
  

 - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A   2 0 1 1    

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 - 2 - 

1. Kdo jsme? 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (dále jen SZKT) je 
neziskovým sdružením odborníků (míněno profesionálů) v oboru sadovnictví a 
krajinářství (zahradní a krajinářské tvorby).  

Společnost pořádá každoročně celou řadu odborných akcí: seminářů, konferencí, výstav, 
odborných zájezdů, exkurzí či pracovních setkání (dílen).  

Jednou z nejvýznamnějších a současně nejdéle trvajících aktivit je od roku 1991 
vydávání odborného časopisu ZAHRADA-PARK-KRAJINA.  

2. Cíle a úkoly společnosti 

Posláním Společnosti  

• je přispívat ke konstruktivní, odborné spolupráci při využívání krajiny a 
urbanizovaného prostoru; 

• zvyšovat odbornou úroveň dílčích profesí v oblasti zahradní a krajinářské 
tvorby, které se podílejí na řízení, plánování, rozhodování, projektování, 
realizaci a následné správě a údržbě a ochraně krajiny, parků a zahrad; 

• ovlivňovat legislativu, která se týká činnosti zmíněných profesí; 
• vytvářet prostor pro odbornou diskusi jako nezbytného předpokladu pro 

hledání optimálních řešení.  

Vznik společnosti byl spojen s úsilím pracovníků oboru zahradní a krajinářská 
tvorba,  

• zaměřením na zvyšování kvality životního prostředí,  
• popularizaci otázek zeleně v sídlech a krajině jako významného prvku 

životního prostředí 
• růst odborné úrovně v oboru a k posílení společenského postavení oboru i 

jeho zastánců a pracovníků 

Z toho vyplývají konkrétní cíle a úkoly společnosti: 

• popularizovat problematiku zeleně v sídlech a v krajině, zejména jejího 
významu jako podstatné složky zdravého životního prostředí  

• propagovat obor zahradní a krajinářská tvorba v České republice i 
v zahraničí; 

• soustavně spolupracovat s odbornými školami při výchově mladých 
odborníků a s odborovým výzkumem 

• soustavně spolupracovat s odbornými organizacemi a institucemi; 
• umožňovat teoretický i praktický odborný růst svých členů a ostatních 

pracovníků oboru, založený zejména na osvojování progresivních poznatků 
vědy i praxe 

• chránit profesní zájmy členů Společnosti a ostatních pracovníků v oboru,  
• prosazovat zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem,  
• reprezentovat obor v zahraničí a zastupovat ho v mezinárodních profesně 

blízkých odborných organizacích.  
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Našimi členy jsou lidé, kteří se profesionálně zabývají tvorbou a péčí o zeleň v sídlech i 
krajině, a to na jakékoliv úrovni a v kterékoliv oblasti oboru zahradní a krajinářská 
tvorba. Členem se může stát fyzická i právnická osoba. Rozlišujeme členství řádné, 
mimořádné a přidružené. Dále si naši členové mohou vybrat členství ve dvou níže 
uvedených sekcích. 

3. Historie 

První zmínky o snaze založení podobné organizace zaznamenal ve svých zápisech Ing. 
Jan Ondřej již v letech 1968 – 69, kdy uskutečněná jednání měla vést ke vzniku Svazu 
Československých sadovníků jako specializované organizace Svazu Československých 
zahradníků. Tato snaha se povedla realizovat až po sametové revoluci. 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu byla založena v únoru 1990 v Lednici na 
Moravě z potřeby posílit postavení a úroveň oboru v České republice.  

4. Časopis Zahrada-Park-Krajina (ZPK) 

Zahrada-Park-Krajina je prakticky jediný odborný časopis zaměřený na zahradní a 
krajinářskou tvorbu v České republice. Společnost ho vydává již od roku 1991.  

Časopis je určen všem, kteří se účastní procesu plánování, projektování, realizace, 
správy péče a ochrany krajinných struktur i prostředí sídel a úprav veřejných 
prostranství (nejen) s podílem zeleně.  

Poměrně čerstvý je internetový portál časopisu Zahrada- Park-Krajina, jenž by měl být 
nástavbou tištěné verze časopisu, místem pro setkávání, dialogy a diskuzi nad tématy 
zahradně architektonické tvorby. Chceme, aby byl zdrojem informací a inspirace pro 
zahradní architekty, studenty a všechny osoby zajímající se o tuto problematiku.  

