SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU, občanské sdružení

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007
Přehled o členské základně v roce 2007 (k datu 31. 12. 2007)
počet členů celkem
516
z toho řádných
332
mimořádných
106
čestných
12
právnických osob
53
V rámci členství právnických osob je registrováno 116 osob.
Seznam členů SZKT je zveřejněn na webové stránce www.szkt.cz
V roce 2007 se ke členství v SZKT nově přihlásilo 7 firem a 39 individuálních členů
(fyzických osob), z toho 19 řádných a 20 mimořádných členů.
Čestní členové Společnosti
Ing. Jiří Finger
arch. Alexander Glaus ()
Doc. Ing. Jaroslav Horký, CSc.
Ing. Zdeněk Horsák ()
Ing. Václav Hurych, CSc.
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča
Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.
Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.
Ing. Zbyněk Martínek ()

Ing. Jan Ondřej () in memoriam
Ing. Vítězslava Ondřejová
Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
PhDr. Jaroslav Petrů ()
Ing. František Smýkal
Prof. Dr. Ing. Jaromír Scholz ()
Ing. Drahoslav Šonský, CSc.
Prof. Ing. Bohdan Wagner, CSc.

I. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI
Správní rada Společnosti, zvolená Valnou hromadou SZKT 30. 3. 2007 v Brně, pracovala ve složení:
předseda:
Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
místopředseda:
Ing. Ivan Staňa
členové:
David Hora, DiS.
Ing. Helena Finstrlová
Ing. Petr Šiřina
Revizní komise, zvolená Valnou hromadou 30. 3. 2007 v Brně, pracovala ve složení:
předsedkyně:
Taťána Hajdová
členky:
Ing. Jarmila Vališová, Lenka Tomsová
Správní rada Společnosti se od poslední Valné hromady konané 30. 3. 2007 sešla 4x v roce 2007, 2x
v roce 2008, celkem tedy od uplynulé Valné hromady 6x.
Na svých zasedáních se vedle běžných provozních záležitostí SZKT zabývala především následujícími
otázkami a úkoly:
1) výběrové řízení na pozice ředitel a vedoucí projektů SZKT
Jak byla Valná hromada informována, první výběrové řízení proběhlo začátkem roku 2007, úspěšná
adeptka na ředitelku místo odmítla, stejně jako druhý úspěšný kandidát. Proto SR pověřila řízením
SZKT Ing. Voženílkovou a vypsala nové výběrové řízení na ředitele a na vedoucího projektů. Do
tohoto VŘ se přihlásili tři uchazeči (také Ing. Voženílková) na pozici ředitele a 14 lidí reagovalo na
nabídku pozice vedoucího projektů, z nichž se 3 nedostavili, 6 komise nedoporučila, 2 VŘ vzdali.
Výběrová komise pracovala ve složení: Miloš Pejchal, David Hora, Magda Myšková, Aleš Kurz, Lenka
Tomsová. Jednoho z uchazečů výběrová komise nedoporučila, druhá uchazečka VŘ vzdala. Komise
doporučila správní radě Ing. Evu Voženílkovou pro obsazení pozice ředitelky a Jitku Vynšovou, DiS.,
pro obsazení pozice vedoucí projektů. Jitka Vynšová nastoupila 1. 8. 2007 na dobu určitou (do 30. 4.
2008) na 0,5 úvazku.
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. SZKT oslovila tři velké distributory, z nichž KOSMAS s.r.o. vzal knihu do distribuce)
- 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).
Správní rada začala shromažďovat podklady pro sestavení takového dokumentu, využila při tom
názory a připomínky členů SZKT aktivně zapojených do práce sekcí (SPOD-ISA a SZKA-IFLA) a do
přípravy časopisu. Dílčím výsledkem práce na podkladech byla formulace „programové kostry“
činnosti SZKT a identifikace cílových skupin.
