
 

 

KVĚTEN ČERVEN 2020 

„KRIZE? VIZE!“ 
 
11. září 2020, Praha 

6. října 2020, Frýdek-Místek 

30. října 2020, Strakonice 

„Stávající situace neznamená pouze zdravotní riziko, ale 
také riziko odlivu financí z již tak mnohdy podhodnoce-
né péče o zeleň a veřejná prostranství. Dění posledních 
měsíců však také ukázalo, jak moc jsou tyto kvalitní plo-
chy veřejné zeleně potřeba. Pojďme se společně zamys-
let a připravit si argumenty, na čem můžeme uspořit a 
kde naopak šetření není možné. Pojďme jako obor uká-
zat světu naši vizi! Vždyť už dávno víme, jak čelit i mno-
hem větším hrozbám, jako je třeba sucho. Teď přišla 
doba, kdy musíme být slyšet!“ 
 

 Šárka Weberová, odborný garant konference 

Dovolujeme si vás pozvat na netradiční 19. ročník konfe-
rence STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM, tentokrát 
v jednodenním formátu. Formát jsme přizpůsobili sou-
časné situaci s koronavirovou nákazou. Vzhledem 
k neustále se měnícím podmínkám a nemožnosti predik-
ce vývoje situace na podzim jsme se rozhodli upravit kon-
cept konference do jednodenního formátu.  
 

Akce proběhne s menším počtem účastníků a na více 
místech republiky. Tímto chceme eliminovat případné 
vynucené snížení kapacity akce na poslední chvíli. Rozlo-
žením jednodenní konference do více měst vám jdeme 
naproti a snažíme se vše zjednodušit. Časovou dotaci 
přednášek jsme nastavili na nejvyšší možnou míru, aby-
chom vám poskytli maximum informací v omezeném ča-
se. 
 

Program bude ve všech třech lokacích téměř totožný, 
přednášející se budou v případě potřeby alternovat. 

19. STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM | NETRADIČNĚ  
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A na jaká témata a přednášející se můžete těšit? 
 
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. | téma půda a sucho 
Doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. | téma rostliny a sucho 
Ing. Jiří Rozsypálek | srovnání běžné závlahy a závlahy 
pomocí zavlažovacích vaků 
Ing. Tomáš Májek | téma houby rodu Phytophthora  
a jejich reakce na změnu klimatu - hrozba pro naše dřeviny 
Ing. Petr Martinek, Ph.D. | téma změny v chování hmy-
zích škůdců v souvislosti se suchem 
 
 
Další  přednášející a jejich témata představíme v nejbližší 
době a vypíšeme konferenci k přihlašování. 

V současné době grafik zpracovává design úvodní stránky 
webu. Pracuje na konečném doladění a harmonizaci s 
ostatními částmi webu. Pracujeme i na konečné verzi 
textů na úvodní stránce, abychom byli čitelní pro ná-
vštěvníky, kteří nás neznají. Vzhledem k velkému rozptylu 
různých aktivit SZKT, je velmi náročné zpracovat webové 
stránky tak, aby tam každý snadno našel to, co hledá.  

Jednotlivé sekce již připravují novou náplň svých podstrá-
nek. Budeme velmi rádi, pokud náš nový web navštívíte a 
zhodnotíte z hlediska uživatelů, zda se nám dosavadní 
práce daří. Velmi oceníme vaše připomínky a poznatky k 
lepší orientaci a srozumitelnosti. 
 

Kancelář SZKT 

Nové webové stránky SZKT–stále pokračujeme a vylepšujeme 

Aktivity sekce ČAKA 

Přestože karanténa naše aktivity přibrzdila, dokončujeme 
formulování mise a vize naší krajinářské sekce. Opět se 
utvrzujeme v tom, že sepsat několik stručných a výstiž-
ných vět je opravdu velký úkol.  
 

Na Mise a vize naváže další práce – definování krátkodo-
bých a dlouhodobých cílů s určením priorit pro rok 2020. 
Jednou z nich je sepsat aktualizované texty na nový web 
SZKT, promyslet obsah části webu věnovaný ČAKA sekční 
části a spolu s obrazovým doprovodem je předat weba-
řům. Tato práce proběhne na pracovním workshopu 
ČAKA spojeném s Valnou hromadou ve dnech 19.– 20. 6. 

ve Slavonicích. Následně bude zadán překlad textů na 
web do angličtiny.  
 

