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Zpráva o činnosti 2016
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
SPRÁVNÍ RADA pracovala v roce 2016 v tomto složení:
předseda:
Ing. Josef Souček
místopředseda:
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
členové:
Ing. Jana Caldrová
Ing. Petr Förchtgott
Ladislav Kejha
Ing. Jana Pyšková
Petr Vykrut
REVIZNÍ KOMISE pracovala v roce 2016 v tomto složení:
předseda:
Aleš Kurz
členové:
Ing. Martina Havlová
Bc. Hana Pollertová
SEKCE PÉČE O DŘEVINY (SPoD-ISA) pracovala v roce 2016 v tomto složení:
předseda:
Ing. Jiří Skotnica
místopředseda:
Ladislav Kejha
členové:
Tomáš Dolenský
Bc. Michal Petřík (do 26.5.2016)
Mgr. Marek Šmerda (od 26.5.2016)
Ing. Jiří Šmída
Ing. Klára Šponarová
Ing. Rostislav Vodička
Ing. Šárka Weberová
SEKCE ČESKÁ ASOCIACE PRO KRAJINÁŘSKOU ARCHITEKTURU (ČAKA) pracovala v roce 2016 v tomto složení:
(dříve: SEKCE KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY - SKA IFLA CZ)
předsedkyně:
Ing. Jana Pyšková
místopředseda:
Ing. Štěpán Špoula
člen:
Ing. Igor Kyselka, CSc.
GARANTI AKCÍ
Zelená stuha ČR
Entente Florale Europe:
Výbor pořadatelské organizace AEFP:
Zdravé stromy pro zítřek:
Dny zahradní a krajinářské tvorby:
Strom pro život - život pro strom:
Víkend otevřených zahrad:
Garant MČR ve stromolezení:
Zástupce SZKT pro ISA:
Zástupce SZKT pro EAC:
Garant certifikace ETW:

Ing. Jaroslav Brzák
Ing. Lucie Švecová
Ing. Inka Truxová
Ing. Šárka Weberová
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Ing. Jiří Šmída
Ing. Přemysl Krejčiřík
Ing. Klára Šponarová
Martina Stöhrová
Josef Grábner, DiS.
Ing. Ivo Peřina

KANCELÁŘ
Projektová manažerka
Členská manažerka
Mediální manažerka

Světlana Vávrová, DiS.
Karolína Lhotská
Ing. Lucie Pančíková (od 1.8.2016)

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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DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A INZERENTŮM
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NAŠE KLÍČOVÉ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
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Ministerstvo životního prostředí – již tradičně spolupracujeme na soutěži Vesnice roku, zejména na části
Zelená stuha, kde nominujeme za SZKT krajské hodnotitele. Dále průběžně probíhají jednání mimo jiné na
téma nového nastavení kritérií pro dotační programy. MŽP také letos udělilo záštitu nad konáním tradiční
konference Dny ZKT v Luhačovicích.
Ministerstvo pro místní rozvoj – také v tomto roce pokračovala spolupráce v rámci soutěže Vesnice roku
v Programu obnovy venkova. Dne 6. října 2016 proběhlo slavnostní 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 – s MZe spolupracujeme na soutěži Vesnice roku - Oranžová stuha. Kde se zástupci
naší Společnosti účastní jako celostátní hodnotitelé této soutěže.
Zahradnická fakulta MENDELU – s fakultou spolupracujeme při propagaci oborových akcí. Zahradnická
fakulta v měsíci únoru 2016 hostila výstavu Současná krajinářská architektura ve Visegrádských zemích 2015.
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU – s fakultou pokračuje spolupráce v dílčích projektech a dále probíhá
spolupráce na vývoji arboristických standardů.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – průběžně probíhají jednání mimo jiné na téma nového
nastavení kritérií pro dotační programy.
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.
Česká komora architektů - průběžně začleňujeme naše vzdělávací akce do programu celoživotního
vzdělávání členů ČKA. Česká komora architektů poskytla také záštitu nad konferencí Dny zahradní a
krajinářské tvorby v Luhačovicích. SZKT spolupracuje s pracovní skupinou Krajinářská architektura při ČKA.
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.
Výstaviště Flora Olomouc - s Výstavištěm Flora Olomouc spolupracujeme recipročně v rámci konferenčních
prostor a propagaci.
Spolek pro obnovu venkova - jako partneři jsme v srpnu 2016 spolupořádali seminář Tvorba kvalitní zeleně
v sídle a v krajině – závazek pro příští generace v Českých Budějovicích v rámci výstavy Země živitelka.
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 31.12.2016
Společnost evidovala k 31.12.2016 celkem 461 členů. Jelikož SZKT nabízí různé kategorie členství, zde jsou
počty členů rozdělené dle jednotlivých kategorií:
Řádných členů - fyzických osob v SZKT jsme evidovali 156. Dále bylo členy společnosti 135 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 39. V typu členství pro studenty bylo členy 34 osob. V přidruženém členství
SZKT je evidována 1 osoba. Dále je evidováno v Sekci péče o dřeviny ISA 51 osob a v Sekci Česká asociace pro
krajinářskou architekturu 34 osob. Společnost má také 11 čestných členů, kteří jsou uvedeni jmenovitě níže.
Čestní členové Společnosti
Ing. Dagmar Fetterová
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
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VALNÁ HROMADA SPoD-ISA
Dne 26. května 2016 proběhla valná hromada, kde proběhla volba
nového člena rady. Byl zvolen pan Marek Šmerda. Na valné hromadě
byly prezentovány akce, na kterých se sekce podílela a nebo je přímo
organizovala. Martina Stöhrová referovala o výhodách členství v ISA.

