
 

 

ČERVENEC, SRPEN 2020 

Skok do neznáma 
 
Období od letošního března, kdy jsme se všichni museli 
podřídit přísným pravidlům ke zvládnutí situace kolem 
koronaviru, bylo nejen pro nás velkým skokem do nezná-
ma … a stále je. 
 

Snažili jsme se zachovat většinu našich aktivit, které pro 
vás pořádáme, a nebo je alespoň upravit tak, aby bylo  
možné je v panujících podmínkách  zrealizovat.  Optimis-
ticky doufáme, že bude možné uskutečnit i akce, které 
jsou naplánované na podzimní období. Jistě ale chápete, 
že v době, kdy ministr zdravotnictví jeden den něco vy-
hlásí a za tři dny to zcela změní, je plánování akcí velmi 
obtížné. Proto nám držte palce.    

Jedná se především o konference, které proběhnou v září 
a říjnu. Arboristickou konferenci Stromek jsme upravili 
tak, abychom maximálně vyšli vstříc účastníkům – tedy 
radikálním snížením počtu účastníků (85 účastníků na 
každé ze tří měst) bez nutnosti přespání v místě konání a 
rozmístěním do jednotlivých krajů, aby nebylo třeba da-
leko cestovat veřejnou dopravou. 

 
Konference ve spolupráci s Prahou 3 Modrozelená realita 
má nový termín 15. 10. 2020 a s jejím konáním také počí-
táme, místo se nemění.  
 

Naše největší a časově nejvzdálenější konference Dny 
zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích se také při-
pravuje. O jejím tématu jsme již informovali 
v předchozím čísle bulletinu SZKT Aktuálně! 
 

Touto cestou bychom vám chtěli především poděkovat 
za vaši podporu, kterou nám projevujete tím, že na naše 
akce stále chodíte, nadále se hlásíte na akce nově vy-
psané, objednáváte a čtete  náš časopis Zahrada-Park-
Krajina. Je pro nás (bez nadsázky) životně důležité  
a v neposlední řadě také motivující a povzbuzující, že 
máte chuť se s námi dále vzdělávat ;-) 
 

Do dalšího období vám přejeme pevné zdraví i nervy a 
doufáme, že se uvidíme na jakékoliv z našich akcí.  
Děkujeme! 

Kancelář SZKT 
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Workshop a shromáždění členů ČAKA ve Slavonicích  

Sekce ČAKA se v současné době věnuje tématům udrži-
telnosti, prosazování principů modrozelené infrastruk-
tury a mezioborové spolupráci. Kromě běžné agendy se 
snaží dokončit svou vizi a misi, na nichž pracuje již od 
minulé zimy. V červnu (19. – 20.6.) se pracovní skupina 
na celý den zavřela v příjemném penzionu U Dačické 
brány a intenzivně se tématu věnovala. První den patřil 
diskusím, druhý pak vlastním formulacím V + M. Obsa-
hem diskuse bylo upřesnění potřeb asociace, byla nastí-
něna hlavní témata rozvoje pro členy i veřejnost, deba-
tovali jsme o nejlepším způsobu propojení s činností 
SZKT, Českou komorou architektů (ČKA), stavaři z ČKAIT 
i akademickým prostředím. Výsledný materiál členové 
ČAKA představí SR SZKT, zástupcům ČKA i akademické-
ho prostředí, aby se teze staly obecně přijímanými.  
 
Na workshop pak navázalo dne 20. 6. Shromáždění čle-
nů ČAKA. Zúčastnilo se jej 15 osob (členové a hosté). 
Shromáždění mělo dvě základní úlohy: První bylo schvá-
lit pracovní verzi vize a mise, stanovit následný postup 
na jejich dokončení, určení úkolů pro jednotlivé členy, 
které z nich vyplývají. Druhým, velmi důležitým úkolem 
bylo rozšíření Rady na pět členů, protože úkolů přibývá 
a jejich plnění bylo nad síly dosavadních tří členů (počet 
členů rady byl snížen shromážděním členů sekce před 
lety, kdy počet členů sekce padl na minimum a činnost 
naprosto ustala). K dosavadním členům  (Jana Pyšková, 
Eva Jeníková a Maxim Turba) byli zvoleni Zuzana Štem-
berová a Tomáš Sklenář. Součástí shromáždění byla i 
debata o programech ČAKA a spolupráci s dalšími orga-
nizacemi.  Další Shromáždění členů s debatou o dalším 
směřování ČAKA plánujeme na říjen/listopad 2020.  
 