Kromě toho se věnujeme tématu udržitelnosti a roli kraji-
nářských architektů ve zmírňování vlivů klimatické změ-
ny. Stejně jako ostatní související profese se obáváme 
rizika odklonu vládní politiky od udržitelnosti zejména 
nyní, ve fázi regenerace ekonomiky po epidemii. Podpo-
rujeme naplňování Zelené dohody Evropy, kterou pode-
psala Česká republika začátkem roku, ale nyní se k ní vlá-
da staví rezervovaně a vidí naplňování především 
v energetice (https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_cs).  
 

Pro naše profese sdružené v SZKT jsou důležité přede-
vším strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to 
Fork), která se týká šetrného zemědělství a tím péče o 
venkovskou krajinu a strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 (EU Biodiversity Strategy for 
2030). Strategie je zaměřena na ochranu ohrožených pří-
rodních zdrojů naší planety: nejde jen o ochranu přírody, 
ale i o zadržování vody v krajině včetně měst, podmínek 
pro růst stromů atd.  
 

Z tohoto důvodu jsme navázali aktivní spolupráci 
s Iniciační skupinou pro udržitelnost při ČKA, která se 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_cs


tématům udržitelnosti bude věnovat: spolu s ostatními 
členy se shodujeme, že podmínkou pro udržitelná řeše-
ní je mezioborová spolupráce od úvodních fází jakých-
koli záměrů ve městech i volné krajině. Snažíme se té-
mata prosazovat prostřednictvím médií a přednášek.  
 

Iniciovali jsme schůzku s prezidentem České hospodář-
ské komory (účast Ondřej Feit, Aleš Kurz, Jana Pyšková a 
zakladatel IS Udržitelnost při ČKA Jan Soukup): diskuto-
vali jsme možnost spolupráce s ČHK a možnost prosazo-
vání udržitelných postupů jejím prostřednictvím.  
Kromě aktivit pod střechou plánujeme také na dobu pro 
prázdninách návrat k exkurzím a dalším krajinářským 
programům v rámci SZKT.  

Také doporučujeme všem krajinářům věnovat pozor-
nost připravovaným krajinářským soutěžím: Nejbližší je 
soutěž na obnovu náměstí Jiřího z Lobkovic včetně sou-
visejících uličních prostorů (Praha 3, vyhlášení 15. 6.).  
 

Nesmírně zajímavá bude soutěž na revitalizaci jezera 
Milada u Chabařovic, za pozornost ale stojí i revitalizace 
parku U hradeb podél ulice Horská v Praze 2 i zámecký 
park v Ostravě-Porubě či Jiráskovo náměstí v Kolíně (vše 
30. 6.). https://www.cka.cz/cs/souteze/pripravovane 
 

Jana Pyšková, předsedkyně sekce ČAKA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto vlevo: 
Jana Pyšková, předsedkyně ČAKA a Eva Jeníková, dele-
gátka v IFLA EU  při přípravě výjezdního workshopu  

Zahrada roku 2020 

 

 
Svaz zakládání a údržby zeleně připravuje vyhlášení 
patnáctého ročníku soutěže Zahrada roku, která hledá 
zahrady, na nichž se myšlenkově a názorově potkali 
majitelé se zahradními architekty, jejichž představy 
dokázali úspěšně zhmotnit zahradníci.  

Současná doba obrací pozornost všech lidí od cest dale-
kých k cestám blízkým a nejblíž má každý svou zahradu. 
Snažíme se náš obor propagovat a nejlepším způsobem, 
na které média slyší, jsou právě odborné soutěže.  
 

Chtěli bychom, aby se do Zahrady roku zapojilo co nejví-
ce zahrad, proto vás prosíme, abyste se ohlédli za zahra-
dami, které jste projektovali či realizovali, a požádali 
jejich majitele o souhlas s přihlášením. Porotci nepřichá-
zejí do zahrad hledat chyby či kritizovat. Přicházejí pro-
to, aby svými poznatky a dojmy obohatili odborníky i 
milovníky zahrad, majitele zahrad současných či budou-
cích.  
 

