SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU
občanské sdružení

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013
Přehled o členské základně k datu 31. 12. 2013
počet členů celkem
z toho SZKT
sekce SPoD ISA
sekce SKA IFLA CZ

505
407
73
25

Čestní členové Společnosti
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
Ing. Marek Hamata

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 ()

I. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI
Správní rada Společnosti v roce 2013 pracovala ve složení:
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 2013 pracovala ve složení:
předsedkyně:
Taťána Hajdová
členové:
Ing. Marek Hamata, Aleš Kurz
Správní rada Společnosti se za rok 2013 sešla celkem osmkrát a to ve dnech
7.1., 28.2., 8.4., 6.5., 15.8., 12.9., 18.10., 11.12.
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II. KLÍČOVÍ PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Ministerstvo životního prostředí – Ministerstvo v roce 2013 poskytlo záštitu
nad konferencí Dny zahradní a krajinářské tvorby, která se konala 27.-29.11.v
Luhačovicích.
Ministerstvo pro místní rozvoj – pokračovala spolupráce v rámci soutěže
Vesnice roku v Programu obnovy venkova. SZKT se podařilo upevnit své
postavení spoluvyhlašovatele a při aktivním zapojení do projednávání podmínek
soutěže v roce 2013 obhájit a potvrdit samostatné vyhlášení celostátního kola
soutěže Zelená stuha ČR v Senátu PS ČR, tedy národní nominační soutěže pro
zástupce českých vesnic do evropského projektu Entente Florale Europe.
Ministerstvo zemědělství – Ve spolupráci obou partnerů a dále senátní komise
v září organizován slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků a ocenění Zelená a
Oranžová stuha v rámci soutěže Vesnice roku 2013.
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova – V září 2013 Komise spolupořádala
slavnostní vyhlašování ocenění Zelené a Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice
roku 2013.
Nadace PARTNERSTVÍ – pokračovala spolupráce v rámci projektu Město
stromů, k němuž SZKT v roce 2010 partnersky přistoupila – SZKT připravuje
vítěze soutěže na vstup a reprezentaci jako zástupce českých měst v prestižním
evropském projektu Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Dalším
ročníkem také pokračoval grantový projekt Zdravé stromy pro zítřek.
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU – s fakultou pokračuje spolupráce
v dílčích projektech: obroční spolupořádání národní arboristické konference
Strom pro život – život pro strom a dále práce na vývoji arboristických
standardů.
Zahradnická fakulta MENDELU – Zahradnická fakulta MENDELU v listopadu
2011 podala žádost 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 1.7.2012-31.8.2014, následně
byl jeho začátek posunut o dva měsíce. Poté byla mezi oběma partnery dne
18.11.2011 uzavřena Smlouva o partnerství a spolupráci. V rámci tohoto grantu
bylo pořádáno v roce 2013 celkem 17 odborných seminářů. Grant bude
pokračovat dále v roce 2014.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Spolupráce s
agenturou na znění nových standardů Řez stromů a Výsadba stromů.
Česká zahradnická akademie Mělník – se školou dlouhodobě spolupracujeme
v programu certifikace ETW, který probíhá na půdě školy a také při organizaci
Studentské konference.
ABF - zajištění doprovodného programu veletrhu FOR GREENERY, veletrh
veřejné a městské zeleně, mobiliáře a vybavení. Doprovodný program formou
celodenního semináře na téma „Rodinná zahrada“.
Česká komora architektů - zapojení našich vzdělávacích akcí do programu
celoživotního vzdělávání členů ČKA.
-2-

III. SEKCE SPOLEČNOSTI
SEKCE PÉČE O DŘEVINY (SPOD-ISA)
Rada Sekce péče o dřeviny pracovala v roce 2013 v tomto složení:
Ladislav Kejha (předseda), Ing. Jiří Skotnica (místopředseda), ing. Rostislav
Vodička, Bc. Barbora Vojáčková, DiS., Bc. Šárka Weberová, Ing. Ivo Peřina, Ing.
Jan Forejt, Bc. Michal Petřík, Ing. Ingrid Kochová.
SEKCE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ARCHITEKTŮ (SKA IFLA CZ)
Rada Sekce zahradních a krajinářských architektů pracovala v roce 2013
v tomto složení:
Ing. Jana Kohlová (předsedkyně), Ing. Igor Kyselka, Ing. Samuel Burian.