Časopis vychází kvartálně,  členové SZKT odebírají časopis zdarma v rámci členského 
poplatku, pro ostatní je možnost získat jej jako předplatitelé - časopis je veřejně 
neprodejný. Časopis má své samostatné webové stránky www.zahrada-park-krajina.cz. 

5. Organizační struktura 

Struktura organizace má dvě úrovně. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
(SZKT) je základní organizací, v jejímž rámci fungují dvě sekce:  

• Sekce péče o dřeviny – ISA (SPoD-ISA) 

• Sekce krajinářské architektury (SKA IFLA CZ) 

Někteří členové SZKT se podle užší specializace sdružují v sekcích, které jsou zároveň 
členy mezinárodních organizací. SZKT má k 31.12.20111 520 členů, z nichž je 59 
právnických osob se 104 členy pod právnickou osobou, dále 38 členů je evidováno v 
sekci krajinářských architektů (sekce SKA IFLA). Druhá sekce – sekce péče o dřeviny 
(sekce SPoD-ISA) má 106 členů. Ostatních členů SZKT je 272. 
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6. Sekce péče o dřeviny (SPoD – ISA ) 

Sekce péče o dřeviny - ISA) byla založena v roce 1990 jako jedna z profesních složek 
SZKT. Věnuje pozornost především komplexní péči o dřeviny (arboristice) a 
možnostmi použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě. Sekce je pobočkou 
mezinárodní arboristické společnosti ISA (International Society of Arboriculture). Tato 
sekce má své vlastní webové stránky www.arboristika.cz.  

Arborista (stromolezec) je odborník, který ošetřuje stromy ve veřejné zeleni se 
záměrem udržet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti. Navrhuje řešení ošetření na 
základě arboristických znalostí a zároveň bere v potaz zájmy ochrany přírody a životního 
prostředí a nařízení týkající se bezpečnosti práce. 

Mezi pravidelné aktivity sekce patří:  

• Stromolezecké závody – Mistrovství ČR ve stromolezení 

• Národní arboristická konference Strom pro život – život pro strom 

• Certifikace Evopský arborista (ETW) . Je a v nejbližší letech bude jedinou 
zárukou, že arborista má požadovanou kvalifikaci. Zajišťuje že daný stromolezec 
má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník, má praxi a 
kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje 
k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les.  

• Projekt Zdravé stromy pro zítřek 

• vzdělávací aktivity 

International Society of Arboriculture ISA (Mezinárodní arboristická 
společnost) je největší celosvětovou organizací arboristů. Byla založena v roce 1924. 
SPoD-ISA je členem od roku 1998. Podporuje výzkum v oboru arboristice a zpřístupňuje 
jeho výsledy široké odborné i laické veřejnosti. Vydává časopis Arborist News, vědecký 
časopis Journal of Arboriculture aj. odborné publikace.  Vece celosvětový program 
certifikace arboristů. Pořádá celosvětové stromolezecké závody.  

European Arboricultural Council (Evropská arboristická rada) byla založena roku 
1992 za podpory struktur Evropské unie. SPoD-ISA je členem od roku 1999. Podnětem 
k založení bylo sjednocení arboristiky v rámci Evropy a vytvoření programu evropské 
certifikace arboristů. Certifikace dostala oficiální název European Treeworker a u nás 
byla odstartována na jaře roku 2001.  

 

7. Sekce krajinářské architektury  (SKA IFLA CZ) 

Sekce krajinářské architektury sdružuje autorizované architekty pro obor krajinářská 
architektura, který je jedním z oborů České komory architektů. Její členové se zaměřují 
zejména na řešení otázek spojených s územním plánováním, krajinářskou architekturou 
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a zelení. Sekce je členem mezinárodní federace IFLA (International Federation of 
Landscape Architects).  

Členem sekce krajinářské architektury dle současných národních pravidel může být 
pouze ten, který vykonává profesi jako architekt pro obor krajinářská architektura na 
základě platné autorizace.  