Usnesení včetně podrobností najdete na webu SZKT 
https://szkt.cz/caka/dokumenty, profily nových členů 
na FB ČAKA. 
 

Aktuální novinky z naší spolupráce s IFLA EU  

Valné shromáždění IFLA EUROPE 2020 dne 17. října 
2020 letos proběhne online. Bude-li to technicky mož-
né, přizveme členy ČAKA ke sledování.  
 
Podílíme se na průzkumu IFLA Europe ohledně profesní 
praxe v krajinářské architektuře v členských zemích 
(Professional Recognition Assistance Survey – PRA). 
 
Soutěž IFLA Europe Youth: můžete hlasovat o vítězi – 
vybírá se ze 34 projektů na FB IFLA EU. 
https://www.facebook.com/IFLAEurope/  

 
Podílíme se na průzkumu komunikace v IFLA Europe 
(FLA Europe Communications Survey) 
 
Evropská studentská organizace ELASA (European Land-

scape Architecture Student Association) vyhlásila sou-
těž o logo ELASA – a IFLA Europe sponzoruje 1. cenu. 
Světová organizace pro ochranu přírody IUCN vyhlásila 

nové standardy pro přírodě blízká řešení NbS.  
https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-
work/iucn-global-standard-nature-based-solutions  

 

Pozvánka CIVA - zahradní příběhy v hlavním městě Bru-
selu. 
https://www.civa.brussels/fr/expos-events/garden-tales?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Whats_up_at_CIV
A&utm_medium=email  

 
 
Zvláštní vydání časopisu Městská krajina a infrastruktu-

ra, zaměřené na Modrozelenou infrastrukturu: https://

iflaeurope.eu/index.php/site/news-single/special-issue-urban-
landscape-and-infrastructure-for-mental-health-and-wellbeing  

Novinky ze sekce krajinářských architektů ČAKA 

Foto vlevo: Zuzana Štemberová a Tomáš Sklenář,  
noví členové Rady ČAKA 

https://szkt.cz/caka/dokumenty
https://www.facebook.com/IFLAEurope/
https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/iucn-global-standard-nature-based-solutions
https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/iucn-global-standard-nature-based-solutions
https://www.civa.brussels/fr/expos-events/garden-tales?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Whats_up_at_CIVA&utm_medium=email
https://www.civa.brussels/fr/expos-events/garden-tales?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Whats_up_at_CIVA&utm_medium=email
https://www.civa.brussels/fr/expos-events/garden-tales?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Whats_up_at_CIVA&utm_medium=email
https://iflaeurope.eu/index.php/site/news-single/special-issue-urban-landscape-and-infrastructure-for-mental-health-and-wellbeing
https://iflaeurope.eu/index.php/site/news-single/special-issue-urban-landscape-and-infrastructure-for-mental-health-and-wellbeing
https://iflaeurope.eu/index.php/site/news-single/special-issue-urban-landscape-and-infrastructure-for-mental-health-and-wellbeing
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Krajinářsko-urbanistická soutěž Košice s principy mod-
rozelené infrastruktury 

Foto: Korzár Košice  
 
Velmi zajímavou Mezinárodní krajinářsko-urbanistická 

soutěž na revitalizaci Mlýnského náhonu vyhlásilo město 
Košice spolu s občanským sdružením Mlýnský náhon. 
Cílem je transformace oblasti na významný městský re-
kreační prvek s vodním tokem, který vytváří podmínky 
pro rozvoj a udržení biodiverzity v městských podmín-
kách. 
Typ soutěže: projektová, veřejná, neanonymní, vyhláše-
na pro předem neurčený počet účastníků, soutěžní dia-
log s třemi workshopy. Řešené území: širší centrum Košic 
o délce 1,7 kilometru a rozloze 14 hektarů.  
https://mlynskynahon.sk/krajinarsko-urbanisticka-sutaz/ 
 
 

 

Výstava IFLA EU na Landscape Festivalu  
 

Foto: kredit Michal Babuščák pro Landscape Festival  
 

Pokud jste ještě nestihli navštívit pražský Landscape Fes-
tival, máte čas do 30. 9. Jeho součástí je mimo jiné i vý-
stava krajinářských projektů ze zemí IFLA Europe, jejíž 
součástí jsou i práce našich kolegů. Najdete ji na Komen-
ského náměstí.  
https://www.landscape-festival.cz/cz/vystavy 
 

