SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU
občanské sdružení

ZPR ÁVA O ČINNOST I ZA ROK 2 01 2
Přehled o členské základně k datu 31. 12. 2012
počet členů celkem
346
z toho řádných
203
mimořádných
65
čestných
9
právnických osob
69
V rámci členství právnických osob je registrováno 149 osob.
Čestní členové Společnosti
Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc. ()
Prof. Ing. Bohdan Wagner, CSc. ()
Ing. František Smýkal(
arch. Alexander Glaus ()
Ing. Zdeněk Horsák ()
Ing. Zbyněk Martínek ()
Ing. Jan Ondřej () in memoriam
PhDr. Jaroslav Petrů ()
Prof. Dr. Ing. Jaromír Scholz ()

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

I. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI
Správní rada Společnosti v roce 2012 pracovala ve sloţení:
předseda:
David Hora, Dis.
místopředseda:
Ing. Josef Souček
členové:
Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc
Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Ladislav Kejha
Ing. Jana Pyšková
Ing. Klára Salzmann
Revizní komise Společnosti v roce 2012 pracovala ve sloţení:
předsedkyně:
Taťána Hajdová
členové:
Ing. Marek Hamata, Aleš Kurz
Správní rada Společnosti se za rok 2012 sešla celkem desetkrát a to ve dnech
20.1., 1.3., 3.4., 14.5., 10.7., 27.9., 8.11., 16.11., 23.11., 13.12. Dále proběhlo
…….
Na svých zasedáních se vedle běţných provozních záleţitostí zabývala především
následujícími otázkami a úkoly:
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1) strategický plán –priority na roky 2013
Pro zpracování strategického plánu byla ustavena pracovní skupina ve sloţení:
Magda Myšková Kaščáková, David Hora, Láďa Kejha, Světlana Vávrová, Dana
Štechová a Jitka Kořínková.
Strategický plán byl tematicky rozčleněn na 4 oblasti:
1. řízení a chod společnosti,
2. ekonomická stabilita
3. členská základna
4. programová skladba.
5.
Dále bylo na posledním pracovním setkání rad společnosti vytyčeno 5 základních
směrů pro rok 2012 a to:
1. akce navenek (vně) společnosti s důrazem na národní a regionální
působení
2. vytvoření (celoţivotního) vzdělávacího programu pro členy
3. systémová spolupráce s obcemi
4. vysoký stupeň profesionality
5. vytvoření prostoru pro iniciativu členů

2) Řešení ekonomické situace
Řešení nepříznivé ekonomické situace správní rada vidí především
- v lepším vyuţívání stávajících zdrojů
- stabilizace a nárůst členské
základny, organizování vyššího počtu vzdělávacích akcí s atraktivní výší vloţného
pro zajištění zvýšené účasti cílových skupin
- v hledání a vyuţívání nových zdrojů - vyhledávat nové grantové výzvy,
vyhledávat strategické partnery a navazovat s nimi spolupráci v delším časovém
měřítku a na konkrétní aktivity společnosti. Tento úkol neoddělitelně souvisí
s dalším tématem.
- v jasně formulovaném strategickém plánu dalších období (je třeba
formulovat hlavní směry, formy a cílové skupiny činnosti a to v horizontu
několika let, nikoliv v jen jednoho roku). Dle tohoto je pak nutné zapracovat na
PR a marketingu.

3) Agenda časopisu Zahrada – park –krajina
Rady se na společném zasedání 10.12. dohodly na ukončení práce stávajícího
sloţení členů redakční rady v souvislosti s ukončením práce stávajícího předsedy
V.Babky k 31.12.2011. Novým předsedou RR byl s ročním mandátem jmenován
Přemek Krejčiřík s právem oslovení a volby nových členů RR. Rady zadaly
redakční radě tyto prioritní úkoly: aktivní zjišťování stavu a prezentace SZKT,
hledání aktuálních témat a příprava alespoň části časopisu k recenzované
podobě.