VALNÁ HROMADA Sekce Česká asociace pro krajinářskou
architekturu - ČAKA
Dne 5. dubna 2016 proběhla valná hromada sekce krajinářské architektury, která se zabývala
zejména diskusí nad úpravou stanov sekce. Valná hromada pověřila radu sekce sestavením
pracovních skupin: pro úpravu stanov, pro vizi o sekci, pro sestavení odborného programu a náplně.
Dne 24.11.2016 proběhla druhá valná hromada sekce, kde byly zrušeny stanovy sekce a navrženy
body týkající se sekcí, které se zapracovali do stanov SZKT, z.s. Valná hromada také schválila návrh
nového názvu sekce, který byl také předložen valné hromadě SZKT, z.s. ke schválení do jejích stanov.

VALNÁ HROMADA Společnosti pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, z.s.
Dne 1. prosince 2016 proběhla valná hromada SZKT, z.s. v rámci programu konference Dny ZKT v
Luhačovicích. Hlavními body jednání byly změna stanov, která obsahovala změnu názvu sekce
krajinářské architektury na sekce Česká asosicace pro krajinářskou architekturu a změny týkající se
fungování sekcí. Dále byla odhlasována změna výše členství pro mimořádné členy. Proběhly volby
dvou členů správní rady, jednoho člena revizní komise a přednesena byla také zpráva o činnosti. Do
správní rady byl opětovně zvolen Petr Förchtgott, novým členem správní rady byl zvolen Stanislav
Flek. Do revizní komise byla opět zvolena Martina Havlová. Bezprostředně po valné hromadě na
svém zasedání správní rada v novém složení ze svého středu zvolila nového předsedu Přemysla
Krejčiříka.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO STRATEGICKÝ PLÁN
Správní rada ustavila pracovní skupinu pro revizi strategického plánu. Skupina se sešla v březnu 2016
na dvoudenním jednání. Zaměřila se na analýzu okolního prostředí, SWOT analýzu, revizi poslání
SZKT, apod. Tyto poznatky pracovní skupina zpracovala a vznikl návrh na strategický plán pro roky
2017-2020. Návrh strategického plánu byl předložen správní radě. Počátkem roku 2017 se sejde
pracovní skupina se správní radou na společném zasedání nad projednáním jeho finální podoby.
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VZDĚLÁVACÍ A PROPAGAČNÍ AKCE SPOLEČNOSTI
V roce 2016 navštívilo naše vzdělávací akce celkem 1.557 účastníků.

Dny zahradní a krajinářské tvorby „Zelená infrastruktura“
30. listopadu-2. prosince 2016, Luhačovice
garantem akce: Přemysl Krejčiřík
V roce 2016 proběhl dvacátý první ročník
této konference pod záštitou Ministerstva
životního prostředí a České komory
architektů. Akce je každoročně konanou
třídenní odbornou konferencí s diskusními panely a prezentací firem ze souvisejících oborů. Pozvání
přijala řada přednášejících mj. z oborů klimatologie, pedologie, ekonomie či vodohospodářství. První
konferenční den šlo především o vysvětlení pojmu a zasvěcení do situace – probíraly se projevy
změny klimatu a zelená infrastruktura od celoměstské úrovně po názorné ukázky z (vlastních
střešních) zahrad z ČR i zahraničí. Druhý den byl rozčleněn na bloky Stromy, Travnaté povrchy a Voda.
Zmíněn byl i zcela zásadní význam půdy pro vodní režim krajiny. Páteční závěrečný den se pak
věnoval ekonomickému hodnocení zeleně. Představeny byly rovněž konkrétní projekty. Jako hosta ze
zahraničí jsme tento rok pozvali Dipl. Ing. Tilla Rehwaldta, krajinářského architekta a prezidenta Svazu
německých krajinářských architektů. V roce 2016 se konference účastnilo 320 odborníků.

Národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom
„Město a krajina - dva světy jeden strom“ 22. - 23. srpna 2016, Plzeň,
garantem akce: Jiří Šmída.
V tomto roce se uskutečnil již jubilejní 15. ročník oblíbené odborné
konference. Každoročně k nám přijíždí zahraniční přednášející
a tentokrát přijala naše pozvání dánská lektorka z kodaňské univerzity
Natalie Marie Gulsrud. Přijela se s námi podělit o nejnovější poznatky
z výzkumů o ekonomických přínosech stromů, tedy jednoduše o tom
jak lze penězi vyjádřit jejich hodnotu. Na konferenci hovořilo také
mnoho dalších výborných lektorů mezi všemi zmiňme třeba Klementa
Rejška, Adama Baroše, Jiřího Sádla, Alenu Salašovou, Miloše Pejchala, Jiřího Rozsypálka, Marka Orko
Váchu, Přemysla Krejčiříka, Miroslava Zahradníka, Petra Zahradníka, Luďka Prause nebo Jaroslava
Zímu, kteří hovořili o problematice z pohledů pedologie, krajinářské architektury, mykologie,
dendrologie, entomologie, stavební architektury, arboristiky nebo stromu samotného. Tento rok bylo
na konferenci přítomno 180 účastníků.
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20. Mistrovství Evropy ve stromolezení (ETCC)
Mistrovské klání 59 závodníků (47 mužů a 12 žen) z 20
zemí proběhlo ve dnech 2.-3. července v pražské
Stromovce. Garantem mistrovství byl Jan Svárovský.
Vítězství si v mužské kategorii odnesl Belgičan Peter
Vergote, mezi ženami byla nejlepší Angličanka
Josephine Hedger. Během závodů jsme mysleli i na další
aspekt oboru, využili jsme přítomnosti veřejnosti
a v pravidelných intervalech pořádali odborně
komentované vycházky po zajímavých stromech
v oboře. Věříme, že jsme tak přispěli k prohloubení vztahu a zájmu návštěvníků o "jejich" park.
Závody organizačně zajišťovalo více jak 80 dobrovolníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Certifikace European Tree Worker, ETW (Evropský arborista)
Certifikační program pořádala SZKT ve spolupráci
s Českou zahradnickou akademií Mělník v termínu
12. května. Garantem akce byl 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.

16. Mistrovství ČR ve stromolezení, Tachov
Odborným garantem byla Klára Šponarová.
Toto divácky velmi atraktivní klání proběhlo
v České republice již pošestnácté. 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. Letošním vítězem se stal
Petr Vlček. Mistrovství se v tomto roce
zúčastnila také jedna žena a to Martina
Stöhrová.
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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Exkurze Za vodou a zelenou infrastrukturou
20. - 24. června 2016, Německo
garantem akce: Jana Pyšková.
Nejen objekty tzv. zelené infrastruktury, ale i další
inovativní přístupy k městské zeleni i tradiční formy
zahradního umění byly předmětem exkurze po městech
spolkových zemí Durynska a Saska, které uspořádala Sekce
Česká asociace pro krajinářskou architekturu SZKT.
Někdejší východní Německo bylo coby cíl pětidenní
poznávací exkurze vybráno záměrně – navštívené projekty
jsou díky podobnosti ekonomických i přírodních podmínek u nás snáze aplikovatelné než příklady z
bohatších spolkových zemí Německa nebo jiných klimatických podmínek. Po všech objektech českou
výpravu provázeli buď přímo autoři či jinak zainteresované osobnosti, což by bylo jen stěží možné
zařídit v případě individuální návštěvy.