 
Texty: Jana Pyšková, předsedkyně sekce ČAKA 

 
Foto dole: členové sekce ČAKA ve Slavonicích 

https://mlynskynahon.sk/krajinarsko-urbanisticka-sutaz/
https://www.landscape-festival.cz/cz/vystavy
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19,5. MČR ve stromolezení 

Letošní ročník stromolezeckého mistrovství se nesl ve 
stínu velké nejistoty. Kvůli situaci vzniklé pandemií,  
jsme téměř do poslední chvíle nebyli schopni rozhod-
nout, jestli závody budeme moci uspořádat. Jednou 
z variant bylo také odložení závodů na podzim. Nechtěli 
jsem akci rušit, proto jsme čekali na vývoj situace a tepr-
ve během dubna a května, kdy se opatření začala uvolňo-
vat, jsme se s Tomášem Hupačem rozhodli, že závody 
budou v původním termínu 26.– 28. 6. Bylo však již poz-
dě na oslovování sponzorů a tím získání potřebných fi-
nančních prostředků pro pořádání akce. Stále platila 
omezení maximálního počtu osob na akcích, proto bylo 
nutné změnit místo na méně frekventované. 
 
Na základě těchto podmínek jsme se rozhodli uspořádat 
komorní akci pouze pro stromolezce a pokud možno na 
místě, kde nebude moc veřejnosti. Tím místem nakonec 
byl přírodní park Zelenov. Závody proběhly v dubové aleji 
na hrázi Strakovského rybníka. Zúčastnilo se jich 23 bor-
ců a dvě dámy v kategoriích muži, ženy a nováček. Muse-
li jsme se letos obejít bez doprovodných aktivit pro veřej-
nost a také pátečního bloku s přednáškami a workshopy. 
Rozhodčí, technici a dobrovolníci během pátku připravili 
závodní stromy a prostor pro sobotní klání. Závodníci se 
začínali sjíždět během pátečního odpoledne, kdy proběh-
la kontrola lezeckého vybavení a obhlídka stromů.  

Závod proběhl v tradičním režimu pěti disciplín a finálo-
vého klání, do kterého letos postoupili tři nejlepší ze zá-

kladního kola, první z kategorie nováček a první 
z kategorie ženy. Soutěžilo se ve známých disciplínách 
práce v koruně, záchrana zraněného, instalace lana, jiště-
ný výstup po laně a šplh po větvích. Do finále se probojo-
vali ze základního kola Ondřej Heczko, David Sedlák a 
Petr Vlček. K nimi se připojili z kategorie nováček Pavel 
Krejčí a Jitka Mullerová z kategorie ženy. Mistrem ČR 
pro rok 2020 a vítězem 19,5. MČR ve stromolezení se 
stal Petr Vlček, který obhájil titul z loňského roku. 

Posledním bodem programu celé akce byl velmi zajímavý 
nedělní workshop na téma „Bezobratlí jako důležitá sou-
část praktického managementu stromů nejen v krásné 
dubové aleji“ pod vedením Ing. Petra Martinka, Ph.D. 
 
Na závěr je nutné poděkovat všem, kteří se na přípravě 

celé akce podíleli. Hlavnímu rozhodčímu Tomáši Hupačo-

vi, který letos odvedl spoustu mravenčí práce před akcí. 

Všem rozhodčím, technikům a dobrovolníkům, kteří letos 

přijeli pomoci a odvedli na místě skvělou práci a měli nej-

větší podíl na tom, že závody proběhly bez komplikací. A 

v neposlední řadě také závodníkům, kteří přijeli, a věřím, 

že si akci užili. 

Jakub Fanta, garant 

Foto: Tomáš Hupač, hlavní rozhodčí  

http://www.mcrvestromolezeni.cz/  

http://www.mcrvestromolezeni.cz/


Profesor Jiří Mareček oslavil 90. narozeniny 

V polovině července proběhlo v Dendrologické zahradě 
VÚKOZ Průhonice slavnostní setkání u příležitosti  
významného jubilea profesora Jiřího Marečka, který 
oslavil v červnu tohoto roku 90. narozeniny. Na oslavě 
se sešlo mnoho gratulantů z řad krajinářských architek-
tů, zahradníků, akademických pracovníků, dnešních i 
dřívějších pracovníků VÚKOZ a dalších institucí.  
 