Katalyzátorem postupně vznikajícího strategického plánu byla 2. výzva k podání žádostí o blokový
grant Nadace rozvoje občanské společnosti Finančních mechanismů EHP a Norska. SZKT podala
žádost o grant ve výši 98 000 € na projekt zaměřený na vytvoření informačního portálu určeného
správcům zeleně v sídlech a využívajícího odborný potenciál členů SZKT a dalších odborníků
(prostřednictvím sítě konzultantů). Diskuse o něm se členy SZKT a vznik konečné podoby
strategického plánu SZKT je úkolem pro rok 2008.
- ve stabilizaci personálního obsazení kanceláře SZKT
SR stojí v dalším roce svého působení před úkolem obsadit od 1. května 2008 pozici vedoucího
projektů a výhledově také pozici ředitele SZKT. Nový člověk na této pozici by měl přinést nové
myšlenky, nadšení i nové metody ve prospěch strategického rozvoje Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, která při zachování svého poslání musí reagovat na obecný společenský
vývoj, měnící se podmínky trhu, případně na vznik nových subjektů (nebo transformaci stávajících)
s obdobným zaměřením.
Bude-li SZKT přidělen grant NROS, bude třeba na realizaci projektu přijmout dalšího pracovníka
(mzdové náklady jsou součástí grantu).
3) jednání s organizacemi a institucemi na zajištění projektů SZKT
Ministerstvo pro místní rozvoj – do odvolání bude hradit roční vložné do soutěže Entente Florale
Europe 2100 €
Ministerstvo životního prostředí – dosud se nepodařilo podepsat dohodu o rámcové spolupráci
mezi MŽP a SZKT, mimo jiné z důvodů častých změn struktury MŽP a omezování rozpočtu MŽP.
Spolek pro obnovu venkova - do odvolání bude ročně přispívat částkou 30 000 Kč na aktivity
spojené se soutěží zelená stuha české republiky a Entente Florale Europe
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. – v rámci širšího
výzkumného záměru implementace Evropské úmluvy o krajině jsou cestovní náklady Ing. Petra
Šiřiny, který je pracovníkem VÚKOZ a zároveň členem mezinárodní poroty Entente Florale hrazeny
z VÚKOZ. MŽP pak prostřednictvím VÚKOZ vysílá zástupce do poroty soutěže Zelená stuha České
republiky, jehož cestovní náklady také hradí.
Ministerstvo kultury - při jednání s náměstkem ministra kultury a ředitelkou odboru památkové
péče SZKT prezentovala soutěž Entente Florale Europe a zaznamenala zájem o ni. podmínkou pro
získání významnější podpory (zejména finanční), je vyřešení otázky nominace města formou soutěže
– např. ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, resp. Sdružením historických sídel Čech, Moravy
a Slezska.
Národní památkový ústav – v rámci spolupráce NPÚ hradí část cestovních nákladů druhé členky
mezinárodní poroty Entente Florale Ing. Inky Truxové.
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU – SZKT, resp. její sekce péče o dřeviny, obdržela nabídku
děkana LDF MZLU doc. Horáčka na úzkou spolupráci při pořádání konference Strom pro život – život
pro strom, a to zejména formou 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.
II. ČINNOST SZKT ZAMĚŘENÁ VNĚ SPOLEČNOSTI
VESNICE ROKU V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
V roce 2007 proběhl 13. ročník soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova, kterou vyhlašují
Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj.
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:
Ing. Nataša Bartlová (Jihočeský kraj)
Ing. Petr Veselovský (Pardubický kraj)
Ing. Ivo Erben (Jihomoravský kraj)
Bc. Zuzana Přenosilová (Plzeňský kraj)
Ing. Milena Nováková (Karlovarský kraj)
Ing. Václava Čermáková (Středočeský kraj)
Jan Lonc, DiS. (Královéhradecký kraj)
Ing. Iva Větrovcová (Ústecký kraj)
Ing. Monika Šilarová (Liberecký kraj)
Ing. Marta Gerthnerová (kraj Vysočina)
Ing. Iva Škrovová (Moravskoslezský kraj)
Ing. Jana Koldová (Zlínský kraj)
Ing. Jaroslav Brzák (Olomoucký kraj)

Soutěže Vesnice roku se v roce 2007 zúčastnilo 266 obcí ve 13 krajích. Počet obcí přihlášených do
soutěže v jednotlivých krajích výrazně kolísá. Nejméně obcí bylo - jako již tradičně - přihlášeno
v Moravskoslezském kraji (5 vesnic), nejvíce vesnic pak bylo hodnoceno ve Středočeském kraji (50
vesnic). Z důvodů, které jsou dány pravidly soutěže Vesnice roku, byla v roce 2007 udělena Zelená
stuha pouze v 9 krajích.
