
 

 

LEDEN,  ÚNOR 2020 

Rok 2020 je pro Společnost pro zahradní a krajinář-

skou tvorbu v mnoha směrech výjimečný. Oslavíme 

totiž hned několik významných výročí.  Tím největ-

ším z nich je bezesporu výročí 30 let od založení 

SZKT! To je více, než je věk některých našich součas-

ných členů :-) 

 

Stejné výročí oslaví také časopis Zahrada-Park-

Krajina, který za dobu své existence několikrát změ-

nil svoji grafickou podobu. Na to, jak se časopis 

v průběhu let měnil, se můžete podívat  zde . 

Výroční konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby 

pořádáme letos již po pětadvacáté a národní arbo-

ristickou konferenci Strom pro život po devatenácté. 

Mistrovství ČR ve stromolezení slaví v letošním roce 

kulatiny — koná se již dvacátý ročník!  

Soutěž Zelená stuha ČR úspěšně probíhá již od roku 

2001 a v tom samém roce se pořádala také první 

stromolezecká certifikace ETW — European Tree 

Worker. Oba programy tudíž pořádáme 19 let. 

Do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe 

vstoupila SZKT v roce 2002 a letos proběhne tedy 

18. ročník. 

Vidíte, že je opravdu hodně co slavit, a proto upo-

zorňujeme všechny naše členy, aby si do svých diá-

řů poznamenali datum 19. června 2020. Tento den 

bude dnem oslav formou zahradní slavnosti pod 

širým nebem s hudbou, rautem a přípitkem. Pro 

oslavy nám poskytne prostor Školní botanická za-

hrada Střední odborné školy Jarov v Praze.  

Všem členům budeme rozesílat oficiální pozvánku 

e-mailem. Těšíme se na vás!                                               

                                                                            Vaše SZKT 

 

https://www.facebook.com/320264354720944/photos/pcb.2906221616125192/2906216592792361/?type=3&theater
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Dne 29. ledna 2020 proběhlo v Jihlavě jednání správní rady 
SZKT. Přítomni byli Ladislav Kejha, Katarína Ruschková, Stani-
slav Flek, Alexandra Koutná, Jana Pyšková, Markéta Pešičková 
a Petr Förchgott. Za revizní komisi se zúčastnila Hana Poller-
tová a za kancelář SZKT Ondřej Feit, Karolína Báčová a Pavla 
Černovská. 

 Předsedou byl zvolen Ladislav Kejha a místopředsedkyní 
Katarína Ruschková.  

 Správní rada schválila  strategický plán pro období 2020 - 
2023. 

 Odborným garantem výročního 25. ročníku konference 
Dny ZKT 2020 v Luhačovicích bude Josef Souček. Opět 
nabídneme možnost přihlásit své příspěvky – o tématu a 
dalších podrobnostech budeme co nejdříve informovat. 

První letošní zasedání správní rady SZKT  

Jistě se vám to již stalo mnohokrát. Před vámi je nádherný 
strom, v jehož jizvách se zrcadlí všechno, co zažil za staletí, po 
které na daném místě stojí. Cítíte úctu k jeho větvím poskytují-
cím stín i dutinám ukrývajícím všemožný život. Tušíte silné 
lidské příběhy, které jsou se stromem spjaté… 
Ačkoli obdivujete, jakým ranám osudu i hříčkám počasí dosud 
dokázal strom odolat, dokážete si představit i vliv těchto situa-
cí na jeho stabilitu – vidíte nový chodník pod korunou, plodnice 
dřevokazných hub i rány po zlomech větví, které už tíhu osudu 
neunesly.  
Na vás je teď rozhodnutí o dalším osudu tohoto stromu. Ro-
zum velí okamžitě pokácet, srdce říká „nech ho být, to si neza-
slouží“. Na mysl se vkrádají trošku alibistické otázky: „Nemohl 
bych ho jen trošku redukovat a nepříjemné rozhodnutí nechat 
na někoho jiného za pár let?“ 
Ale co když spadne a někomu ublíží? Přemýšlíte, jaká je prav-
děpodobnost, že bude někdo v nesprávnou chvíli na nespráv-
ném místě? Odpovídáte si, že malá. Ale co když? Ustojí to vaše 
odpovědnostní pojistka, ustojí to vaše svědomí? 
 
