. narozeninám, návštěva Hely a Jirky - malá oslava (1 Hanácká vodka, 

2 l bílého, já pak pivo). 16.11. Mářa jela s Helou a Jirkou na Radlík, pak návštěva Hely a 

Jirky u nás. 

20.11. Sobota: práce na popílkách, zápis deníku. K Lišce 2 Plzně. Přišla Katka na noc. 23.11. 

Lektor. posudky pro RV. U MUDr. Špačka tlak 170/110!, zvýšit dávku Crystepinu. 

24.11. Lektorský posudek příspěvku Facka pro RV. Přečetl výtah z metodiky ÚPZP. 25.11. 

Lektorské posudky Svobodové a Facka odeslány redakci Rostl. výroby. 26.11. Autem 

s Kunzem, Řechkou a Kášem do Lysolaj „V zátiší“. Oslava 77. naroz. Klečky (byl tam i 

ministr zemědělství Petřík), asi do 22. hod. Autem s Budějovickými (Turek, Šonka) a 

Hakenem na Pankrác. 29.11. Návštěva Zusky a Vlacha - přinesli zprávu o bonitaci na okr. 

Praha-západ. Došlo pověření od prof. Benetina k oponentuře doktorské práce Lhotského. 

30.11. Četl metodiku M-0-9, zápis deníku, práce na popílkách. Návštěva Švestkových. 

 

Prosinec 1976 
1.12. Zprávy k oponentuře: Podlešáková (2 z VÚM), P. Novák (z  PÚ). Četl zprávy z VÚM. 

2.12. Rozrušen, snad obavami, že nebudu včas hotov s posudky. 3.12. Doporučeně odeslán 

posudek doktorské práce Lhotského (řediteli VÚM Votrubovi). Dokončen posudek zprávy 

Zusky, začat posudek zprávy P. Nováka /dokončen 11.12./. 5.12. Začat posudek Lhotského 

zprávy. 6.12. Mářa šla na polikliniku se vzorkem mé moči (k zjištění sedimentu). Na stroji 

dopsán posudek Zusky a opsán celý posudek P. Nováka. Korektura strojopisů. 7.12. Mářa šla 

objednat dopravu věcí z Radlíku autem ČSAD. Posudek zpráv z VÚM. Zápis deníku. 9.12. P. 

Novák z Ruzyně přinesl metodiku lučních půd /do 14.12./. Dokončen strojopis posudků pro 

VÚM (Lhotský, Bouchal, Stach), korektura. 11.12. Posudek metodiky P. Nováka z PÚ 

VÚRV /Půdoznaleckého ústavu Výzkumného ústavu rostlinné výroby/. Lhotský si odnesl 

posudky zpráv pro meliorace. Mářa šla s pí Švestkovou na výstavu do Umělecko-

průmyslového muzea. 
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14.12. Vědecká rada VÚM na ministerstvu zemědělství - zprávy a metodiky meliorační a 

lesnické (moje oponentura zpráv Lhotského a Stacha). Unaven. 15.12. VR PÚ v Ruzyni: moje 

oponentury dvou zpráv o bonitaci a metodiky P. Nováka. Beseda u Damašky (Kutílek, Jurča, 

F. Jonáš, Sirový, Facek) do 16. hod. Mikrobusem na Pankrác (šoférovi 20 Kčs) v 16:45. 

Dostal 1200 Kčs z Literár. fondu. Dal 200 Kčs Máře. 16.12. Mářa šla se Švestkovými do 

Kunratického lesa. Četl, pospával. 17.12. Četl, pospával. Indispozice, nechuť k práci. Zápis 

deníku, práce na popílkách. 