Oslava probíhala v příjemné letní atmosféře. Součástí 
oslav byla prohlídka probíhající výstavy o průhonickém 
šlechtění petúnií a pelargonií. V rámci oslav pak byla 
odhalena lavička na památku předního českého zahrad-
níka a dendrologa Ing. Karla Hiekeho. Na spolupráci 
s ním zavzpomínal a lavičku odhalil právě oslavenec, pan 
profesor Mareček. Jako dárek k narozeninám pana pro-
fesora byla v dendrologické zahradě vysazena lípa, vý-
běr náhodného křížení, pojmenovaný na počest jubilan-
ta "Prof. Mareček"(kříženec Tilia japonica ´Ernest 
Wilson´ × Tilia dasystyla subsp. caucasica). 

Profesor Mareček stál u počátků budování zahradnické-
ho výzkumu. Jeho osoba je spjata se vznikem VÚKOZ 
Průhonice a zejména se založením Dendrologické zahra-
dy.  Byl ale také u vzniku SZKT a založení společnosti 
velmi podporoval. Díky jeho iniciativě a záštitě se prv-
ním oficiálním sídlem společnosti stal před 30 lety právě 
VÚKOZ Průhonice. Již od devadesátých let je pan profe-
sor Mareček čestným členem naší společnosti.  

 

 
Více o jubilantovi a jeho práci se můžete dočíst v dru-
hém čísle časopisu Zahrada-Park-Krajina, zároveň zde 
najdete jeho článek o odcházení schopných osobností 
našeho oboru. Další článek pana profesora si můžete 
přečíst i ve čtvrtém čísle našeho časopisu, které se právě 
začíná připravovat. 

 
SZKT přeje panu profesoru Marečkovi pevné zdraví a 
mnoho energie, optimismu a tvůrčího elánu pro jeho 
práci! 
 
 

Text a foto : Ondřej Feit, ředitel SZKT 
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Jak dopadne revize normy ČSN 73 6005 ? 
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V červnovém bulletinu jsme vás informovali o aktivitě 
SZKT v rámci právě probíhající revize normy ČSN 73 6005 
(Prostorové uspořádání vedení technického vybavení), 
která vztahy mezi sítěmi upravuje.  Revize probíhá v gesci 
Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím České 
agentury pro standardizaci (ČAS). SZKT je součástí oficiální 
připomínkové skupiny pro tuto normu a v této věci úzce 
spolupracuje a navazuje na práci  IPR Praha, který byl u 
počátečních kroků revize a navrhl první změnu pohledu 
na podobu normy.   
  
Projednání 7. návrhu revize normy, do kterého se podaři-
lo díky aktivitě MŽP, IPR Praha a SZKT implementovat 
opatření vstřícná k existenci a výsadbám stromů v ulicích, 
se konalo 30. 6. 2020 v České agentuře pro standardizaci 
(ČAS).  
 
Jednání provázela poměrně bouřlivá reakce ze strany zá-
stupců správců technických sítí, kteří na námi navržené 
úpravy reagovali v přímých vstupech veskrze negativně. 

Protože na jednání nebylo dosaženo ve většině bodů žád-
ného konsensu, byl 7. návrh revize normy postoupen ge-
nerálním ředitelem ČAS Mgr. Zdeňkem Veselým ke koneč-
nému rozhodnutí Technické normalizační komisi (TNK  
č. 66).  
 
Budeme samozřejmě sledovat, jak jednání TNK 66 dopad-
ne a jaká definitivní verze normy bude nakonec schvále-
na.  I když bychom byli rádi pozitivní, předchozí jednání i 
fakt, že o podobě normy bude nakonec rozhodovat komi-
se složená ze 16 zástupců správců sítí a dalších techniků, 
nás přílišným optimismem nenaplňuje.  
 
O výsledku jednání a o tom, zda a v jaké podobě byla nor-

ma schválena, vás budeme informovat.     

