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SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁ ŘSKOU TVORBU, ob čanské 
sdružení 
 

ZPRÁVA O Č INNOSTI ZA ROK 2010 
 

 
PPŘŘEEHHLLEEDD  OO  ČČLLEENNSSKKÉÉ  ZZÁÁKKLLAADDNNĚĚ  KK  DDAATTUU  3311..  1122..  220011OO  
 

počet členů celkem 535 
z toho  řádných 384  
 mimořádných 68  
 čestných 11   
 právnických osob 72  
V rámci členství právnických osob je registrováno 117 osob. 
    
ČČEESSTTNNÍÍ  ČČLLEENNOOVVÉÉ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  

Ing. Jiří Finger 
Doc. Ing. Jaroslav Horký, CSc. 
Ing. Václav Hurych, CSc.  
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča 
Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc. 
Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc. 
Ing. Vítězslava Ondřejová 
Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. 
Ing. Drahoslav Šonský, CSc. 
Ing. Jaroslav Šubr  

Prof. Ing. Bohdan Wagner, CSc. 
arch. Alexander Glaus (�) 
Ing. Zdeněk Horsák  (�) 
Ing. Zbyněk Martínek (�) 
Ing. Jan Ondřej (�) in memoriam 
PhDr. Jaroslav Petrů (�) 
Ing. František Smýkal (�) 
Prof. Dr. Ing. Jaromír Scholz (�) 
Ing. Václav Weinfurter (�) in memoriam

 
II..  ČČIINNNNOOSSTT  SSPPRRÁÁVVNNÍÍ  RRAADDYY  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII    
 

Správní rada Společnosti v roce 2010 pracovala ve složení: 
předseda: Ing. Ivan Staňa  
místopředseda: David Hora, DiS.  
členové:  Ing.Magdalena Myšková Kaščáková 
  Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc. 
  Aleš Kurz 
 
Revizní komise Společnosti v roce 2010 pracovala ve složení: 
 předsedkyně: Taťána Hajdová 
 členové: Ing. Jana Pyšková, ing.Marek Hamata 
 

Správní rada Společnosti se za rok 2010 sešla v roce 2010 šestkrát a to ve dnech 7.ledna, 
17.května, 23.června, 13.září, 7.října, a 10.listopadu. 
Na svých zasedáních se vedle běžných provozních záležitostí SZKT zabývala především 
následujícími otázkami a úkoly: 
 

1) výběrové řízení na pozice ředitel  
Výběrovým řízením byl na pozici výkonného ředitele vybrán a do společnosti dne 17.5.2010  
nastoupil ing. Josef ZÁBRANSKÝ. Ten následně na svou žádost ve zkušební době pracovní 
poměr ukončil. V dalším výběrovém řízení byla na pozici výkonné ředitelky vybrána ing.Dana 
ŠTECHOVÁ, nastoupila 16.8. a ve společnosti působí dosud. 
 
 
 

2) řešení ekonomické a personální situace SZKT  
Řešení nepříznivé ekonomické situace správní rada vidí především  
- v lepším využívání stávajících zdrojů  - nárůst členské základny, organizování 
vzdělávacích akcí, o které je zájem, zlepšení distribuce knihy Zahrady a parky jižních Čech, 
která představuje finanční rezervu.  
 

- v hledání a využívání nových zdrojů (vyhledávat grantové výzvy a psát žádosti, 
vyhledávat strategické partnery). Tento úkol neoddělitelně souvisí s dalším tématem.  
- v jasně formulovaném strategickém plánu (je třeba formulovat hlavní směry, formy a 
cílové skupiny činnosti a to v horizontu několika let, nikoliv v jen jednoho roku).  
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Byla ustanovena skupina strategického plánu, která pracovala ve složení: David Hora, 
Magdalena Myšková Kaščáková, Ladislav Kejha, Dana Štechová, Světlana Vávrová, Jitka 
Kořínková.  
Dílčím výsledkem práce na podkladech byla formulace „programové kostry“ činnosti SZKT, 
která je předložena valné hromadě ke schválení.  
 