Připomínáme, že v soutěži se uděluje více medailí, takže 
i malé a méně nákladné zahrady mají stejnou šanci jako 
velké a finančně náročné.  
              Jana Šimečková, ředitelka SZUZ 
 
 
Více informací na www.szuz.cz. 
 

pokračování na straně 4 
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https://www.cka.cz/cs/souteze/pripravovane
http://www.szuz.cz


Za SZKT byla do poroty soutěže Zahra-
da roku 2020  nominována Jitka Vág-
nerová, autorizovaná krajinářská ar-
chitektka, členka redakční rady časopi-
su ZPK a moderátorka FB skupiny Za-
hradní architektura.   
 

Důležité termíny: 
Uzávěrka přihlášek: 15. srpna 2020 
Hodnocení přihlášených zahrad odbornou porotou:  
2.– 4. září 2020 
Vyhlášení výsledků soutěže: 
18. září 2020 ve Vile Löw-Beer v Brně 
 

 Stanete se součástí komunity, která hájí zájmy a propaguje  
             význam zeleně ve městech a obcích 

 Sleva až 30% na naše semináře a další  aktivity, včetně ex-
kurzí 

 Členský poplatek pro fyzické osoby činí 1500 Kč ročně,  
             pro firmy nebo města jen 2500 Kč ročně 
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Léto se SZKT 
Na léto jsme připravili oblíbené procházky s fytopatolo-
gem, entomologem i chiropterologem v Praze a v Brně. 
Dále domlouváme s Jiřím Rozsypálkem vycházky zaměře-
né na provozní bezpečnost a vitalitu stromů – opět v Br-
ně a v Praze.  
Na srpen připravujeme především pro správce zeleně 
vycházku do Stromovky s Alicí Dědečkovou a Pavlem 
Wágnerem (výchovné řezy). 
Dny zahradní a krajinářské tvorby 2020 
Program připravujeme společně s odborným garantem 
letošního ročníku Josefem Součkem a předpokládáme, že 
tuto akci již bude možné uskutečnit tak, jak jsme všichni 
zvyklí.  
Standardy AOPK Řez stromů a Výsadba stromů 
Ke konci dubna jsme připomínkovali k probíhající revizi 
standardy AOPK Řez stromů a Výsadba stromů. Připomín-
ky řešila sekce Péče o dřeviny – ISA  po několik dlouhých 
večerů telekonferencí za účasti Pavla Wágnera, Marka 
Žďárského, Luďka Prause a Jiřího Skotnici. K našim připo-
mínkám by se měl vyjádřit autorský tým a poté bychom 
byli rádi, aby proběhla společná schůzka s autory revize a 

bylo možné si navrhované změny vysvětlit a problémy 
prodiskutovat. 
Revize normy k ukládání sítí 
V březnu se uskutečnila meziresortní schůzka MŽP a MPO 
k probíhající revizi normy k ukládání sítí. Za SZKT se 
schůzky zúčastnil David Hora. Na schůzce se podařilo do-
mluvit, že se technická normalizační komise vrátí k pů-
vodnímu předloženému návrhu IPR Praha, který imple-
mentuje stromy a jejich výsadbu do této normy (před tím 
ho smetli nemilosrdně ze stolu). Nyní poslali návrh k při-
pomínkování, nicméně nezapracovali připomínky IPR ce-
lé, respektive to nejzásadnější z nich úplně vyhodili. Takto 
je to pro nás neakceptovatelné.  
Za MŽP k tomu zpracovává připomínky AOPK, konkrétně 
Brigita Neumannová. S ní se domlouváme na společném 
postupu, aby naše stanoviska k návrhu normy byla ve 
stejném duchu, působila jednotně a měla větší váhu a 
šanci na jejich akceptování technokraty z komise.  
Dokument o ochraně stromů  
Na Moravském náměstí v Brně probíhá příprava stromů 
na plánovanou rekonstrukci náměstí. Na začátku května 
se zrealizovalo radiální i plošné odkrývání a následné 
mulčování kořenů, autorem projektu je David Hora. 
S režisérem Ivanem Stříteským, který byl na místě, by-
chom rádi natočili dokument o ochraně stromů ve městě. 
30 let Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
Na konci června tohoto roku jsme plánovali oslavit  pro 
nás velmi významné výročí – 30 let existence SZKT. Vzhle-
dem k situaci jsme ale byli nuceni, tak jako všichni ostat-
ní, plány změnit … a protože vás nechceme ošidit o nic 
z toho, co bylo naplánováno, přesouváme konání oslav 
na příští rok, tedy červen 2021. Věříme, že už to bude 
možné bez jakýchkoliv omezení a všichni si oslavu náleži-
tě užijeme.  
 