Jihočeský kraj - Horosedly
Pardubický kraj - Újezdec
Jihomoravský kraj - Tvarožná Lhota
Středočeský kraj - Veliš
Královéhradecký kraj - Česká Čermná
Kraj Vysočina - Veselý Žďár
Olomoucký kraj - Přáslavice
Zlínský kraj - Nedachlebice
Zelená stuha neudělena - Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj
VYHODNOCENÍ ZELENÉ STUHY ČESKÉ REPUBLIKY 2007
Celostátní vyhodnocení obcí, které byly oceněny v krajských kolech Zelenou stuhou, probíhá od roku
2000 a organizuje ho SZKT. Tato soutěž se stala podkladem pro nominaci vesnice do evropské
soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Podporu této soutěži projevilo Ministerstvo
životního prostředí, někdejší ministr ŽP Libor Ambrozek udělil této soutěži svou záštitu.
V současné době probíhají jednání se zástupci MŽP o formě spolupráce MŽP na této soutěži.
Celostátní porota pracovala v složení Ing. Jaroslav Brzák (předseda), Ing. Radmila Fingerová, Aleš
Kurz a Ing. Tereza Hrubá (zástupce MŽP z VÚKOZ). Hodnoceno bylo celkem 9 obcí ve dnech 10.–
12. září 2007.
Zelenou stuhu České republiky získala obec Tvarožná Lhota (JM kraj)
Pořadí:
1. TVAROŽNÁ LHOTA (JM kraj) za příkladný přístup obce k ekologii, ochraně přírody a krajiny
a za úsilí při výsadbě krajinné zeleně. Obec byla nominována do
soutěže Entente Florale Europe 2008 v kategorii vesnic.
2. ZAHRÁDKY (LB kraj)
za příkladnou péči o výjimečné přírodní a historické dědictví
v obci a krajině
3. ÚJEZDEC (PA kraj)
za příkladnou péči o vzhled veřejných prostranství obce a obnovu
tradičního obrazu vesnice
Čestné uznání komise udělila obcím
obci ČESKÁ ČERMNÁ (okres Náchod, Královéhradecký kraj) za příkladnou péči o zeleň a veřejná
prostranství v zastavěném území venkovské obce
obci HOROSEDLY (okres Písek, Jihočeský kraj) za příkladnou péči o zeleň a veřejná prostranství
v zastavěném území venkovské obce
obci NEDACHLEBICE (okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj) za úsilí při výsadbě tradičních odrůd
ovocných stromů a za obnovu rybníků v krajině
obci PŘÁSLAVICE (okres Olomouc, Olomoucký kraj) za výsadbu alejí v zemědělské kulturní krajině
a zapojení veřejnosti do aktivit obce
obci VELIŠ (okres Benešov, Středočeský kraj) za příkladný a profesionální přístup k problematice
obnovy zeleně v obci a krajině
obci VESELÝ ŽĎÁR (okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina) za výsadby krajinné zeleně a zapojení
mládeže do péče o veřejnou zeleň
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 a všem vesnicím, které
získaly Fulínovu cenu za květinovou výzdobu, zasílá jeden rok časopis Zahrada-park-krajina.
ENTENTE FLORALE EUROPE 2007/2008
V roce 2007 se SZKT stala řádným členem A.E.F.P. (organizace pořádající soutěž Entente Florale).
