
SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁ ŘSKOU TVORBU, ob čanské sdružení 
 

ZPRÁVA O Č INNOSTI ZA ROK 2008 
 

Přehled o členské základně v roce 2008 (k datu 31. 12. 2008) 
 

počet členů celkem 481 (2007 – 516)  
z toho  řádných (platících) 327  (2007 – 332)  
 mimořádných (platících) 87 (2007 – 106)  
 čestných 12   
 právnických osob 55 (2007 – 53)  
V rámci členství právnických osob je registrováno 133 osob. 
Seznam členů SZKT je zveřejněn na webové stránce www.szkt.cz  
V roce 2008 se ke členství v SZKT nově přihlásily 3 firmy a 27 individuálních členů 
(fyzických osob), z toho 13 řádných a 14 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. 
Ing. Jaroslav Šubr  
Prof. Ing. Bohdan Wagner, CSc. 
Ing. Václav Weinfurter (�) in memoriam

 
I. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI  
 

Správní rada Společnosti pracovala ve složení: 
předseda: Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.   
místopředseda: Ing. Ivan Staňa  
členové:  David Hora, DiS. 
  Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková 
  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 14. 3. 2008 sešla 7x v roce 2008, 2x 
v roce 2009, celkem tedy od uplynulé Valné hromady 9x.  
Na svých zasedáních se vedle běžných provozních záležitostí SZKT a odbornou stránkou seminářů, 
zejména Dnů zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích, zabývala především následujícími 
otázkami a úkoly: 
 

1) tvorba Strategického plánu SZKT 
Správní rada ustanovila pracovní skupinu pro vytvoření Strategického plánu SZKT vedenou členem 
SR Davidem Horou. V pracovní skupině dále pracovali Aleš Kurz, Magda Myšková Kaščáková, Petr 
Šiřina a Eva Voženílková. Všem členům skupiny a zejména Davidovi Horovi za jeho iniciativu, patří 
poděkování Správní rady.  

 

2) stabilizace personálního obsazení kanceláře SZKT 
Jitka Vynšová, která nastoupila na 0,5 úvazku 1. 8. 2007 na dobu určitou, ukončila pracovní poměr 
30. 4. 2008 podle dohody. Na pozici vedoucího projektů bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se 
přihlásilo 5 uchazeček. Správní rada nakonec uzavřela pracovní smlouvu na plný úvazek s jednou 
z nich, Světlanou Vávrovou, DiS. Je absolventkou VOŠZa Mělník. 

 

3) reakcemi na podněty různých subjektů 
- Správní rada obdržela prostřednictvím jedné advokátní kanceláře nabídku utajeného zájemce o 

převzetí vydávání časopisu Zahrada-park-krajina. Protože tato nabídka byla velice nekonkrétní, 
SR písemně odpověděla v tom smyslu, že bude ráda jednat o podmínkách spolupráce, ovšem 
otevřeně, s konkrétním partnerem. Na tuto odpověď již advokátní kancelář nereagovala. 

- SZKT byla oslovena předsedou představenstva společnosti Bushman, a.s., s nabídkou na 
spolupráci na reklamním projektu skupiny firem, který by znamenal realizaci reklamy investicí 



do výsadeb zeleně. Na několika schůzkách jsme začali uvažovat o konkrétních formách 
spolupráce (SZKT jako zdroj odborných informací a odborné supervize), v současnosti však 
firma rozvoj tohoto projektu pozastavila. 

- Členství SZKT v Asociace zahradnických společenstev (SZKT v roce 2002 podepsala 
zakládací listinu) jak se ukázalo, nebylo nikdy platné, a to proto, že Asociace nebyla řádně 
registrována u MV ČR a neměla nikdy právní subjektivitu. V roce 2008 myšlenku Asociace 
oživilo Sdružení zahradních center, Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů ČR a Asociaci 
registrovali. SZKT byla tajemníkem Asociace Ing. Dusbabou vyzvána, aby se stala řádným 
členem Asociace. SR tuto nabídku zvážila a prozatím nepovažuje členství v asociaci za 
dostatečně užitečné pro členy SZKT.  