Podmínkou udělení autorizace je absolvování školy s uznaným vzdělání, minimálně dva 
roky praxe, složení zkoušky z legislativy a předložení portfolia. V současné době uznané 
vzdělání poskytuje pouze Mendelova zahradnická a lesnická univerzita, Zahradnická 
fakulta, obor Zahradní a krajinářská architektura. Pokud zájemce o autorizaci absolvoval 
školu pouze s příbuzným vzděláním, je nutné navíc složit při autorizační zkoušce ještě 
zkoušku odbornou.  

Zahradní a krajinářští architekti neřeší pouze specifické problémy výsadby vegetačních 
prvků, ale pohybují se v daleko širších souvislostech architektonických, 
environmentálních, sociálních a ekonomických. Typickým příkladem jsou evropské 
severské země, kde zahradní a krajinní architekti velmi často řídí mezioborové týmy.  

Aktivity sekce jsou orientovány na následující oblasti:  

• prezentace děl krajinářské architektury odborné i široké laické veřejnosti 

• rozšiřování mezioborové spolupráce 

• vzdělávací aktivity 

8.  Klíčové vzdělávací projekty společnosti 

Národní arboristická konference STOM PRO ŽIVOT- ŽIVOT PRO STROM 
22. -23. srpna 2011, Jihlava 

Již podesáté uspořádala SPoD- ISA tuto konferenci, tentokrát s podtitulem „Města bez 
stromů?!“ Nosnými tématy letošní konference byly moderní technologie a možnosti 
zlepšování stavu stromového patra v intravilánu měst a obcí, aby naši potomci nemuseli 
konstatovat smutný fakt, že žijí ve městech bez stromů…  

Konference je obecně určena zejména zaměstnancům státní správy, městských a 
obecních úřadů, krajinářským architektům a projektantům, architektům a projektantům 
ve stavebnictví, majitelům a zaměstnancům firem podnikajících v oboru zakládání a 
údržba zeleně a stavebnictví, pracovníkům státních a vědeckých institucí, pedagogům a 
studentům odborných škol a  samozřejmě všem arboristům. Každoročně jí navštíví cca 
150-200 účastníků, letošní rok  byl rekordní:  účast  - 220 absolventů.   

Dny zahradní a krajinářské tvorby 2011, na téma „ Role a význam oboru 
krajinářská architektura ve společnosti“, 23. – 25. listopadu 2011, Luhačovice 

V roce 2011 proběhl již šestnáctý ročník této konference, pod záštitou Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Akce je pravidelné třídenní setkání 
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odborníků spojené s přednáškami a diskusními panely a prezentací firem ze souvisejících 
oborů. 

První dva dny letošního ročníku se zaměřily na příspěvky z těchto okruhů: jaké jsou 
podmínky, které obor tvarují a jaké jsou současné tendence a další vývoj oboru; jaká je 
role krajinářské architektury v současné době a kam směřuje její další vývoj; jaký je 
význam oboru u nás, jeho úloha a jeho současné tendence. V rámci diskusních fór pak 
účastníci mohli blíže reagovat na předchozí příspěvky. Blok posledního dne byl věnován 
různosti pohledů v krajinářské architektuře prismatem pohledu s živou panelovou 
diskusí, která otevřela prostor pro následná setkání nad konkrétními projekty. Účast:  
230 odborníků. 

Certifikace European Tree Worker, ETW (Evropský arborista)   

Certifikační program pořádala SZKT  ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zahradnickou 
a Střední zahradnickou školou Mělník.  ve dvou termínech: na jaře 12.-13.května a 
20.října. Certifikát Evropského arboristy (ETW) prokazuje, že jeho vlastník prokázal při 
zkoušce určitou úroveň znalostí týkajících se nejen fyziologie a životních procesů stromů, 
ale i ochrany životního prostředí, souvisejících zákonů a předpisů i zásad bezpečnosti 
práce. Na základě těchto znalostí je arborista schopen ošetřovat dřeviny rostoucí mimo 
les s úmyslem udržet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti. Certifikát dále 
prokazuje, že arborista má za sebou praxi a že se dále průběžně vzdělává. V jarním 
běhu se vzdělávacího programu zúčastnilo 30 arboristů, z toho jich uspělo 16. Podzimní 
běh absolvovalo 17 žadatelů, uspělo jich pouze 8  – podmínky získání certifikátu jsou 
opravdu velice náročné. 