III .
KLÍČOVÍ
ORGANIZACE

PARTNEŘI

A

SPOLUPRACUJÍCÍ

Ministerstvo ţivotního prostředí – v roce 2011 skončila tříletá finanční
podpora, z nějţ byly prostřednictvím smlouvy s VUKOZem (viz níţe) hrazeny
náklady na realizaci projektů Zelená stuha v rámci soutěţe Vesnice roku a účasti
ČR v mezinárodní soutěţi Entente Florale Europe. Pro další roky bude nutné
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vyjednat podporu ideálně více zapojených ministerstev a dalších strategických
partnerů. Ministerstvo v roce 2011 poskytlo záštitu nad konferencí Dny zahradní
a krajinářské tvorby, která se konala 23.-25.11.v Luhačovicích.
Ministerstvo pro místní rozvoj – pokračovala spolupráce v rámci soutěţe
Vesnice roku v Programu obnovy venkova. SZKT se podařilo upevnit své
postavení spoluvyhlašovatele a při aktivním zapojení do projednávání podmínek
soutěţe v roce 2011 obhájit a potvrdit samostatné vyhlášení celostátního kola
soutěţe Zelená stuha ČR v Senátu PS ČR, tedy národní nominační soutěţe pro
zástupce českých vesnic do evropského projektu Entente Florale Europe.
Ministerstvo zemědělství – ředitelka společnosti navázala uţší spolupráci
s ministerstvem - s Celostátní sítí pro venkov (CSV). V roce 2011 se podařilo
SZKT a CSV uspořádat dvě společné akce: dvoudenní motivační exkurzi Vzorové
obce jako motivace a inspirace I (návštěva 4 vzorových obcí) a Vzorové obce
jako motivace a inspirace II (Krajinný plán Spálenopoříčska). Cílovou skupinou
obou akcí bylo vedení obcí, přesněji jejich starostové. Ve spolupráci obou
partnerů a dále senátní komise v září organizován slavnostní ceremoniál
vyhlášení výsledků a ocenění Zelená a Oranţová stuha v rámci soutěţe Vesnice
roku 2011.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. –
v roce 2011 skončila Smlouva o dílo ze dne 15.9.2009, která řešila organizační a
personální zajištění realizaci soutěţí Zelená stuha České republiky a Entente
Florale Europe v české republice a to na roky 2009-2011.
Spolek pro obnovu venkova – také v roce 2011 jsme od spolku obdrţeli roční
příspěvek částkou 30 000 Kč na aktivity spojené se soutěţí vesnice roku, Zelenou
stuhou České republiky a Entente Florale Europe.
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova – ředitelka společnosti navázala
s Komisí uţší spolupráci; Komise poskytla v roce 2011 záštitu nad akcí Víkend
otevřených zahrad a v září 2011 Komise spolupořádala slavnostní vyhlašování
ocenění Zelené a Oranţové stuhy v rámci soutěţe Vesnice roku 2011. Komise
dále SZKT významně pomáhá při prezentaci aktivit společnosti a podporuje nás
při jednání s vládními partnery.
Nadace PARTNERSTVÍ – pokračovala spolupráce v rámci projektu Město
stromů, k němuţ SZKT v roce 2010 partnersky přistoupila – SZKT připravuje
vítěze soutěţe na vstup a reprezentaci jako zástupce českých měst v prestiţním
evropském projektu Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Dalším
ročníkem také pokračoval grantový projekt Zdravé stromy pro zítřek. O všech
zmiňovaných aktivitách bude podrobnější informace uvedena níţe.
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova – ředitelka společnosti navázala
s Komisí uţší spolupráci; Komise poskytla v roce 2011 záštitu nad akcí Víkend
otevřených zahrad a v září 2011 Komise spolupořádala slavnostní vyhlašování
ocenění Zelené a Oranţové stuhy v rámci soutěţe Vesnice roku 2011. Komise
dále SZKT významně pomáhá při prezentaci aktivit společnosti a podporuje nás
při jednání s vládními partnery.
Svaz měst a obcí – ředitelka svaz oslovila ke spolupráci se zaměřením na
systémovou spolupráci v oblasti vzdělávání úředníků obcí a měst (péče o zeleň a
krajinu). S odkazem na jednání předchozích let s ministerstvem kultury se dále
SZKT bude snaţit o zajištění přislíbeného financování organizace projektu
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Entente Florale Europe v ČR v dalších letech. Dlouhá a sloţitá jednání byla
korunována úspěchem, v červenci 2012 byla mezi oběma subjekty uzavřena
Smlouva o partnerství.
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU – s fakultou pokračuje spolupráce
v dílčích projektech: obroční spolupořádání národní arboristické konference
Strom pro ţivot – ţivot pro strom a dále práce na vývoji arboristických
standardů.
Zahradnická fakulta MENDELU – s fakultou byla dne 18.11.2011 uzavřena
Smlouva o partnerství a spolupráci. V listopadu jsme se zpracovanými podklady
jako partneři fakulty připojili k podanému grantu v rámci výzvy OP Vzdělání pro
konkurenceschopnost.
Ke grantu bude podána podrobnější informace
samostatně.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Rámcová smlouva o
vzájemné spolupráci byla uzavřena dne 18.11.
Česká zahradnická akademie Mělník (dříve Vyšší odborná škola zahradnická
a Střední zahradnická škola) – se školou dlouhodobě spolupracujeme v programu
certifikace ETW, který probíhá na půdě školy a nově v letošním roce také při
organizaci Studentské konference.