 

4) 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 €. 
 

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 
 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – komunikace s MŽP, resp. s odborem péče o krajinu 
se v uplynulém roce výrazně zlepšila. Ze strany SZKT byla snaha především vysvětlit organizační 
návaznost soutěží Vesnice roku, v rámci které je udělováno ocenění Zelená stuha v krajských kolech 
soutěže, celostátní soutěže Zelená stuha a Entente Florale Europe. Situaci napomohlo společné 
vyhlášení celostátní Zelené a Oranžové stuhy v listopadu 2008. MŽP se přihlásilo ke garanci Zelené 
stuhy a snaží se stabilizovat svou úlohu garanta ocenění. MŽP respektuje úlohu SZKT v těchto 
soutěžích a našlo možnost financování organizace soutěží prostřednictvím VÚKOZ Průhonice. SZKT 
předložila rozpočet celostátní Zelené stuhy a Entente Florale, který byl ze strany MŽP akceptován 
jako oprávněný. V současné době se připravuje trojstranná dohoda mezi MŽP, VÚKOZ a SZKT.  
SZKT byla v prosinci 2008 přizvána k nominaci českého kandidáta na Cenu Rady Evropy pro krajinu. 
 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ, v.v.i. – 
proběhlo trojstranné jednání MŽP, VÚKOZ a SZKT, na kterém bylo projednáno zapojení do soutěží 
ZS ČR a EFE. VÚKOZ se prostřednictvím svých pověřených zástupců zapojí do procesu tvorby a 
regulace kritérií a využije informace získané v rámci soutěží pro svou výzkumnou a metodickou 
činnost.  
 

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ – krajinářští architekti sdružení v SZKT (sekce KA-IFLA) dala 
v souvislosti s problematikou kulturní krajiny České republiky, zejména se stavem implementace 
Evropské úmluvy o krajině (v návaznosti na petiční akci Dvanáctero kulturní krajiny), impuls 
k jednání o způsobu plánování krajiny.  
 

SENÁT ČR (Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí) – SZKT oslovila 
tento výbor podobně jako předtím ČKA s výzvou k jednání o problematice kulturní krajiny. Získala 
přinejmenším zájem předsedy výboru a nabídku, že Výbor uspořádá v Senátu seminář „Budoucnost 
kulturní krajiny v ČR“, jehož odbornou náplň zajistí SZKT v návaznosti na výsledky pracovních 
seminářů v ČKA. Semináře je naplánován na 30. dubna 2009. 
 

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV – v rámci spolupráce NPÚ hradí část cestovních nákladů druhé 
členky mezinárodní poroty Entente Florale Europe Ing. Inky Truxové. 
 

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MZLU – fakulta potvrdila činy svou roli partnera SZKT, resp. 
SPoD a díky partnerství mohl proběhnout 7. ročník arboristické konference Strom pro život – život 
pro strom na téma Aleje v krajině opět na MZLU Brno. Děkan fakulty doc. Horáček ve spolupráci se 
SZKT svolal jednání u Kulatého stolu o alejích podél komunikací. LDF má i nadále zájem úzce 
spolupracovat se SZKT jako odbornou organizací otevírající prostor oborové diskusi zejména 
v oblasti arboristiky. 
 

NADACE PARTNERSTVÍ – vzhledem k podobnému zaměření programů brněnské Nadace 
Partnerství a SZKT proběhla jednání o možnosti zapojení Nadace do české účasti v soutěži Entente 
Floarle Europe. Nadace souhlasila s tím, aby SZKT oslovila vítěze soutěže město stromů 2008/2009, 
kterým je moravskoslezské město Krnov s nabídkou nominace do soutěže v roce 2009. Tento 
způsob nominace by se do budoucna mohl stát standardním modelem v situaci, kdy neexistuje 
odpovídající soutěž měst, ze které by nominace do evropské soutěže vzešla, a kdy nominace města 
byla doposud výsledkem dohody mezi SZKT a Krajským úřadem kraje, ve kterém je nominována do 
EFE vesnice. 