Zdravé stromy pro zítřek
Na projektu se společně podílí Společnost
pro zahraní a krajinářskou tvorbu, Nadace
Partnerství a Lesnická a dřevařská fakulta
MENDELU v Brně. Projekt vznikl v roce 2009
a od té doby získala hodnocení stavu a odborné
ošetření téměř stovka stromů z celé republiky.
Vybraným stromům pak sponzorsky věnuje
jeden den své práce přibližně 30 až 40
arboristů, kteří se do projektu dobrovolně
přihlásili. Všichni zapojení arboristé vlastní
mezinárodní certifikát European Tree Worker (ETW), který prokazuje jejich znalosti a dovednosti
v oboru. Cílem projektu je podpora certifikací a kvalitního odborného ošetřování stromů a zvyšování
povědomí veřejnosti o této činnosti. Komise složená ze zástupců Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, Nadace Partnerství a LDF MENDELU přihlášené stromy s legendou pečlivě
posoudí a vybere k ošetření vzrostlé stromy s perspektivou do budoucna. Garantem programu je
Šárka Weberová.

Současná krajinářská architektura ve Visegrádských zemích 2015
V lednu letošního roku jsme spoluorganizovali
výstavu, která
představila díla krajinářské
architektury z České republiky, Slovenska, Polska
a Maďarska. Po těchto zemích také výstava
putovala. Na výstavě bylo představeno 40 děl
krajinářské architektury na panelech, z nichž
každý obsahoval jednu hlavní fotografii díla,
jednu doplňkovou, schematický návrh díla a bližší
popis. Každá ze čtyř zemí dodala 10 prací. Druhý
den po slavnostní vernisáži se konala panelová
diskuze za přítomnosti krajinářských architektů všech zúčastněných zemí s odbornou veřejností.
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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 2016 SZKT nominovala
za zástupce českých obcí vítěze Zelené stuhy České republiky 2015 - obec Hrušky. Při hodnocení,
které probíhalo ve třech okruzích, se v mezinárodní porotě vystřídali Inka Truxová a Jaroslav Brzák.
Inka Truxová zároveň zastupovala SZKT ve výboru pořadatelské organizace AEFP.

Víkend otevřených zahrad - 11. - 12. 6. 2016
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. Od roku 2010 se
v České republice do projektu zapojila i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem
koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. V tento víkend je veřejnosti prezentován význam veřejné
i soukromé zeleně a snahou je posílit její postavení ve společnosti. Obvyklá forma prohlídky
konkrétního místa exkurze s komentářem o historii, současném stavu i záměrech do budoucnosti
se zahradou i parkem případně 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. Celý program garantuje Přemysl Krejčiřík.

Planerforum BDLA (Spolek německých krajinářských
architektů), 10. - 12. 6. 2016
Pro padesátku odborníků z řad krajinářských architektů,
akademiků či zástupců okrasných školek byl připraven nabitý
program, ve kterém navštívili Průhonický park, zahrady pod
Pražským hradem, Botanickou zahradu či Dívčí hrady.
Součástí programu byl také slavnostní večer na zámku v
Troji, kde byla podepsána dohoda o spolupráci mezi BDLA a
Sekcí Česká asociace pro krajinářskou architekturu.
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Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova
V roce 2016 proběhl 22. 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 Jaroslav Brzák, garant Zelené stuhy a národní koordinátor navazujícího celonárodního
kola této soutěže tedy Zelené stuhy ČR viz níže.
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“. Tuto úroveň soutěže má již po organizační stránce plně na
starosti SZKT. V měsíci září všech 11 nominovaných (krajských vítězů) navštívila čtyřčlenná celostátní
komise, která vyhodnotila a udělila 1. – 3. místo. Obec na prvním místě je nositelem titulu „Zelená
stuha ČR 2016“, a v letošním roce se jím stala obec Kostelní Lhota. Druhé místo získalo město Skalná
a třetí místo obec Osíčko.
1. Kostelní Lhota

2. Skalná

3. Osíčko
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Konference Veřejná zeleň - hodnotná součást evropské kultury
V září letošního roku proběhla dvoudenní
konference s účastí zahraničních přednášejících z
řad porotců soutěže Entente Florale Europe, kteří
představili aktuální pohled na tvorbu a péči o zeleň
v souvislostech v ostatní Evropě. Program dále
odkázal na historický kontext zakládání veřejné
zeleně, na význam vlivu její přítomnosti pro zdravý
vývoj lidské společnosti a na důležitost jejího
udržení a dalšího rozvoje v konfrontaci s
klimatickými a jinými celospolečenskými změnami.
Konference přiblížila počitatelné přidané hodnoty veřejné zeleně, které nám do rukou vkládají reálné
argumenty pro její přítomnost ve městech i obcích a pro nutnost souvisejících ekonomických investic.
Na dvoudenní konferenci navazoval slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže Entente Florale
Europe, který pořádala Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage“ (AEFP) ve
spolupráci s Magistrátem města Brna.