    
3) jednání s organizacemi a institucemi na zajištění projektů SZKT 
  
Ministerstvo životního prostředí – v roce 2011 končí „grant“, z nějž byly prostřednictvím 
smlouvy s VUKOZem hrazeny náklady na realizaci projektů Zelená stuha v rámci soutěže 
Vesnice roku a Entente Florale Europe. 
Spolek pro obnovu venkova – i pro rok 2010 a 2011 platí roční příspěvek částkou 30 000 
Kč na aktivity spojené se soutěží vesnice roku, Zelenou stuhou České republiky a Entente 
Florale Europe 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. – i pro rok 
2010 je v platnosti Smlouva o dílo ze dne 15.9.2009, která řeší organizační a personální 
zajištění realizaci soutěží Zelená stuha České republiky a Entente Florale Europe v české 
republice a to na roky 2009-2011.  
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU – ve spolupráci s LDF MENDELU SZKT pořádala IX. 
ročník  národní aforistické konference Strom pro život – život pro strom, a využila nabídku  
možnosti bezplatného využití konferenčních prostor a spolupráce na odborném programu. 
V souvislosti s touto nabídkou a se zájmem partnerů konference, kteří vítají možnost 
prezentace, se SPOD-ISA rozhodla pořádat konferenci každý rok, a to jednou za dva roky 
v Brně. Následně byla s LDF MENDELU 18.10.12010 uzavřena Smlouva o partnerství a 
spolupráci. 
Nadace PARTNERSTVÍ – 6.12.2010 SZKT uzavřela Rámcovou smlouvu o partnerství a 
spolupráci a následně dvě Dílčí smlouvy. Jedna se týká spolupráce v projektu Město stromů 
(nominační soutěž pro zástupce z řad českých měst) a druhá smlouva vázající se k projektu 
Zdravé stromy pro zítřek. 
 
 

IIII..  ČČIINNNNOOSSTT  SSZZKKTT  ZZAAMMĚĚŘŘEENNÁÁ  VVNNĚĚ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  
 

VVEESSNNIICCEE  RROOKKUU  VV  PPRROOGGRRAAMMUU  OOBBNNOOVVYY  VVEENNKKOOVVAA 
V roce 2010 proběhl 16. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, kterou 
vyhlašují Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj a 
od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství.  
Zástupcem SZKT, který koordinuje účast členů SZKT v krajských komisích, je Ing. Jaroslav 
Brzák.  
SZKT se opět prostřednictvím svých zástupců zapojila do soutěže a vyslala své zástupce do 
jednotlivých krajských komisí a do celostátní komise, a to ve složení: 
Ing. Nataša Bartlová (Jihočeský kraj) 
Ing. Jana Koldová (Jihomoravský kraj) 
Ing. Milena Nováková (Karlovarský 
kraj) 
Kateřina Sinkoviczová, DiS 
(Královéhradecký kraj) 
Ing. Monika Šilarová (Liberecký kraj) 
Ing. Iva Škrovová (Moravskoslezský 
kraj) 

Ing. Jaroslav Brzák (Olomoucký kraj) 
Ing. Petr Veselovský (Pardubický kraj) 
Ing.Irena Tolarová (Plzeňský kraj) 
Ing. Martina Vlnasová (Středočeský 
kraj) 
Ing. Iva Větrovcová (Ústecký kraj) 
Ing. Marta Gerthnerová (kraj Vysočina) 
Ing. Jana Koldová (Zlínský kraj) 
 

 

Soutěže Vesnice roku se v roce 2010 zúčastnilo 361 obec ve 13 krajích. Počet obcí 
přihlášených do soutěže v jednotlivých krajích výrazně kolísá. Nejméně obcí bylo - jako již 
tradičně - přihlášeno v Moravskoslezském kraji (15 vesnic), nejvíce vesnic pak bylo 
hodnoceno v Kraji Královéhradeckém (37 vesnic).  V roce 2010 byla udělena Zelená stuha 
ve všech zúčastněných  krajích. Hodnotitelská komise navštívila 13 nominovaných obcí 
v celostátním kole ve dnech 30.8 – 2.9.2010. Na hodnocení každé obce měla 2 hodiny. 
Zástupci obce komisi vždy seznámili s uskutečněnými aktivitami v oblasti zeleně a životního 
prostředí, s plánovanými aktivitami a připravovanými dokumentacemi a projekty. Poté komise 
vždy navštívila intravilán i extravilán obce, aby vše mohla správně posoudit dle skutečnosti. 
Z hodnocení vznikla obsáhlá fotodokumentace. 

