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ORGÁNY SPOLEČNOSTI
SPRÁVNÍ RADA pracovala v roce 2014 v tomto složení:
předseda:
David Hora, Dis.
místopředseda:
Ing. Josef Souček
členové:
Ing. Petr Förchtgott
Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Ladislav Kejha
Ing. Jana Pyšková
Ing. Klára Salzmann

REVIZNÍ KOMISE pracovala v roce 2014 v tomto složení:
předsedkyně:
Taťána Hajdová
členové:
Ing. Martina Havlová, Aleš Kurz

SEKCE PÉČE O DŘEVINY (SPod-ISA) pracovala v roce 2014 v tomto složení:
předseda:
Ladislav Kejha
místopředseda:
Ing. Jiří Skotnica
členové:
ing. Rostislav Vodička
Ing. Šárka Weberová
Ing. Ivo Peřina
Ing. Pavel Štěrba
Bc. Michal Petřík
Ing. Jiří Šmída
Bc. Klára Šponarová

SEKCE KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY (SKA IFLA CZ) pracovala v roce 2014 v tomto složení:
předseda:
Ing. Samuel Burian
místopředsedkyně:
Ing. Jana Kohlová
člen:
Ing. Igor Kyselka

KANCELÁŘ
Projektová manažerka
Členská manažerka

Světlana Vávrová, DiS.
Karolína Lhotská

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
Sídlo: Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 - Košíře
tel.: 257 323 953, e-mail: kancelar@szkt.cz, www.szkt.cz
IČ: 44684932, DIČ: CZ44684932
zapsaný v spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 1480
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 5, číslo účtu: 157864624/0300
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NAŠE KLÍČOVÉ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Ministerstvo životního prostředí – v roce 2014 MŽP poskytlo záštitu nad naší tradiční konferencí Dny
zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích. Konferenci zahájil svým úvodním slovem pan Ing. Pavel
Chotěbor, vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa. Dále s MŽP spolupracujeme na soutěži Vesnice
roku, zejména na části Zelená stuha, kde nominujeme za SZKT krajské hodnotitele.
Ministerstvo pro místní rozvoj – také v tomto roce 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 2014 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.
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Ministerstvo zemědělství – s MZe spolupracujeme na soutěži Vesnice roku - Oranžová stuha. Kde se
zástupci naší Společnosti účastní jako celostátní hodnotitelé této soutěže.
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 participovala jako jeden z partnerů
s finančním příspěvkem. Grant byl schválen na jaře 2012, s dobou trvání 1.9.2012-31.8.2014. Poté
byla mezi oběma partnery dne 18.11.2011 uzavřena Smlouva o partnerství a spolupráci. V rámci
tohoto grantu bylo pořádáno v roce 2012 až 2014 celkem 42 akcí, které navštívilo více než 2000
účastníků.
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU – s fakultou pokračuje spolupráce v dílčích projektech,
kterými je obroční spolupořádání národní arboristické konference Strom pro život – život pro strom.
Dále probíhá spolupráce na vývoji arboristických standardů. Již byly uveřejněny standardy Výsadba
stromů, Řez stromů, Výsadba a řez keřů.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – s agenturou probíhá spolupráce na vývoji
arboristických standardů společně s LDF MENDELU.
Česká zahradnická akademie Mělník – s akademií dlouhodobě spolupracujeme v programu
certifikace ETW (European Tree Worker), konkrétně nám škola bezplatně poskytuje prostory pro
organizaci certifikace. Na půdě školy také spolupracujeme při organizaci Studentské konference, do
které jsou zapojeni studenti školy jako přednášející se svými příspěvky.
ABF - SZKT zajistila přednášející v doprovodném programu veletrhu FOR GARDEN, veletrh veřejné a
městské zeleně, mobiliáře a vybavení. Doprovodný program proběhl formou celodenního semináře
na téma „Rodinná zahrada“.
Česká komora architektů - průběžně začleňujeme naše vzdělávací akce do programu celoživotního
vzdělávání členů ČKA. ČKA architektů poskytla také záštitu nad konferencí Dny zahradní a krajinářské
tvorby v Luhačovicích.
Nadace PARTNERSTVÍ - dalším ročníkem pokračoval grantový projekt Zdravé stromy pro zítřek. V
tomto projektu podporujeme osvětu práce arboristů prostřednictvím bezplatného ošetření stromů.
Výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích - Výstaviště Zahrada Čech poskytuje prostory pro organizaci
soutěže Nejkrásnější zahrada. Spolupracujeme také na vzdělávací linii seminářů Zahradnická škola se
SZKT.