Právě proto, že tyto pochyby zažívá každý z nás, rozhodli jsme 
se tématu provozní bezpečnosti věnovat letošní ročník národ-
ní arboristické konference Strom pro život – život pro strom. 
 

V souvislosti s klimatickou změnou se téma důležitosti stromů 
ve městě rozšířilo i mimo zahradnický obor. Krajinářští archi-
tekti, ekologové, arboristé, ale i další specialisté se snaží 
zpřesnit své argumenty a vyčíslit benefity, které stromy a ve-
řejná zeleň městům přináší.  
Současně s požadavkem na existenci stromů je však zdůrazňo-
ván i fakt, že tyto stromy musí být „zdravé a bezpečné“. My, 
kteří se stromy pracujeme, velmi dobře víme, že stromy přiná-
šejí nejen benefity, ale vždy i určitou míru nebezpečí. Kde je 
ale ta správná hranice, co je ještě „v pořádku“, a co „už pří-
liš“? Úlohou nás profesionálů je činit (či doporučovat) odpo-
vědná rozhodnutí. Při práci se stromy máme odpovědnost 
nejen k životnímu prostředí, k lidem (jejich zdraví, majetku  
i citovým vazbám), ale i k záměrům a finančním možnostem 
majitelů stromů. Abychom tuto odpovědnost mohli nést, mu-
síme umět nejen jednoznačně vyhodnotit benefity stromů, ale 
také umět co nejpřesněji vyhodnotit stav a perspektivu stro-
mů i rizika, která může strom na konkrétním stanovišti před-
stavovat. 
Hodnocení přijatelné míry rizika či hledání hranice mezi 
„přínosným“ a „rizikovým“ se v praxi každého z nás může mír-
ně lišit – u stromolezců to může být například hledání míry 
intenzity řezu tak, aby zajistil stabilitu stromu, a zároveň však 
v koruně nezpůsobil závažné poškození. U pracovníků státní 
správy to je třeba porovnání funkčního a ekologického význa-
mu dřevin s důvody uváděnými v žádostech o povolení kácení 
atd. 
Samozřejmě, je možné (a bohužel se tak v praxi i děje) zbavo-

vat se odpovědnosti tím, že ji přenesu na někoho jiného („Já 

to špatně nenavrhl, to on to špatně ořezal“), či hledat zástup-

ný důvod, na co ji svést („Od poslední kontroly uplynulo už půl 

roku, mezi tím se stav stromů extrémně zhoršil…“), ale nemys-

lím si, že to je správná cesta. Mým cílem a cílem této konfe-

rence je najít a představit účastníkům metody a nástroje, kte-

ré by nám umožnily vyhodnotit a vyčíslit jednotlivé části a 

jednoznačně stanovit přijatelnou míru rizika a tím jednoznač-

ně obhájit svá rozhodnutí. 

Šárka Weberová, odborný garant konference 

Strom pro život 2020: Provozní bezpečnost a přijatelná míra rizika 

https://szkt.cz/aktuality/strategicky-plan-szkt-2020-2023
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„Trvalky používat znamená trvalky znát“. Touto větou otevírá 
v roce 1960 Markéta Müllerová svou dnes již legendární kapi-
tolu „Použití trvalek“ v knize Naše trvalky. Její slova jsou dnes 
nejen platná, ale nabývají na síle a významu. Od samých po-
čátků sortimentální práce, kdy Martin Fulín či František Málek 
začali pereny pěstovat coby samostatné skupiny rostlin a Fran-
tišek Thomayer je začal sázet do nově vznikajících pražských 
sadů, dodržovali zahradníci jednu důležitou zásadu: pěstovali 
nejlepší odrůdy ze všech. Sorty překonané ze sortimentů vyřa-
zovali, a přišel-li někdo s novinkou, musel si být sakra jist, že za 
něco stojí. Jinak pohořel. Rozvoj použití peren a nástup kontej-
nerové kultury v druhé polovině 20. století přinesl potřebu 
sortimenty prověřovat prostřednictvím záhonových testů. 
Této nesmírně metodicky náročné a pracné činnosti se chopila 
Milada Opatrná, která se svými kolegyněmi neúnavně a pre-
cizně pracovala na průhonických zkušebních políčkách, postu-
povala matečný materiál školkám a ověřovala v terénu pravost 
odrůd více než půl století. 

