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Ing. Ivan Konečný, CSc., zemřel
V neděli 2. 6. 2013 zemřel po těžké nemoci ve věku nedožitých šedesáti šesti let
náš kolega Ing. Ivan Konečný, CSc., tajemník
Svazu pěstitelů cukrovky Čech.
Ivan Konečný se narodil 4. 9. 1947
v Brodcích nad Jizerou, kde prožil celý svůj
život. Po maturitě na SZTŠ v Brandýse na
Labem pokračoval ve studiu na VŠZ (dnes
ČZU) v Praze-Suchdole, které ukončil v roce
1971. V letech 1972–1978 působil na SZTŠ
v Mladé Boleslavi, kde využil doplňkové
pedagogické studium z let 1968–1974.
S cukrovou řepou spojil svou další profesní dráhu v roce 1978, kdy nastoupil do
VŠÚŘ v Semčicích, a této plodině zůstal věrný
až do konce svého života. Jeho specializací
byla ochrana rostlin, v ústavu pracoval v oddělení ochrany cukrové řepy, které později
i vedl. Ochrany vzcházející cukrovky se týkala i jeho externí vědecká aspirantura, kterou
absolvoval v letech 1981–1986. V řepařském
výzkumném ústavu (od roku 1992 v Řepařském institutu) pracoval dvacet dva let.
Ke konci roku 1999 se rozhodl přesunout své působiště
na Svaz pěstitelů cukrovky Čech, od roku 2000 až do posledních chvil vykonával funkci tajemníka Svazu. Na podzim roku
2009 se mohl stát řádným důchodcem, ale to by nebyl Ivan,
jak jsme jej všichni dobře znali. Rozhodl se dále pracovat
jako tajemník a zástupce ředitele SPC Čech i v důchodovém
věku. Jeho nejbližšími spolupracovníky ve Svazu byli ředitelé
Ing. Jiří Krouský a Ing. Jan Křováček, Ph. D., spolu s kolegyní
Marcelou Pokornou.

O kvalitách jeho výzkumné práce svědčí mj. i ocenění,
která obdržel od České akademie zemědělských věd. V roce
2007 mu bylo uděleno „Čestné uznání ČAZV za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné
v agrárním sektoru“ a následně v roce 2012 získal od ČAZV
„Bronzovou medaili za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru“. Výsledky svého bádání publikoval
nejenom v řadě výzkumných zpráv, ale i formou vědeckých
a odborných článků v tomto i jiných časopisech, byl členem
redakční rady časopisu Úroda. Byl aurorem či spoluautorem
i mnoha dalších publikací pro pěstitele i odbornou veřejnost,
v nedávné době se autorsky podílel např. na obsahu knihy
„České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin“.
V posledních letech se kromě ochrany rostlin zaměřil i na
problematiku osiv a technických záležitostí výkupu cukrovky
(byl mj. také členem komise pro nákup cukrovky při CIBE),
soustředil se především na zkoušení doporučených odrůd
cukrovky a pesticidů. Náhrada Ing. Konečného v této oblasti
bude velmi složitá, pokud vůbec možná.
Kolega Konečný nebyl pouze odborníkem ve své profesi,
ale především milujícím a milovaným tatínkem, manželem
a dědečkem. Před čtyřiceti osmi lety potkal svou manželku
Janu, se kterou prožil v manželství krásných čtyřicet dva let.
Narodili se jim dcera Ivana a syn Jan, přišla také vnoučata
Honzík, Klárka a Maruška. Dědeček se vnoučatům plně
věnoval a plnil každá jejich přání. Mezi Ivanovy koníčky
patřilo houbaření a turistika, proto spolu často chodili na
procházky do lesa.
Ivan měl mnoho přátel, rodinných i ve své profesi, kteří
na něj budou vzpomínat jen v dobrém. Bude chybět rodině,
kamarádům, nám všem. Čest jeho památce.
Jan Křováček, Otakar Šašek
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