Do soutěže nominovala vesnici ZÁLŠÍ (okres Tábor), vítěze Zelené stuhy České republiky 2006 a ve
spolupráci s Jihočeským krajem a na základě konzultace s hejtmane RNDr. Janem Zahradníkem,
město TÁBOR. Město TÁBOR si ze soutěže odneslo stříbrnou medaili, obec ZÁLŠÍ pak získala
bronzovou medaili, získala navíc zvláštní cenu mezinárodní poroty za zachování
architektonického dědictví a udržování lidových tradic. Při hodnocení, které probíhalo ve
čtyřech okruzích, se v mezinárodní porotě vystřídali Ing. Inka Truxová a Ing. Petr Šiřina. Petr Šiřina
zároveň zastupuje SZKT ve výboru A.E.F.P.
Soutěž Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla je v České republice organizována pod
záštitou ministra životního prostředí a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (hradí roční
poplatek do soutěže 2 000 €), Spolkem pro obnovu venkova (přispívá SZKT částkou 30 000 Kč), od
roku 2007 SZKT významně spolupracuje s VÚKOZ Průhonice (hradí náklady spojené s cestou

porotce Petra Šiřiny v rámci projektu MŽP - implementace Evropské úmluvy o krajině).
Slavnostní předání cen (Zelené stuhy ČR, čestných uznání a ocenění za reprezentaci v soutěži
Entente Florale 2007) proběhlo 7. listopadu 2007 opět ve velkém sále Senátu ČR za přítomnosti
senátorky Václavy Domšové, předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, Milana Půčka,
náměstka ministra pro místní rozvoj, Petra Kučery, děkana ZF MZLU, Ivo Tábora, ředitele VÚKOZ,
Martiny Páskové, zástupkyně Ministerstva životního prostředí, Lutze Wetzlara, tajemníka soutěže
Entente Florale a Miloše Pejchala, předsedy SZKT. Pozvání do Senátu přijal také hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, který vyjádřil svou podporu jak soutěži, tak oběma
soutěžícím sídlům a přislíbil také finanční pomoc.
Českou republiku budou v roce 2008 reprezentovat obec TVAROŽNÁ LHOTA (vítěz Celostátní
zelené stuhy 2007) a město KYJOV. Vzhledem k tomu, že v ČR neexistuje „zelená soutěž“ měst,
není nominace města do EFE jednoduchá. Významným způsobem při nominaci pomáhá vždy
příslušný krajský úřad. Jsme si vědomi toho, že postupně by – s předpokládanou rostoucí
popularitou soutěže – mohl být tento způsob nominace zpochybňován.
Proto správní rada chce využít kontaktů se Svazem měst a obcí ČR (komorou měst) a pokusit se
společně ustanovit soutěž měst vztahující se k zeleni.
ČLENSTVÍ SZKT
SZKT je v České republice
- členem Asociace zahradnických společenstev (od r. 2002)
AZS vznikla v roce 2002 v souvislosti s českou účastí na výstavě FLORIADE v Nizozemí, bohužel se
nepodařilo tuto asociaci uvést do živého aktivního stavu, prozatím přetrvává v podobě „spícího
brouka“ a nebyly ani stanoveny členské příspěvky.
- členem Klubu ICN (od r. 2005)
Klub ICN sdružuje české neziskové organizace, členství umožňuje čerpání slev na seminářích
zlepšujících činnost neziskovek, možnost prezentovat se na webovém portálu www.neziskovky.cz
a využívat některých bezplatných služeb (např. burza práce v neziskovém sektoru)
- přidruženým členem Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska (od r. 2007)
SZKT chce využít přidruženého členství zejména pro propagaci oboru a odbornosti v rámci akcí
Svazu, konkrétní forma spolupráce (např. uspořádání odborných seminářů pro členy Svazu) bude
navazovat na zpracování strategického plánu SZKT.
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 státu Evropy i na mezinárodní úrovni.
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 (nejvyšší kvalifikační předpoklad pro uplatnění ZAKA na trhu
práce) 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.