 

  
IIII..  ČČIINNNNOOSSTT  SSZZKKTT  ZZAAMMĚĚŘŘEENNÁÁ  VVNNĚĚ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  
  

NNOOVVÁÁ  PPOODDOOBBAA  WWEEBBOOVVÉÉ  SSTTRRÁÁNNKKYY  SSZZKKTT  
V posledním čtvrtletí 2008 probíhala příprava nové struktury a podoby webové stránky www.szkt.cz. 
Byla spuštěna 18. prosince 2008 a zaznamenali jsme velmi pozitivní ohlasy.  
 

VVEESSNNIICCEE  RROOKKUU  VV  PPRROOGGRRAAMMUU  OOBBNNOOVVYY  VVEENNKKOOVVAA  
V roce 2008 proběhl 14. ročník soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova, kterou vyhlašují 
Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo 
zemědělství.  
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. Ivo Erben (Jihomoravský kraj) 
Ing. Milena Nováková (Karlovarský kraj) 
Kateřina Sinkoviczová, DiS (Královéhradeckýkraj) 
Ing. Monika Šilarová (Liberecký kraj) 
Ing. Iva Škrovová (Moravskoslezský kraj) 
Ing. Jaroslav Brzák (Olomoucký kraj) 

Ing. Petr Veselovský (Pardubický kraj) 
Ing. Irena Tolarová (Plzeňský kraj) 
Ing. Maxim Turba (Středočeský kraj)  
Ing. Iva Větrovcová (Ústecký kraj) 
Ing. Marta Gerthnerová (kraj Vysočina) 
Ing. Jana Koldová (Zlínský kraj) 
 

 

Soutěže Vesnice roku se v roce 2008 zúčastnilo 309 obcí ve 13 krajích. Počet obcí přihlášených do 
soutěže v jednotlivých krajích výrazně kolísá. Nejméně obcí bylo - jako již tradičně - přihlášeno 
v Moravskoslezském kraji (10 vesnic), nejvíce vesnic pak bylo hodnoceno ve Středočeském kraji (49 
vesnic). V roce 2008 byla udělena Zelená stuha v 12 krajích. 
Jihočeský kraj – Jankov/Holašovice 
Jihomoravský kraj - Nikolčice 
Karlovarský kraj - Krásná 
Královéhradecký kraj – Konecchlumí 
Liberecký kraj – Svijanský Újezd 
Olomoucký kraj - Mořice 

Pardubický kraj – Krásné 
Plzeňský kraj - Hněvnice 
Středočeský kraj - Blažejovice 
Kraj Vysočina – Jiřice 
Ústecký kraj - Chodouny 
Zlínský kraj – Vysoké Pole 

Zelená stuha neudělena v Moravskoslezském kraji 
 

VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  ZZEELLEENNÉÉ  SSTTUUHHYY  ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUUBBLLIIKKYY  22000088    
Celostátní soutěž ZELENÁ STUHA ČR SZKT vyhlašuje od roku 2000. Do soutěže postupují obce 
oceněné Zelenou stuhou v krajských kolech soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova.  
Celostátní porota pracovala v složení Ing. Jaroslav Brzák (předseda), Ing. Radmila Fingerová, Aleš 
Kurz, Ing. Eva Voženílková a Ing. Eva Sojková (zástupce MŽP z VÚKOZ). Hodnoceno bylo celkem 12 
obcí ve dnech 22. – 25. září 2008.  
Zelenou stuhu České republiky získala obec MOŘICE (OL kraj) 
Pořadí: 
1. MOŘICE (JM kraj)  za příkladný a odpovědný vztah k obnově a tvorbě veřejných 

prostranství a k péči o krajinný rámec obce, za soustředěný zájem 
o výchovu mládeže a zapojení veřejnosti do těchto snah. 