S následujícími organizacemi spolupracujeme na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci:
Svaz měst a obcí, Národní památkový ústav, Svaz zakládání a údržby zeleně
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ČLENSTVÍ SZKT V ZAHRANIČNÍCH ORGANIZACÍCH

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 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 krajinářské architektury ve světovém
kontextu, ze strany České republiky je třeba tento potenciál podpořit
motivací zahradních a krajinářských architektů o autorizaci a rozšířením
členské základny.

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 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 k 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).
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PŘEHLED O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ K 31.12.2014
Společnost evidovala v roce 2014 celkem 448 členů. Jelikož SZKT nabízí různé kategorie členství, zde
jsou počty členů rozčleněné dle jednotlivých kategorií:
Řádných členů - fyzických osob v SZKT jsme evidovali 156. Dále bylo členy společnosti 140 osob
evidovaných jako právnické osoby a jejich zaměstnanci. Společnost také nabízí mimořádné členství,
které je určeno pro seniory již aktivně neprovozující praxi, osoby na mateřské či rodičovské dovolené
a studenty doktorandského studia, kterých jsme evidovali 55. V roce 2014 bylo dále evidováno v
Sekci péče o dřeviny ISA 68 osob a v Sekci krajinářské architektury IFLA CZ 19 osob. Společnost má
také 10 čestných členů, kteří jsou uvedeni jmenovitě níže.
Čestní členové Společnosti
Ing. Jiří Finger
Ing. Marek Hamata
Doc. Ing. Jaroslav Horký, CSc.
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča
Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.
Ing. Vítězslava Ondřejová
Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
Prof.Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Ing. Drahoslav Šonský, CSc.
Ing. Jaroslav Šubr

8 / 17

Zpráva o činnosti SZKT 2014

VALNÁ HROMADA
V rámci tradiční konference Dny zahradní a krajinářské tvorby v prosinci roku 2014 proběhla valná
hromada společnosti. Na této valné hromadě mimo jiné proběhla diskuze o dalším směřování sekce
krajinářské architektury. Skončil mandát stávajícímu předsedovi správní rady panu Davidu Horovi,
DiS., kterému tímto děkujeme za velmi obětavou práci pro společnost. Dalším členem správní rady,
kterému skončil mandát byl Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. Také panu docentovi patří poděkování za
dlouholetou obětavou práci vykonanou pro společnost. Do správní rady byli zvoleni novými členy Ing.
Přemysl Krejčiřík a Ing. Jana Caldrová. Valná hromada schválila doplnění stanov o nový typ členství,
které je určeno pro studenty za symbolický poplatek 100,- Kč ročně. Tímto krokem se společnost
snaží omladit svoji členskou základnu o studenty oborů týkající se činnosti SZKT.

VALNÁ HROMADA SPoD ISA
V lednu 2014 proběhla valná hromada, kde proběhla volba nových členů do rady Sekce péče o
dřeviny ISA. Před samotnou volbou byla zdůrazněna činnost a zásluhy odstupujících členů rady –
Ingrid Kochové, Barbory Vojáčkové a Jana Forejta.Rostislavu Vodičkovi končil mandát a do rady SPoD
znovu kandidoval.Novými členy rady byli zvoleni: Ing. Pavel Štěrba, Ing. Jiří Šmída, Bc. Klára
Šponarová. Josef Grábner přednesl zprávu o změnách v EAC a změnách v certifikaci ETW, byla
diskutováno zvýšení poplatků za certifikaci i samotný průběh certifikace ETW. Na valné hromadě byly
prezentovány i další akce, na kterých se sekce podílela a nebo je přímo organizovala.

PRACOVNÍ SKUPINA OPŽP
Pracovní skupina OPŽP pracovala v roce 2014 na shrnutí zkušeností s tímto operačním programem a
následném jednání na AOPK ČR se zástupci SZKT.