IV. ČLENSTVÍ SZKT V JINÝCH ORGANIZACÍCH
SZKT je 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 států Evropy i na
mezinárodní úrovni.
Sekce zahradních a krajinářských architektů 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
krajinářských architektů o autorizaci a rozšířením členské základny.
Sekce péče o dřeviny je členem International Society of Arboriculture a
European Arboricultural Council. Členství v této organizaci představuje
příležitost k propagaci oboru arboristiky – péče o stromy, k získání grantových
prostředků na projekty a k motivaci arboristů ke získání certifikátu (European
Tree Worker – Evropský arborista).
SZKT je členem European Arboricultural Council (EAC), která je zaštiťující
organizací certifikace European Tree Worker, ETW (Evropský arborista).

V. ČINNOST SZKT ZAMĚŘENÁ VNĚ SPOLEČNOSTI
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
Národní arboristická konference STROM PRO ŽIVOT- ŽIVOT PRO STROM
Litoměřice, garant akce: Ladislav Kejha
SPoD-ISA tuto konferenci pořádala tentokrát s podtitulem „Systémová péče o
dřeviny“. 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
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Dny zahradní a krajinářské tvorby 2013, na téma „ Zahradní a
krajinářská tvorba v sídlech a krajině“, 27. – 29. listopadu 2013,
Luhačovice, garantem akce: ing. Jana Pyšková
V roce 2013 proběhl již osmnáctý ročník této konference, pod záštitou
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Akce je
pravidelné třídenní setkání odborníků spojené s přednáškami a diskusními panely
a prezentací firem ze souvisejících oborů. Účast v tomto roce: 300 odborníků.
Certifikace European Tree Worker, ETW (Evropský arborista)
Certifikační program pořádala SZKT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou
zahradnickou a Střední zahradnickou školou Mělník v termínu 3. května. Garant
akce: Ing. Ivo Peřina. 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 21 arboristů, z toho jich uspělo 8.

JEDNORÁZOVÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE A SEMINÁŘE:
Společnost každoročně pořádá řadu jedno či více denních vzdělávacích seminářů,
uvádíme stručný přehled těch letošních a v příloze celkový přehled všech akcí
konaných v tomto roce.

DALŠÍ PROJEKTY A OSVĚTOVÉ AKTIVITY:
Mistrovství ČR ve Stromolezení 17. srpna 2013, Litoměřice. Odborný garant:
Jan Svárovský, DiS. Toto divácky velmi atraktivní klání proběhlo v České
republice již potřinácté. 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.
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 rámci poskytnutých grantů bylo ošetřeno 23 stromů.
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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.
Do soutěžního roku 2013 SZKT nominovala za zástupce českých obcí vesnici
Dolní Břežany, vítěze Zelené stuhy České republiky 2012. 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 2013 v programu obnovy venkova
V roce 2013 proběhl 19. 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.
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 soutěže a
vyslala své zástupce do jednotlivých krajských komisí a do celostátní komise, a
to ve složení:

VI. EDIČNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI
ČASOPIS ZAHRADA-PARK-KRAJINA
Složení redakční rady časopisu:
Ing. Přemysl Krejčiřík (Předseda), Ing. Aleš Steiner (Místopředseda), Ing. Josef
Souček, Ing. Jozef Sedláček, Petr Vykrut, Ing. Markéta Svobodová
V roce 2013 jsme evidovali 505 členských odběrů, 336 předplatitelé a dále 23
povinné výtisky.
Vydání čtyř čísel časopisu v nákladu 1 200 ks v roce 2013 představovalo celkové
náklady cca 518.613,- Kč. Toto je kryto jednak z předplatného odběratelů z
podílu členských příspěvků, a dále z výnosů inzerce, 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.

V Praze, dne 18. listopadu 2014

David Hora, Dis., předseda správní rady
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