Právě pro vysový počet neúspěšných žadatelů jsme se rozhodli uspořádat 
Předcertifikační školení. Proběhlo 28.3.-1.4.2012 v Poniklé na Semilsku, zúčastnilo se 
ho 13 zájemců z řad arboristů. Školení připravilo žadatele certifikátu na všechna úskalí 
certifikační zkoušky a setkalo se s velkým ohlasem. 

Vzdělávací semináře v roce 2011 

Společnost každoročně pořádá řadu jedno či více denních vzdělávacích seminářů, 
uvádíme stručný přehled těch letošních.  

NNoovvéé  ttrreennddyy  --  PPoossttuuppnnéé  kkáácceenníí  aa  ssppoouuššttěěnníí,,  2211..lleeddnnaa  22001111,,  PPrraahhaa..  OOdborný a 
prakticky zaměřený worshop, specializovaný na postupné kácení a spouštění, pokročilé 
metody spouštění, působení sil při postupném kácení a aspekty bezpečnosti práce při 
kácení ve ztížených podmínkách. Seminář určený především pro aktivní stromolezce, 
kteří se ve své praxi těmito tématy zabývají a rádi by zdokonalili své techniky a využili 
osobního setkání k případným dotazům či diskusi o tématu. Seminář byl vedený Markem 
Bridgem, dvojnásobným vítězem evropských stromolezeckých závodů (ETCC), 
pravidelným účastníkem mezinárodních závodů (ITCC), hlavním technikem ETCC, 
specialistou na lezecké techniky a vývoj stromolezeckého vybavení. Účast: 50 
návštěvníků. 

SSmmlloouuvvyy  aa  jjeejjiicchh  nnáálleežžiittoossttii,,  2244..bbřřeezznnaa  22001111,,  PPrraahhaa..  OOddbboorrnnýý  sseemmiinnáářř  řřeeššiill  
pprroobblleemmaattiikkuu  ssmmlluuvv  vv  ddnneeššnníí  ddoobběě,,  ttyyppyy  ssmmlluuvv  pprroo  oobbllaasstt  kkrraajjiinnáářřsskkéé  aarrcchhiitteekkttuurryy,,  
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rreeaalliizzaaccee  aa  zzaahhrraaddnniicckkýýcchh  pprraaccíí..  DDáállee  ssmmlloouuvvyy  vv  pprroojjeekkččnníí  ččiinnnnoossttii  aa  řřeeššeenníí  aauuttoorrsskkééhhoo  aa  
tteecchhnniicckkééhhoo  ddoozzoorruu;;,,  ssmmlloouuvvyy  lliicceennččnníí..  ÚÚččaasstt::  3355  aabbssoollvveennttůů..  

GGrreeeenn  cciittyy  ((MMěěssttoo  aa  zzeelleeňň)),,  99..ččeerrvvnnaa  22001111,,  PPrraahhaa..  SSoouuččáásstt  ddvvoouuddeennnnííhhoo  pprrooggrraammuu,,  
kkoonnffeerreennccee    ppoořřááddaannáá  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  NNaaddaaccíí  pprroo  rroozzvvoojj  aarrcchhiitteekkttuurryy  aa  ssttaavviitteellssttvvíí  ssee  
zzaahhrraanniiččnníímmii  ppřřeeddnnááššeejjííccíímmii..  PPrreezzeennttoovvaallaa  ppoottřřeebbuu  vvnníímmaatt  zzeelleeňň  aa  kkáámmeenn  jjaakkoo  nneeddííllnnoouu  
ssoouuččáásstt  aarrcchhiitteekkttuurryy,,  zzeejjmméénnaa  ppřřii  ttvvoorrbběě  vveeřřeejjnnééhhoo  pprroossttoorruu  hhiissttoorriicckkýýcchh  ii  mmooddeerrnníícchh  
mměěsstt..  Holanďané předvedli přístupy jejich týmů k utváření venkovních prostorů pro děti, 
mládež a studenty na několika příkladech realizací v Nizozemí. Akce byla zakončena 
panelovou diskusí. Účast: 98 absolventů. 