Po nucené pauze jedeme dál ;-) 

Lobujeme za zelená města! SZKT právě připomínkuje revizi 

normy na uspořádání technických sítí 

V rámci adaptace měst na změnu klimatu je jedním 
z nejdůležitějších kroků zavádění prvků modrozelené in-
frastruktury (MZI) do jejich urbánní struktury. Z hlediska 
ochlazování měst jde zejména o výsadbu a zapojení vel-
kých stromů a uličních stromořadí. Tuto snahu ale velmi 
komplikují technické podzemní sítě, které pod městským 
povrchem zabírají stále více místa a stromy tak není kam 
sázet (legislativně i fakticky).  Bez nalezení kompromisu, 
jak do společného uličního prostoru vedle sebe umisťovat 
sítě technického vybavení a stromy, to dále nepůjde. 

SZKT se o to spolu s dalšími partnery snaží v rámci probí-
hající revize normy ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání 
vedení technického vybavení), která vztahy mezi sítěmi 
upravuje.  Revize probíhá v gesci Ministerstva průmyslu a 
obchodu prostřednictvím České agentury pro standardiza-
ci (ČAS). SZKT je součástí oficiální připomínkové skupiny 
pro tuto normu a v této věci úzce spolupracuje a navazuje 
na práci  IPR Praha, který byl u počátečních kroků revize a 
navrhl první změnu pohledu na podobu normy.  
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V rámci probíhajících jednání jsme společně předložili 
návrh, který definuje, že kromě technických sítí je třeba 
v omezeném uličním prostoru vytvářet prostor i pro 
výsadbu stromů a stromořadí a nastavit pro tuto aktivi-
tu jasná pravidla.   

Stejný pohled na podobu normy sdílí a plně podporuje i 
Ministerstvo životního prostředí, které v této věci vede 
mezirezortní jednání s Ministerstvem průmyslu a obcho-
du, ale i další instituce (Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Svaz měst a obcí ČR, Nadace Partnerství).   Oporu 
v tomto postoji zajišťuje i vládou schválená Národní 
adaptační strategie (NAS,2015), která napravení součas-
ného stavu podzemních sítí definuje v jednom ze stano-
vených úkolů této strategie.  
 
Správci sítí ale tento pohled tak jednoznačně nesdílí. Celý 
proces změny je velmi bolestný, ze strany správců sítí 
není tolik vůle a prostoru k diskusi. Návrh je proto stále 
měněn a převládá snaha upřednostnit technickou in-
frastrukturu před prvky modrozelené infrastruktury.  

Příčinu problému vidíme v konzervativním a úzce rezort-
ním přístupu správců sítí.  
 
Klimatická krize ale vyžaduje změnu tohoto rigidního a 
individualistického přístupu. Nutná je spolupráce všech 
subjektů aktivních ve veřejném prostoru. Krajinu (včetně 
našich sídel) musíme spravovat komplexně jako jeden 
celek a musíme se snažit o nalezení společného kompro-
misu.  
 
Naštěstí se ale kolegové  z České agentury pro standardi-
zaci snaží tento problém chápat a na posledním uskuteč-
něném mezirezortním  jednání (27.5.) mezi MŽP a MPO 
slíbili vrátit naše původní znění návrhu do připomínkova-
cího řízení.  
To se nakonec povedlo a do 7. návrhu verze ČSN 736005 
se podařilo implementovat opatření vstřícná k výsadbám 
stromů v ulicích. Tento návrh musí ještě projít připomín-
kováním ze strany správců sítí.  
 
Doufáme, že budeme mít příležitost ho obhájit a vysvětlit 
na společném jednání a že se podaří 7. verzi schválit 
v jejím plném znění.  
Oceňujeme vstřícný přístup kolegů z ČAS, kteří tak zo-
hlednili i potřeby dalších zájmových skupin ve veřejném 
prostranství a děkujeme za spolupráci MŽP, IPR Praha, 
MMR, ČKA, Nadaci Partnerství a SMOČR.  
 
O dalším průběhu schvalovacího procesu vás budeme 
informovat. Sledujte prosím pečlivě tuto problematiku, 
protože zájem a tlak odborné veřejnosti je zde nezbytný.   
 