ABF a.s. – ředitelka společnosti pracovala v roce 2011 jako člen přípravného
výboru veletrhů FOR GARDEN a FOR GREENERY a dále se podílela na tvorbě
doprovodného programu veletrhu FOR GREENERY, veletrh veřejné a městské
zeleně, mobiliáře a vybavení. Doprovodný program organizovalo MŢP a to
formou celodenního workshopu na téma „Kdyţ se lidem nelení, tak si hoví
v zeleni“. Akce v rámci veletrţního dne samosprávy prezentovala úspěšné
projekty se zapojením veřejnosti do péče o veřejnou zeleň z tuzemska i
zahraničí.

II. SEKCE SPOLEČNOSTI
SEKCE PÉČE O DŘEVINY (SPOD-ISA)
Rada Sekce péče o dřeviny pracovala v roce 2010 v tomto sloţení:
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 (SKA IFLA CZ)
Rada Sekce zahradních a krajinářských architektů pracovala v roce 2010
v tomto sloţení:
Ing. Magdaléna Myšková-Kaščáková (předsedkyně), Ing. Igor Kyselka, Ing.
Samuel Burian, Ing.Klára Salzmann (delegát IFLA, kontakt se zahraničními
organizacemi), Ing.akad.Arch.Martin Stránský.

III. ČLENSTVÍ SZKT V JINÝCH ORGANIZACÍCH
SZKT je přidruţeným členem Svazu historických sídel Čech, Moravy a
Slezska (od r. 2007)
Přidruţené členství vyuţíváme zejména pro propagaci oboru a odbornosti v rámci
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akcí Svazu, konkrétní forma spolupráce (např. uspořádání odborných seminářů
pro členy Svazu) je vţdy při jednotlivé akci, se kterou sdruţení 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 soutěţ Entente Florale Europe. Účast v této
soutěţi povaţuje správní rada za výbornou příleţitost 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 soutěţi.
Sekce zahradních a krajinných architektů je členem International Federation
of Landscape Architects jako Czech Landscape Architects at the Landscape
and Garden Society. Členství v IFLA přináší moţnost 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 je členem International Society of Arboriculture a
European Arboricultural Council. Členství v těchto organizacích představuje
příleţitost k propagaci oboru arboristiky – péče o stromy, k získání grantových
prostředků na projekty 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 sluţby spojené s administrací.