 
Jihočeský kraj - Chlumany Jihomoravský kraj – Hýsly 
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Karlovarský kraj - Křižovatka 
Královéhradecký kraj – Lovčice 
Liberecký kraj – Nová ves nad Nisou 
Moravskoslezský kraj - Sudice 
Olomoucký kraj - Smržice 
Pardubický kraj – Veselí 

Plzeňský - Svojšín 
Středočeský kraj – Hlavenec 
Ústecký - Růžová 
Kraj Vysočina - Bory 
Zlínský kraj - Komňa 

  
 

VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  ZZEELLEENNÉÉ  SSTTUUHHYY  ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUUBBLLIIKKYY  22001100  
Celostátní soutěž Zelená stuha ČR, tedy klání obcí oceněných v krajských kolech Zelenou 
stuhou, probíhá od roku 2000 a organizuje ho SZKT. Tato soutěž se stala podkladem pro 
nominaci zástupce České republiky z řad obcí do evropské soutěže Entente Florale Europe – 
Evropská kvetoucí sídla. Podporu této soutěži projevilo Ministerstvo životního prostředí, které 
je gestorem ocenění Zelená stuha. 
Celostátní porota pracovala v složení Ing. Jaroslav Brzák (předseda), Ing.Eva Voženílková 
(zástupce MŽP), Ing. Radmila Fingerová, Aleš Kurz a Ing. Eva Sojková (zástupce VÚKOZ). 
Hodnoceno bylo celkem 13 obcí. 
Zelenou stuhu České republiky získala obec Smržice ( Olomoucký kraj)  
Pořadí: 
1. SMRŽICE (Olomoucký kraj)  za příkladnou péči o veřejná prostranství obce a o zeleň 
v kulturní krajině. Obec byla nominována do soutěže Entente Florale Europe 2008 v kategorii 
vesnic. 
2. KOMŃA (Zlínský kraj)  za příkladné řešení veřejné zeleně a uchování tradičního 
obrazu venkovské obce 
3. SVOJŠÍN (Plzeňský kraj) za úsilí věnované obnově a péči o kulturně-historické dědictví 
obce 
  
   
 
Čestné uznání komise udělila obcím 
obci CHLUMANY (Královéhradecký kraj): za příkladnou regeneraci veřejných prostranství 
venkovské obce 
obci HLAVENEC ( Středočeský kraj): za rozkvetlou obec a příkladnou péči o veřejná 
prostranství 
obci KŘIŽOVATKA ( Karlovarský kraj) za příkladný postup obce při obnově prvků ekologické 
stability v obci 
obci RŮŽOVÁ ( Ústecký kraj) za péči o přírodní a kulturní dědictví obce a místní části 
Kamenická Stráň. 
obci NOVÁ VES NAD NISOU (Liberecký kraj) za péči o kulturní a přírodní dědictví, stromy a 
krajinu 
obci LOVČICE ( Královéhradecký kraj) za úsilí věnované obnově a péči o veřejná prostranství 
obce 
 

Správní rada SZKT velice oceňuje osobní vklad všech hodnotitelů, jejich ochotu věnovat 
soutěži svůj čas a energii. Správní rada všem, kteří se na hodnocení podílejí, děkuje za 
skvělou reprezentaci SZKT a zahradnického oboru.  
 

SZKT všem vesnicím, které získají Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku kromě drobných 
dárků  věnuje roční předplatné časopisu Zahrada-park-krajina.  
 
 

EENNTTEENNTTEE  FFLLOORRAALLEE  EEUURROOPPEE    
Do soutěže se nominovala za zástupce českých obcí vesnice STUDENEC (Královéhradecký 
kraj), vítěze Zelené stuhy České republiky 2009. Za zástupce z řad měst nominaci získalo 
město HAVÍŘOV (Moravskoslezský kraj), jako vítěz soutěže Město stromů 2009. Studenec i 
Havířov získaly v soutěži EFE stříbrnou medaili. Při hodnocení, které probíhalo ve čtyřech 
okruzích, se v mezinárodní porotě vystřídali Ing. Inka Truxová a Ing. Jaroslav Brzák. Inka 
Truxová zároveň zastupuje SZKT ve výboru A.E.F.P.  
 