Starosti starostů se stromy, 24.srpna, Jihlava. Odborný seminář pořádaný ve 
spolupráci se Statutárním městem Jihlava, volně navazující na arboristickou konferenci. 
Určený prioritně starostům malých obcí kraje Vysočina, zaměřený na pro ně zásadní 
informace: od fungování stromů i jejich úloze v systému obecní zeleně, přes právní 
rámec existence stromu, pasport zeleně a inventarizaci stromů až po výběrové řízení na 
arboristické práce, dále možnosti jejich financování a mnoho dalších zajímavostí 
souvisejících s tématy. Účast: 78 absolventů. 

Nové trendy - pokročilé metody postupného kácení a spouštění, 15.září 2011 
Jihlava. Volné pokračování lednového workshopu, opět pod vedením Marka Bridge. 
Účast: 48 absolventů. 

Zelené fasády, 6,října 2011, Praha. Atraktivní seminář představující vertikální zahrady 
jako plnohodnotný zelený prvek, se kterým bychom měli umět pracovat a více vytěžit z 
jeho předností, tedy z možnosti ozelenění fasád domů s myšlenkou rozšíření zeleně tam, 
kde nám to horizontální prostor neumožňuje. Účast: 94 absolventi. 

Golfová hřiště, 1.listopadu 2011, Golf resort Konopiště. Odborný jednodenní seminář 
určený především pro krajinářské architekty, projektanty, pro pracovníky firem, které se 
zabývají údržbou a realizací golfových hřišť, spojený s prohlídkou místního golfového 
hřiště. Účast: 15 absolventů. 

Dětská hřiště, 8.listopadu 2011, Brno. Seminář určený především pro zástupce obcí, 
které plánují nebo uvažují o možnosti výstavby dětského hřiště. Byl prakticky zaměřen a 
součástí programu byla vycházka s ukázkami v terénu. Účast: 45 absolventů. 

 

9.    Exkurze 

Běžně nepřístupné zahrady, 20.května a 9.září 2011, Praha. Oblíbené vycházky 
s komentovanými prohlídkami zahrad, běžným návštěvníkům nepřístupných. Nadšení 
návštěvníci si na jaře prohlédli Konventní zahrada Strahovského kláštera, Lobkovickou 
zahradu /velvyslanectví SRN/,  Palácovou zahradu Vratislavského paláce, Zahradu 
Thunovského paláce /velvyslanectví UK/ a zahradu Červeného kříže. Podzimní exkurze 
navštívila zahradu Černínského paláce, zahradu kláštera kapucínů,  Konventní zahradu 
Strahovského kláštera, zahradu Rothmayerovy vily a zahradu Vily Muller. Počet 
účastníků každé exkurze bývá omezen podmínkami velvyslanectví a soukromých paláců, 



  

 - 8 - 

tedy maximálně 35 na jednu prohlídku. Zájemci o účast tradičně vysoko převyšují 
podmínky. 

ETCC 2011, zájezd na Mistrovství Evropy ve stromolezení, 17.-19.6.2011, Vídeň. 
Účast: 15 lidí. 

Vzorové obce jako motivace a inspirace I, 27.-28.6.2011, Jižní a střední Morava. 
Motivační projekt pro zastupitele obcí, místní akční skupiny a veřejnost v oblasti podpory 
koncepčního rozvoje veřejných prostranství, včetně řešení vegetačních prvků, 
realizovaný ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Cíl: prezentace dobrých příkladů 
realizací krajinářské architektury, využití vegetačních prvků při pozemkových úpravách, 
předání inspirace a motivace. Návštěva 4 vybraných vzorových obcí – Jevišovka, 
Tvarožná Lhota, Mořice a Smržice. Účast: 25 absolventů. 

Vzorové obce jako motivace a inspirace II, 17.-18.září 2011, Spálené Poříčí. Klíčové 
téma: Obnova krajiny 2010-2011 (vypracování krajinného plánu k.ú.Spálené poříčí. 
Doplněno praktickými otázkami spojenými s péčí o dřeviny rostoucí mimo les, podpory koncepčního 
rozvoje veřejných prostranství, krajinného plánování a pozemkových úprav. Účastníci se seznámili  
s nutností procesu plánování krajiny a revitalizace navazující otevřené krajiny. Navštívili konkrétní 
lokality v terénu-obnovenou cestu, biokoridor a další dokončené či pokračující realizace, navštívili 
soukromou farmu i větší zemědělskou firmu. Účast: 55 absolventů. 

