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Zápis č. 4/2008 

 
Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Doc. Ing. Jaroslav 

Polák, DrSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Alena Hauptmanová; Ing. Věra Mokrá, RNDr. Jan 

Nedělník, Ph.D., CSc. 

host: Ing. Antonín Dreiseitl, CSc. - Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž - zastupuje p. 

Pokorného 

 

Omluveni: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,  

 

Zapisovatel: Ing. Alena Hauptmanová 

 

Zasedání řídil: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 

 

Program: 
 

1) Zahájení a určení zapisovatele (Lebeda). 

• Ing. Alena Hauptmanová 

 

2) Kontrola zápisu a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 11. 

června 2008 (Lebeda).  

• bod 6 minulého zápisu - viz konference dále 

• APS - viz dále 

    

3) Informace o průběhu „APS Centennial Meeting, 2008“ v USA (Lebeda). 

• APS Centennial Meeting, Minneapolis, USA (VII. 2008) - účast Prof. Lebeda 

• základní informace o meetingu: jednalo se o slavnostní setkání prezidentů 

národních fytopatologických společností (cca 15 účastnických zemí: př. Kanada, 

Japonsko, Čína, Holandsko, ČR …). Stávající prezident APS končil své volební 

období (volí se pouze na 1 rok a neopakují se). Proběhla prezentace 

zastoupených národních fytopatologických společností. Počet účastníků 1900.  
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• APS: je expandující společností, čítá 1/3 zahraničních členů, vlastní vydavatelství 

• Zajímavosti z programu: zvláště zajímavá byla přednáška o přínosu fytopatologie 

pro biologii, dále možnosti příspěvků studenty doktorandského studia 

 

4) Informace o možnosti pozvání Prof. Ray D. Martyna (president APS 2007/2008) do 

České republiky (Lebeda), včetně prezentace „vize APS“ (Lebeda, Táborský). 

• Prof. Martyn předběžně přislíbil účast 

• návrh: pozvat jej na Česko-slovenskou konferenci do Brna. Námět přednášky: 

vybrat z vizí APS - příprava mladých výzkumných pracovníků, zaměřeno na 

vzdělávání na univerzitách a směřování fytopatologického výzkumu 

• úkol - Prof. Lebeda - oslovit Prof. Martyna pro aktivní účast na Česko-slovenské 

konferenci 2009 

 

5) Informace o výsledcích jednání Výboru EFPP a zástupců národních fytopatologických 

společností a průběhu ICPP 2008 v Turinu (Lebeda, Polák.) 

• pozn: v rozvojových zemích paradoxně existují rostlinolékařské kliniky 

• zneklidňující je pasivní přístup vedení EFPP, jednání výboru EFPP a zástupců 

národních fytopatologických společností se v Torinu nekonalo, na jednání 

Kongresu ICPP 2008 nebyl přítomen žádný člen výboru EFPP. 

• úkol - Prof. Lebeda, Doc. Polák, Prof. Táborský - během podzimu sestavit výzvu 

pro aktivizaci vedení EFPP i vzhledem k blížící se konferenci v Portugalsku 

 

6) Informace o stavu příprav Konference ochrany rostlin v Brně v roce 2009 (Doc. Pokorný 

zastoupen Ing. Dreiseitlem) 

• Harmonogram příprav: 

•  1. cirkulář - X.08 - rozpětí vložného, předběžné téma 

•  XII.08 - konec předběžné registrace, návrh programu 

•  I.09 - 2. cirkulář 

•  III.09 - příspěvky do sborníku 

•  VIII.09 - 3. cirkulář  
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• Návrh vědeckého výboru: prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; prof. Ing. Vladimír 

Táborský, CSc.; doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., CSc.; 

doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.; doc. Ing. Hana 

Šefrová, Ph.D.; doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.; prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc.; prof. 

RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Ing. Michal 

Hnízdil; prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.; doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.; doc. RNDr. 

Ján Kraic, Ph.D. 

• dále se doporučuje pozvat zástupce MZe ČR a SK, představitele SRS 

• termín: 2. - 4.9.2009 (středa-pátek) 

• návrh programu: 

•  1. den - začátek po obědě, plenární zasedání (doporučujeme zahájit cca 

mezi 10 - 11hodinou), vystoupení zahraničních hostů (2 - 3) (p. Brown, p. Martyns) 

•  2. den - jednání v sekcích 

•  3. den - zahájení semináře zahraničním hostem 

 

7) Diskuse o realizaci semináře ČFS „Globální změny klimatu a jejich vliv na výskyt chorob 

rostlin“ v roce 2009 (v souvislosti s konáním Konference ochrany rostlin v Brně (Pokorný 

et al.). 

• navrhnout 3 klíčové přednášející 

• úkol - prof. Lebeda osloví francouzského přednášejícího z konference v Turíně (… 

o klimatických změnách v korelaci s geografickou polohou …); Dr. Nedělník osloví 

p. Laštůvku a pí. Šefrovou; doc. Pokorný osloví p. Žaluda 

• dále prostor pro oborové přednášky 

 

8) Příprava volební schůze v roce 2009 (Lebeda, Táborský a ostatní). 

• Výbor schvaluje, že nebude provádět žádné změny ve stanovách v souvislosti s 

přímou volbou předsedy. 

 

9) Řešení otázek týkajících se aktualizace a formy www stránek ČFS, včetně jejich úpravy 

(Komínek a ostatní). 

• internetová adresa: www.vurv.cz/cspp 

• úkol - doc. Polák, Ing. Komínek - připravit anglickou verzi stránek 
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10)  Informace o stavu členské základny a financí ČFS (Mokrá). 

• počet členů beze změny - 78 

• stav konta u České spořitelny = 65 492Kč 

• stav hotovosti v pokladně = 7 441Kč 

 

11)  Různé a diskuse 

• členství v ISPP - International Society for Plant Pathology (www.isppweb.org) 

• výbor ČFS souhlasí s členstvím v ISPP 

• schválil zaplacení členského poplatku ve výši 150$ tj. na 3 roky od dne zaplacení 

• úkol - Ing. Komínek, Ing. Mokrá - kontaktovat hospodáře ISPP, vyžádat bankovní 

spojení, odeslat platbu a vyplněnou přihlášku 

 

12)  Závěr 

• následující jednání – 3.12.2008, 12:00, Slezská ul., Praha 

• priority příštího jednání - příprava výroční členské schůze 

 

 

V Praze 3.9. 2008   

Zapsala: A. Hauptmanová 

 

Schválil: 

A. Lebeda 

Předseda ČFS 

 

 

 

 

 

 

  