Text: Ondřej Feit, ředitel SZKT 
Foto: Tereza Pokorná,  Oddělení ochrany a tvorby zeleně 
a ÚSES, Magistrát města Brna 

Ochrana stromů při stavebních činnostech  v praxi 

V návaznosti na naše semináře věnované tématu ochra-
ny stromů na staveništi vás chceme upozornit na práce, 
které v průběhu května probíhaly na Moravském náměs-
tí v Brně.  V rámci plánované rekonstrukce náměstí a par-
ku byl zpracován projekt na ochranu stromů (David Hora, 
DiS.), aby byl průběh stavby k stávajícím stromům co nej-
šetrnější. SZKT byla u toho, aby vám zprostředkovala, jak 
jsou zaváděny do praxe nové technologie, které znáte 
z našich seminářů.   
U vybraných stromů došlo k vylepšení jejich stanoviště za 
použití těchto technologií: 
 1. plošné mulčování štěpkou v průmětu koruny stromů, 
2. vylepšení kořenového prostoru štěrkovým substrátem 



v radiálních rýhách, s šetrným odkrytím kořenů 
v radiálách za pomocí technologie air spade (šetrné od-
krývání kořenů tlakovým vzduchem), 
3. plošné odstranění zhutněné zeminy v kořenovém 
prostoru v celém průmětu koruny technologií air spade 
a její nahrazení speciálním štěrkovým substrátem.  
Na tomto příkladu je vidět, že pokud má investor zájem 
na zachování vzrostlých stromů v jejich co nejlepší kvali-
tě, máme dnes prostředky a technologie, jak toho do-
sáhnout.  

Problematiku ochrany vzrostlých stromů v sídlech pova-
žujeme za zásadní věc a budeme se jí i nadále věnovat. 
V našich hlavách vznikla myšlenka věnovat tomuto té-
matu prostor v samostatném filmovém dokumentu. 
V této věci jsme se spojili se známým dokumentaristou, 
režisérem Ivanem Stříteským a první záběry do tohoto 
dokumentu jsme natočili právě na Moravském náměstí.  
Doufáme, že se nám podaří pro tuto myšlenku na-
dchnout i sponzory a na natočení celého dokumentu 
získat dostatek finančních prostředků.   
  
Pro doplnění vašich znalostí vám  doporučujeme navští-
vit náš seminář Ochrana stromů na staveništi, který 
zpravidla jednou do roka vypisujeme (https://szkt.cz/…/
ochrana-stromu-pri-projektovani-staveb-a-…) a 
v případě většího zájmu jsme připraveni ho zopakovat.  

 
Text: Ondřej Feit, ředitel SZKT 
Foto: Petr Förchtgott, předseda red. rady časopisu ZPK 
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 Zahradník / Technik | Společnost Zelené Kolo s.r.o. | Ústecký kraj 

 

 Obchodní asistentka | ADAM zahradnická a.s. | Bříství 

 

 Zahradník| Zahradnictví flos , s.r.o. | Praha — východ 

 

 Vedoucí sekretariátu| Společnost ACRE, spol. s r.o. | Praha 8 

 

 Recepční / back office| Atelier Flera | Praha 

 

Další podrobnosti naleznete na: https://szkt.cz/kategorie/burza-prace  

Burza práce aktuálně 

https://szkt.cz/…/ochrana-stromu-pri-projektovani-staveb-a-…
https://szkt.cz/…/ochrana-stromu-pri-projektovani-staveb-a-…
https://szkt.cz/kategorie/burza-prace
https://szkt.cz/kategorie/burza-prace


Změna klimatu jako příležitost? Dny ZKT 2020, Luhačovice 

Při tvorbě programu letošní jubilejního konference 
v Luhačovicích jsme se snažili podívat se na současnou 
situaci stále se opakujícího a zřejmě i prohlubujícího su-
cha jiným pohledem.  Již několik let mluvíme o tom, jaké 
problémy sucho přináší, jak na tyto problémy reagovat 
či, lépe řečeno, jak měnit léta zavedené vzorce našeho 
chování. 
 

Prakticky denně jsme v médiích bombardováni zprávami 
o suchu a jeho důsledcích i o možných opatřeních, která 
bychom měli činit, abychom zmírnili jeho dopady.  Na 
mnoha úrovních slýcháme zprávy o tom, jak je nutné 
zvětšit retenční schopnost krajiny, zrušit meliorace, šet-
řit vodou, mít pod okapem sud a o jiných více či méně 
realizovatelných opatřeních, která nám prý snad pomo-
hou. 
 