20.12. Na stroji napsáno poděkování Čs. literárnímu fondu za vánoční příspěvek. Popílky, 

odpočinek, večeře, televize. 21.12. Mářa brzy ráno pro kuřata (nedostala žádná). Snídaně, 

holení , mytí - 10-11:45 na nákupech. Silná bolest v bedrech (z chůze). Tel. Hele - asi tam na 

Štědrý den nepůjdeme. Úklid věcí, zápis deníku. Popílky. Mářa šla na schůzi KSČ. Od 19-22 

hod. návštěva Hely - finanční potíže, Mářa jí dala 200 - pohovor o tom s Mářou do 23:15. 

23.12. V samoobsluze Kord-Gin (100 Kčs). Dostal 1350 Kčs. Máře 100, Jiříčkovi (byl u nás 

na obědě) 50 Kčs. Popílky. Večer televize: hokej MS juniorů z Báňské Bystrice SSSR:ČSSR 

4:0. 24.12. Zalehlé levé ucho. Přišli mladí ze Žižkova na oběd, zůstali do 17:30. 

Na Štědrý večer sami s Mářou - dostal bundu, popelník a kalendář. Katce dal 30 Kčs. 

Telefonoval Řechkovi přání k svátkům, mluvil s paní, Řechka nemocen se srdcem. 

26.12. Snídani sobě a Máře. Zápis deníku. Tel. Řechkovi - už je to s ním dobré. 27.12. Krátká 

procházka pro šampaňské. Popílky. Už nepracoval, četl. 28.12. Mářa na nákupech v tržnici. 

Zápis deníku, popílky. Po obědě procházka (pro pivo, sýr). Obtížná chůze, silná bolest 

v bederních svalech. Unaven procházkou, polehával, četl. 29.12. Mářa na nákupech v tržnici. 

Snídaně. Popílky. Jiříček u nás na obědě. Četl, pospával. Popílky. Odpočinek, povídání 

s Mářou. Zápis deníku. 30.12. Přehlídka novin, depresivní nálada, nechce se mi zítra na 

Žižkov na Silvestra. Dokončen rukopis popílky. Večeře. Katka u nás. Po 22. hod. přišla Hela - 

zase neshody s Jirkou. Pohovor s ní do jedné hodiny, dal jí 100 Kčs. Mářa rozrušená, ale šla si 

přece lehnout. Ulehl asi v 1:30. 31.12. Těžké sny, vstal v 8 h. Povolené nervy - plačtivá 

nálada. Snídaně. Uklidnění, také Mářa klidnější. Tel. Lhotskému (poděkování za přání a 

oznámení o ukončení rukopisu popílků), Řechkovi (už je zdráv), Kášovi, Korfovi (mluvil 

s paní, on volal po obědě). Volali Klesnil, Pavel a Knop, měli besedu na katedře pícninářství - 

všichni blahopřáli. Povídání s Mářou, vypili Cabernet, večeře rybí polévka a ryba. Pak 

televize: celkem dobrý silvestrovský program. Popíjeli 0,7 Sv. Václava, trochu ginu. Po 

půlnoci volala Hela - vzájemné přání. Celkem dobrý Silvestr doma s Mářou. Mladí přijdou 

zítra. Ulehl k 1:30. Dobré zakončení roku 1976. 

 

Resumé 1976: 
Projednání ZZ Jurča, Pavel, Valla - předsedal proděkan Dvořák. Zpráva o výchově aspirantů 

pro kolegium ČSAV. Zesilující bolest levého kolena - injekce Intrajodinu. Doktorská práce 

Němečka. U Kudrny VI-4-1 v pořádku. Káš 77. narozeniny. Pavel plicní infarkt. Zemřel prof. 

Myslivec. Oponování metodik DÚ VI-4-7/1 (Němeček), VI-4-7/3 (Damaška), VI-4-7/6 

(Sirový), VI-4-7/9 (Facek). Posudek HÚ VI-4-7 (pro koordinátora Němečka). Půdoznalecká 

sekce SVZLP - zvolen nový výbor, VR PÚ - mých pět oponentur na r. 1976-1980. Obhajoba 

kandidatury Juráni (v Ruzyni), Němce ve VÚM. Syntetická zpráva o HÚ VI-4-1 (pro B. 