Tato velice potřebná práce nám v praxi stále citelněji chybí v 
době, kdy se globální perenářství činností korporací drasticky 
změnilo. Šlechtitelé, šiřitelé a množitelé uplatňují marketingo-
vé nástroje, které na trh vrhají stovky neprověřených novinek 
ročně a klasické, léty prověřené sortimenty mizí pod tlakem 
síly značky. Dostali jsme se do situace, kdy se jeden člověk 

nedokáže v perenách ani při nejlepší vůli komplexně oriento-
vat. Pojem novinka ztratil na lesku. Vznikl začarovaný kruh, 
kde nabídka určuje poptávku a autoři jsou nuceni ke kompro-
misům snižujícím kvalitu a udržitelnost jejich díla. Syndrom 
tzv. přetečení sortimentů, známý z historických epoch u něko-
lika málo rodů, se projevil naplno a počet taxonů v oběhu na-
rostl jen u nás na trojnásobek. Na evropský trh vstupuje ročně 
několik tisíc novinek. Angličané se tomu intenzivně brání záho-
novými testy a také německy mluvící země spojily síly a sorti-
menty kriticky prověřují. 
 
Čeští perenáři, s německou a slovenskou evaluací, spojili síly 
coby profesní komunita a nabízejí tímto kolektivním dílem 
široké zahradnické obci pomocnou ruku. Využili jsme metodi-
ku hodnocení prostřednictvím společné zkušenosti a dali po-
stupně dohromady 24 individuálních vysvědčení sortimentu 
záhonových peren. Zapojily se instituce, univerzity, školky i 
projektanti. Kolegium nejdříve nominovalo, posléze hodnotilo.  
Nominováno bylo 1121 taxonů, doporučených jsme vybrali 
616. Jako výchozí jsme použili metodiku Milady Opatrné ze 70. 
let a rozvinuli ji do podoby kritérií „OZT – ověřená zahradní 
trvalka“. Srovnatelné parametry používá pro ocenění AGM 
britská Royal Horticultural Society, německý Stauden Ring  
v záhonových testech, Euro-Trials nebo americké hodnocení 
peren v Chicago BG, Mt. Cuba Center a dalších institucích. Ta-
ková trvalka má růst a kvést při základní péči v záhonových 
podmínkách. Překvapivě málo moderních peren toto prosté 
kritérium splňuje a klasickým sortimentům se dostává zaslou-

žené pozornosti. 
Doporučený sortiment záhonových peren jsou prostá data s 
tabulkovým aparátem určená užší profesní obci projektantů, 
školkařů a zahradníků. Jim budou denní stravou a oporou 
v práci, neboť obsahují průsečík letitou zkušeností. Nikterak 
nepodvazují práci s dalšími, speciálními sortimenty peren. Na-
opak. Dávají křídla autorské práci s vytrvalými květinami a 
vytváří předpoklady pro vznik originálního díla. Díky dobrému 
základu máte prostor zkoušet a experimentovat. Kriticky hod-
notit svoje zkušenosti s kolegy. Ať dobře slouží všem. 

 
Ondřej Fous 

 
Odkaz na PDF Doporuceny_sortiment 
 

Foto vlevo nahoře a vpravo: Tereza Antošová 

Doporučený sortiment záhonových peren 2020 

http://doporucenysortiment.cz/?fbclid=IwAR0Q4U3o-o7MGqe9D7Nl_MOWdwqvU4xcpGTE0-qptRLEsA1HbSi9Oh5UMvc
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Metodická instrukce MŽP koriguje striktní výklad reži-