Obec byla nominována do soutěže Entente Florale Europe 2009 v kategorii vesnic. 
2. JANKOV (JČ kraj)  za příkladnou a plánovitou péči o výjimečné kulturně- 
 historické dědictví v obci 
3. KRÁSNÉ (PA kraj)  za příkladnou a citlivou péči o vzhled obec a o okolní krajinu 

založenou na principech trvale udržitelného rozvoje. 
Čestné uznání komise udělila obcím 
obci BLAŽEJOVICE (okres Benešov, Středočeský kraj) za úsilí obce v péči o veřejná prostranství 
v obci, zejména o náves s rybníkem  
obci HNĚVNICE (okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj) za výsadbu Aleje smíření, která přispívá ke 
sblížení minulých a současných obyvatel obce 
obci CHODOUNY (okres Litoměřice, Ústecký kraj) za příkladný přístup k obnově návsi 
obci JIŘICE (okres Pelhřimov, Kraj Vysočina) za realizaci systému vodních nádrží v krajině a za 
kvalitní péči o památnou lípu  
obci KRÁSNÁ (okres Cheb, Karlovarský kraj) za úsilí v péči o veřejné plochy zeleně v oblasti nové 
výstavby obytných domů, dětského hřiště a sportoviště 
obci KONECCHLUMÍ (okres Jičín, Královéhradecký kraj) za úsilí věnované obnově a péči o kulturně-
historické dědictví obce  
obci NIKOLČICE (okres Břeclav, Jihomoravský kraj) za příkladné řešení problematiky vodního 
režimu v krajině 



obci SVIJANSKÝ ÚJEZD (okres Liberec, Liberecký kraj) za péči o veřejná prostranství v obci a za 
spolupráci se zemědělským subjektem při revitalizaci krajiny 
obci VYSOKÉ POLE (okres Zlín, Zlínský kraj) za zachování tradičních a identifikaci nových hodnot 
krajiny a jejich využití pro udržitelný rozvoj obce i cestovní ruch  
 

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.  
V současné době probíhají jednání se zástupci MŽP o formě spolupráce MŽP na této soutěži.   
 

EENNTTEENNTTEE  FFLLOORRAALLEE  EEUURROOPPEE  22000077//22000088  
 

SZKT jako řádný člen A.E.F.P. (organizace pořádající soutěž Entente Florale Europe) do soutěže 
nominovala vesnici TVAROŽNÁ LHOTA (okres Hodonín), vítěze Zelené stuhy České republiky 2007 
a ve spolupráci s Jihomoravským krajem a na základě konzultace s hejtmanem Ing. Stanislavem 
Juránkem, město KYJOV. Obě sídla si ze soutěže odnesla stříbrnou medaili. 
Při hodnocení, které probíhalo ve čtyřech okruzích, se v mezinárodní porotě vystřídali Ing. Inka 
Truxová a Ing. Petr Šiřina. Petr Šiřina zároveň zastupoval SZKT ve výboru A.E.F.P. Jednání za ČR se 
dále účastní Ing. Eva Voženílková jako národní koordinátor soutěže. 
 

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 2 100 €), Spolkem pro obnovu venkova (přispívá SZKT částkou 30 000 Kč), 
v roce 2008 výrazně přispěli také Národní památkový ústav a VÚKOZ Průhonice. 
 

Slavnostní předání cen (Zelené stuhy ČR, čestných uznání a ocenění za reprezentaci v soutěži 
Entente Florale 2008) proběhlo 24. listopadu 2008 opět ve velkém sále Senátu ČR. V roce 2008 
proběhlo poprvé toto slavnostní ocenění SPOLEČNĚ s vyhlášením výsledků celostátní ORANŽOVÉ 
STUHY udělované Ministerstvem zemědělství za příkladnou spolupráci obce a zemědělského 
subjektu. Slavnost proběhla k velké spokojenosti všech a ukázala zcela jasně na naprostou logickou 
propojenost obou ocenění v oblasti zemědělství a krajinářství, resp. kulturní venkovské krajině.  
Slavnost proběhla za přítomnosti senátora Jiřího Žáka, místopředsedy Stálé komise Senátu pro 
rozvoj venkova, Ivo Hlaváče, náměstka ministra zemědělství, Milana Půčka, náměstka ministra pro 
místní rozvoj, Eduarda Kavaly, předsedy Spolku pro obnovu venkova, Petra Kučery, děkana ZF 
MZLU, Ivo Tábora, ředitele VÚKOZ, Martiny Páskové, zástupkyně Ministerstva životního prostředí a 
Miloše Pejchala, předsedy SZKT.  
  

