
 

 

BŘEZEN, DUBEN 2020 

 Vážení členové a příznivci SZKT, 
 
oslovujeme vás tímto speciálním číslem bulletinu Aktuálně!, 
abychom vám dali vědět, že i v této těžké a velmi podivné do-
bě je tu vaše SZKT s Vámi a pro Vás.  
 
Pandemie změnila pracovní i životní režim všem. Ekonomika 
se zastavila a následky pocítili mnozí jednotlivci, živnostníci i 
firmy okamžitě a velmi citelně. Stejně tomu je i v SZKT.  Kvůli 
současnému stavu nemůžeme organizovat semináře a konfe-
rence, na nichž je významně závislé financování chodu společ-
nosti. Naši partneři a sponzoři se dostávají sami do svízelné 
situace a pro nejbližší dobu od nich nemůžeme očekávat vý-
raznější podporu. Posledním zdrojem prostředků k zajištění 
chodu SZKT tak zůstává Vaše členské vložné. Tato částka sice  
k pokrytí všech nákladů zdaleka nestačí, nicméně je potěšující, 
že členská základna je stabilní a pomalu a utěšeně narůstá.    
         
Neskláníme hlavu a snažíme se dívat vpřed. Díky prozíravosti 
našich předchůdců rozhodla správní rada SZKT o založení spo-
řicího účtu, na který byla pravidelně odkládána částka  jako 
rezerva na horší časy. Úspory na tomto účtu nám v této krizo-
vé chvíli umožní překlenout to nejhorší období, zaplatit fixní 
náklady kanceláře a zajistit fungování jejích zaměstnanců. 
 
Pokud byste nás ale chtěli podpořit, budeme velmi rádi. Pod-
pora nemusí vybočovat z Vašeho běžného finančního rámce, 
vyčleněného pro SZKT. Co můžete udělat pro SZKT ? 
1) Plaťte členské poplatky. 
2) Až to bude možné a bezpečné, navštěvujte opět v hojném 
počtu naše semináře a konference. 
3) Přiveďte k nám nového člena, partnera, sponzora.  
4) Pokud nakupujete na e-shopech, dělejte to přes portál Givt. 
Z nákupu nám můžete poslat malou částku, která nepůjde 
z Vaší kapsy, ale z marže obchodníků (více uvnitř čísla).  
Co může naopak SZKT udělat pro své členy? 

 
Prostřednictvím burzy práce jsme připraveni Vám pomoci 
s hledáním zaměstnanců. Na našem webu a FB profilu můžete 
dát vědět svým zákazníkům, že fungujete a dál nabízíte své 
služby.  
Pokračujeme v práci a naplánované semináře budeme rušit či 
přesouvat operativně a podle aktuální situace jen v případě, že  
to bude nezbytně nutné (více se o nejbližších plánovaných 
akcích dozvíte uvnitř bulletinu).  
 
Na našem webu jsme spustili domácí vzdělávání, kde uveřej-
ňujeme zajímavé starší články z časopisu Zahrada-Park-Krajina, 
a to v širokém spektru témat, aby si každý našel to své.   
Redakční rada časopisu dál pilně pracuje a ve zbrusu nové 
grafice právě připravuje vydání druhého čísla. Časopis je nyní 
jediným přímým benefitem, který Vám můžeme v době nou-
zového stavu nabídnout. Bez nutnosti sdružování více než 
dvou osob si ho můžete v klidu a bezpečí vyzvednout ze své 
schránky. Více o časopisu na následující straně.  
 
Závěrem mi dovolte podívat se na celou situaci trochu        
optimističtěji. Mnoho lidí našlo v době omezených pracovních 
příležitostí po dlouhé době cestu do městských parků a veřej-
né zeleně ve svém okolí, kde znovuobjevují její krásu a význam 
pro člověka. Možná si lidé uvědomí, že náš obor je důležitější, 
než si dříve mysleli, a může jim nabídnout mnoho dobrého. 
Pro naši komunitu v tom vidím příležitost , které bychom měli 
využít.  
     