  

10.    Další projekty a osvětové aktivity 

4.Fórum o krajině, 20.ledna 2011, Praha. Čtvrté Fórum o krajině se uskutečnilo dne 
20.01. 2011 na půdě Ministerstva kultury, v Konírně Nostického paláce. Diskuze více než 
osmdesáti přítomných se zabývala tématem „Poselství konferencí o Evropské úmluvě o 
krajině ve Florencii z října roku 2010 a otázky souladu zájmů při ochraně a péči o 
kulturní a přírodní hodnoty krajiny České republiky“. Akci spolu s CENELC.CZ 
spolupořádala SKA IFLA CZ. Účast: 80 lidí. 

5.Fórum o krajině, 27.května 2011, Praha. Uskutečnilo se v rámci 4. ročníku 
festivalu umění ve veřejném prostoru Street for Art. Téma: Veřejný prostor a kulturní 
krajina, kulturní krajina a veřejný prostor, aneb je Jižní město kulturní krajinou? Akci 
spolu s CENELC.CZ spolupořádala SKA IFLA CZ. Účast: 40 lidí. 

Mistrovství ČR ve Stromolezení 21. srpna 2011, Smetanovy sady Jihlava 

Toto divácky velmi atraktivní klání proběhlo v České republice již pojedenácté. Závody 
tvoří pět disciplín: práce v koruně stromu, záchrany zraněného lezce, instalace lana do 
koruny stromu, rychlostní výstup po větvích a jištěný šplh. Tři nejlepší stromolezci se 
pak utkali ve finálové disciplíně.   

Smyslem těchto utkání je nejen zlepšit a rozvíjet praktiky bezpečného lezení, stejně jako 
zdokonalit lezecké techniky, ale mají též zpopularizovat, a skrze napínavou podívanou 
přiblížit veřejnosti práci stromolezců. Stromolezci - arboristé - jsou odborníci, kteří 
pečují o stromy v našich sídlech a ve svém oboru mají nezastupitelnou roli.  
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Zdravé stromy pro zítřek 

Projekt uděluje přihlášeným a komisí vybraným vzrostlým stromům s legendou grant na 
bezplatné ošetření stromů certifikovanými arboristy. Grant poskytuje program Strom 
života Nadace Partnerství ve spolupráci se SZKT. Cílem projektu je podpora kvalitního 
odborného ošetřování stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti.  

V České republice vlastnilo k 31.12.2011 certifikaci European Tree Worker celkem 68 
arboristů, dvacet z nich se rozhodlo v rámci uvedeného projektu věnovat jeden či dva 
dny práce zdarma. V rámci poskytnutých grantů bylo ošetřeno 19 stromů. 

Mezinárodní soutěž Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla 

Soutěž vyhlašuje nevládní nezisková organizace „Association Européenne pour le 
Fleurissement et le Paysage“ (AEFP) s cílem propagovat kvalitní životní prostředí sídel 
s důrazem na rozvoj funkční zeleně v evropských městech a vesnicích.  

V současnosti je do projektu zapojeno 12 evropských zemí, Česká republika přistoupila 
v roce  2002. Účast českých vesnic a měst od samého vstupu ČR organizuje právě SZKT.  

Původní zdravé soupeření mezi dvěma květinovými velmocemi – Francií a Velkou Británií 
– o nejhezčí květinovou výzdobu se postupně přeměnilo ve výrazný a zajímavý projekt 
pro vedení sídel a jejich obyvatele, který dnes spojuje, motivuje a inspiruje všechny 
zapojené složky v péči o místo, v němž žijí. Soutěž stojí na třech oborových pilířích, 
jimiž jsou okrasné zahradnictví, péče o životní prostředí a cestovní ruch. Hodnocení 
provádí mezinárodní porota složená ze zástupců všech účastnických zemí na základě 
jednotlivých kritérií.  

V roce 2011 českého zástupce vesnic zastupovala vítězná obec soutěže Zelená stuha 
ČR 2010 – SMRŽICE. Za kategorii měst bylo nominováno vítězné město soutěže Město 
Stromů z roku 2010 – BROUMOV. Obě sídla získala krásné stříbrné ocenění. 