III. AKCE SZKT V ROCE 2007
SZKT uspořádala od minulé Valné hromady následující akce:
CERTIFIKACE EUROPEAN TREE WORKER - EVROPSKÝ ARBORISTA, MĚLNÍK, 24. – 25. 5. 2007
Sekce péče o dřeviny-ISA uspořádala další kolo certifikace. K certifikační zkoušce, která je
dozorována zástupcem European Arboricultural Council (EAC - Evropská arboristická rada) se
přihlásili 4 adepti, o prodloužení certifikátu (recertifikace na další tři roky) požádalo 12 arboristů.
V současné době má v České republice platný certifikát 30 „Evropských arboristů“, jejich seznam je
možné najít na www.arboristika.cz nebo na www.eac-arboriculture.com. Koordinátorem certifikace
je Josef Grábner, DiS. Další certifikační zkouška je plánována na květen 2008.

EXKURZE „BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÉ PRAŽSKÉ ZAHRADY“, 1. 6. 2007
O exkurzi byl jako každoročně velký zájem, bohužel nemohli být ani uspokojeni všichni zájemci.
Navštívené zahrady: zahrada kláštera kapucínů na Hradčanech, zahrada kláštera premonstrátů na
Strahově, Zahrada Černínského paláce (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), zahrada Vratislavského
paláce a zahrada Velkopřevorského řádu Maltézských rytířů
Garant: Bc. Zuzana Přenosilová, průvodce: Ing. Inka Truxová
EXKURZE „SOUČASNÁ ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA “, 8. 6. 2007
Garant: Bc. Zuzana Přenosilová, průvodci: Ing. Anna Salingerová a Ing. Radka Šimková, Aleš Kurz,
Ing. Jiří Finger. Exkurze byla v podstatě obdobou exkurze předcházející, jejím cílem byly také „běžně
nepřístupné“ současné realizace v Praze. Exkurze zavedla účastníky do exteriérů a interiérů The
Bussiness Technology Park Prague-Chodov, na střešní zahrady BB Centra Praha-Brumlovka, do
exteriérů a interiérů budovy River City Prague-Karlín, do hotelu Hotelu Hilton a na střešní zahrady
Obchodního centra Nový Smíchov.
SEMINÁŘ „TEORIE A PRAXE OCHRANY DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI“, PRAHA, 7. 6. 2007
Seminář uspořádala SZKT ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 3.
Lektoři: Ing. František Smýkal, David Hora, DiS.
počet účastníků: 41
6. NÁRODNÍ ARBORISTICKÁ KONFERENCE STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO STROM S TÉMATEM „VĚK
STROMŮ“, BRNO, 22. – 24. SRPNA 2007
Konference se konala pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky,ve spolupráci s Lesnickou
a dřevařskou fakultou MZLU Brno, Veřejnou zelení města Brna a Nadací Partnerství. Součástí
konference byly přednášky českých i zahraničních odborníků (Ted Green, Jill Buttler a Donald Rodger
z Velké Británie), blok přednášek pro veřejnost „Povídání o starých stromech“, výstava fotografií
starých stromů Jaroslava Michálka a závěrečná exkurze za starými stromy jižní Moravy. Významným
hostem konference byl prezident mezinárodní arboristické organizace ISA Lauren Lanphear, který
předal českému chapteru ISA (SPOD) cenu za nejvyšší meziroční nárůst členů ISA. Ke konferenci
vyšel sborník přednášek.
Konference se zúčastnilo 200 účastníků.
7. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE STROMOLEZENÍ, BRNO – PARK LUŽÁNKY, 22. 8. 2007
Mistrovství ČR ve stromolezení je tradiční doprovodnou akcí arboristické konference. Konalo se za
výrazné podpory a pomoci Veřejné zeleně města Brna v brněnském parku Lužánky. V letošním roce
se přihlásilo 15 závodníků a 3 závodnice. Závody přitáhly pozornost mnoha diváků, informace
o jejich konání proběhla v regionálních médiích, zejména v rádiích.