mu kácení dřevin u železničních drah! 
15. ledna 2020 nabyla účinnost novela zákona o drahách č. 
367/2019 Sb., která v § 10 upravuje režim kácení dřevin u že-
lezničních drah a drakonicky označuje všechny dřeviny, které 
při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného profilu 
dráhy, za nebezpečné. Hrozí tak plošné kácení dřevin podél 
železnic, včetně těch, které jsou naprosto zdravé a k jejich od-
stranění není žádný důvod.  
Striktní výklad novely koriguje právě zveřejněná metodická 
instrukce legislativního odboru a odboru obecné ochrany 
přírody a krajiny MŽP. Kompetentní orgány ochrany přírody 
tak v této instrukci získávají oporu, jak postupovat při procesu 
oznamovacího režimu kácení a jak hájit zájmy stanovené záko-
nem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Metodická instrukce upozorňuje na to, že při posuzování po-
třeby kácení je třeba dodržovat ústavní princip proporcionality 
(poměřovat míru ohrožení zájmu na ochraně zdraví a bezpeč-
nosti cestujících s mírou ohrožení zájmu na ochraně životního 
prostředí) a ve výkladu se opírá i o rozsudek Nejvyššího správ-
ního soudu č.j. 1 As 299/2019 – 42 ze dne 18. 12. 2019. NSS 
v něm mimo jiné konstatoval, že prostá existence stromů urči-

té výšky a dopadové vzdálenosti do dráhy nemůže sama o so-
bě představovat nebezpečí pro dráhu, pokud správní orgány 
dostatečně nezkoumaly, zda je nebezpečí pádu těchto stromů 
do dráhy reálné. Nepostačí pouze hypotetická možnost, že 
určitý strom by v případě pádu mohl zasáhnout dráhu, třeba-
že aktuálnímu nebezpečí pádu tohoto stromu nic nenasvěd-
čuje. Nařízení kácení musí být podloženo konkrétními skutko-
vými zjištěními. Komplexní metodickou instrukci naleznete 
zde: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/
vestnik_mzp_2020/$FILE/SOTPR-Vestnik_leden-200131.pdf 
 
Více informací o problematice novely zákona o drahách se 
můžete dozvědět s investigativního pořadu ČT „Nedej se!“, 
jehož natáčení se zúčastnila i SZKT.   
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-
se/220562248410001-vykacet-vsechno/ 

 

Dejte šanci mladým zahradníkům! 

Vznik registru odborných praxí pro studenty 
V loňském roce vznikla v rámci Svazu zakládání a údržby zeleně 
sekce mladých zahradníků, jejímž cílem je sdružovat mladé lidi 
se zájmem o zahradnický obor a poskytovat jim odborné vzdě-
lávací akce v podobě workshopů, přednášek či mezinárodních 
programů. V dlouhodobém horizontu by tak mohlo dojít 
k výchově nové generace kvalifikovaných zahradníků všech 
zaměření, kteří obohatí trh práce a přispějí tuzemské krajině i 
oboru.  
Po necelém roce činnosti vzešel ze strany studentů i podnikate-
lů požadavek na iniciativu ve směru hlubšího propojení teorie 
s praxí, neboť zejména pro realizační firmy je stále větším pro-
blémem najít mladé kvalifikované pracovníky a studentům chy-
bí dostatečná odborná praxe, kde by mohli lépe uplatnit své 
teoretické znalosti z výuky. 

Prvním krokem v tomto směru je seznam pracovišť přijímajících 
praktikanty či brigádníky zejména v letních měsících. Cílem je 
nabídnout všem žákům středních a vysokoškolských zahradnic-
kých oborů a členům sekce ucelený elektronický seznam firem 
s kontakty a bližšími informacemi ohledně náplně praxe, při-
čemž pokryty budou všechny regiony České republiky. 
Tento dokument pro studenty je aktuálně v procesu přípravy. 
Postupně oslovujeme jak členské firmy SZUZ, tak členy dalších 
obdobných odborných organizací v ČR. Výsledný dokument 
bude odprezentován 11. 3. 2020 na setkání ředitelů středních 
zahradnických škol a dále rozšířen mezi žáky. Zároveň budou 
probíhat průběžné aktualizace dat. 
Studenti tak získají lepší představu o firmách z oboru a taktéž si 
budou moci pro svou letní praxi vybrat pracoviště podle svých 
představ, což může být klíčové pro jejich další setrvání v oboru. 
Firmy naopak získají nové pracovní síly pro sezónní období a 
k tomu získávají příležitost podchytit si své potencionální bu-
doucí zaměstnance.  
 
