
 

JAKÁ JE SITUACE V SZKT?  NEVZDÁVÁME TO A HLEDÁME CESTU 
 

Vážení členové, vážení příznivci SZKT, věnujte prosím pozornost této zprávě 
 

Jarní vlna pandemie Covid nám znemožnila zorganizovat řadu vzdělávacích aktivit, stejně jako 
plánovanou oslavu výročí 30 let existence SZKT.  
Doufali jsme, že se z této nepříjemné situace nějak oklepeme a na podzim budeme pokračovat ve 
standardním režimu, pořádat naše velké konference, semináře, exkurze a vídat se s vámi osobně.  
 
Během léta jsme vzhledem k měnícím se nařízením naše aktivity modifikovali, předělávali a snažili se 
přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám. Marně.  
Omezení vyhlášené vládou a platící od 14. 10. 2020 je pro chod naší společnosti poslední ranou, která 
nás sráží na kolena. Rušíme všechny akce a ztrácíme poslední zdroje příjmů, důležitých pro chod 
kanceláře, úhradu nájemného, mezd a dalších fixních nákladů. Nejcitelnější ztrátou je pro nás zrušení 
velkých konferencí, jejichž zisk nám pomáhá hradit fixní náklady kanceláře a dotovat aktivity, které si 
na sebe nevydělají. 
 
Do této situace jsme se nedostali vlastní vinou a do odvrácení katastrofy jsme napnuli všechny síly. 
To ale nestačilo. Proto se na vás v této chvíli obracíme s žádostí o pomoc a spolupráci.  
 
Na rozdíl od naší vlády nevidíme světlo na konci tunelu, protože hromadné akce budou omezeny ze 
všeho nejdéle a na kompenzaci újmy pro segment kongresových aktivit vláda jaksi zapomněla. Naše 
naspořené úspory, které byly vytvořeny právě pro případ nenadálých situací nás zatím drží nad 
vodou. Vydrží nám ale jen několik měsíců. I přesto se dál snažíme, připravujeme pro vás vydání 
čtvrtého čísla časopisu ZPK a spouštíme pro vás novinku - webináře. Jakmile to trochu půjde, 
otevřeme alespoň exkurze a venkovní semináře pro menší počet osob. 
 
Nestojíme a nečekáme s nataženou dlaní, ale chceme vám něco za vaši pomoc nabídnout. Naším 
cílem vždy bylo, abychom vám plnili vaše přání a byli tu pro vás.  
 
Co jste s námi mohli v posledních letech například zažít? 
- navštívit zahrady a parky Anglie, 
- osobně se setkat s Pietem Oudolfem na jeho zahradě v Hummelu, 
- poslouchat výklad šéfa projekčního oddělení na výstavě Buga Heilbronn a popíjet vynikající 

růžový sekt , 
- navštívit mezinárodní konferenci a poslechnout si přednášky špiček oboru jako jsou Herbert 

Dreiseitl, Zac Tudor či Walter Hood, 
- zúčastnit se workshopů, zakládat trvalkové záhony, učit se řezům keřů v dendrologické zahradě, 

plánovat se švédskými odborníky v ulicích Prahy opatření MZI, 
- zdarma navštívit veletrh GaLaBau v Norimberku, 
- nacházet vzácné orchideje na bělokarpatských lukách a večer degustovat i zpívat s cimbálovkou, 
- pravidelně navštěvovat naše konference a setkávat se s kolegy na Praze 3, konferenci Strom pro 

Život či Dnech ZKT v Luhačovicích. 
 
Co jsme v posledních letech udělali pro rozvoj oboru? 
- šířili osvětu mezi starosty prostřednictvím našich soutěží Vesnice roku ČR, Zelená stuha ČR a 

Entente Florale Europe, 
- prohloubili stávající či navázali novou spolupráci s těmito institucemi a organizacemi: AOPK ČR, 

MŽP, IPR Praha, LDF MENDELU Brno, SMO ČR, SMS ČR, Asociace pro urbanismus a územní, 
plánování, Nadace Partnerství, Arnika, Galk Německo, 

- vylepšili formát, design i obsah časopisu Zahrada-Park-Krajina, 
 



 

- vysílali naše zástupce na pravidelná zahraniční jednání výborů IFLA Europe, EAC a AEFP, 
- jednali o postavení našich profesí na trhu ČR s prezidentem Hospodářské komory, 
- uspořádali pro poslance v Poslanecké sněmovně ČR seminář o péči o zeleň v době klimatické 

změny, 
- nominovali naše porotce do soutěží SZUZ Park roku a Zahrada roku, 
- podíleli se na revizi oborového standardu SPPK Řez stromů, 
- vyjádřili odborný názor u zadavatelů výběrového řízení na péči o park Čelakovského sady a 

veřejné zakázky na péči o zeleň v městské části Praha 6, 
- organizovali závody MČR ve stromolezení a vysílali vítěze na evropská a světová klání, 
- v médiích upozorňovali na nutnost mezioborové spolupráce při řešení problémů klimatické 

změny, krajinného plánování a hospodaření se srážkovou vodou, 
- dosáhli vyškrtnutí nesmyslného návrhu na změnu režimu kácení stromů, rostoucích v OP 

vodovodů a kanalizací z návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb., 
- komentovali v pořadu Nedej se! stromům nepřátelskou novelu zákona o drahách, 
- komentovali úpravu normy ČSN na uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Všechny tyto činnosti nás stály nemalou energii i finanční prostředky, které jsme hradili z našich 
zdrojů. Ty ale pomalu vysychají a s nimi i možnost soustředěně se těmito pro obor důležitými 
aktivitami zabývat. 
 

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI KONKRÉTNĚ VY? 
1) Staňte se členy SZKT. Pokud jimi již jste, přiveďte k nám člena nového, 
2) Předplaťte časopis ZPK svým věrným zákazníkům, úřadům, firmám, kupujte dárkové poukazy na 

předplatné jako dárek svým blízkým, 
3) Hlaste se na naše webináře, zaplaťte je vašim zaměstnancům nebo nadšeným zákazníkům, 
4) Zaplaťte si inzerci v časopise ZPK, 
5) Staňte se sponzory našich webinářů. Dáte tak vědět ostatním, že nás podporujete! (bližší 

podmínky na vyžádání v kanceláři), 
6) Věnujte nám finanční dar a odečtěte si ho z daní (pokud se rozhodnete pro tuto formu, 

kontaktujte prosím kancelář, musíme postupovat podle současné legislativy, dodržet vše 
potřebné a připravit smlouvu). 

 
Věříme, že tato situace je ojedinělá a doufáme, že se již nebude opakovat. 
 
S naší energií a vaší pomocí to zvládneme! 
 
Děkujeme 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Feit 
ředitel SZKT, z. s. 
 
 
 


