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K devadesátinám profesora Švachuly

V tomto měsíci oslavil prof. Ing. Vladimír Švachula, DrSc., 
své devadesáté narozeniny. Jubilant po studiu na Vysoké 
škole zemědělské v Praze (1950 – 1954) pracoval jako agronom 
stát ního statku v Českém Brodě. V roce 1960 se vrátil na VŠZ, 
na které pak v různých funkcích působil po celou svou další 
profesní kariéru. 

V roce 1966 získal hodnost kandidáta věd, habilitační 
práci obhájil v roce 1971, v roce 1983 doktorskou dizertaci 
a v roce 1989 byl jmenován profesorem. Pracoval na Katedře 
země dělských soustav (základní agrotechniky), v roce 1987 
byl jme nován ředitelem Koordinačního centra přípravy odbor
níků pro biotechnologie a vedoucím Ústavu rostlinných bio
tech no logií při VŠZ. Od roku 1991 pak pracoval na Katedře 
rost lin né výroby a Ústavu praxe. Zastával i další funkce, byl 
mj. čle nem vědecké rady Agronomické fakulty a členem 
odboru RV ČAZV. Pedagogicky působil také na VŠCHT Praha. 
Jubi lant je skromným, přátelským a velmi pracovitým kole gou 
a ne postradatelným rádcem. I po odchodu do důchodu 

rozhledy, osobní

rozhledy

osobní

v roce 2002 se snaží dál s Českou zemědělskou univerzitou 
spo lu pracovat. Aktivně se podílí na odborných publikacích, 
ale především pro jeho široký rozhled a pečlivost je stále 
využíván k recenzím a posuzování různých prací do časopisů 
a sborníků.

Cukrová řepa se stala jako modelová plodina předmětem 
vědeckého zájmu profesora Švachuly. Výzkumně se zabýval 
zejména tvorbou výnosu a jakostí cukrové řepy v regulovaných 
agroekologických podmínkách, a přispěl tak k rozvoji našeho 
řepařství. Dění v oboru díky internetu trvale dál sleduje, o pěs
tování cukrové řepy se zajímá a snaží se mít aktuální pře hled.

Jubilant je autorem řady vědeckých a odborných publi
kací, jen jeho původních vědeckých prací je více než padesát. 
Řadu článků publikoval také v Listech cukrovarnických, resp. 
Lis tech cukrovarnických a řepařských.

Blahopřejeme srdečně prof. Švachulovi k jeho významným 
narozeninám a přejeme mu i jménem českých řepařů a cuk
ro varníků pevné zdraví, pohodu a naplněné dny.
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