IV. ČINNOST SZKT ZAMĚŘENÁ VNĚ SPOLEČNOSTI
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
Národní arboristická konference STROM PRO ŢIVOT- ŢIVOT PRO STROM
22. -23. srpna 2011, Jihlava, garant akce: Ladislav Kejha
Jiţ podesáté uspořádala SPoD-ISA tuto konferenci, tentokrát s podtitulem
„Města bez stromů?!“ Nosnými tématy letošní konference byly moderní
technologie a moţnosti zlepšování stavu stromového patra v intravilánu měst a
obcí, aby naši potomci nemuseli konstatovat smutný fakt, ţe ţijí 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 údrţba zeleně a stavebnictví, pracovníkům státních a
vědeckých institucí, pedagogům a studentům odborných škol a samozřejmě
všem arboristům. Kaţdoročně 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, garantka akce: ing.Magdalena Myšková Kaščáková
V roce 2011 proběhl jiţ šestnáctý ročník této konference, pod záštitou
Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Akce je
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pravidelné třídenní setkání 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 blíţe reagovat na předchozí příspěvky.
Blok posledního dne byl věnován různosti pohledů v krajinářské architektuře
prismatem pohledu s ţivou 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. Garant akce: Josef Grábner. Certifikát Evropského
arboristy (ETW) prokazuje, ţe jeho vlastník prokázal při zkoušce určitou úroveň
znalostí týkajících se nejen fyziologie a ţivotních procesů stromů, ale i ochrany
ţivotního prostředí, souvisejících zákonů a předpisů i zásad bezpečnosti práce.
Na základě těchto znalostí je arborista schopen ošetřovat dřeviny rostoucí mimo
les s úmyslem udrţet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti. Certifikát dále
prokazuje, ţe arborista má za sebou praxi a ţe se dále průběţně vzdělává.
V jarním běhu se vzdělávacího programu zúčastnilo 30 arboristů, z toho jich
uspělo 16. Podzimní běh absolvovalo 17 ţadatelů, uspělo jich pouze 8
–
podmínky získání certifikátu jsou opravdu velice náročné.
Právě pro vysoký počet neúspěšných ţadatelů 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 ţadatele
certifikátu na všechna úskalí certifikační zkoušky a setkalo se s velkým ohlasem.

JEDNORÁZOVÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE A SEMINÁŘE:
Společnost kaţdoročně pořádá řadu jedno či více denních vzdělávacích seminářů,
uvádíme stručný přehled těch letošních.
Nové trendy - Postupné kácení a spouštění, 21.ledna 2011, Praha. Garant:
Davbid Hora, DiS. Odborný 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 ztíţených
podmínkách. Seminář určený především pro aktivní stromolezce, kteří se ve své
praxi těmito tématy zabývají a rádi by zdokonalili své techniky a vyuţili 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.
Smlouvy a jejich náleţitosti, 24.března 2011, Praha. Garant akce:
ing.Magdalena Myšková Kaščáková. Odborný seminář řešil problematiku smluv
v dnešní době, typy smluv pro oblast krajinářské architektury, realizace a
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zahradnických prací. Dále smlouvy v projekční činnosti a řešení autorského a
technického dozoru;, smlouvy licenční. Účast: 35 absolventů.
Green city (Město a zeleň), 9.června 2011, Praha. Odborný garant:
ing.Samuel Burian. Součást dvoudenního programu, konference pořádaná ve
spolupráci s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství se zahraničními
přednášejícími. Prezentovala potřebu vnímat zeleň a kámen jako nedílnou
součást architektury, zejména při tvorbě veřejného prostoru historických i
moderních měst. Holanďané předvedli přístupy jejich týmů k utváření venkovních
prostorů pro děti, mládeţ 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 aţ po výběrové řízení na arboristické práce, dále moţnosti jejich
financování a mnoho dalších zajímavostí souvisejících s tématy. Účast: 78
absolventů.
Nové trendy - pokročilé metody postupného kácení a spouštění, 15.září
2011 Jihlava. Odborný garant: David Hora, DiS. Volné pokračování lednového
workshopu, opět pod vedením Marka Bridge. Účast: 48 absolventů.
Zelené fasády, 6,října 2011, Praha. Odborný garant: ing.Samuel Burian.
Atraktivní seminář představující vertikální zahrady jako plnohodnotný zelený
prvek, se kterým bychom měli umět pracovat a více vytěţit z jeho předností,
tedy z moţnosti ozelenění fasád domů s myšlenkou rozšíření zeleně tam, kde
nám to horizontální prostor neumoţňuje. Účast: 94 absolventi.
Golfová hřiště, 1.listopadu 2011, Golf resort Konopiště. Odborný garant:
Ing.Klára Salzmann, Ph.D. Odborný jednodenní seminář určený především pro
krajinářské architekty, projektanty, pro pracovníky firem, které se zabývají
údrţbou 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 uvaţují o moţnosti výstavby dětského hřiště. Byl
prakticky zaměřen a součástí programu byla vycházka s ukázkami v terénu.
Účast: 45 absolventů.