 

Ondřej Feit, ředitel SZKT 

Širší prac. skupina pro stromořadí  se sešla v CAMPu 

Dne 28. 7. 2020 se zástupci SZKT v pražském CAMPU zú-
častnili setkání tzv. Širší pracovní skupiny pro pražská 
stromořadí. Za touto iniciativou stojí a organizuje ji Insti-
tut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). 
Pracovní skupina slouží jako koordinační a diskusní 
platforma širší skupiny odborníků pro prezentaci dílčích 
výsledků Odborné pracovní skupiny pro uliční stromořa-
dí, kterou IPR Praha založil v rámci naplňování Strategie 
adaptace města Prahy na změnu klimatu.  
 
Úkolem Odborné pracovní skupiny je navrhnout a projed-
nat Metodiku pro plánování, výsadbu a péči o uliční stro-
mořadí jako významného prvku modrozelené infrastruk-
tury (MZI) pro adaptaci na změnu klimatu. Tato metodika 
by měla být schváleným a praktickým dokumentem hl. m. 
Prahy a jeho organizací.  
 
Na setkání v CAMPU byly prezentovány informace o pro-
jektu a jeho výsledcích, jako např. výsledky analýzy stávají-
cího stavu pražských stromořadí z hlediska plnění funkcí v 
rámci MZI. Podrobné informace a interpretaci analýzou 
získaných dat představí IPR Praha širší veřejnosti 
v podzimních měsících. 

Vedlejším (nicméně velmi důležitým) produktem této ana-
lýzy je nově vznikající Metodika hodnocení očekávaných 
funkcí MZI. Cílem metodiky je definování kvalitativních 
parametrů očekávaných funkcí MZI a stanovení nástroje 
pro hodnocení plnění těchto funkcí v rámci uličních stro-
mořadí. 
 
Plnění očekávaných funkcí MZI je hodnoceno pomocí více 
kritérií (objem koruny, dlouhodobá vitalita a zdravotní 
stav). Konečný výsledek plnění očekávaných funkcí je mož-
no interpretovat teprve po vyhodnocení dat ze všech krité-
rií. Všechny tři kritéria mají shodně významnou pozici a pro 
negativní hodnocení stačí nesplnění jednoho z nich.  
 
Metodika bude velmi důležitým nástrojem nejen pro Pra-
hu, ale i pro jiná česká města, protože projekční činnost i 
udržovací péče o zeleň si v době klimatické změny žádá 
změnu či rozšíření pohledu na uliční stromořadí, jejichž 
plánování a péče je v mnoha městech mnohdy vnímána 
pouze kritériem provozní bezpečnosti a stability stromu.  

 

Ondřej Feit, ředitel SZKT 



Vzhledem ke koronaviru bylo zahájení 12. ročníku „Má 
vlast cestami proměn – příběhy domova 2020/2021“  
návštěvnicky omezeno. Akce se konala opět v Praze na 
Vyšehradě, termín byl posunut na 20. červen 2020.  
 
Proměna Tišnov – Park pod kostelem – Farská zahrada 
se i díky vašim hlasům dostala na desátou příčku ze 110 
přihlášených proměn.  Do letošního ročníku je přihláše-
no celkem 118 proměn. Jihomoravský kraj je letos za-
stoupen šesti proměnami: Brno – Restart hvězdárny a 
planetária, Lesná – Obnova vnějšího pláště kostela sv. 
Terezie, Lomnice u Tišnova – Obnovení pivovarství 
v Lomnickém pivovaru, Němčany – Protipovodňová a 
protierozní opatření, Veselí nad Moravou – Bartoloměj-
ské náměstí a Panský dvůr.  

Stejně jako loni si vás dovoluji poprosit o podporu vašimi 
hlasy, a sice pro lomnickou proměnu č. 7 – Obnovení 
pivovarství v Lomnickém pivovaru. Možná jste už ochut-
nali nebo co nejdříve ochutnáte vynikající piva z této 
produkce.  
 
Historie budovy lomnického pivovaru sahá až do 16. sto-
letí. Pivovar byl několikrát přestavován a upravován, 
dokonce měnil i svůj účel. Štít pivovaru je vyzdoben so-
chou pivního krále Gambrina z roku 1856 a je dílem so-
chaře Josefa Břenka.  
 
V roce 2016 založili Jana a Ivo Pavlišovi minipivovar Ge-
nius Noci, kde kromě vynikajícího moku můžete zažít i 
nezapomenutelná kulturní vystoupení. Však přesvědčte 
se sami!  
 