Firmy, které mají zájem o praktikanty z řad studentů střed-
ních odborných či vysokých škol, se mohou zaregistrovat na 
tomto odkazu :  
https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSeNYByw_FYywqDjsa4QMx4PUDIPS7O46-

3wMCDDRG5XoGD1kA/viewform 

 

 
Martin Straka, předseda Sekce mladých zahradníků 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2020/$FILE/SOTPR-Vestnik_leden-200131.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2020/$FILE/SOTPR-Vestnik_leden-200131.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410001-vykacet-vsechno/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410001-vykacet-vsechno/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNYByw_FYywqDjsa4QMx4PUDIPS7O46-3wMCDDRG5XoGD1kA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNYByw_FYywqDjsa4QMx4PUDIPS7O46-3wMCDDRG5XoGD1kA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNYByw_FYywqDjsa4QMx4PUDIPS7O46-3wMCDDRG5XoGD1kA/viewform


GaLaBau 2020: přípravy jsou v plném proudu 

Od 16. do 19. září 2020 budou brány norimberského veletrž-
ního centra otevřeny pro GaLaBau, přední mezinárodní ve-
letrh v oboru projektování, výstavby a údržby městských pro-
stor, zeleně a volných ploch, už po čtyřiadvacáté.  
 
Jako tradičně očekává pořadatel i na letošním ročníku kolem 
1300 vystavovatelů. Pro všechny zájemce, kteří zvažují aktivní 
účast na veletrhu jako vystavovatelé, je nyní vhodná doba 
pro nahlášení (https://www.galabau-messe.com/en/
exhibitors/participation/application).  
  
Po logistické i tematické stránce může GaLaBau 2020 nabíd-
nout řadu novinek. Přestěhování z haly 3 do nedávno        

otevřené, cenami ověnčené haly 3C poskytne vystavovate-
lům větší pohodlí a lepší možnosti rozvoje. Magnetem pro 
nové vystavovatele je také zaměření na „vybavení a zařízení 
pro soukromé zahrady“. Za tím označením se skrývají všech-
ny výrobky pro vybavení zahrad a teras, jako je nábytek, de-
korace, osvětlení, vizuální bariéry a ochrana proti větru, ba-
zény, venkovní kuchyně nebo zahradní grily. Zvláštní pozor-
nost je věnována tématu venkovních kuchyní a grilování. 
 
Bohatý doprovodný program bude k dispozici také pro oblast 
péče o trávník. Tím novinky nekončí! S fórem, které bude 
obsazeno výhradně přednáškami vystavovatelů, vznikne další 
platforma pro prezentaci obsahu. Vedle četných novinek 
představí veletrh GaLaBau samozřejmě svá klasická témata, 
kterými jsou stroje na údržbu zelených ploch, stavební stroje, 
stavební materiály, rostliny, sportovní, dětská a golfová hřiš-
tě. Plně obsazeno bude 14 výstavních hal, viz plánek výstaviš-
tě. 
 
Veletrh GaLaBau 2020 tak má po všech stránkách zelenou. Je 
to ucelená světová přehlídka projektování, výstavby a údržby 
městských prostor, zeleně a venkovních ploch. Buďte u toho. 
Máte-li zájem na veletrhu aktivně vystavovat, zajímáte-li se o 
podrobnosti k účasti, o cenovou kalkulaci a další detailní in-
formace, neváhejte kontaktovat výhradní zastoupení veletr-
hu v ČR, společnost PROveletrhy s.r.o., info@proveletrhy.cz.  
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Nominace Ing. Františka Smýkala na ocenění ISA 

Rada Sekce péče o dřeviny SPoD — ISA se rozhodla předložit 
nominaci Františka Smýkala na ocenění ISA (Awards of Distin-
ction). Ocenění je udělováno v několika kategoriích.  
 