EXKURZE:
Běţně nepřístupné zahrady, 20.května a 9.září 2011, Praha. Odborný garant:
ing.Ina Truxová. Oblíbené vycházky s komentovanými prohlídkami zahrad,
běţným 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 kříţe. Podzimní exkurze navštívila
zahradu Černínského paláce, zahradu kláštera kapucínů, Konventní zahradu
Strahovského kláštera, zahradu Rothmayerovy vily a zahradu Vily Muller. Počet
účastníků kaţdé exkurze bývá omezen podmínkami velvyslanectví a soukromých
paláců, tedy maximálně 35 na jednu prohlídku. Zájemci o účast tradičně vysoko
převyšují podmínky.
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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, Jiţní 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, vyuţití
vegetačních prvků při pozemkových úpravách, předání inspirace a motivace.
Návštěva 4 vybraných vzorových obcí – Jevišovka, Tvaroţná Lhota, Mořice a
Smrţice. Účast: 25 absolventů.
Vzorové obce jako motivace a inspirace II, 17.-18.září 2011, Spálené Poříčí.
Odborný garant: ing.Klára Salzmann, Ph.D. Klíčové téma: Obnova krajiny 20102011 (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.

DALŠÍ PROJEKTY A OSVĚTOVÉ AKTIVITY:
4.Fórum o krajině, 20.ledna 2011, Praha. Akci spolu s CENELC.CZ
spolupořádala SKA IFLA CZ Čtvrté Fórum o krajině se uskutečnilo dne 20.01.
2011 na půdě Ministerstva kultury, v Konírně Nostického paláce. Diskuze více
neţ 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“. Účast: 80
lidí.
5.Fórum o krajině, 27.května 2011, Praha. Akci spolu s CENELC.CZ
spolupořádala SKA IFLA CZ. 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 Jiţní město kulturní krajinou? Účast:
40 lidí.
Mistrovství ČR ve Stromolezení 21. srpna 2011, Smetanovy sady Jihlava.
Odborný garant: Jan Svárovský, DiS. Toto divácky velmi atraktivní klání proběhlo
v České republice jiţ 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 téţ zpopularizovat, a skrze
napínavou podívanou přiblíţit veřejnosti práci stromolezců. Stromolezci arboristé - jsou odborníci, kteří pečují o stromy v našich sídlech a ve svém oboru
mají nezastupitelnou roli.
Zdravé stromy pro zítřek
Projekt uděluje přihlášeným a komisí vybraným vzrostlým stromům s legendou
grant na bezplatné ošetření stromů certifikovanými arboristy. Grant poskytuje
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program Strom ţivota 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.
Entente Florale Europe – evropská kvetoucí sídla
Soutěţ vyhlašuje nevládní nezisková organizace „Association Européenne pour le
Fleurissement et le Paysage“ (AEFP) s cílem propagovat kvalitní ţivotní 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 sloţky v péči o místo, v němţ ţijí. Soutěţ se od
svého počátku v roce 1975, kdy ji dvě květinové velmoci Francie a Anglie
iniciovaly a zaměřovaly především na květiny, květinovou výzdobu měst a obcí a
pořádek a čistotu sídel, hodně změnila. Postupem času se rozšiřovala o propagaci
zajištění a rozvoje příznivého ţivotního prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční
sídelní zeleně, ale také udrţitelný ţivot společenský, kulturní a ekonomický.
Soutěţ stojí na třech oborových pilířích, jimiţ jsou okrasné zahradnictví, péče o
ţivotní prostředí a cestovní ruch. Hodnocení provádí mezinárodní porota sloţená
ze zástupců všech účastnických zemí na základě jednotlivých kritérií.
Do soutěţního roku 2011 SZKT nominovala za zástupce českých obcí vesnici
SMRŢICE (Olomoucký kraj), vítěze Zelené stuhy České republiky 2010. Za
zástupce z řad měst nominaci získalo město BROUMOV (Královéhradecký kraj),
jako vítěz soutěţe Město stromů 2010. Obě tato sídla se ctí obhájila stříbrné
pozice, coţ je velký úspěch naší republiky. Při hodnocení, které probíhalo ve
třech okruzích, se v mezinárodní porotě vystřídali Ing. Inka Truxová a Ing.
Jaroslav Brzák. Inka Truxová zároveň zastupovala SZKT ve výboru pořadatelské
organizace AEFP.
Vesnice roku 2011 v programu obnovy venkova
V roce 2011 proběhl 17. ročník soutěţe 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.
SZKT je spoluvyhlašovatelem a jejím zástupcem, který koordinuje účast členů
SZKT v krajských komisích, je Ing. Jaroslav Brzák, garant Zelené stuhy a národní
koordinátor Zelené stuhy ČR.
Naše společnost se opět prostřednictvím svých zástupců zapojila do soutěţe a
vyslala své zástupce do jednotlivých krajských komisí a do celostátní komise, a
to ve sloţení:
Ing. Ester Elexhauserová (Jihočeský
kraj)
Ing. Jitka Schneiderová
(Jihomoravský kraj)
Ing. Jiří Šindelář (Karlovarský kraj)