Hlasování je jednoduché: na webových stránkách 
www.cestamipromen.cz/hlasovani označíte proměnu č. 
7 a na konci pod všemi proměnami označíte Hlasovat. 
Lze hlasovat do 30. 5. 2021. 
 
V současné době si můžete prohlédnout kolekci někte-
rých proměn na panelech v prostoru na náměstí Palac-
kého u morového sloupu, která zde bude vystavena do 
13. 9. 2020, kdy v Lomnici budou probíhat Dny evrop-
ského dědictví. Můžete se zde inspirovat a přihlásit do 
dalšího ročníku do 30. 10. 2020 úspěšnou proměnu na 
www.cestamipromen.cz/prihlasit-promenu. 
 

 
 
 

Dagmar Fetterová, 
emeritní pracovník NPÚ ÚOP v Brně 

Foto: Daniela Sluková 

„Má vlast cestami proměn – příběhy domova 2020/2021“ 
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I letos podporujeme anketu Strom roku, kterou pořádá 
Nadace Partnerství v Brně. Loni zvítězila Chudobínská bo-
rovice a získala prvenství i v Evropské soutěži.  
V tomto roce doporučuji poslat hlasy prostřednictvím DMS 
nebo online do 11. října 2020 dvě stě let starému dubu let-
nímu, zv. Hugo z Lednice, který roste v zámeckém parku 
v Lednici na Moravě. Informace najdete na 
www.stromroku.cz 

Dagmar Fetterová, 
emeritní pracovník NPÚ ÚOP v Brně 

Foto: Nadace Partnerství-Marek Olbrzymek 

http://www.cestamipromen.cz/hlasovani
http://www.cestamipromen.cz/prihlasit-promenu
http://www.stromroku.cz
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Časopis Zahrada-Park-Krajina má nové facebookové stránky 

Od středy 26. srpna 2020 má svou facebookovou stránku 
i náš časopis Zahrada-Park-Krajina. Můžete zde najít 
mnoho zajímavých informací z oboru a také všech deva-
tenáct dílů Domácího vzdělávání se SZKT, kdy redakční 

rada časopisu ZPK uvolňovala ty nejzajímavější články z 
čísel minulých v době, kdy nebylo  možné realizovat 
vzdělávací akce Společnosti kvůli vypjaté situaci ohledně 
koronaviru.  
 
Na další číslo časopisu se můžete těšit již brzy! Třetí díl 
bude distribuován 7. září 2020 a poslední letošní číslo 
pak 23. listopadu 2020. Časopis dostávají všichni členové  
SZKT v rámci svého členství.  
 
Předplatné časopisu je možné objednat samostatně na  
e-mailu kancelar@szkt.cz.  Časopis můžete objednat také 
jako dárek pro někoho, komu jeho zasílání udělá radost.  
 
https://www.facebook.com/Zahrada-Park-Krajina-
555958424510100  
 

Veletrh GaLaBau v  Norimberku byl pro letošní rok zrušen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I když jsme v minulém vydání bulletinu informovali o po-
tvrzení konání známého veletrhu, došlo během prázdnin 
k radikální změně. Pořadatel veletrhu Nürnberg Messe 
GmbH po pečlivém zvážení epidemiologické situace a 

připomínek vystavovatelů rozhodl o definitivním zrušení 
letošního ročníku veletrhu.  
 
Tato situace nás velmi mrzí, protože díky dobré spoluprá-
ci s pořadatelem měla  SZKT zajištěny volné vstupenky 
pro své členy, plánovala na veletrh zájezd a nově připra-
vovala na veletrhu vlastní stánek.  
 
Příští ročník veletrhu se uskuteční opět v pravidelném 
odstupu dvou let, tedy v září roku 2022. Pevně věříme, 
že v té době už veletrhy poběží v klasickém formátu a 
členům SZKT budeme moci nabídnout účast na veletrhu 
se stejnými benefity.  
               Kancelář SZKT 

 

 

 

 

 Konzultant / projektant | AFRY CZ s.r.o. | Praha 

 Brigádník do projekční firmy| Hradec Králové 

 Mistr / Vedoucí realizační skupiny | Kavyl, spol. s r.o. 

    region Vysočina a Jižní Morava 

 Provozní manažer / Vedoucí týmu zahradníků  

    PFM—Greenvia s.r.o. | Brno 

 

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

 

Burza práce aktuálně 

mailto:kancelar@szkt.cz
https://www.facebook.com/Zahrada-Park-Krajina-555958424510100
https://www.facebook.com/Zahrada-Park-Krajina-555958424510100
https://szkt.cz/kategorie/burza-prace
https://szkt.cz/kategorie/burza-prace
https://szkt.cz/kategorie/burza-prace


Stromek 2020 
„Krize? Vize!“ 
11. 9. 2020, Praha  

6. 10. 2020, Frýdek Místek 

30. 10. 2020, Strakonice 

Arboristická konference v mimořád-
ných podmínkách. 