V případě Františka budeme nejspíš usilovat o cenu Alexa L. 
Shiga za vynikající výsledky v oblasti oborového vzdělávání.  
 
Ceny jsou vyhlašovány na mezinárodní konferenci ISA, která 
se letos koná v srpnu v Albuquerque, New Mexico, USA. 
 

Rada SPoD — ISA 
 

Foto Františka Smýkala - archiv Jitky Trevisan 
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Podporujeme Chudobínskou borovici v boji o vítězství  
v soutěži Strom roku 2020 

Od sobotní půlnoci až do konce hla-
sování 29. 2. 2020 budou počitadla 
hlasů na webu skryta!  
 
Jestli to Chudobínské borovici vyšlo, 
se pak dozvíme až 17. března na 
slavnostním vyhlášení v Bruselu!  
 
 

Náš strom můžete ještě stále pod-
pořit hlasováním. 
Hlasujte, prosím, zde . 

 
Cestu Chudobínské borovice soutěží i 
nadále můžete sledovat na faceboo-
kové stránce:  
https://www.facebook.com/
anketastromroku/  

https://www.treeoftheyear.org/vote?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=ety&utm_content=vote&utm_term=nap&fbclid=IwAR2SEYSPdq6t0BVZk2LsEBsYU-HZQ5ugKcifcIMH83-4D3HbtQKnRFCccik
https://www.facebook.com/anketastromroku/
https://www.facebook.com/anketastromroku/


V 11. ročníku národní putovní výstavy "Má vlast cestami 
proměn 2019/2020" je přihlášeno 110 proměn. Výstavu po-
řádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z. s., v Praze na 
Vyšehradě.  

Městský úřad v Tišnově přihlásil na náš popud jedinečnou 
proměnu parku pod kostelem — Farskou zahradu. Jde o mi-
mořádně zdařilé dílo a vznik nového městského parku pod 
kostelem sv. Václava, který navíc získal v soutěži "Park roku 
2019" cenu děkanky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzi-
ty doc. Dr. Aleny Salašové, která ocenila snahu Města Tišnova 
a nově vzniklý park na místě zpustlých zahrad a jeho využití 
pro setkávání, poučení a relaxaci občanů. Od 17. listopadu 
2019 jej zdobí i lavička Václava Havla.  
 
Hlasuje se do 30. března 2020 na odkazu: 
www.cestamipromen.cz/hlasovani 
označením kolečka u proměny č. 6 a dále na konci všech pro-
měn se potvrdí políčko Hlasovat. 
 
Děkujeme za podporu! 
 
            
           Dagmar Fetterová, iniciátor proměny 

Tišnov: Park pod kostelem — Farská zahrada 

7 

 

 Zahradník—vedoucí pracovní skupiny| Realizace zeleně Dřevčice  

 

 Krajinářský / zahradní architekt | MAPPA Ostrava 

 

 Seniorní architekt | Atelier Flera | Praha 

 

 Fakturant / fakturantka | Atelier Flera | Praha 

 

 Vedoucí stavby / zahradník | Gerhard Frömel | Bavorsko 

 

 Zahradní  architekt — realizace zahrad | EXTERIER-DESIGN | Brno 

 

Další podrobnosti naleznete na: https://szkt.cz/kategorie/burza-prace  
 

Burza práce aktuálně  

Modrozelená realita | 16.4. 2020 
Konference ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 

Klimatická změna se čím dál více projevuje v našem 
každodenním životě. Po teplé a na srážky chudé zimě, 
nás s největší pravděpodobností čeká opět suché a 
horké léto. Tyto změny ztěžují život nejen lidem, rost-
linám, ale i dalším organismům ve městě. Ke zmírnění 
dopadů klimatické změny lze ale využívat řadu opat-
ření, která jsou podmíněna mezioborovou spoluprací 
a vstřícností. Do společného prostoru se musí vejit 
nejen šedá, ale i modro-zelená infrastruktura. Všichni 
o ní mluví, ale jak je to s ní ve skutečnosti? 
 
