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Rozloučení 
s profesorem 

Josefem Šrollerem

Počátkem března t. r. 
jsme se naposledy roz lou
čili s významným od bor
níkem v oboru rostlin né 
vý roby, emeritním čle
nem re dak ční rady tohoto 
ča so pisu i dobrým ka ma
rádem a učitelem prof. 
Ing. Josef Šrollerem, CSc. 
Zemřel 24. února 2020 ve 
věku 84 let.

Profesor Šroller vyrůstal v rodině zemědělce v Kláš
terci nad Orlicí. Jeho mládí bylo poznamenáno násilnou 
kolektivizací zemědělců, vystudoval gymnázium v Krá
lí kách a Vysokou školu zemědělskou v Praze. Profesní 
dráhu započal ve Šlechtitelské stanici v České Bělé, kde 
se zabýval výzkumem a šlechtěním brambor. Od jedné 
oko paniny – brambor – se jeho zájem posunul k dalším 
dvěma okopaninám – cukrové a krmné řepě. To už bylo 
v období, kdy pracoval na vysoké škole jako odborný 
asis tent, později docent a posléze profesor. Působil v řadě 
význam ných funkcí, a to nejenom na České zemědělské 
univerzitě.

Celý svůj profesní život tak profesor Šroller věnoval 
pře vážně těmto dvěma významným plodinám. Závěry svého 
výzkumu publikoval skoro ve třech stovkách odborných 
a vědeckých publikacích, byl autorem či spoluautorem 
řady kapitol v odborných knihách a skriptech. Mnoho 
čtenářů tohoto časopisu si na něho vzpomene jako na 
vedoucího své diplomové či doktorské práce. Odborné 
veřejnosti byl znám z řady přednášek na konferencích 
nejen na mateřském pracovišti, ale za přednáškami a za 
„svými řepaři“ vyjížděl do všech pěstitelských oblastí. 
Byl častým diskutujícím na polních dnech či kázáních 
v bramborářských či řepařských oblastech.

Na katedře rostlinné výroby se rád podělil o své životní 
zku šenosti z oboru s mladšími kolegy, občas jsme ale 
slýchali i životní moudrosti z české historie, mimochodem 
právě historie byla jedním z jeho životních koníčků. Rád 
se vracel do svého rodného kraje, zvláště za myslivostí. 
Profesor Šroller byl starostlivým manželem, tatínkem, pou
tavě vyprávějícím dědečkem, a pro nás ostatní výborným 
kamarádem. 

V posledním desetiletí s neutuchajícím nadšením 
vysvět loval, nejen svým vrstevníkům, zemědělskou politiku 
a potřebu zemědělských podpor a dotací, nezbytnost 
inten zifikace produkce hnojením a vhodnou ochranou 
jed not livých zemědělských plodin, včetně cukrové řepy.

Na našeho spolupracovníka a kamaráda budeme 
všichni s úctou a vděčností vzpomínat!

Za kolektiv katedry, studentů 
a kamarádů

Josef Pulkrábek