SZKT si velice váží zájmu firem, které se během závodů i celé arboristické konference prezentovaly
a napomohly tak bezproblémovému průběhu.
Výsledky:
Kategorie muži:
Jiří Kořínek, DiS. – mistr ČR 2007 ve stromolezení
Tomáš Gut
Tomáš Hupač
Kategorie ženy:
Alžběta Malotínová
Alena Klimešová
Renata Hrubá, DiS.
ZÁMECKÉ PARKY ZNÁMÉ I MÉNĚ ZNÁMÉ A PAMÁTNÉ STROMY JIŽNÍ MORAVY, 3. – 5. 10. 2007
SZKT uspořádala tuto exkurzi ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, odbornými pracovišti
v Brně a Kroměříži. Exkurzi vedly Ing. Dagmar Fetterová a Ing. Lenka Křesadlová, zavedly účastníky
především do objektů ve správě NPÚ Brno a Kroměříž – Květná a Podzámecká zahrada v Kroměříži,
zámecký park v Holešově, Svatý Hostýn, zámecký park ve Vizovicích, zámecký park v Kvasicích,
památný sekvojovec v Břestku u Chabaně, zámecký park v Buchlovicích, barokní hřbitov a zámecký
park a zámek ve Střílkách, zámecká zahrada v Bučovicích, klášter Porta Coeli v Předklášteří
u Tišnova a hrad a zahrady na hradě Pernštejně.
Počet účastníků: 27
SEMINÁŘ „PÉČE O STROMY V URBANIZOVANÉ KRAJINĚ“ , ÚSTÍ NAD LABEM, 12. 11. 2007
Tento seminář připravila sekce péče o dřeviny-ISA „na klíč“. Nabídka jednodenního semináře, který
je určen především pro starosty malých obcí a pro pracovníky odpovědné za správu zeleně zejména
ve vesnicích a malých městech, byla rozeslána všem krajským úřadům. Prvním zájemcem
o uspořádání tohoto semináře byl Ústecký kraj. Účastníci obdrželi instruktážní plakáty Výsadba
stromů a tištěné materiály.
Počet účastníků: 45 (zástupci obcí v regionu), Lektoři: David Hora a Ladislav Kejha

ÚČAST NA VÝSTAVĚ ZELENÉ MĚSTO 2007 V RÁMCI SOUBORU VÝSTAV FOR CITY, PRAHA, 13. – 15. 11.
2007
SZKT v roce 2007 opět spolupracovala s pořadateli výstavy ZELENÉ MĚSTO v rámci souboru výstav
FOR CITY na výstavišti v Praze–Letňanech a prezentovala se v rámci této výstavy. Spolupracovala
při přípravě semináře Zeleň ve veřejném prostoru pro zástupce měst a vesnic 15. 11. 2007.
DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY SE SEMINÁŘEM „PROSTOR PRO LIDI“ , LUHAČOVICE
28. – 30. 11. 2007
Pro téma Prostor pro lidi přednášející oslovil kolega Ing. Zdenek Sendler. Dny zahradní a krajinářské
tvorby se konaly pod záštitou starosty města Luhačovic PhDr. Františka Hubáčka. V roce 2007 došlo
ke změněn schématu přednášek ve smyslu „všechno pro všechny“, eliminovaly se paralelně
probíhající bloky přednášek, což účastníci uvítali. SZKT vydala k semináři tiskovou zprávu, na niž
reagoval Český rozhlas Brno, v den konání semináře běžel rozhovor se Zdenkem Sendlerem.
K semináři vyšel sborník přednášek.
počet účastníků: 400
počet prezentujících se firem: 39
ÚČAST NA VÝSTAVĚ FOR GARDEN 2008 V RÁMCI SOUBORU VÝSTAV FOR FAMILY, PRAHA, 6. – 9. 3.