Nováka). Kolegium ČSAV - dobrý referát o humusu (Pospíšil). Obhajoba kandidatury 

Ivankové a Rahmana (školitel Jurča). Na katedře beseda k mým narozeninám - dobrá, večer 

rodinná oslava. VR AF profesura Jonáše. Červenec až září Litomyšl. Zemřela teta 

Schauerová. VÚRV obhajoba kandidatur Váňa, Jabour. Doprava věcí z Radlíku. Do Lysolaj 

V Zátiší 77. narozeniny Klečky. Zpráva o bonitaci na o. Praha-západ. Oponentura doktorátu 

Lhotského. Ve VÚM moje oponentury zpráv Lhotského a Stacha. Štědrý večer sami s Mářou. 

Celkem dobrý silvestrovský program s Mářou doma. Dobré zakončení r. 1976. 
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V návaznosti na jmenování Jurči prezidentem republiky řádným profesorem půdoznalství 

s účinností od 1. srpna 1976 uvádím část výpisu návrhové komise AF VŠZ z r. 1973: 

 

 

N á v r h 

 

 

na jmenování s. mř. Prof. Ing. Vladimíra  J u r č i ,  DrSc., řádným profesorem pro obor 

půdoznalství a návrh na uzavření příslušné smlouvy se jmenovaným na VŠZ v Praze. 

 

     Stupeň a průběh vzdělání: 

 

Maturita na reálném gymnáziu ve Zlíně v r. 1947, dva ročníky VŠZ v Brně (1947-1949), 

Vysoká škola zemědělská v Charkově - fakulta půdoznalství a agrochemie, státní závěrečná 

zkouška v r. 1953 s vyznamenáním. Kandidát zemědělsko lesnických věd - červenec 1960 na 

VŠZ v Praze, habilitace na agronomické fakultě VŠZ v Praze v červnu 1963, jmenovací řízení 

na mř. prof. půdoznalství na AF VŠZ v Praze - listopad 1970, předložení doktorské disertační 

práce - květen 1971, jmenování a ustanovení mř. prof. pro obor půdoznalství - únor 1972, 

obhajoba doktorské disertační práce - únor 1973, udělení hodnosti doktora zemědělsko 

lesnických věd VR VŠZ v Praze - duben 1973. 

 

     Průběh dosavadní praxe a odborné činnosti: 

 

S. Jurča byl po absolvování VŠZ v Charkově umístěn MZLVH (s. Dundr) na VŠZ v Praze 

v květnu 1953. Jako asistent VŠZ absolvoval v r. 1953 pětiměsíční praxi na o. Kroměříž 

(JZD) a na st. st. Staré Město o. Šumperk. Tak se seznámil se změnami zemědělské výroby za 

dobu nepřítomnosti v ČSR a se zemědělskou praxí udržuje potřebné spojení dodnes. Ve šk. r. 

1953-54 zajišťoval v letním semestru přednášky, cvičení a zkoušky na PEF. Od dubna 1954 

byl jmenován odborným asistentem. Od té doby přednášel, vedl cvičení a zkoušel v denním i 

dálkovém studiu a postgraduálním studiu. V r. 1955 byl přijat do externí aspirantury, kterou 

ukončil v r. 1960 obhajobou kandidátské disertační práce na téma „Principy systematiky a 

klasifikace půd ČSR“. V letech 1957-1959 byl jmenován proděkanem AF pro dálkové 

studium. V r. 1963 se habilitoval a byl jmenován a ustanoven docentem pro obor půdoznalství 

a školitelem aspirantů pro tento obor. V r. 1970 bylo zahájeno řízení na mř. profesora 

půdoznalství na AF, v únoru 1972 byl s. Jurča jmenován a od 1.5. 1972 ustanoven mř. 

profesorem. V květnu 1971 žádal o povolení obhajoby doktorské disertační práce, kterou 

obhájil v únoru 1973 a v dubnu 1973 mu vědecká rada VŠZ udělila hodnost doktora 

zemědělsko lesnických věd. 