Přeji Vám pevné zdraví, abyste stávající situaci zvládli co nejlé-

pe a mohli se brzy navrátit do běžného osobního i pracovního 

života!  

 

Ondřej Feit, ředitel SZKT 
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Vážené členky, vážení členové, 
 

současná situace se dotkla nějakým způsobem asi každého 
z vás. O to více si vážíme vašeho neutuchajícího zájmu o člen-
ství v SZKT. I v těchto dnech nám chodí nové přihlášky 
k členství nebo si stávající členové své členství obnovují.  
K 31. 3. 2020 jsme evidovali 485 členů.  
 
Dočasně sice nemůžeme realizovat vzdělávací akce, které 
jsou pro naše členy cenově zvýhodněné, ale členství nabízí i 
jiné bonusy. Všichni naši členové dostávají pravidelně časopis 
Zahrada-Park-Krajina (ZPK), jehož vydávání není nijak omeze-
no, a 4. 3. bylo distribuováno první letošní číslo všem členům 
a předplatitelům. Pokud člen uhradil členství po datu distri-
buce, tak časopis mu doručíme běžnou poštou dodatečně.  

Pokud jste časopis ještě neobdrželi, ozvěte se nám a situaci 
prověříme. Letošní jubilejní 30. ročník zahájil časopis ZPK 
v novém grafickém kabátě. Za nezištnou pomoc při výběru 
nového grafika děkujeme panu Michalu Baborovi ze společ-
nosti PRO VOBIS. Budeme moc rádi, pokud nám zašlete svůj 
názor na nový vzhled časopisu (kancelar@szkt.cz).  
 
Kolegové z redakční rady také připravili seriál Domácí vzdělá-
vání se SZKT, který jsme spustili ihned po vyhlášení nouzové-
ho stavu. Na Facebooku a webu (https://szkt.cz/kategorie/
casopis-zpk) jsme uveřejnili 12 článků ze starších vydání časo-
pisu ZPK (ročníky 2017 až 2019). Nyní budeme pokračovat ve 
zveřejňování článků jednou týdně.  

 
Karolína Báčová, členská manažerka 

Podpořte nás při svých nákupech na nejznámějších e - shopech! 
Vážení členové a příznivci SZKT, pokud alespoň občas nakupu-
jete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz! Najdete 
na něm přes 1200 nejznámějších e-shopů. Ať už na nich bude-
te kupovat cokoli – SZKT  vždy dostane příspěvek. Nestojí Vás 
to nic navíc a my dostaneme část peněz z hodnoty Vašeho 
nákupu. 
Jak na to: 
1. Před nákupem klikněte na www.givt.cz                                   
2. V okně „nákupem na“ vyberte e-shop, na kterém chcete 
nakoupit, a v okně „přispívám na“ zvolte Společnost pro za-
hradní a krajinářskou tvorbu. 
3. Ve vyskakovacím okně klikněte na Pokračovat v nákupu 
anonymně.  
4. Nakupte, jak jste zvyklí, malá částka z nákupu půjde na 
SZKT.  Před svým nákupem na vybraném e-shopu uvidíte, 
kolika procenty z částky jste nás podpořili. 
5. Nebo si stáhněte do svého prohlížeče od GIVTu Pomocníka 
na www.givt.cz/aplikace a až budete nakupovat, pomocník se 

Vám objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. 
            Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám! 

mailto:kancelar@szkt.cz
https://szkt.cz/kategorie/casopis-zpk
https://szkt.cz/kategorie/casopis-zpk
http://www.givt.cz
http://www.givt.cz/aplikace


3 

Záchrana zraněného a základy první pomoci – původní termí-
ny jsme sloučili a přesunuli na termín 22. 6. 2020. 

Dendrologický cestopis | 1. část – původní termín 21. dubna 
pravděpodobně nebude možné dodržet. Jednáme o novém 
termínu na konci června. 