Soutěž Entente Florale Europe – mezinárodní soutěž Evropská kvetoucí sídla je v České 
republice organizována pod záštitou ministra životního prostředí a ve spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj (v roce 2010 hradilo roční poplatek do soutěže 2 100 €)a 
Spolkem pro obnovu venkova (přispívá SZKT částkou 10 000 Kč). Od roku 2009 SZKT 
významně spolupracuje s VÚKOZ Průhonice formou Smlouvy o dílo ze dne 15.9.2009. 
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Slavnostní předání cen (Zelené stuhy ČR, čestných uznání a předání štafety v rámci 
reprezentace za obce v mezinárodní soutěži Entente Florale 2007) proběhlo 15. listopadu 
2010 ve Valdštejnském  sále Senátu ČR za přítomnosti ministra zemědělství Ivana Fuksy, 
náměstka ministra životního prostředí ing.Tomáše Tesaře, předsedy Spolku pro obnovu 
venkova Mgr.Eduarda Kavaly a dalších zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže 
Vesnice roku. 
  

A v tomto okamžiku již známe i umístění letošních reprezentantů České republiky -  obce 
SMRŽICE, vítěze Celostátní Zelené stuhy 2010 a města BROUMOV, vítěze soutěže Město 
stromů roku 2010.   Obě tato sídla se ctí obhájila stříbrné pozice, což je velký úspěch naší 
republiky. 
 

  
ČČLLEENNSSTTVVÍÍ  SSZZKKTT    
SZKT je přidruženým členem Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska (od r. 
2007) 
Přidružené členství využíváme zejména pro propagaci oboru a odbornosti v rámci akcí Svazu, 
konkrétní forma spolupráce (např. uspořádání odborných seminářů pro členy Svazu) je vždy 
při jednotlivé akci, se kterou sdružení oslovíme. 
 

SZKT je dále členem Association Europeéne pour le Fleurissement et le Paysage 
(A.E.F.P. – od r. 2007). SZKT tedy reprezentuje Českou republiku v této organizaci, která 
pořádá soutěž Entente Florale Europe. Účast v této soutěži považuje správní rada za výbornou 
příležitost k propagaci oboru v ČR a ve spolupráci s ostatními členskými organizacemi ze 12 
státu Evropy i na mezinárodní úrovni. V roce 2012 budeme slavit významný milník – 
desetileté výročí účasti ČR (tedy i SZKT) v této významné mezinárodní soutěži.  
 

Sekce zahradních a krajinných architektů-IFLA je členem International Federation of 
Landscape Architects jako Czech Landscape Architects at the Landscape and Garden 
Society. Členství v IFLA přináší možnost výměny informací týkající se zahradní a krajinné 
architektury ve světovém kontextu, ze strany České republiky je třeba tento potenciál 
podpořit motivací zahradních                a krajinných architektů o autorizaci  a rozšířením 
členské základny.  
 

Sekce péče o dřeviny-ISA je členem International Society of Arboriculture a European 
Arboricultural Council. Členství v těchto organizacích představuje příležitost k propagaci 
oboru arboristiky – péče o stromy, k získání grantových prostředků na projekty (SPOD již 
obdržela grant ve výši 85 000 Kč na zpracování standardu bezpečnosti práce v arboristice 
v ČR) a k motivaci arboristů ke získání certifikátů (European Tree Worker – Evropský 
arborista). 
Členem českého chapteru ISA mohou být i nečlenové SZKT, ovšem po zaplacení 
manipulačního poplatku za služby spojené s administrací. 
 
