
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

19.8.2010, 11:30 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

Zápis č. 2/2010 

 

Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc., 

Ph.D.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.; Doc. Ing. Radovan 

Pokorný, CSc. 

 

Omluven: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.;  

 

Zapisovatel: Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

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

 

 

Program: 

1. Zahájení a určení zapisovatele (Lebeda) 

Jako zapisovatel byl určen Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 19. 

května 2010 (Lebeda) 

Viz další body: 

- bod 6 minulého zápisu (poster na výstavu RVS) – viz bod 5 tohoto zápisu 

- bod 8 minulého zápisu (ČAZV - názvosloví chorob, osobnosti) – viz bod 8 tohoto zápisu 

- bod 9 (EFPP) – viz bod 9 

- bod 10 (ISPP) – viz bod 10 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mokrá) 

Stav členské základny ČFS ke dni 19.8.2010 je 78 členů, letos ukončili členství Gadiou a 

Chalupníková. 

Členské příspěvky za letošní rok dosud nezaplatili: Číţková, Moravec, Šindelářová (tito 

jmenovaní nereagují na komunikaci s ing. Mokrou) a Prokinová (přislíbila zaplatit). 

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mokrá) 

Na účtu ČFS je momentálně     77 349,- Kč. 

V pokladně je k dnešnímu datu  9 798,- Kč. 

 

5. Informace o aktivitách Rady vědeckých společností a konání výstavy RVS v Praze, 

zastoupení ČFS na této výstavě, zpracování posteru (Lebeda) 

Prof. Lebeda připravil po konzultaci s členy výboru poster informující o činnosti ČFS, který 

bude prezentován na výstavě RVS. Tato výstava nazvaná „Věda jako koníček a záliba“ se 

koná k 20. výročí zaloţení RVS od 26.10.2010 do 12.11.2010 v budově AV ČR v Praze na 

Národní třídě. Prof. Lebeda poslal připravený poster paní Kalistové na RVS, tam byl 

centrálně upraven grafikem a poslán zpět ke kontrole – v tomto stadiu byl rozeslán koncem 

července členům výboru ČFS. 

Poster bude prezentován také na webových stránkách ČFS, zajistí Komínek (aţ v době konání 

výstavy). 

Na oddělení virologie VÚRV se poster přeloţí do angličtiny, doc. Polák ho nechá ve VÚRV 

vytisknout a bude jej prezentovat v listopadu na konferenci EFPP v Portugalsku. Předběţný 

anglický titulek posteru zní „Czech Society for Plant Pathology – Status and Activities“. 
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6. Informace o semináři „Šarka peckovin – současný stav problematiky v ČR a Evropě“, 

Lednice 28-29.6.2010 (Polák) 

Seminář se uskutečnil v rámci projektu 7. rámcového programu SharCo. Seminář byl určen 

pracovníkům SRS, ÚKZÚZ, pěstitelům - ovocnářům a školkařům i odborné veřejnosti (např. 

z výzkumných ústavů a univerzit). Počet účastníků byl 121, z toho 11 ze Slovenska.  První 

den semináře se konaly přednášky - celkem 8 přednášek, vystoupili zde specialisté na výzkum 

viru šarky švestky v ČR, včetně jednoho zahraničního ze Slovenska. 

Druhý den semináře proběhla demonstrace diagnostiky viru šarky švestky pomocí ELISA a 

RT-PCR, po ní byly terénní exkurze do sadů švestek a meruněk s výskytem viru šarky 

švestky. 

 

7. Informace o semináři „3rd Plant NO Club International Meeting“, Olomouc 15-16.7.2010 

(Lebeda) 

Tuto akci organizovala UP Olomouc – katedry botaniky a biochemie. Měla 80 účastníků, 

z toho 72 zahraničních z celé Evropy. Sborník ze semináře je vydán s ISBN ČFS. 

 

Další informace: Fytopatologická výstava v Botanické zahradě v Olomouci stále probíhá. 

 

 

 

8. Informace o aktivitách Odboru rostlinolékařství ČAZV (osobnosti české zemědělské vědy, 

vydání názvosloví chorob rostlin) (Nedělník) 

RNDr. Nedělník informoval písemně o dvou připravovaných publikacích: 

1. Konečný název publikace: České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin: dokončují se 

zbývající kapitoly, termín do 20.8. Vydání se preferuje tištěné včetně podrobných rejstříků, 

bude probíhat jednání s Profi Pressem, záleţí na financích. Alternativně se uvaţuje pouze o 

vydání CD. Vydavatelem bude ORL ČAZV. Ministerstvo zemědělství a některé další 

subjekty včetně ČFS přislíbily finanční pomoc, všichni donátoři budou mít k dispozici prostor 

pro presentaci (odhad ½ - 1 strana). Detaily by se upřesnily. SRS má zájem o zavedení 

názvosloví do praxe. 