Českou republiku budou v roce 2008 reprezentovat obec MOŘICE (vítěz Celostátní Zelené stuhy 
2008) a město KRNOV. Doposud v ČR neexistovala „zelená soutěž“ měst a nominace probíhala vždy 
ve spolupráci s příslušným krajským úřadem. Nominace města na rok 2009 již navázala na soutěž 
MĚSTO STROMŮ, kterou vyhlašuje brněnská Nadace Partnerství a Město Strakonice. SZKT po 
dohodě s Nadací Partnerství oslovilo krnovskou Radnici. Krnov nominaci přijal. Pevně doufáme, že 
jsme položili základ postupu, který bude možné uplatnit i v dalších letech. 
 

ČČLLEENNSSTTVVÍÍ  SSZZKKTT    
 

SZKT je v České republice  
- 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, na 21. dubna 2009 již naplánován seminář 
Zahradní úpravy v historických sídlech Čech, Moravy a Slezska. 
 
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 krajinářské architektury-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. 
 

IIIIII..  AAKKCCEE  SSZZKKTT  VV  RROOCCEE  22000088  
SZKT a její sekce uspořádaly od minulé Valné hromady následující akce: 
 

CERTIFIKACE EUROPEAN TREE WORKER - EVROPSKÝ ARBORISTA, MĚLNÍK, 18. 5. 2008 
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. Sekce se rozhodla pořádat ještě „předcertifikační školení“, které by zájemcům 
umožnilo zlepšit svou přípravu na certifikační zkoušku a zvýšit pravděpodobnost jejího úspěšného 
složení. 
Partnerem certifikace v ČR se na základě smlouvy o spolupráci stala Vyšší odborná zahradnická 
škola v Mělníku, která poskytuje prostorové zázemí – učebnu a zejména stromy v parku na 
Neuberku pro praktické části zkoušky. 
  

SEMINÁŘ „TRVALKY VE VEŘEJNÉ ZELENI“, PRAHA 29. 5. 2008 
Seminář pořádala nizozemská organizace Plant Publicity Holland zastopuená v ČR Ing. Miroslavou 
Paclovou (HORTISERVIS) ve spolupráci se SZKT a FAPPZ ČZU v Praze. Akci zaštítila Ellen van de 
Vrugt, zemědělská radová Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. SZKT se ujala role 
organizátora. Na semináři vystoupili zástupci nizozemských a českých pěstitelů trvalek. 
počet účastníků: 160 registrovaných  
 

EXKURZE  „BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÉ PRAŽSKÉ HISTORICKÉ ZAHRADY“,  30. 5. A 12. 9. 2008 
O exkurzi byl jako každoročně velký zájem, podařilo se ale uspokojit všechny zájemce, protože se 
nakonec exkurze konala ve dvou termínech. Velkým (a trochu nečekaným) úspěchem bylo 
především svolení velvyslanectví USA, díky němuž měli účastníci jedinečnou možnost vidět Pražský 
hrad a velkou část Staré Prahy z velmi neobvyklého úhlu pohledu z glorietu na nejvyšším bodě 
zahrady. Navštívené zahrady:  
Zahrada Kramářovy vily, Velká Fürstenberská zahrada, Zahrada Britského velvyslanectví, zahrada 
Českého Červeného kříže a zahrada Schönbornského paláce (velvyslanectví U.S.A.) 
průvodce: Ing. Inka Truxová, Ing. Markéta Pešičková, Ing. arch. Březina 
počet účastníků: 65 
 