PRACOVNÍ SKUPINA STANDARDY A CENÍKY
Pracovní skupina Standardy a ceníky se zabývala zasmluvněním spolupráce s Lesnickou a dřevařskou
fakultou Mendelovy univerzity v Brně na Standardech, na kterých spolupracuje SZKT, AOPK ČR a LDF
Mendelu.
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VZDĚLÁVACÍ AKCE SPOLEČNOSTI
Národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom
„Stromy mezi domy“ 18. - 19. srpna 2014, Praha 4, garantem akce:
Ladislav Kejha
Konference je organizována Sekcí péče o dřeviny ISA a 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. Tento rok se
konference zúčastnilo 180 účastníků

Dny zahradní a krajinářské
tvorby 2014 „Veřejný prostor v
souvislostech“ 3. - 5. prosince
2014, Luhačovice, garantem
akce: David Hora, DiS.
V roce 2014 proběhl již
devatenáctý
ročník
této
konference,
pod
záštitou
Ministerstva životního prostředí a České komory architektů. Akce je pravidelná třídenní odborná
konference s diskusními panely a prezentací firem ze souvisejících oborů. V tomto roce se konference
účastnilo 250 odborníků.

Certifikace European Tree Worker, ETW
(Evropský arborista)
Certifikační program pořádala SZKT
ve
spolupráci s Českou zahradnickou akademií
Mělník v termínu 3. května. Garantem akce byl
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.
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Mistrovství ČR ve stromolezení, Praha.
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 21 stromů.

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 2014 SZKT nominovala za zástupce českých obcí vítěze Zelené stuhy České
republiky 2013. Při hodnocení, které probíhalo ve třech okruzích, se v mezinárodní porotě vystřídali
Ing. Inka Truxová a Ing. Jaroslav Brzák. Ing. Inka Truxová zároveň zastupovala SZKT ve výboru
pořadatelské organizace AEFP.
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Víkend otevřených zahrad
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti
(Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké
Británii a probíhá vždy během druhého červnového
víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se
postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se
do projektu zapojila i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným
pro tuto ojedinělou akci. V tento víkend je veřejnosti prezentován význam vegetace a snahou je
posílit její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném
stavu i záměrech do budoucnosti v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Tato akce má
zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách
a veřejných prostorech, prezentovat obor pro veřejnost, představit jednotlivé objekty s jejich příběhy
a tajemstvími a přinést lidem zážitek z poznávání.

Vesnice roku 2014 v Programu obnovy venkova
V roce 2014 proběhl 20. 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. Vítězové krajských kol postupují do
celostátního kola „Zelená stuha ČR 2014“. Tuto úroveň soutěže má již po organizační stránce plně na
starosti SZKT. V měsíci září všech 13 nominovaných (krajských vítězů) navštívila čtyřčlenná celostátní
komise, která vyhodnotila a udělila 1. – 3. místo. Obec na prvním místě je nositelem titulu „Zelená
stuha ČR 2014“, a v letošním roce se jím stala obec Modrá. Druhé místo získala obec Slavkov a třetí
místo obec Vysočina.
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1. Modrá

2. Slavkov

3. Vysočina
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Soutěž Nejkrásnější zahrada
V roce 2014 proběhl úvodní ročník této soutěže. Jedná se o přehlídku originálních a
dobře provedených zahrad, která by měla být obdobou módní přehlídky – často se
jedná o věci běžně neproveditelné, ale inspirující a udávající trendy. Na této soutěži
spolupracujeme s výstavištěm Zahrada Čech v Litoměřicích, které poskytlo prostory
na realizace.
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Přehled akcí pořádaných v rámci projektu Partnerské sítě v roce 2014:
Datum konání

Typ akce

Název

27.1.2014 Seminář

Dřevokazné houby a jejich vliv na provozní
bezpečnost

25.4.2014 Seminář

Jedlé houby - houbová zahrada

8.4.2014 Seminář

Les jako fenomén ve městě - mimoprodukční
funkce, rekreace, význam pro systémy zeleně měst