Slovo garanta: Stávající situace nezna-
mená pouze zdravotní riziko, ale také 
riziko odlivu financí z již tak mnohdy 
podhodnocené péče o zeleň a veřejná 
prostranství. Dění posledních měsíců 
však také ukázalo, jak moc jsou tyto 
kvalitní plochy veřejné zeleně potřeba. 
Pojďme se společně zamyslet a připravit 
si argumenty, na čem můžeme uspořit a 
kde naopak šetření není možné. Pojďme 
jako obor ukázat světu naši vizi! Vždyť 
už dávno víme, jak čelit i mnohem vět-
ším hrozbám, jako je třeba sucho. Teď 
přišla doba, kdy musíme být slyšet! 

Sortiment buků a jejich 
použití v zahr. tvorbě 
 
15. 9. 2020, Průhonice | Ing. Ondřej 
Ottomanský, Ph.D. 

Co do množství druhů nepatří buky mezi 
početné rody, ale množstvím a variabili-
tou pěstovaných kultivarů většinu ostat-
ních dřevin převyšují.  V Dendrologické 
zahradě roste kolem 50 kultivarů buku 
lesního, které jsou reprezentativním 
vzorkem dnes pěstovaného sortimentu. 
V rámci semináře se seznámíte 

s vlastnostmi pěstovaných druhů a kulti-
varů a možnostmi jejich použití. 
S širokou škálou barev a tvarů listů, stej-
ně jako s velkým množstvím typů tvarů 
korun se budete moci seznámit na 
exemplářích, které zde rostou již desítky 
let.  

Dendrologický cestopis 
2. část 
 
22. 9. 2020, Praha | Ing. Josef Souček 

… od nejmenšího po největší jehličnan 
světa | od Lepidothamnus imeretinus 
po Sequoia sempervierens. Druhá část 
souboru přednášek zabývající se jehlič-
natými dřevinami světa s důrazem na 
jejich přirozená stanoviště v přírodě. 
Přednáška představuje ucelený přehled 
botanických druhů jehličin rozdělený 
dle jejich geografického výskytu na pla-
netě. Většinu představených druhů au-
tor pozoroval na jejich přirozených sta-
novištích ve společenstvu dalších dře-
vin. Kromě vlastního poznání jednotli-
vých druhů bude podstatná část před-
nášek věnována právě vybraným přírod-
ním stanovištím, strategiím jednotlivých 
druhů, jejich celkovému rozšíření a pří-
padnému použití v našich podmínkách.  

 
 

 

Procházka s fytopatolo-
gem (Olomouc, Brno) 
 

1. 10. 2020 Olomouc; 13. 10. 2020 Brno 

 
Workshop probíhající přímo v terénu na 
vybraných lokalitách. Náplní tohoto 
workshopu bude praktická ukázka dře-
vin napadených dřevními houbami ve 
Smetanových sadech. Na konkrétních 
případech si ukážeme a vysvětlíme, jak 
determinovat konkrétní rod či druh 
dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z 
její přítomnosti a jakými technologiemi 
ošetření můžeme zvýšit bezpečnost 
napadených dřevin.  

Modrozelená realita 
 
15. 10. 2020, Praha 
Tradiční konference ve spolupráci s 
Městskou částí Praha 3 
 
Klimatická změna se stále 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 ne-
jen lidem, ale i rostlinám a dalším orga-
nismům ve městě.  

Ke zmírnění dopadů klimatické změny 
lze ale využívat řadu opatření, která 
jsou podmíněna mezioborovou spolu-
prací a vstřícností.  

Do společného prostoru se musí vejít 
nejen šedá, ale i modro-zelená in-
frastruktura. Všichni o ní mluví, ale jak 
je to s ní ve skutečnosti? 

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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