EXKURZE  „BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÉ MODERNÍ PRAŽSKÉ ZAHRADY “,  13. 6. A 5. 9. 2008 
Také tato exkurze, o kterou byl velký zájem, měla dvě opakování. Jejím cílem byly „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, a na střešní zahrady Obchodního centra Nový 
Smíchov.   
průvodci: Ing. Anna Salingerová a Ing. Radka Šimková, Aleš Kurz, David Hora, Ing. Jiří Finger.  
počet účastníků: 77 
 

7. NÁRODNÍ ARBORISTICKÁ KONFERENCE STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO STROM S TÉMATEM „ALEJE V 
KRAJINĚ“, BRNO,  17. – 19. 8. 2008 
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 (Philip van Wassenaer z 
Kanady, Erk Brudi z Německa), vědecký blok přednášek v angličtině, blok přednášek pro veřejnost 
„Povídání o alejích“ spojený s výstavou Nadace Partnerství „Stromy a mystika“, exkurze „Aleje 
Lednicko-valtického areálu“ a arboristický workshop vedený švýcarským arboristou Markem 
Bridgem. Ke konferenci vyšel sborník přednášek. 



První den konference proběhlo také jednání u kulatého stolu o alejích, na které byli pozváni zástupci 
resortů (MŽP, MD, MK), organizací a institucí (Pozemkový úřad, AOPK, ŘSD, NPÚ, VÚKOZ, SZKT), 
škol (MZLU, ČZU, VOŠZa Mělník) 
Počet účastníků: 140 
 

8. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE STROMOLEZENÍ, BRNO – PARK ŠPILBERK, 16. 8. 2008 
Mistrovství ČR ve stromolezení je tradiční doprovodnou akcí arboristické konference. Konalo se za 
výrazné podpory a pomoci Veřejné zeleně města Brna v brněnském parku Špilberk. K závodům bylo 
přihlášeno celkem 17. 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, i když 
závody byly ohroženy nepřízní počasí, před začátkem závodů hustě pršelo.  
Výsledky: 
Kategorie muži:  Jiří Kořínek, DiS. – mistr ČR 2008 ve stromolezení  
 Karel David Peřina 
 Roman Šimůnek 
Kategorie ženy:  Alžběta Malotínová, DiS. 
 

ZÁJEZD NA ZAHRADNICKÝ VELETRH GALABAU 2008, NORIMBERK, 18. 9. 2008 
SZKT uspořádala tuto exkurzi i přes původní obavy, že zájezd nebude naplněn. K rozhodnutí přispěla 
nabídka ze strany českého zastoupení veletrhu v ČR, PRO VELETRHY s.r.o. na získání finanční 
podpory autobusového zájezdu. SZKT se díky výraznější propagaci akce a díky finanční podpoře 
podařilo zájezd naplnit a úspěšně realizovat.  
Počet účastníků: 46 
 

ZAHRADY, PARKY A KRAJINA JIŽNÍCH ČECH, 24. – 26. 9. 2008 
SZKT uspořádala tuto exkurzi ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, odborným 
pracovištěm v Českých Budějovicích. Exkurzi vedli Ing. Marie Pavlátová a Ing. Marek Ehrlich, zavedli 
účastníky především do objektů ve správě NPÚ ČB – Nové Hrady (zámecký park, státní hrad), 
klášter Servitů (prohlídka kláštera a kostela sv. Petra a Pavla), park a naučná stezka Terčino údolí, 
státní zámek a hrad Český Krumlov se zahradami, muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu, 
pozdně gotický kostel sv. Máří Magdaleny, Červený Dvůr (zámek a krajinářský park) Zlatá Koruna 
(klášter a zahrady), krajinná památková zóna Římov (poutní areál - křížová cesta v krajině). 
Počet účastníků: 29 
 

13. DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY SE SEMINÁŘEM „ČLOVĚK – TVŮRCE A UŽIVATEL PROSTORU“ , 
LUHAČOVICE, 26. – 28. 11. 2008 
Dny zahradní a krajinářské tvorby se konaly pod záštitou starosty města Luhačovic PhDr. Františka 
Hubáčka. Změna schématu ve smyslu „všechno pro všechny“ se osvědčila. K semináři vyšel sborník 
přednášek. Správní rada velice oceňuje iniciativu Ing. Magdy Myškové Kaščákové, která měla 
zásadní podíl na sestavení odborného programu semináře. 
počet účastníků: 350 
počet prezentujících se firem: 32  
 

PRACOVNÍ SEMINÁŘ „KRAJINA V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ“ , PRAHA, 27. 1. 2009 
Na základě tohoto podnětu se 27. ledna uskutečnil pracovní seminář „Krajina v územním 
plánování“, na který byli pozváni zástupci resortů (MŽP, MMR, MK a MZe), organizací zabývajících 
se krajinou (AOPK, ČKA, NPÚ, Pozemkový úřad, VÚKOZ, SZKT), škol (MZLU, ČZU) a zástupci sídel 
(SPOV, SMO ČR, starostové). Pracovní setkání přineslo první dílčí úspěchy alespoň ve smyslu shody 
na významných překážkách procesu plánování v krajině, mezi které patří zejména resortismus. Další 
jednání je svoláno na středu 8. dubna 2009. 
 

ÚČAST NA VÝSTAVĚ FOR GARDEN 2009 V RÁMCI SOUBORU VÝSTAV FOR FAMILY, PRAHA, 5. – 8. 3. 2009 
SZKT byla oslovena pořadatelem veletrhu ABF, a.s., (manažerkou výstavy FOR GARDEN) a vyzvána 
ke spolupráci na 3. 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 II. – blok prezentací 
„Není malých zahrad“) a prezentovala se na výstavě. SZKT děkuje Ing. Věře Vokálové, Ing. Janě 
Pyškové a Ing. Evě Wagnerové za ochotu, s níž přednášely v bloku SZKT. 
 
SZKT dále spolupracovala na následujících akcích: 
- s Městem Lysá nad Labem na akci Polabské variace „Ve stínu zahrad“ v rámci Dnů evropského 
kulturního dědictví 2008, 13. a 14. 9. 2008, Lysá nad Labem, kam na žádost doporučila přednášející  
 



  
VV..  EEDDIIČČNNÍÍ  ČČIINNNNOOSSTT  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII    
 

ČASOPIS ZAHRADA-PARK-KRAJINA  
Redakční rada časopisu v roce 2008: 
Ing. Helena Finstrlová (předsedkyně) 
Ing. Václava Čermáková  
Ing. arch. Zdeněk Černý 
Ing. Přemysl Krejčiřík  
Aleš Kurz 

Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková 
Alena Klimešová, DiS. 
Ing. Susanne Spurná 
Ing. Petr Velička 
Ing. Eliška Zimová

 

Vedoucí redaktor: Ing. Eva Voženílková, od r. 2009 Mgr. Michal Babor  
Ani rok 2008 nepřinesl výrazné zlepšení situace časopisu, v roce 2008 vyšlo dvojčílso 3-4/2007 a 1 a 
2. číslo ročníku 2008. Teprve koncem roku 2008 SR doporučila rozpustit stávající redakční radu a 
jmenovat novou. Správní rada SZKT upřímně děkuje všem dosavadním členům redakční rady, kteří 
věnovali čas a energii časopisu v uplynulých letech. zejména děkuje kolegyni Ing. Heleně Finstrlové, 
která se vzdala funkce předsedkyně redakční rady hlavně ze zdravotních důvodů. 
Nová redakční rada pracuje v souladu s nově vzniklým vnitřním dokumentem, je dalším významným 
orgánem Szkt a garantuje odbornou úroveň časopisu. Členové RR mají funkční období 3 roky 
s možností opakování.  
SZKT dostala nabídku od Mgr. Michala Babora, dřívějšího dlouholetého šéfredaktora časopisu Dům a 
zahrada, že zajistí redakční práce na vydávání časopisu. SR nabídku přijala a uzavřela smlouvu o 
dílo se společností PRO VOBIS, s.r.o., na vydávání časopisu v roce 2009.  
Ročník 2008 časopisu je rozesílá v počtu 921 výtisků časopisu na 853 adres, včetně 106 
slovenských odběratelů. 
 