29.4.2014 Seminář

Rašeliniště, bažiny - použití hygrofytů

28.8.2014 Seminář

Solitérní stromy a aleje - možnosti ochrany, péče a
obnovy

15.4.2014

Seminář zahraničního
přednášejícího

Bezpečné a perspektivní stromy

6.5.2014

Seminář zahraničního
přednášejícího

Poďma sa hrať na architekturu

6.5.2014

Seminář zahraničního
přednášejícího

Landart ve meste

10.6.2014

Seminář zahraničního
přednášejícího

Krajinářská architektura všude kolem nás

10.6.2014

Seminář zahraničního
přednášejícího

Prosperita krajinářské architektury - 15 let profese v
Maďarsku

23.4.2014 Seminář
12.2.2014 Workshop
12.-14.3.2014 Konference
12.-14.5.2014 Konference
7.-8.6.2014

Príčiny sucha, povodní a klimatickej zmeny
Kvalita a racionalizace ve správě sídelní zeleně setkání platformy "Zeleň pro obce - kvalita pro
občana"
Proces výstavby a kvalita díla krajinářské
architektury
Strom v souvislostech
Víkend otevřených zahrad

15 / 17

Zpráva o činnosti SZKT 2014

Přehled vlastních akcí SZKT pořádaných v roce 2014:
Datum konání

Typ akce

6.2.2014 Na klíč

Název
Řez stromů, Praha

13.2.2014 Profesní růst

Rozpočtování, Praha

19.3.2014 Profesní růst

Stromy v ulicích, Praha 3

22.3.2014 Doprovodný program

Rodinná zahrada jako spolutvůrce krajiny - doprovodná
konference pro ForGarden,PVA Letňany

27.3.2014 Osvěta

Zahrada dnes, Praha

17.4.2014 Profesní růst

Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce, Hradec
Králové

24.4.2014 Profesní růst

Řez stromů od projektu po realizaci, Olomouc

29.4.2014 Profesní růst

Výsadba stromů - nový standard, Praha

5.5.2014 Zahradnická škola

Výchovný řez, Litoměřice

6.5.2014 Zahradnická škola

Řez stromů, Litoměřice

19.5.2014 Zahradnická škola

Základy hodnocení stromů, Litoměřice

22.5.2014 Certifikace

Certifikace ETW, Mělník

3.6.2014 Profesní růst

Provozní bezpečnost, Praha

13.6.2014 Zahradnická škola

Broušení pil a řetězů motorových pil, Praha

19.6.2014 Profesní růst

Návrh ochrany stromů, Praha

16.8.2014 Soutěž

MČR ve stromolezení, Praha

18.-19.8.2014 Konference
9.9.2014 Zahradnická škola

Strom pro život - život pro strom XIII., Praha
Výsadba a řez keřů, Litoměřice

19.9.2014 Exkurze

Exkurze Bratislava 2014 - po zajímavých realizacích
krajinářské architektury, Bratislava

2.10.2014 Profesní růst

Rozpočtování, Olomouc

9.10.2014 Zahradnická škola

Realizace ochranných opatření u stromů, Litoměřice

16.10.2014 Profesní růst

Vazby stromů, Praha

21.10.2014 Profesní růst

Hospodaření s vodou, Jihlava

31.10.2014 Profesní růst

Ovocné dřeviny, Olomouc

4.11.2014 Profesní růst

Zeleň na konstrukci, Praha

6.11.2014 Profesní růst

ÚSES - jako nástroj ochrany krajiny, Praha

11.11.2014 Profesní růst

Řez stromů, Praha

27.11.2014 Na klíč

Ochrana stromů, Brno

3.-5.12.2014 Konference

Dny Zahradní a krajinářské tvorby, Luhačovice
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ČASOPIS ZAHRADA-PARK-KRAJINA
Časopis vychází jako čtvrtletník (4 čísla ročně) v nákladu 1.200 ks na jedno číslo. Náklady na výrobu
časopisu jsou kryty jednak z předplatného odběratelů z podílu členských příspěvků, a dále z výnosů
inzerce.
Časopis je součástí všech kategorií členství a dále je distribuován předplatitelům jak z České tak i
Slovenské republiky. Časopis je dále rozesílán zdarma na partnerské organizace, vzdělávací instituce a
státní instituce jejichž činnost souvisí s činností SZKT.
REDAKČNÍ RADA ČASOPISU pracovala ve složení:
předseda:
Ing. Přemysl Krejčiřík
místopředseda:
Ing. Aleš Steiner
členové:
Ing. Jozef Sedláček
Petr Vykrut
Ing. Markéta Svobodová
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