 
 

IIIIII..  AAKKCCEE  SSZZKKTT  VV  RROOCCEE  22001100  
SZKT uspořádala v daném roce tyto akce: 
 

1. Předcertifikační školení k certifikace ETW, 11.1.-15.1.2010, Mělník 
 
Pětidenní seminář určený hlavně pro uchazeče o certifikaci Evropský certifikovaný arborista 
(ETW) 
V roce 2010 jsme začali pořádat tento program na základě příliš často vysoké procentuální 
neúspěšnosti uchazečů. Příliš často jen malá skupina účastníků složila zkoušku úspěšně. 
Týdenní kurz tedy nabízí uchazečům lépe se seznámit s požadavky na jednotlivé části zkoušky 
a umožní jim tak ověřit si své znalosti a případně si doplnit to co jim schází. 
  
2. Strom vs. stavba, odborný jednodenní seminář, 2.3.2010, Praha 
 
Jednodenní odborný seminář určený speciálně pro krajinářské architekty a projektanty  
Přednášející: David Hora, DiS. 
Témata: stromy a konstrukce; proč stromy chránit; kdo je zodpovědný; technický dozor; 
nejčastější typy poškození; ochrana kořenového prostoru – praktická řešení, nové 
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komunikace a inženýrské sítě v blízkosti kořenového prostoru – příklady řešení; stres po 
stavbě; regenerace stanoviště; následná péče. 
 
3. Nové trendy – Řez keřů, 22.4.2010, Mělník 
  
Jednodenní odborný seminář pořádaný ve spolupráci s VOŠ a SZaŠ Mělník 
Přednášející: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. 
Témata: Zaměření na praktické informace. Seminář obsahoval teoretickou i praktickou část 
s ukázkami v terénu. Správné načasování jednotlivých řezů; Co a kdy řežeme?; Typy řezů.; 
Jaké jsou důvody a cíle jednotlivých řezů?; Jaké očekáváme reakce řezané dřeviny?; 
Praktické ukázky venku. 
 
4. Certifikace ETW, 29.-30.4.2010, Mělník 
 
Garant: Josef Grábner, DiS. 
První dvoudenní certifikace v ČR vůbec. O tuto zkoušku byl tentokrát extrémní zájem. Na 
zkoušku se přihlásilo třicet kandidátů a z toho pouze pět opakujících. Pouze deset jich ale 
zkoušku úspěšně složilo! 
 
Oslava 20. výročí založení SZKT + VH 
 
Jednodenní oslavná akce spojená s valnou hromadou. Plavba lodí z Prahy do Mělníka a zpět. 
Součástí akce byla společná výsadba dubu v parku Na Polabí. Dub letní symbolicky k 20. 
výročí Společnosti věnovala SPoD-ISA. Návrat z Mělníka do Prahy zpříjemnily tóny hudební 
skupiny Hudba Sauna. 
 
5. Nové trendy – vazby, 25.5.2010 
 
Jednodenní odborný seminář 
Lektor: Ing. Pavel Wágner 
Témata: Historie, vývoj vazeb; Praktické použití a instalace základních typů dynamických 
vazeb; Seminář popisuje vazby běžně v České republice užívané: Arco, Florapas, Gefa, 
Gleinstein, Gemini S,Cobra, Boa apod.. Dále seminář popisuje statické typy vazeb. Podmínky 
pro možnosti užití jednotlivých typů vazeb, speciální případy a možnosti správné dimenzace 
vazeb. 
 
6. Péče o dřeviny ve venkovských sídlech , 27.5.2010, Olomouc 
 
Jednodenní odborný seminář určený hlavně pro starosty malých měst a obcí 
Lektor: David Hora, DiS., Ladislav Kejha 
Témata: Hodnocení provozní bezpečnosti stromů; Péče o stromy v praxi; Stromy a stavba; 
Nové výsadby; Jak vybrat odborníka?  
 
7. Odborná exkurze po Českém Krumově, 29.5.210, Český Krumlov 
8.  
 
Odborná exkurze 
Průvodce: Ing. Jiří Olšan 
Místa prohlídky: muzeum a fotoateliér Sedel na Plešivci, Horská zahrada – krajinářské úpravy 
z přelomu 18.-19. století a nynější úpravy. Oběd v domě hlídače zámecké zahrady ze 17. 
století. Prohlídka zámeckých zahrad. Knížecí apartmá v Horním hradě. Plášťová chodba. 
interiéry letohrádku Bellaria. Zámecké zahradnictví (oranžerie). 
 