Většina těchto opatření vstupuje do praxe pomalu či 
spíše vůbec, rozhodně však ne plošně a rychle. Řada na-
vrhovaných opatření je navíc tak nákladná, že si je těžko 
mohou dovolit i státy mnohem bohatší, než je Česká 
republika.   

Jistě i ve vašem okolí slýcháte zpravidla stále stejné lidi 
papouškovat různé mantry, které se blíží vzdušným zám-
kům, a možná si říkáte, že složitost a komplexnost těch-
to opatření nemá nejen nic společného s našimi profe-
semi, ale ani s realitou.  
 

Slýcháte však také fakta o tom, co lze relativně jednodu-
še ovlivnit z hlediska použití rostlin? Slýcháte nějaké vi-
ze, které by měly mít naše obory kromě věčných prokla-
mací o mezioborové spolupráci tu s hydrology, tu 
s někým jiným? Máte pocit, že řada věcí v naší každo-
denní práci (je jedno, jestli na straně projekce, realizace, 
péče nebo koncepčního zadávání) může aktivně a prak-
ticky okamžitě přispět k boji se suchem? Postrádáte 
vnitřní vize našich profesí, které formulují jasné trendy 
v době změny klimatu? A přitom naše profese mají po-
tenciál všechny proudy koordinovat a převést do skuteč-
ných realizací opatření. Pokud ano, těšíme se na vás le-
tos v Luhačovicích, kde se na nejen tyto otázky budeme 
snažit hledat odpovědi. Klimatická změna nemusí být 
nutně jen krizí. Může být i příležitostí pro rozvoj nových 
trendů. Cílem letošní setkání v Luhačovicích je formovat 
jasné vize našich oborů na řadu příštích desetiletí. 
 

Josef Souček, odborný garant konference                                                                                      

Postersession bychom letos rádi zaměřili především na 

projekty, které budou představeny v pátečním bloku s  

názvem Nové realizace v roce 2019–2020 v kontextu 

adaptace na změnu klimatu.  Účastníci konference tak 

budou mít od středy 25. listopadu 2020 možnost si pro-

jekty prohlédnout a v pátek o nich přímo s autory disku-

tovat. Páteční blok bude  koncipován jako Flash talks — 

tedy krátké příspěvky do  patnácti minut. V loňském ro-

ce měl právě tento blok velmi příznivé ohlasy a my věří-

me, že tomu tak bude i letos. Během června budeme 

opět rozesílat oficiální výzvu s technickými požadavky na 

postery a termínem přihlášení děl na vaše e-mailové 

adresy. I letos se na vás těšíme v Luhačovicích! 
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Bavorská vláda dala zelenou konání mezinárodních ve-
letrhů. Proto vám můžeme s radostí oznámit, že podzim-
ní veletrh GaLaBau se uskuteční v původním plánova-
ném termínu od 16. do 19. září 2020. Veletrh zaměřený 
na zahradní a krajinářskou tvorbu, městskou zeleň, ko-
munální techniku, dětská hřiště a sportoviště navštěvuje 
SZKT a její členové již řadu let.   
 
Přípravy akce pokračují v pozitivním duchu a počet při-
hlášených vystavovatelů utěšeně roste. Organizátor ve-
letrhu GaLaBau intenzivně pracoval na vytvoření kon-
ceptu hygienických a bezpečnostních podmínek a pravi-

del pro bezproblémový průběh veletrhu. Během akce 
budou platit hygienická a bezpečnostní opatření –nošení 
roušky, odstupy, regulace počtu návštěvníků, prodej 
vstupenek online, bezkontaktní platby, kompletní regis-
trace účastníků pro případné dohledání kontaktů.  
Aktuální informace naleznete na  
www.galabau-messe.com/measures 
 
SZKT zajistila také pro letošní ročník vstupenku na ve-
letrh pro všechny své členy zdarma a na veletrh plánuje 
autobusový zájezd, doplněný zajímavou exkurzí.  
Na veletrhu má SZKT v letošním roce poprvé vlastní stá-
nek, k jehož návštěvě vás také srdečně zveme (hala 3A, 
číslo 3A-132). 
 