Jan Lonc (Královéhradecký kraj)
Ing. Monika Šilarová (Liberecký kraj)
Ing. Iva Škrovová (Moravskoslezský
kraj)
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Ing. Barbora Májková (Olomoucký
kraj)
Ing. Milan Valášek (Pardubický kraj)
Ing.Irena Tolarová (Plzeňský kraj)
Josef Slepička, DiS. (Středočeský
kraj)

Ing. Iva Větrovcová (Ústecký kraj)
Ing. Marta Gerthnerová (kraj
Vysočina)
Ing. Kateřina Tuzarová (Zlínský kraj)

Soutěţe Vesnice roku se v roce 2011 zúčastnilo 305 obcí ve 13 krajích. Počet
obcí přihlášených do soutěţe v jednotlivých krajích výrazně kolísá. Nejméně obcí
bylo - jako jiţ tradičně - přihlášeno v Moravskoslezském kraji (12 vesnic), nejvíce
vesnic pak bylo – také opakovaně - hodnoceno v Kraji Královéhradeckém (39
vesnic). V roce 2011 byla udělena Zelená stuha ve všech zúčastněných krajích.
Přehled drţitelů krajských ocenění:
Jihočeský kraj - Nerestce
Jihomoravský kraj – Hnanice
Karlovarský kraj - Drmoul
Královéhradecký kraj – Ţďár
n.Metují
Liberecký kraj – Okna
Moravskoslezský kraj - Markvartovice

Olomoucký kraj – Císařov
Pardubický kraj – Jaroměřice
Plzeňský - Dešenice
Středočeský kraj – Teplýšovice
Ústecký - Vědomice
Kraj Vysočina - Putimov
Zlínský kraj -Zděchov