9. Setkání v arboretu v Brně - Speciální zahrady, 1.6.2010, Brno 
 
Netradiční setkání s Doc. Ing. Ivarem Otrubou, CSc. s tématy o zahradách pro nevidomé a 
slabozraké, a o sbírkových a botanických zahradách. 
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10. Výsadby stromů městském prostředí ,23. března 2010, 
Staroměstská radnice, Praha 
 
Jeden ze čtyř odborných seminářů určených pro správce zeleně hlavního města Prahy a 
pracovníky jejich dodavatelských firem 
Témata: Návrh výsadeb, kvalita výsadbového materiálu, technologie výsadby, povýsadbová 
péče, výchovný řez. 
 
11.  Ochrana stromů při stavební činnosti, 13. dubna 2010, 
Staroměstská radnice, Praha 
 
Jeden ze čtyř odborných seminářů určených pro správce zeleně hlavního města Prahy a 
pracovníky jejich dodavatelských firem  
Témata: Jedinečný seminář je určený zejména projektantům, osobám vykonávajícím 
technické dozory, úředníkům státní správy a samosprávy, ochrany přírody a firmám realizující 
vlastní ochranu stromů nebo činnosti v blízkosti stromů.  
 
12. Systematická péče o stromy v legislativním rámci, 18. května 2010, 
Staroměstská radnice, Praha 
 
   Jeden ze čtyř odborných seminářů určených pro správce zeleně hlavního města Prahy a 
pracovníky jejich dodavatelských firem  
Témata: Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální problematikou právních 
aspektů péče o dřeviny. Ta představuje nezbytný základní rámec správních činností 
vykonávaných při správě městské zeleně. 
 
13. Řez dřevin ve městech, 8. června 2010, Staroměstská radnice, 
Praha 
 Jeden ze čtyř odborných seminářů určených pro správce zeleně hlavního města Prahy a  
pracovníky jejich dodavatelských firem  
Témata: Provozní bezpečnost stromů, druhy řezu na stromech, reakce stromu na řez, 
předpoklady pro daný řez, technika řezu a ostatní technologické postupy při ošetřování dřevin 
(vazby, dutiny).  
 
14.  Výstava pro stromy 9.-13.6.2010, Praha  
 
 V rámci„Týdne pro stromy“ pořádaným před Evropským stromolezeckým mistrovstvím 
 Výstava fotografií finálových stromů soutěže „Strom roku 2009“ (poté se výstava přesune        
do místa závodů a bude zde přístupná ve dnech konání) 
 
15. Koncert pro stromy a lidi, 10.6.2010, Praha 
 
        V rámci „Týdne pro strom“y pořádaným před Evropským stromolezeckým mistrovstvím 
        benefiční koncert v parku Stromovka. Skupiny: Byl pes a Cémur Šámur 
 
16. Mistrovství Evropy ve stromolezení 2010, 12.-13.6.2010, Praha 
 
Ve dnech 12.-13.6.2010 se Průhonický park stal dějištěm prestižní akce - stromolezeckého   
mistrovství evropského významu. Mistrovství se konalo pod záštitou primátora Hl.m. Prahy 
MUDr. Pavla Béma. Sjeli se zde závodníci a závodnice ze sedmnácti zemí. Dva mimoevropští 
přijeli až z Nového Zélandu a Spojených Států. Celkem startovalo tedy 49 mužů a žen. 
Semifinále: …. 18) Jiří Kořínek (ČR) 114,51 26) Tomáš Gut (ČR) 102,77 32) Tomáš Hupač 
(ČR) 89,45FINÁLE Ženy:  1) Anja Erni 223,67 Muži: 1) Bernd Strasser 239,67 2) Jonathan 
Turnbull 238,67  
 
17.  Vítání léta, benefiční akce, 12.6.2010, Praha  
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Program zahradní slavnosti Vítání léta byl významnou akcí pro členy a přátele Společnosti pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu. Byl totiž tentokrát spojený právě s Mistrovstvím Evropy ve 
stromolezení. Součástí Vítání léta bylo, kromě aukce rostlin moderované Václavem Větvičkou,  
nádherné nasvícení Průhonického parku svíčkami, hořelo jich 1500! Tuto úchvatnou 
podívanou zakončila ohňová show na nádvoří zámku, která sklidila obrovský úspěch jak u 
českých tak u zahraničních diváků.  
 