https://szkt.cz/workshop/modrozelena-realita  

http://www.cestamipromen.cz/hlasovani
https://szkt.cz/kategorie/burza-prace
https://szkt.cz/kategorie/burza-prace
https://szkt.cz/kategorie/burza-prace
https://szkt.cz/workshop/modrozelena-realita


Jednotlivé postupy za-
kládání a regenerace 
travnatých ploch ve ve-
řejném prostoru při vyu-
žití moderních technolo-
gických postupů 
10. 3. 2020, Praha | Ing. Marek Hamata 

Seminář je akreditovaný, číslo akredita-
ce: AK/PV-216/2018  

Cílem semináře je seznámit účastníky 
s moderními technologickými postupy 
při zakládání a regeneraci travnatých 
ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická 
část bude doplněna praktickými ukázka-
mi zakládání a regenerace travnatých 
ploch v Praze. Součástí programu je 
diskuze a praktické připomínky mezi 
účastníky a lektorem. 

Dendrologický cestopis 
— 1. část  
21. 4. 2020, Praha | Ing. Josef Souček 

První část z cyklu dvou přednášek zabý-
vající se jehličnatými dřevinami světa 
s důrazem na jejich přirozená stanoviště 
v přírodě. … od nejmenšího po největší 
jehličnan světa | od Abies nebrodensis 
po Pinus squamata. Přednášky předsta-
vují ucelený přehled botanických druhů 

jehličin rozdělený podle jejich geografic-
kého výskytu na planetě. Většina před-
stavených druhů byla pozorována auto-
rem na svých přirozených stanovištích 
ve společenstvu dalších dřevin. Kromě 
vlastního poznání jednotlivých druhů 
bude podstatná část přednášek věnová-
na právě vybraným přírodním stanoviš-
tím, strategiím jednotlivých druhů, je-
jich celkovému rozšíření a případnému 
použití v našich podmínkách. První 
přednáška bude věnována druhům 
starého světa (Evropa, Asie, Severní 
Afrika), druhá pak dřevinám světa nové-
ho (Amerika, Austrálie, Nový Zéland). 
Od Lepidothamnus imeretinus po 
Sequoia sempervierens.  

Certifikace ETW 

14. 5. 2020, Mělník 

Certifikace European Tree Worker pro 
praktikující stromolezce. 

Aktuální problematika 
právních vztahů k dřevi-
nám. Přijaté a navrhova-
né legislativní změny. 

21. 5. 2020, Praha | JUDr. RNDr.  Jitka 
Jelínková, Ph.D.  

Právní vztahy k dřevinám rostoucím 
mimo les v praxi. Zákon o ochraně pří-
rody a krajiny i další předpisy, včetně 
novely kácení pro účely stavební účinné 
od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. 
(účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 
189/2013 Sb. 

Principy právní ochrany dřevin rostou-
cích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny 

Změna § 8 zákona o ochraně přírody a 
krajiny spojená s novelou zákona o dra-
hách (účinná od 1. 4. 2017), změny § 8 
spojené s novelou stavebního zákona č. 

225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018), 
další navrhované změny … 

Trvalky, časně letní 
aspekt 

9. 6. 2020, Dendrologická zahrada Prů-
honice | Ing. Adam Baroš 

Podrosty jsou sice již za svým vrcholem 
kvetení, ale jsou z velké části plně rozvi-
nuté, svěže, optimisticky zelené. Na 
osluněných lokalitách se záhony začínají 
dostávat do svého největšího květu. 
Samozřejmě záleží na průběhu počasí, 
zejména teplot a srážek. Nicméně ka-
kosty, kosatce, šalvěje, mavuně, pivoň-
ky i baptisie by mohli potěšit svým kvě-
tem jak makro objektiv, tak i oko ná-
vštěvníka. Řízená diskuze se bude týkat 
zejména všech aktuálních otázek stran 
zakládání a dlouhodobého rozvoje trval-
kových výsadeb různých typů. Seminář 
bude rozdělen na kratší teoretickou část 
v učebně a hlavní část přímo v terénu. 

Více o seminářích v našem kalendáři 
akcí na rok 2020: https://szkt.cz/akce  

Program je průběžně aktualizován. 

Kalendář nejbližších akcí  
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