Soutěž Nejkrásnější zahrada
V roce 2016 proběhl již čtvrtý ročník této soutěže. Jedná se o
krátkodobou soutěžní výstavu originálních a dobře
provedených zahrad, která by měla být obdobou "módní
přehlídky" – často se jedná o věci běžně neproveditelné, ale
inspirující a udávající trendy. Soutěž otevírá prostor pro prezentaci rostlin i stavebních materiálů
v použití. Jejím prostřednictvím veřejnost získává možnost seznámit se s novinkami nebo naopak
podívat se novýma očima na znovu oživené tradiční nebo zapomenuté rostliny, stavební postupy a
řemeslné dovednosti. Soutěž pořádá společnost Zahrada Čech ve spolupráci se SZKT.
Vítězná Dešťová zahrada
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Popletená zahrada (cena návštěvníků
Zahrady Čech)

Zahrada Jde o úhel pohledu (zvláštní cena
Zahrady Čech)
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Přehled vlastních akcí SZKT pořádaných v roce 2016:
Datum konání

Typ akce

Název

19.1.2016 Konference

Péče o veřejnou zeleň-věc veřejná, ale především odborná, Praha

21.1.2016 Výstava

Současná krajinářská architektura ve Visegrádských zemích 2015, Praha

22.1.2016 Panelová diskuze Současná krajinářská architektura ve Visegrádských zemích 2015, Praha
25.1.2016 Profesní růst

Provozně nebezpečné dřevokazné houby, Praha

28.1.2016 Profesní růst

Zelené fasády - vertikální zahrady vs. pnoucí dřeviny, Olomouc

17.2.2016 Profesní růst

Omezování růstu plevelů, Praha

23.2.2016 Profesní růst

Kvalitativní parametry výpěstků okrasných rostlin, Brno

2.3.2016 Profesní růst

Rozpočtování při realizaci a projektování zahradních úprav, Praha

17.3.2016 Profesní růst

Provozně nebezpečné dřevokazné houby, Praha

22.3.2016 Profesní růst

Nezpevněné povrchy cest, Litoměřice

5.4.2016 Profesní růst

Dešťová voda - téma dneška aneb Teče nám do bot?, Praha

7.4.2016 Profesní růst

Vazby stromů, Praha

14.4.2016 Na klíč

Zeleň obcí a měst - její správa a rozvoj, Český Brod

21.4.2016 Profesní růst

Řez stromů od projektu po realizaci, Jihlava

22.4.2016 Profesní růst

Provozně nebezpečné dřevokazné houby, Praha

22.4.2016 Na klíč

Provozní bezpečnost stromů, Tábor

10.5.2016 Profesní růst

Právo v zahradní a krajinářské tvorbě, Praha

12.5.2016 Certifikace

Certifikační zkouška ETW, Mělník

17.5.2016 Profesní růst

Nezpevněné povrchy cest, Litoměřice

26.5.2016 Profesní růst

Vylepšování vitality stromů, Praha

11.-12.6.2016

Víkend otevřených zahrad

20.-24.6.2016 Exkurze

Za vodou a zelenou infrastrukturou, Německo

2.-3.7.2016 Závody
20.8.2016 Závody
22.-23.8.2016 Konference

Mistrovství Evropy ve stromolezení (ETCC), Praha
Mistrovství České republiky ve stromolezení, Tachov
Strom pro život - život pro strom, Plzeň

29.8.2016 Na klíč

Tvorba kvalitní zeleně v sídlech a v krajině, České Budějovice

16.9.2016 Profesní růst

Výsadby stromů, Praha

21.-22.9.2016 Konference
4.10.2016 Profesní růst

Veřejná zeleň - hodnotná součást evropské kultury, Brno
Provozně nebezpečné dřevokazné houby, Praha

11.10.2016 Profesní růst

Řez stromů od projektu po realizaci, Praha

19.10.2016 Profesní růst

Travnaté plochy ve veřejném prostoru, Praha

3.11.2016 Profesní růst

Provozně nebezpečné dřevokazné houby, Brno

8.11.2016 Profesní růst

Vazby stromů, Olomouc

30.11-2.12.2016 Konference
12.12.2016 Profesní růst

Dny zahradní a krajinářské tvorby, Luhačovice
Nebojte se autorizace aneb vstup do České komory architektů
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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 téměř 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:
Petr Vykrut
členové:
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.
Ing. Petr Förchtgott
Ing. Lucie Pančíková
Ing. Aleš Steiner
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