Víkend otevřených zahrad 

Víkend otevřených zahrad je událostí, kdy se lidem otevírá možnost nahlédnout do 
běžně nepřístupných zahrad, ale také poznat své oblíbené parky novým způsobem. 
Veřejnost se při této příležitosti může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně 
a získat tak nový pohled na její funkci a význam v životě. Projekt probíhá po celé Evropě 
každoročně pouze jednou a to ve stanoveném termínu – během druhého červnového 
víkendu, kdy se pro návštěvníky otevírají jinak běžně uzavřené zahrady, vnitřní prostory 
stavebních komplexů či jiná zajímavá zahradně upravená místa. Příchozí tak mohou 
objevovat jejich speciální atmosféru a kouzla, která běžně zůstávají skryta, ač jsou 
mnohdy denně bez povšimnutí míjena.  

Myšlenka Víkendu otevřených zahrad vznikla v Londýně v roce 1998. Cílem události bylo 
poskytnout veřejnosti příležitost alespoň jednou v roce navštívit jinak uzavřené zahrady 
a dvorky Londýna. Nápad se shledal s nadšením a po několika ročnících uspořádaných 
v Británii se pomalu a jistě začal šířit i do dalších evropských měst. V ČR akci poprvé 
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pořádal NPÚ v roce 2010 se třemi pražskými zahradami. V letošním roce akci 
spoluorganizovala SZKT a podařilo se nám zapojit 33 objekty po celé České republice a 
máme avizovaný zájem o účast v dalším ročníku. 

11.    Spolupracujeme v soutěžích a programech  

Vesnice roku 

Soutěž Vesnice roku byla poprvé vyhlášena v roce 1995 Spolkem pro obnovu venkova 
společně se svazem města a obcí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj. Od roku 2007 je 
čtvrtým vyhlašovatelem také Ministerstvo zemědělství. Ke spolupráci na soutěži se 
postupně připojily také další organizace, mezi nimi i Společnost pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu – je tedy jedním ze spoluvyhlašovatelů, naši členové jsou součástí 
krajských hodnotitelských komisí a udělují dílčí ocenění Zelená stuha. 

Mezi hodnotící kritéria patří koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, 
podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost inženýrské sítě 
úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a péče o krajinu.  

Zelená stuha ČR 

Vzhledem k tomu, že na celostátní úrovni soutěže Vesnice roku již není hodnocení 
zeleně, iniciovala SZKT navazující soutěž o Zelenou stuhu ČR, jejímiž účastníky jsou 
všechny obce, které v krajských kolech příslušného roku získaly ocenění Zelená stuha za 
kvalitní péči o veřejné prostranství, přírodní prvky a zelen v obci a péči o krajinu.  
Soutěž je zároveň národní nominační soutěží pro českého zástupce vesnic do 
mezinárodního projektu Evropská kvetoucí sídla - Entente Florale Europe 

Vyhlášení výsledků soutěže Zelená stuha proběhlo spolu s vyhlášením držitelů Oranžové 
stuhy, udělované Ministerstvem zemědělství 27. září 2011 již tradičně v Senátu PS ČR.      

V roce 2011 se do soutěže na krajské úrovni přihlásilo celkem 265 obcí. Ve všech krajích 
bylo uděleno ocenění Zelená stuha. Celostátním vítězem Zelené stuhy ČR se stala obec 
DRMOUL z Karlovarského kraje.  

Vítězové krajských kol Zelené stuhy získávají finanční ocenění v rámci Programu MŽP a 
dále roční předplatné časopisu Zahrada-Park-Krajina.   

Město stromů 

Od roku 2009 se nominační soutěží pro zástupce z řad měst stalo Město stromů, 
projekt Nadace Partnerství, do kterého SZKT partnersky vstoupila v roce 2010. Kritéria 
obou soutěží a obecné cíle spojené se soutěžemi se v zásadě shodují a do budoucna 
budou ještě více splývat. SZKT za zástupce měst nominuje vítěze předchozího ročníku 
soutěže.  Do soutěže se mohou přihlásit všechna města na území ČR. Jejich úkolem je 
připravit celoroční kampaň pro veřejnost inspirovanou stromy a přírodou.  