2008
SZKT byla oslovena pořadatelem veletrhu ABF, a.s., (manažerkou výstavy FOR GARDEN) a vyzvána
ke spolupráci na 2. ročníku výstavy FOR GARDEN. Na základě dohodě o vzájemné spolupráci SZKT
spolupracovala při propagaci výstavy (umístění banneru na www.szkt.cz, distribuce pozvánek,
inzerce v ZPK, spolupráce na programu semináře Trendy při tvorbě zahrad) a prezentovala se na
výstavě.
SZKT spolupracovala s dalšími organizacemi na následujících akcích:
- Flora Olomouc, a.s., požádala SZKT o spolupráci při uspořádání semináře "ZELEŇ
VENKOVSKÝCH SÍDEL" při příležitosti výstavy FLORA PROFI 2007, Olomouc, 5. června 2007
(přednáška Ing. Radmily Fingerové, Ing. Jaroslav Brzáka)
- ZO ČSOP Zvoneček z Mníšku pod Brdy uspořádal ve spolupráci se SZKT seminář
Problematika satelitních městeček a čtvrtí, 17. května 2007, Mníšek pod Brdy
Z akcí, které SZKT uspořádat chtěla, ale které se bohužel pro malý zájem neuskutečnily:
- zahraniční zájezd s odborným programem do Nizozemí
- dendrologická exkurze "ZÁMECKÝ PARK SYCHROV"
- dílna "PALOUKY A STUDÁNKY - díla v krajině Křtinska"
IV. ČINNOST SEKCÍ SPOLEČNOSTI
SEKCE PÉČE O DŘEVINY
Při příležitosti konference Strom pro život – život pro strom uspořádala rada sekce
Shromáždění členů sekce, na kterém zvolila radu sekce na další období v složení:
Ladislav Kejha (předseda), David Hora, DiS. (spolupráce s ISA), Josef Grábner, DiS. (spolupráce
s EAC), Jan Svárovský, DiS., Alena Klimešová, DiS., Jiří Kořínek, DiS. (zástupce sekce v SR), Ingrid
Kochová, DiS., Ing. Jaroslav Kolařík, PhD., Ing. Ivo Peřina,
V roce 2007 uspořádala sekce péče o dřeviny tyto akce:
- 7. mistrovství ČR ve stromolezení (22. srpna 2007, Brno – Lužánky)
- 6. národní arboristická konference Strom pro život – život pro strom „Věk stromů“
(23. – 24. srpna 2007, Brno)
- Certifikace Evropský arborista (23. května 2007, Mělník)
- vydání plakátu Zásady výsadby stromů
- vydání česko anglického a anglicko – českého arboristického slovníku
Sekce v roce 2007 spolupracovala s Nadací Partnerství při akci Den stromů v Lužánkách.
SEKCE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ARCHITEKTŮ
rada sekce (zvolená 14. února 2008):
Ing. Magdaléna Myšková-Kaščáková (předsedkyně), Ing. Igor Kyselka (delegát IFLA, kontakt
s mezinárodními organizacemi), Ing. Radmila Fingerová
Dne 14.února 2008 proběhlo shromáždění členů sekce ZKA-IFLA. Hlavním předmětem jednání bylo
stanovení směrů další činnosti a hledání způsobů existence sekce i z důvodu snižování zájmu o práci
v sekci z okruhu „starších členů“ a naopak zvyšující zájem ze strany „mladších“ kolegů. Práce na
hledání způsobu existence nadále pokračuje. Dne 14.3.2008 se koná další jednání sekce ZKA
Základním programem nadále zůstává otázka autorských práv, rozsah působnosti autorizovaných
architektů, otázka etiky apod.

V. EDIČNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI
ČASOPIS ZAHRADA-PARK-KRAJINA
Redakční rada časopisu v roce 2007:
Ing. Helena Finstrlová (předsedkyně)
Ing. Václava Čermáková
Ing. Přemysl Krejčiřík
Aleš Kurz

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Magdaléna Myšková Kaščáková
Susanne Spurná
Petr Velička
Eliška Zimová

Vedoucí redaktor: do června 2007 Ing. arch. Zdeněk Černý, od června 2007 Ing. Eva
Voženílková.