Tulipány a ostatní cibuloviny  | termín 5. 5. 2020 – pokud 
nebudeme moci dodržet termín kvůli vládním nařízením, bude 
seminář zrušen, jelikož je navázán na kvetení  rostlin ... 
 

Certifikace ETW – termín 14. 5. 2020 byl zrušen. Certifikace se 
určitě bude v letošním roce konat – jakmile stanovíme nový 
termín, budeme vás informovat. Reagujeme i na současnou 
situaci v EAC … 

Aktuální problematika právních vztahů k dřevinám. Přijaté a 
navrhované legislativní změny | termín 21. 5. 2020 – pokud 
nebudeme moci dodržet termín kvůli vládním nařízením, bude 
seminář přesunut na pozdější termín. Zvažujeme také možnost 
živého webináře. 

Plošné výsadby trvalek do veřejného prostoru s pravidelným 
zmlazovacím řezem a mulčem z vlastní biomasy |  termín   
27. –   28. 5. 2020. Bude upřesněno podle aktuální situace  :-) 

INFORMACE O NEJBLIŽŠÍCH AKCÍCH SZKT DO ČERVNA 2020 
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Zrušené akce pro rok 2020 

Soutěž Entente Florale Europe 2020 se ruší 

Na základě aktuálního stavu a eskalace  pandemie v Evropě 

rozhodl exekutivní výbor AEFP o zrušení letošního ročníku sou-

těže Entente Florale Europe 2020 (Evropská kvetoucí sídla), 

jejímž  organizátorem  v ČR je SZKT a garantem Ministerstvo 

životního prostředí.  Soutěže se za ČR měl účastnit vítěz soutě-

že Zelená stuha ČR 2019, obec Dobrochov. Dobrochov zůstává 

reprezentantem ČR i pro rok 2021. O dalším vývoji Vás bude-

me informovat. 

Soutěž Vesnice roku 2020 a Zelená stuha ČR 

2020 byla zrušena 

 Z důvodu probíhající pandemie koronaviru rozhodli vyhlašova-
telé soutěže Vesnice roku ČR (SPOV ČR, MMR ČR, SMO ČR, 
MZe ČR) o zrušení letošního ročníku této soutěže.  
SZKT souhlasila jako spoluvyhlašovatel a také zrušení letošního 

ročníku podpořila. Jako organizátor navazující soutěže Zelená 

stuha ČR 2020 rozhodla SZKT o zrušení navazujícího finále, 

jehož by se měly účastnit vítězné obce, oceněné v soutěži Ves-

nice roku 2020 v jednotlivých krajích krajskou Zelenou stuhou. 

Děkujeme našim členům- hodnotitelům z krajských komisí i 

hodnotitelům z celostátní komise Zelená stuha ČR za jejich 

dosavadní přípravu na soutěž.     

 

20. MČR ve stromolezení 2020 bylo zrušeno 

Dvacátý ročník mistrovství ČR ve stromolezení 2020, plánova-

ný v termínu 25. – 28. 6. 2020 u zámku Konopiště, byl pro le-

tošní rok zrušen. Vzhledem k aktuální pandemické situaci ve 

světě a souvisejícímu zrušení světového i evropského šampio-

nátu rozhodl pořadatel soutěže (SZKT) spolu s jejím garantem 

(Jakub Fanta) a organizačním týmem o jejím zrušení, respekti-

ve odložení její oficiální, plnohodnotné podoby. 

Pokud to aktuální situace dovolí, bude letošní soutěž modifiko-

vána do formy neoficiálního, dvoudenního  mistrovství, jehož 

cílem bude především setkání stromolezců a cvičné poměření 

jejich schopností a sil. Datum konání tohoto závodu bude zve-

řejněno ihned po jeho stanovení. Oficiální 20. ročník proběhne 

pravděpodobně až v příštím roce. O přípravě soutěže a novin-

kách Vás budeme průběžně informovat . 

Více také na webu MČR ve stromolezení 
http://www.mcrvestromolezeni.cz/  

Oslava 30. výročí SZKT odložena 

19. června 2020 jsme plánovali s Vámi oslavit 30leté výročí 

založení SZKT. Oslava se měla konat formou zahradní slavnosti 

v areálu botanické zahrady Střední odborné školy Jarov.  