Nová redakční rada časopisu v roce 2009: 
Ing. Václav Babka (předseda) 
Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD. (místopředseda)  
Ing. Dana Krňávková 
Ing. Petr Růžička 

Ing. Jiří Slepička 
Ing. Aleš Steiner 
Ing. Eliška Zimová

 

Další ediční počiny: 
Koncem roku 2008 se podařilo získat finanční prostředky na reedici tří doposud vydaných a již 
rozebraných plakátů a plakáty jsou již ZDARMA k dispozici v kanceláři SZKT:  
- Zásady výsadby stromů  
(Zahradní architektura Kurz, s.r.o., Kejha-Suk, zahradnické práce, a PROSTROM Bohemia, s.r.o.) 
- Ochrana stromů při stavební činnosti (SKANSKA, a.s.) 
- Řez stromů  (BAOBAB – péče o zeleň, s.r.o.) 
 

VVII..  ČČIINNNNOOSSTT  SSEEKKCCÍÍ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  
 

SEKCE PÉČE O DŘEVINY 
V roce 2008 uspořádala sekce péče o dřeviny tyto akce: 

- Certifikace Evropský arborista (18. května 2008, Mělník) 
- 8. mistrovství ČR ve stromolezení (17. srpna 2008, Brno – Špilberk) 
- 7. národní arboristická konference Strom pro život – život pro strom „Aleje v 

krajině“ (18. – 19. srpna 2008, Brno) 
- jednání u kulatého stolu o alejích podél komunikací (18. srpna 2008, Brno) 

Další významné aktivity v roce 2008: 
- započaly a probíhají práce na plakátu „Péče o stromy v urbanizovaném prostředí“ 
- čeští závodníci se zúčastnili evropského mistrovství ve stromolezení v Turíně 21. 6. 2008 
- sekce zadala tvorbu loga „českého chapteru ISA“, tedy sekce 

 

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 10. září 2008 proběhlo v Praze další shromáždění členů sekce ZKA-IFLA. Hlavním předmětem 
jednání byla diskuse o členství v sekci, o názvu sekce a o vztahu sekce k problematice budoucnosti 
kulturní krajiny ČR. 
Základním programem nadále zůstává otázka autorských práv, rozsah působnosti autorizovaných 
architektů, otázka etiky apod.  



  
VVII..  ŽŽÁÁDDOOSSTTII  OO  GGRRAANNTTYY    
V roce 2008 podala SZKT následující žádosti o granty: 
1) Nadace české architektury  
Projekt: vydávání časopisu Zahrada-park-krajina v roce 2009 (120 000 Kč) – zamítnuto 
 

V roce 2008 SZKT dostala vyrozumění o výsledcích grantových řízení: 
2) Magistrát hlavního města Prahy  
Projekt: vydání plakátu Péče o staré stromy v urbanizovaném prostředí (80 000 Kč) – potvrzeno 
Projekt: jednodenní školení „Péče o stromy rostoucí v urbanizovaném prostředí“ (30 000 Kč) – 
zamítnuto 
 

3) 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 €) – zamítnuto 
 

4) SZKT byla vyzvána, aby se jako „partner s příspěvkem“ připojila k žádosti o podporu 
projektu Zahradnické fakulty MZLU z Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. 
Smyslem partnerství je zprostředkovat studentům provozní praxi v oboru a usnadnit jim účast na 
odborných akcích, které potenciálně zvyšují jejich konkurenceschopnost na trhu práce.  
Žádost bude podána do konce března 2009. 
 

 
V Praze 20. března 2009      
Eva Voženílková 