     V lednu 1970 byl zvolen a jmenován prorektorem pro pedagogickou a politicko 

výchovnou činnost na VŠZ v Praze a v r. 1973 byl opětně zvolen do této funkce na další 

funkční období. S. Jurča je členem vědecké rady VŠZ v  Praze, vědecké rady agronomické 

fakulty, vědeckých rad Půdoznaleckého ústavu VÚRV v Praze-Ruzyni, Ústavu půdoznalství a 

agrochemie v Bratislavě a Ústavu pro zemědělský průzkum půd v Praze. Je také členem 

redakční rady časopisu Vysoká škola, kde uplatňuje své pedagogické a politicko výchovné 

zkušenosti. 

 

     Pedagogická a politicko výchovná činnost: 

 

S. Jurča pracuje jako pedagog na VŠZ v Praze již přes 20 let. V tomto období prošel všemi 

úseky pedagogické práce (cvičení, semináře, exkurze, terénní cvičení, přednášky, konzultace, 
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vedení diplomových prací, zkoušky, státní závěrečné zkoušky apod.) na všech pražských 

fakultách. Přitom působil a působí v různých formách studia, tj. v denním, dálkovém a 

postgraduálním studiu. Na PEF a ve studiu při zaměstnání zajišťuje přednášky v celém 

rozsahu předmětu půdoznalství, na AF a v postgraduálním studiu pak půdoznalství speciální. 

Z posledního úseku zpracoval příslušné kapitoly do skript jednak v r. 1961 a v r. 1972 

v přepracovaném a doplněném znění. Pod vedením s. Jurči obhájili absolventi AF 11 

diplomových prací především z úseku aplikace výsledků komplexního průzkumu 

zemědělských půd na jednotlivých zemědělských závodech. Působí jako školitel a konzultant 

vědeckých aspirantů a je členem komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací 

v oboru 0801 - obecná produkce rostlinná. Je členem pracovní komise pro řízení 

vědeckovýzkumné práce agronomické fakulty v oboru fytotechnickém. 

S. Jurča působil ve dvou studijních cyklech ve funkci vedoucího učitele ročníku, kde byla 

jeho práce hodnocena velmi pozitivně. Vedl studenty ke svědomitému studiu i k práci na 

praxích, účelné zájmové činnosti a pomáhal řešit i jejich osobní problémy. Studenti ocenili 

tuto jeho činnost velmi kladně. 

Svědomitou přípravou na přednášky, jejich aktualizací, snahou naučit studenty přednášené 

látce ve škole, kontrolou průběžného studia a solidním přístupem ke zkouškám si s. Jurča 

získává potřebnou autoritu mezi studenty. Při známé politické angažovanosti je účinnost jeho 

pedagogické práce výrazná. 

Ve funkci prorektora pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost má s. Jurča potřebnou 

autoritu mezi učiteli i studenty a účinně pomáhá při práci SSM, což je kladně hodnoceno i 

vyššími orgány SSM. V otázkách zajímajících svazácké organizace úzce spolupracuje s CV 

SSM i s kolejní radou. Dbá na realizaci účasti studentů na řízení a práci školy v otázkách 

studijní, sociální i zájmové problematiky. 

 

     Vědecká a publikační činnost: 

 

Hlavním směrem vědecké práce s. Jurči  je řešení problematiky geneze a klasifikace půd. Pro 

vědeckovýzkumnou činnost ve svém oboru získal dobrý základ při studiu půdoznalecko 

agrochemické fakulty Vysoké školy zemědělské v Charkově. Principy hlavně sovětské 

genetické půdoznalecké školy rozvíjí tvůrčím způsobem pro naše přírodní podmínky. Jím 

vypracovaný návrh genetické klasifikace a nomenklatury půd byl přijat za základ pro 

provádění komplexního průzkumu zemědělských půd v ČSSR. Výsledky jeho práce jsou 

kladně přijímány i zahraničními půdoznalci, např. na mezinárodních půdoznaleckých 

konferencích. Systematicky zpracované otázky klasifikace, typologie a systematiky půd a 

jejich vlastností publikoval ve 33 původních pracích. Půdně genetické problematice věnoval i 

svoji kandidátskou, habilitační a doktorskou disertační práci. 