I když jsme rozhodnutí o zrušení oslavy odkládali, jak jen to 

bylo možné, nakonec jsme se mu vzhledem ke stávající situaci 

nevyhnuli. Příprava slavnosti by již  měla běžet na plné obrátky 

a dále vyčkávat nemůžeme. Připravovat ji za těchto podmínek 

by bylo nerozvážné a ekonomicky riskantní. Protože nevíme, 

jak dlouho bude trvat výpadek příjmů SZKT ze vzdělávacích 

aktivit, nemůžeme si v současné době dovolit vyčlenit tolik 

finančních prostředků, kolik by bylo třeba na zajištění důstojné 

oslavy. Pomoc nemůžeme v této době chtít ani od našich part-

nerů a sponzorů. 

O tuto událost ale nepřijdete. Připravíme ji pro vás a společně 

si ji užijeme příští rok. Snad již bude lépe a všichni budeme 

moci oslavit, že jsme v této těžké zkoušce obstáli. Děkujeme za 

pochopení.  

http://www.mcrvestromolezeni.cz/
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Vzpomínka na Ing. Tomáše Tyla 

Dotkl se nebe, vrcholku stromů,  
v korunách nacházel svou cestu domů. 
Teď řeky, louky, ptáci, lesy 
volají steskem tiché „Kde jsi …“ 

Tomáše Tyla jsem poznal v Luhačovicích. Na konferenci ke 

mně přišel a říkal: „Moc se mi líbí, co jako SZKT děláte, tak 

jsem vás podpořil. Jmenuji se Tomáš Tyl a máme společnost 

Arbotyl a Akát Tyl, která letošní Luhačovice sponzoruje. Když 

budete zase pro SZKT něco potřebovat podpořit, ozvěte se.“  

Tím začala naše spolupráce. Později jsem se s Tomášem sešel 

na několika zakázkách. Velmi se mi líbil jeho přístup 

k arboristickým zásahům. Při zadávání prací si vždy vyslechl 

mé záměry z pohledu architekta a potom mi řekl svůj pohled 

arboristy. Takové erudované diskuze jsem mnohokrát nezažil 

a myslím, že to bylo pro nás oba obohacující. Měl jsem v něj 

důvěru, jistě by práci zvládl podle zadání z tabulek, ale i pro 

mě bylo velmi zajímavé slyšet jeho erudovaný názor. Měl 

jsem rád společné hovory o tom, jak na ten či onen řez zare-

aguje konkrétní strom. Jestli bude reakce taková, jako očeká-

váme, nebo jestli řezy povedeme jinak, nebo zda se má zásah 

vůbec udělat.  

Tomáš patřil k lidem, kteří milovali svoji práci a věnoval se jí 

nad rámec běžných povinností. Moc se mi líbil i jeho zájem o 

dřevo a jeho zpracování, které vycházelo z rodinných tradic. 

Ve využití akátového dřeva byly jeho nápady neopakovatelné 

a vyvážel je úspěšně do celé Evropy. I za tento přístup 

k využití přírodních zdrojů jsem si Tomáše moc vážil. 

Naše společná práce přerostla v přátelství. Rád jsem poslou-

chal jeho vyprávění o moři a co pro něj znamená. To byla 

jeho další velká záliba. Vždy v předjaří odjížděl do teplých 

krajin, kde se odreagovával potápěním. Mluvil o tichu 

v hlubinách moře i o pestrém životu, který tam nachází. Bo-

hužel 7. 3. 2020 se mu potápění stalo osudným. 

Tomáši, naše společné plány na obnovu vegetace u vás 

v Přemyslovicích spolu bohužel už nenaplníme, ale vynasna-

žím se, aby se v nich pokračovalo.  

