Odešel Ing. František Tichý, CSc.
Dne 31. října 2018 nás náhle opustil František Tichý.
Narodil se 14. dubna 1948 v Kroměříži v rodině, která měla středně velký
statek v Postoupkách nedaleko Kroměříže. Po násilné kolektivizaci byl jeho
otec nucen jít pracovat do dolů, kde ve svých 40 letech předčasně zemřel.
O této nelehké etapě života rodiny napsal a vydal František Tichý později
knihu s názvem Země pláče. Čerpal v ní z autentických zápisků své matky
a z jiných dobových dokumentů.
V roce 1966 zakončil maturitou studium SVVŠ (dnes Gymnázium) v Kroměříži
a pokračoval ve studiu na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské
v Brně. Absolvoval v roce 1971 a jeho prvním zaměstnavatelem byly
Severomoravské cukrovary. Od roku 1977 pracoval ve Výzkumném ústavu
obilnářském, nejdříve na Oddělení odrůdové pěstební technologie a později
na Oddělení pro zavádění výsledků výzkumu do praxe. Na pracovišti se
seznámil se svou budoucí manželkou. V roce 1989 získal vědeckou hodnost
kandidáta zemědělsko-lesnických věd. Byl spoluzakladatelem nástupnické
organizace Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s r.o., a donedávna i jejím
aktivním společníkem, pracoval na pozici akreditovaný odborný poradce
a samostatný výzkumný pracovník. Jako poradce se věnoval výhradně poradenství v rostlinné výrobě a zejména v obilnářství,
kde se stal skutečným odborníkem. Pro svoji vysokou odbornou erudici, ochotu a přátelský přístup byl vyhledáván mnohými
agronomy a farmáři.
Zvláštní pozornost věnoval analýze vlivu různých faktorů na kvalitu a produkci obilnin. Specializoval se také na agrotechniku
plodin v různých agroekologických podmínkách a pěstování obilovin pro výrobu bioetanolu. Jeho odborná erudice mu umožnila
věnovat se i hodnocení rentability pěstování různých plodin. Neúnavně sledoval aktuální stav porostů na území celé ČR
a informoval o něm klienty poradenské služby i čtenáře odborných časopisů. Se zájmem se aktivně podílel jako odborný
konzultant na realizaci česko-německého projektu „Rozvoj československého poradenství v zemědělství. Dlouhodobě byl
vedoucím oddělení poradenství a sám také v několika smluvních zemědělských podnicích prováděl technologické poradenství.
Neustále se vzdělával a získal mnoho certiﬁkátů a akreditací. Ve svém jednání byl velmi vstřícný a přátelský. Přednášel
na konferencích a seminářích, napsal více než sto odborných článků do různých časopisů a sborníků. Byl dlouholetým členem
redakční rady časopisu Úroda. Stal se také jedním ze spoluautorů několika knih.
Byl také aktivním členem České akademie zemědělských věd (ČAZV) a řady společenských organizací. Na jaře letošního roku
mu byla při příležitosti jeho významného životního jubilea udělena bronzová medaile ČAZV. Dlouhá léta také vykonával funkci
soudního přísedícího u Okresního soudu v Kroměříži.
V posledních letech i přes nemalé zdravotní problémy stále pokračoval v poradenské činnosti. Mimo jiné přednášel na seminářích
v rámci Programu rozvoje venkova. I když nemohl provádět v poslední době pracovní činnost v terénu, zaměřil se na ekonomiku
zemědělských plodin a zpracování různých písemných materiálů pro zemědělské podniky hospodařící ve zranitelných oblastech.
Ve volném čase se intenzivně věnoval práci na zahradě až do té doby, pokud mu to zdravotní stav dovolil.
V našem výzkumném ústavu a zejména v poradenském kolektivu nám bude chybět nejen jako spolupracovník, ale především
jako dobrý kamarád.
/Zpracovala: Mgr. Věra Kroftová/
Seznam publikací Františka Tichého najdou zájemci na http://62.168.58.248/authorities/644
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