18. 10. mistrovství ČR ve stromolezení , 22.8.2010, Brno 
 
Pod záštitou starosty městské části Brno střed, Mgr. Romana Šťástky. Historie 
stromolezeckých klání oslavila svoje první velké jubileum. Letos je to již deset let od doby, 
kdy na Mělníku proběhl první šampionát. Od toho času se hodně změnilo, ale závody plní stále 
stejné funkce. Těmi jsou zejména zavádění nových bezpečnostních standardů a vybavení do 
praxe a zvednutí povědomí veřejnosti o péči o stromy. Oslavy se konaly formou férové 
soutěže a jako hrací pole bylo využito parku za Anthroposem v brněnských Pisárkách. 
Výsledky: 1. Tomáš Gut, 2. David Stejskal, 3. Jiří Kořínek, 3. Tomáš Hupač. 
 
19. Strom pro život- život pro strom IX., Brno 
 
Národní arboristická konference 
V roce 2010 bylo hlavním tématem „Kvalita práce v arboristice – poznáte ji?!“  
Proč téma kvalita? Arboristika je již oborem, který se pomalu dostává do obecného povědomí. 
Vyučuje se na odborných školách, funguje certifikace ETW – zaručující jistou minimální 
úroveň znalostí, pořádá se mnoho školení, seminářů…. Ale zkušenost nás učí, že praktická 
péče o stromy je často taková, jako kdyby nic takového neexistovalo. Konferenci v tomto roce 
navštívilo téměř 160 účastníků.  
 
20. Galabau, zájezd na odborný veletrh, 16.6.2010, Německo 
 
jednodenní zájezd 
 
 
21. Nové zahrady města Plzně, 18.9.2010, Plzeň 
 
Odborná exkurze 
Průvodkyně: Ing. Irena Tolarová a Ing. Hana Hrdličková 
Program vycházky: náměstí Republiky; Procházka Sadovým okruhem kolem historického 
jádra města Plzně - především nově obnovená část „Mlýnská strouha" (realizace 2008 - 
2010); Dvorek u Měšťanské Besedy ; „Zahrada vzpomínek"; Borský park - obnovený centrální 
trávník (2006 -2008), část cestní sítě, nově upravená odpočívadla se zajímavým mobiliářem 
(realizace červen 2010); Památník obětem zla aneb meditační zahrada; Luftova zahrada  
 
22. Bylinné patro ve veřejném prostoru , 21.9.2010, Jihlava 
 
Jednodenní odborný seminář 
Odborný garant: Ing. Ondřej Fous 
Témata: LETNIČKOVÉ ZÁHONY S PRVKY AUTOREGULACE - Jsou přímé výsevy řešením? / Ing. 
Tatiana Kuťková, CSc.; EXTENZIVNÍ TRVALKOVÉ ZÁHONY - Dynamika společenstev jako 
zadání záhonu? / Ing. Adam Baroš; LUČNÍ REGIONÁLNÍ SMĚSI A PLANNÉ ROSTLINY - Téma 
pro městskou zeleň?  
/ Ing. Štěpán Špoula; KVĚTINOVÝ ZÁHON V MĚSTSKÉM INTRAVILÁNU - Součást urbánní 
krajiny? / Ing. Štěpánka Šmídová; PERENOVÉ RABATO 21.STOLETÍ -Promítneme tradici do 
současných technologií? / Ing. Ondřej Fous  
 
23. Pražské běžně nepřístupné zahrady, 19.10.2010, Praha 
 
Oblíbená odborná exkurze 
Průvodce: Ing. Ina Truxová 
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Program vycházky: PALÁCOVÁ ZAHRADA ČERNÍNSKÉHO PALÁCE; KONVENTNÍ ZAHRADA 
STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA; PALÁCOVÁ ZAHRADA VRATISLAVSKÉHO PALÁCE; ZAHRADA 
KLÁŠTERA KAPUCÍNŮ 
 
 
24. Certifikace ETW, 21.10.2010, Mělník  
 
Odborný garant: Josef Grábner, DiS. 
Dvacet čtyři kandidátů z nichž sedm bylo na opakování. Jedenáct kandidátů zkoušku zvládlo 
úspěšně, třináct neuspělo. 
 