Rok 2007 byl pro časopis Zahrada-park-krajina velmi nepříznivý. Z důvodu velkého časového
zaneprázdnění se po vydání posledního čísla z ročníku 2006 (vyšlo v červnu 2007) vzdal funkce
vedoucího redaktora časopisu Ing. arch. Zdeněk Černý. Správní rada jmenovala vedoucí redaktorkou
časopisu Ing. Evu Voženílkovou. V roce 2007 vyšlo pouze jedno číslo z předpokládaných šesti čísel,
druhé číslo vyšlo v březnu 2008.
Jak byli čtenáři časopisu informováni v časopisu, SZKT chce vydat ještě dvě dvojčísla z ročníku 2007
a v roce 2008 vydat čtyři řádná čísla časopisu
Ročník 2007 časopisu je rozesílá v počtu 984 výtisků časopisu na 910 adres, z toho 567 členům,
280 ostatním předplatitelům, 59 zdarma rozesílaných výtisků (povinné a reprezentační výtisky,
oceněným obcí zelená stuha a Fulínova cena) a 78 slovenským odběratelům.
Vydání jednoho čísla časopisu v nákladu 1 500 ks v současné době představuje náklady cca 125 000
Kč (tisk 65 000 Kč, grafika 16 000 Kč, autorské honoráře 23 500 Kč, překlady 3 000 Kč, jazyková
korektura 6 000 Kč, distribuce 7 500 Kč). Jsou kryty jednak z podílu členských příspěvků, jednak
z inzerce (průměrně 50 000 Kč na číslo, zájem inzerentů však klesá), někdy i z dalších zdrojů (např.
5/2006 grant 30 000 Kč Nadace Partnerství). Redakční příprava časopisu spojená s akvizicí inzerce
je časově náročná a jedná se v podstatě o jeden celý úvazek. Bohužel současná ekonomická situace
SZKT nedovoluje angažovat dalšího pracovníka.
V roce 2007 by časopis Zahrada-park-krajina vyškrtnut Radou vlády pro vědu a výzkum (společně
s dalšími asi 800 tituly) vyškrtnut ze seznamu „neimpaktovaných recenzovaných odborných
časopisů“, na základě kterého jsou bodově hodnoceny příspěvky vědeckých a výzkumných
pracovníků. Snahou SZKT je splnit podmínky pro opětovné zařazení časopisu na tento seznam, což
předpokládá především zavést a realizovat recenzní řízení.
V roce 2007, jak už bylo uvedeno, SZKT vydala:
- plakát Zásady výsadby stromů
- arboristický slovník
VI. ŹÁDOSTI O GRANTY
V roce 2007 podala SZKT následující žádosti o granty:
1) Česká centra
Projekt: Česká účast v soutěžním programu Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla
(200 000 Kč) – zamítnuto
2) Magistrát hlavního města Prahy
Projekt: vydání plakátu Péče o staré stromy v urbanizovaném prostředí (80 000 Kč) – dosud
nerozhodnuto, rozhodnutí odloženo
Projekt: jednodenní školení „Péče o stromy rostoucí v urbanizovaném prostředí“ (30 000 Kč) –
dosud nerozhodnuto, rozhodnutí odloženo
3) Nadace Auxilia
Projekt v rámci grantové výzvy Propagace NNO a jejích aktivit: Nová tvář webových stránek
SZKT (20 000 Kč) - zamítnuto
4) Nadace Sophia
Projekt: vydání sborníku ze semináře Dny zahradní a krajinářské tvorby „Prostor pro lidi“
(20 000 Kč) – zamítnuto
5) Blokový grant NROS z Finančních mechanismů EHP a Norska (priorita 3. Ochrana
životního prostředí)
Projekt: Zelené obce – zdroj informací pro zlepšení životního prostředí v sídlech
(98 000 €) – dosud nerozhodnuto, rozhodnutí očekáváme v dubnu.
V Praze 14. března 2008
Eva Voženílková