 

Přemysl Krejčiřík 
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Nacházíme se ve zvláštní době. Již několik týdnů jsme omezeni   
v činnostech, které jsme doposud brali jako naprostou samozřej-
most. A nejde ani tak o možnost nákupu, která vlastně nijak bo-
lestně omezená není, pokud člověk používá zdravý rozum ;-) 
Je to spíše svoboda pohybu a také možnosti vyběhnout si jen tak 
do přírody, do lesa, projít se po parku, sednout si v zahradě se 
sousedem na skleničku. Nejcitelněji se tato situace asi dotýká lidí 
z větších měst. Běžně mnozí trávili volný čas u počítačů, tabletů 
či televize a dnes – dnes chtějí prostě ven. A najednou to vlastně 
moc nejde – udržet dostatečný odstup od ostatních, pohromadě 
smět jít jen se členy rodiny, roušku přes obličej, na nikoho raději 
nemluvit a tam, kde dřív byla jen zvířata, jsou najednou zástupy 
lidí! Zvěř musí být v šoku :-)  

 Jít se projít a dívat se na tu nádheru, která je na jaře vždy velmi 
povzbuzující, je v této situaci celkem vzácnost… My, kdo máme 
„zelené ruce“, to víme, ale třeba si důležitost přírody, krajiny, 
hezkého parku, anebo jen malé zahrádky uvědomí i všichni 
ostatní. A s tím jde ruku v ruce uznání a úcta k práci lidí, kteří si 
tento obor, tedy péči o zeleň soukromou i veřejnou, zvolili – ne 
jako práci, ale jako životní poslání.  
Třeba je tato situace pro všechny i ponaučením, že to krásné      

a  důležité „je i tam venku“. Přejeme pevné zdraví vám, vašim 

rodinám i přátelům, a snad zase brzy nastane doba, kdy se volně 

toulat zelení bude svobodná radost a ne strach z toho, že vás 

někdo načape, jak se za bukem se sundanou rouškou snažíte 

nalokat čerstvého vzduchu ;-)   

Text Pavla Černovská, foto Kristýna Štanglerová 

 

 Seniorní architekt | Atelier Flera | Praha 

 

 Recepční / back office | 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  

Jak je důležité míti přírodu a svobodu… 

https://szkt.cz/kategorie/burza-prace


Podpora ze zahraničí — jedeme v tom společně  ;-) 

Message from IFLA President, 
March 23rd 2020 

 
Landscape architecture can help our planet in managing two 
of our gravest problems - environmental degradation and 
loss of ecosystems through human mismanagement and 
climate change, and the health of our global communities. 
Through design, we can make our world a better place by 
focusing our efforts on the protection and management  of 
the natural environment and humanising the effects of ur-
banisation and disruption to natural systems.  
 
Landscape architects share a commitment to manage our 
natural environments for future generations and  to connect 
people with nature in our cities. We are committed to work-
ing with nature to provide healthy outdoor spaces, to man-
age urban stormwater, to ameliorate contaminated sites 
and to connect communities. Our role is to orchestrate safe 
and inclusive places that are also a joy to be in.  

Whilst COVID-19 will challenge our communities globally, it 
is also a call for solidarity, common sense and a renewal of 

common values. Let us continue to share the power of land-
scape architecture for a better world.  

  
JamesHayter 

IFLA President 

A message from EAC President  
Jonathan Cocking 
 

Hello to all our friends, colleagues and associates,  
 
Modern arboriculture has never seen such times and I know 
that everyone is deeply concerned with the situation unra-
velling around us all. Every country is having different expe-
riences and some of the news coming from partner coun-
tries is hard to bear.  
 
We at the heart of the EAC wanted to contact all our part-
ners and members wherever they may be to say that we are 
thinking of you all during this momentous struggle. So I send 
to you all this thread of friendship and warm wishes.  
 
Springtime is here and we all have hope in our hearts for a 
swift return to normal.  
 
When all this is over, as I have said to a few of you already; 
we shall drink wine together in the sun before too long ...  
 
With warmest wishes to all  
Jonathan  

 
 
 
 

Jonathan Cocking EAC President  
31st March 2020  

 
 