2. Osobnosti – je hotový seznam za odbor. Prozatím byl stanoven věkový limit pro ţijící 75 

let a starší. Práce se ale časově budou posouvat. Proto teď hovořit o dalších detailech je 

předčasné. 

 

 

 

9. Členství ČFS v EFPP a naše zastoupení na jejím jednání na konferenci v Portugalsku 

2010, specifikace vystoupení J. Poláka (Lebeda, Polák) 

Členský poplatek za rok 2010 je zaplacen. Na konferenci EFPP bude ČFS reprezentovat doc. 

Polák. Výbor ČFS pověřuje doc. Poláka, aby předem inicioval, ţe se na konferenci EFPP 

bude konat schůzka zástupců evropských fytopatologických společností, kde by se projednala 

činnost EFPP a její výhled do budoucna. Bude také prosazovat delší interval mezi 

konferencemi EFPP (např. 4 roky). Doc. Polák bude informovat ČFS o průběhu tohoto 

jednání. 

V případě další nečinnosti výboru EFPP navrhujeme vystoupení ČFS z této organizace. 
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10. Členství ČFS v International Society for Plant Pathology (ISPP), kontrola platby poplatku 

(Mokrá, Komínek) 

20.5.2010 přišel e-mail s údaji o způsobech zaplacení členského příspěvku ISPP, platbu ve 

výši 2% vybraných členských příspěvků (20 USD) provedl Komínek. 

Úkol: pohlídat platbu na rok 2011 (Komínek). 

 

11. Účast členů ČFS na významných mezinárodních konferencích v roce 2010 (Lebeda et al.) 

Pokud se členové ČFS aktivně (minimálně přednáška) účastní mezinárodních konferencí, ať 

podají informaci prof. Lebedovi, který ji zařadí do výroční zprávy ČFS pro RVS. 

 

 

12. Současná diskuse o stavu časopisu Czech Mycology versus Plant Protection Science 

(Lebeda et al) 

Prof. Lebeda informoval o moţnosti uveřejnění článků, které se tematicky nehodí do Plant 

Protection Science, v časopisu Czech Mycology. 

 

 

 

13. Stav úprav a aktualizace www stránek ČFS (Komínek et al.) 

Řada stránek je dosud v přípravě, např. seznam členů. Komínek zaslal dotaz všem členům 

společnosti, zda souhlasí se zveřejněním svého jména, pracoviště, případně i e-mailové adresy 

na stránkách ČFS. Odpověděli pouze Mertelík, Sedláková, Sedlářová, Špak, všichni 

souhlasili. 

 

Komínek zveřejní na našem webu starší zápisy a výroční zprávy, které jsou k dispozici v 

elektronické podobě. Pokud to bude moţné, zápisy budou řazeny chronologicky podle roků. 

 

 

 

14. Proplacení odměny P. Komínkovi za tvorbu a aktualizaci www stránek 

S ing. Komínkem byla uzavřena dohoda o provedení práce na tvorbě a udrţování webových 

stránek ČFS, celková výše odměny činí 5000 Kč před zdaněním. 

 

 

 

 

15. Různé a diskuse 

Měsíční bulletin ISPP posílat všem členům ČFS – provede Komínek. 

 

 

Obdrţeli jsme dopis z RVS informující o termínu pro odevzdání ţádosti o dotaci na rok 2011 

– 15. října 2010. Komínek odešle e-mailem dotaz na ing. Svobodu (Ţatec) a prof. Ryšánka, 

zda platí jejich plán uspořádat specializovaný seminář o viroidech v roce 2011, s podporou 

RVS. 

 

 

 



Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

19.8.2010, 11:30 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

 

16. Závěr 

Další schůze výboru ČFS se bude konat koncem listopadu 2010, přesný termín bude ještě 

upřesněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 19.8.2010 

Zapsal: Ing. P. Komínek, Ph.D. 

 

 

Schválil:  

Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc. 

předseda ČFS 

 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

místopředseda ČFS 

 

Doc. Ing. J. Polák, DrSc. 

vědecký tajemník ČFS 

 

 