Vyhodnocení Zelené stuhy české republiky 2011
Celostátní soutěţ Zelená stuha ČR, tedy klání obcí oceněných v krajských kolech
Zelenou stuhou, probíhá od roku 2000 a organizuje ho SZKT. Tato soutěţ se
stala podkladem pro nominaci zástupce České republiky z řad vesnic do evropské
soutěţe Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Podporu této soutěţi
projevilo Ministerstvo ţivotního prostředí, které je gestorem ocenění Zelená
stuha a krajské a celostátní vítěze finančně odměňuje.
Celostátní porota pracovala v sloţení Ing. Jaroslav Brzák (předseda a odborný
garant), Ing.Eva Voţenílková (zástupce MŢP), Ing. Radmila Fingerová, Aleš Kurz
a Ing. Eva Sojková (zástupce VÚKOZ). Hodnoceno bylo celkem 13 obcí.
Zelenou stuhu České republiky získala obec Drmoul ( Karlovarský kraj).
Celostátní hodnotitelská komise navštívila 13 nominovaných obcí v celostátním
kole ve dnech 29.8 – 1.9.2011. Na hodnocení kaţdé obce měla 2 hodiny.
Zástupci obce komisi vţdy seznámili s uskutečněnými aktivitami v oblasti zeleně
a ţivotního prostředí, s plánovanými aktivitami a připravovanými dokumentacemi
a projekty. Poté komise vţdy navštívila intravilán i extravilán obce, aby vše
mohla správně posoudit dle skutečnosti. Z hodnocení vznikla obsáhlá
fotodokumentace.
Výsledné pořadí:
1. DRMOUL (Karlovarský kraj) za obnovu veřejných prostranství, revitalizaci
zeleně v obci a aktivity oţivující paměť kulturní krajiny. Obec byla nominována
do soutěţe Entente Florale Europe 2012 v kategorii vesnic.
2. CÍSAŘOV (Olomoucký kraj) za příkladné uchování tradičního obrazu
venkovské obce
3. TEPLÝŠOVICE (Středočeský kraj) za příkladný postup obce při obnově
funkčních krajinných struktur a prvků ekologické stability v zemědělské krajině
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Správní rada velice oceňuje osobní vklad všech hodnotitelů, jejich ochotu
věnovat soutěţi svůj čas a energii. Správní rada všem, kteří se na hodnocení
podílejí, děkuje za skvělou reprezentaci SZKT a zahradnického oboru.
SZKT dále všem vesnicím, které získají Zelenou stuhu v soutěţi Vesnice roku,
kromě drobných propagačních předmětů věnuje roční předplatné časopisu
Zahrada-park-krajina.

V. EDIČNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI
ČASOPIS ZAHRADA-PARK-KRAJINA
Redakční rada časopisu v roce 2011 pracovala ve sloţení:
Ing. Václav Babka (předseda
Ing. Jiří Slepička
redakční rady)
Ing. Aleš Steiner
Ing. Petr Růţička
Ing. Přemysl Krejčiřík
Ing.Dana Krňávková
Vedoucí redaktor: Mgr.Michal Babor
V roce 2011 jsme evidovali 446 členských odběrů, 242 předplatitelé a dále 23
povinné výtisky.
Vydání čtyř čísel časopisu v nákladu 1 500 ks v roce 2011 představovalo celkové
náklady cca 497 tis.KČ. Toto je kryto jednak z předplatného odběratelů (mimo
členy SZKT ve výši 225 tis.KČ), z podílu členských příspěvků, a dále z výnosů
inzerce (za rok 2011 to bylo 195 tis.KČ), zájem inzerentů však dlouhodobě
stagnuje, je třeba zajistit více propagace. Redakční příprava časopisu spojená
s akvizicí inzerce se ukázala jako časově velice náročná a tato problematika je
výhledově v řešení.

VI. ŹÁDOSTI O GRANTY
Zahradnická fakulta MENDELU v listopadu 2011 podala ţádost na grant v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem projektu Partnerské sítě pro
zahradnictví a krajinářskou architekturu. SZKT na projektu participuje jako jeden
z partnerů s finančním příspěvkem. Grant byl schválen na jaře 2012, s dobou
trvání 1.7.2012.-.31.8.2013, následně byl jeho začátek posunut o dva měsíce.
Následně byla mezi oběma partnery dne 18.11.2011 uzavřena Smlouva o
partnerství a spolupráci. Ke grantu bude podána podrobnější informace
samostatně.
V Luhačovicích 22. listopadu 2012
David Hora, Dis., předseda správní rady
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