V posledních letech zaměřil svoji vědecko výzkumnou práci hlavně na velmi obtížnou a u nás 

i v zahraničí málo rozpracovanou problematiku klasifikace a charakteristiky půd na 

holocenních nivách v jednotlivých částech povodí Labe v Čechách. Této tématice se věnoval 

při řešení dílčího výzkumného úkolu R-A-0-29-8/2, u kterého vypracoval a úspěšně obhájil 

závěrečnou zprávu. Je jí věnována i podrobnější a velmi důkladně zpracovaná doktorská 

disertační práce. Téma práce je významné nejen z obsahového hlediska, ale má i značný 

potenciální praktický dosah v lepším využití těchto půd. 

Za 20 let své vědecko výzkumné práce v půdoznalství vykonal s. Jurča v oboru půdní 

genetiky rozsáhlou průkopnickou práci. Od doby jmenování mř. profesorem úspěšně obhájil 

doktorskou disertační práci a předal do Sb. AF 13 původních vědeckých příspěvků. 

Zúčastňuje se aspirantských zkoušek, oponuje kandidátské a habilitační práce, závěrečné 

zprávy výzkumných úkolů, lektoruje příspěvky předložené k publikování. Publikoval dvě 

práce v časopisu Vysoká škola, kde je členem redakční rady. 
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     Členství ve vědeckých společnostech: 

 

S. Jurča patří nesporně k předním vědeckým pracovníkům v oboru půdoznalství. Je členem 

řady vědeckých rad, členem půdoznalecké sekce Čs. společnosti pro vědy zemědělské, 

lesnické a potravinářské ČSAV a členem výboru sekce, členem Mezinárodní půdoznalecké 

společnosti a členem komise pedologie a biologie půd I. odboru ČAZ. 

 

     Odborné posudky vypracovali: 

 

Akademik Antonín Klečka, DrSc., předseda kolegia ČSAV, 

prof. Dr. Ing. Vladimír Kosil, DrSc., emeritní profesor VŠZ v Praze, 

prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc., profesor stavební fakulty ČVUT. 

 

Posudky vyzněly jednoznačně kladně v doporučení, aby mř. prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc. 

byl jmenován a ustanoven řádným profesorem pro obor půdoznalství. 

 

     Celkový návrh: 

 

Navrhujeme, aby s. mř. prof. Vladimír Jurča, DrSc. byl jmenován a ustanoven řádným 

profesorem pro obor „půdoznalství“ na Vysoké škole zemědělské v Praze, neboť splňuje 

všechny potřebné předpoklady. 

 

     Uplatnění navrhovaného na vysoké škole: 

 

Se s. Jurčou se počítá jako s profesorem na katedře půdoznalství agronomické fakulty, kde 

přednáší půdoznalství pro I. ročník PEF denního i dálkového studia a speciální část 

půdoznalství pro II. ročník AF oboru fytotechnického. Vyučuje také v různých formách 

postgraduálního studia. Je školitelem aspirantů ve vědním oboru 0801 - Obecná produkce 

rostlinná a členem komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací z tohoto oboru. 

S. Jurča se aktivně podílí na vědecko výzkumné a výchovné činnosti fakulty a školy. 

 

V Praze dne 28. listopadu 1973. 

 

 

Návrhová komise: Prof. Dr. Ing. Lubomír Pavel, DrSc. - předseda 

   Akademik Antonín Klečka, DrSc. 

   Prof. Dr. Bohumil Jílek 