Dne 14. listopadu 2011 proběhlo v Senátu PS ČR předání putovního žezla Města stromů 
– štafetu od zástupců Broumova  převzalo Uherské Hradiště, které česká města bude 
reprezentovat v roce 2012.  
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12.    Finanční hospodaření 2011 

Příjmy                                                   v  tis.KČ 

státní dotace a granty                                                            0 

obecní dotace a granty                                                          30 

zahraniční dotace a granty                                                            0 

sponzorské dary                                                          13 

příjmy z vlastní činnosti                                                     3 908 

ostatní příjmy                                                         29 

 

Výdaje                                                       v KČ 

mzdy                                                    1 180 

ostatní osobní náklady                                                        39 

odvody                                                      322 

cestovné                                                      131 

materiál a DHM                                                      141 

nájemné                                                      307 

energie, vodné, stočné                                                        40 

provozní režie                                                          1 

opravy                                                          1 

služby                                                    1 658 

odpisy majetku                                                          0              

ostatní náklady                                                      509 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním:  - 348.556 Kč 

Výsledek hospodaření po zdanění:  - 632.520 Kč 

13.     Poděkování 

Srdečně děkujeme všem finančním dárcům, našim kolegům a členům, dále  
dobrovolníkům a příznivcům za podporu a spolupráci.  
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14.     Lidé ve společnosti  

Zaměstnanci společnosti: 

ing.Dana Štechová, výkonná ředitelka společnosti, stat.zástupce, stechova@szkt.cz                                        

           Světlana Vávrová, DiS., projektová manažerka,  vavrova@szkt.cz, 

Zuzana Ertlová, administrátorka, ertlova@szkt.cz 

Správní rada:   

ing.Ivan Staňa, předseda, stat.zástupce,  park@ibot.cas.cz 

David Hora, DiS., místopředseda, david.hora.tw@seznam.cz 

doc. Ing. Miloš Pejchal, Csc., člen, pejchal@zf.mendelu.cz 

Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., člen, florart@florart.cz 

Aleš Kurz, člen, kurz@zakurz.cz 

Revizní komise:  

Taťána Hajdová, předsedkyně, hajdova.tatana@brno.cz 

ing.Jana Pyšková, člen, janapyskova@volny.cz 

ing.Marek Hamata, člen, marekroundup@volny.cz  

Rada SEkce péče o dřeviny – ISA: 

Ladislav Kejha, předseda, zahradnici@volny.cz 

ing.Jiří Skotnica, místopředseda, skot@all4trees.cz 

Jaroslav Boček, DiS.,  člen, j.bocek@centrum.cz 

ing.Jan Forejt, člen,  breb@seznam.cz 

Ingrid Kochová, DiS.,člen, ikochova@zas-me.cz 

ing.Ivo Peřina, člen, Ivo.Perina@seznam.cz 

ing.Rostislav Vodička, člen, vodicka@cesbrod.cz 

Barbora Vojáčková, DiS., člen, bara.vojackova@gmail.com 

Rada sekce krajinářské architektury IFLA CZ: 

ing.Jana Kohlová, předsedkyně, kohlova.jana@tiscali.cz 

ing.Samuel Burian, místopředseda, sam.burian@volny.cz 

ing.Magdaléna Myšková Kaščáková, člen, kascakova.m@volny.cz 
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ing.Igor Kyselka, CSc., člen, igor.kyselka@cmail.cz; kyselka@uur.cz 

ing.Klára Salzmann, Ph.D., člen, klarajancurova@yahoo.com 

ing.akad.Arch.Martin Stránský, člen, mac@arch.cz 

Redakce časopisu Zahrada-park-krajina: 

Mgr.Michal Babor, vedoucí redaktor, m.babor@provobis.cz 

ing.Václav Babka, předseda,  

ing.Přemysl Krejčiřík, Ph.D., člen 

ing.Dana Krňávková, člen 

ing.Aleš Steiner, člen 

ing. Jiří Slepička, člen 

 

15.    Kontaktní údaje 

Sídlo společnosti: Staropramenná 654/29, 150 00 Praha 5 

IČ: 44 68 49 32  DIČ: CZ 44684932 

Tel: 257 323 953, 257 324 124 

E-mail: kancelar@szkt.cz, 

Webové stránky:www.szkt.cz,www.arboristika.cz,www-zahrada-park-krajina.cz 

Registrace u MV ČR pod č.j.VSP/1-3665/90-R 

Bankovní spojení: 157 864 624/0300, ČSOB a.s. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