25. Dny zahradní a krajinářské tvorby 2010 „Ochrana přírody a 
zahradní a krajinářská tvorba“, 24.-26.11.2010, Luhačovice 
 
Jubilejní 15. ročník tradičního semináře 
Témata jednotlivých přednáškových bloků: 1. Krajina - místo setkání člověka a přírody 
"Krajina je nedostižná souhra přírody a ušlechtilého projevu lidského ducha." Dobroslav Líbal; 
2. Krajina - hledání společné cesty: Hledání společných cílů a jejich prosazování jako cesta 
spolupráce mezi ochranou přírody a krajinářstvím; 3. Krajina - skuteční tvůrci: Krajinu tvoří 
lidé, lidé, kteří v ní žijí a oživují, ti kteří do ní investují svoji energii a naplňují svá očekávání…. 
Součástí programu byl i „kulatý stůl“ kde o dané problematice diskutovali zástupci 
nejrůznějších dotčených oborů na základě kterého vydala SZKT a AOPK společné resumé. 
 
 

SZKT spolupracovala s dalšími organizacemi na následujících akcích: 
- podpora projektu Františkova alej 
- veletrh FOR GARDEN 
 
  
IIVV..  SSEEKKCCEE  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  
 

SEKCE PÉČE O DŘEVINY 
Rada Sekce péče o dřeviny pracovala v roce 2010 v tomto složení: 
Ladislav Kejha (předseda), David Hora, DiS. (spolupráce s ISA),  Josef Grábner, DiS.  
(spolupráce s EAC), Jan Svárovský, DiS., Alena Klimešová, DiS., Jaroslav Boček,DiS., Ingrid 
Kochová, DiS., Ing.Jiří Skotnica., Ing. Ivo Peřina,. 
  
  
 

SEKCE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ARCHITEKTŮ  
Rada Sekce zahradních a krajinářských architektů pracovala v roce 2010 v tomto 
složení: 
Ing. Magdaléna Myšková-Kaščáková (předsedkyně), Ing. Igor Kyselka (delegát IFLA, kontakt 
s mezinárodními organizacemi), Ing. Radmila Fingerová, Ing.Klára Salzmann Jančurová, 
Ing.akad.Arch.Martin Stránský 
  
 

VV..  EEDDIIČČNNÍÍ  ČČIINNNNOOSSTT  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII    
 

ČASOPIS ZAHRADA-PARK-KRAJINA  
Redakční rada časopisu v roce 2010 pracovala ve složení: 
Ing. Václav Babka (předseda redakční 
rady) 
Ing. Petr Růžička  
Ing. Přemysl Krejčiřík  
Ing.Dana Krňávková 

Ing. Ing.Jiří Slepička 
Ing. Aleš Steiner 
  
 

 

Vedoucí redaktor: Mgr.Michal Babor 
 
V roce 2010 jsme evidovali 620 členských odběrů, 505 předplatitelů a dále 23 povinných 
výtisků. 
Vydání čtyř čísel časopisu v nákladu 1 500 ks v roce 2010 představovalo celkové náklady cca 
268 tis.KČ. Toto je kryto jednak z předplatného odběratelů (mimo členy SZKT), z podílu 



                                                                                                     9 

členských příspěvků, a dále z výnosů inzerce (za rok 2010 to bylo 192 tis.KČ), zájem 
inzerentů však stagnuje, je třeba zajistit více propagace. Redakční příprava časopisu spojená 
s akvizicí inzerce se ukázala jako časově velice náročná.  
 

   
 

VVII..  ŹŹÁÁDDOOSSTTII  OO  GGRRAANNTTYY    
V roce 2010 nepodala SZKT žádné  žádosti o granty, ale účastnila se výběrového řízení 
v zakázce TS Frýdek Místek na  „Výběr dodavatele odborného vzdělávání úseku Zeleně“. Bohužel  
neuspěla. 
 
V Praze 22.září 2011  
 
     

Ing.Ivan Staňa, předseda správní rady 