E-kod pro vaší registraci na veletrh vám zašleme koncem 
června, stejně jako podrobnější informace o plánova-
ném zájezdu. Vzhledem k nastaveným bezpečnostním 
opatřením a omezenému počtu návštěvníků vám dopo-
ručujeme zaregistrovat se ještě v průběhu července. Ji-
nak se nemusíte na veletrh dostat. 

Pozitivní zpráva–veletrh GaLaBau v  Norimberku se uskuteční! 
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Jednání  SZKT s prezidentem Hospodářské komory ČR 

 Dne 22. května 2020 jednali zástupci SZKT 
s prezidentem Hospodářské komory ČR, Ing. Vladimírem 
Dlouhým, CSc. Setkání se účastnili Ing. Jana Pyšková, 
předsedkyně sekce ČAKA, Ing. Ondřej Feit, ředitel SZKT, 
a Aleš Kurz, předseda revizní komise SZKT. Jednání se 
zúčastnil také Ing. arch. Jan Soukup, předseda iniciační 
skupiny pro udržitelnost při České komoře architektů.    
Tématem tohoto neformálního setkání bylo chápání 
problematiky klimatické krize, úlohy a potenciálu našich 
profesí a nalezení způsobu vzájemné komunikace.     
 

Cílem jednání bylo zahájení dlouhodobější diskuse a 
kontaktu SZKT s hospodářským a ekonomickým sekto-
rem.  V rámci jednání bylo otevřeno mnoho témat, kte-
rá by SZKT chtěla s jednotlivými zástupci HK postupně 
diskutovat. V této věci slíbil prezident HK pomoc a rych-
lejší propojení s příslušnými osobami.  
 

Nejdůležitějšími diskutovanými body jednání byly: 
- zadržování vody v sídlech a krajině jako ekonomická 
příležitost ve stavebnictví a vodohospodářství, 
- města, udržitelná výstavba, rekonstrukce, meziresortní     
přístup, 
- stavebnictví, vývoj a implementace udržitelných mate-
riálů, technologií a přístupů jako podpora ekonomiky, 
zaměstnanosti a vyšší soběstačnosti, propojení našich 

profesí a stavebnictví, 
- koncepční přístup a meziresortní plánování jako základ 
udržitelného chování, problematika revize normy ČSN 
736005 (Prostorové uspořádání vedení technického vy-
bavení), 
- závazek ČR k naplňování Green Deal, ekonomické a 
finanční příležitosti. 
 

SZKT si uvědomuje, že  komunikace se zástupci ekono-
mického a hospodářského sektoru je příležitostí, jak 
ovlivnit chování velkých firem ve vztahu k udržitelnému 
rozvoji a zamezení exploatace naší krajiny, stejně jako 
příležitostí k propagaci našeho oboru a stimulaci po-
ptávky po práci našich členů. Proto bychom rádi 
v diskusi nad těmito tématy pokračovali jednáním na 
detailnější úrovni.   
 

Jako dobrý začátek v této věci vidíme přislíbenou mož-

nost přispívat odbornými články do časopisu Komora –

měsíčníku, který HK ČR pravidelně vydává.  

 

Ondřej Feit, ředitel SZKT 

https://www.galabau-messe.com/measures


Sortiment lip a jejich po-
užití v zahradní tvorbě 
23. 6. 2020, Průhonice | Ing. Ondřej 
Ottomanský, Ph.D. 

Rod Tilia zahrnuje 23 druhů s 14 geo-
grafickými poddruhy, od kterých se pěs-
tuje velké množství kultivarů a kříženců. 
Sbírka lip v Dendrologické zahradě, kte-
rá čítá přes 100 taxonů, je vhodnou 
ukázkou toho, že není lípa jako lípa. 
V rámci semináře se dozvíte, jaké jsou 
skutečné růstové vlastnosti vysazova-
ných druhů a kultivarů, které sorty jsou 
perspektivní a jak jednotlivé lípy od 
sebe rozpoznat.  

Dendrologický cestopis 
25. 6. 2020, Praha | Ing. Josef Souček 

První část z cyklu dvou přednášek zabý-
vající se jehličnatými dřevinami světa. 
 
Přednášky představují ucelený přehled 
botanických druhů jehličnanů rozdělený 
dle jejich geografického výskytu na pla-
netě. Většinu představených druhů au-
tor pozoroval na jejich přirozených sta-
novištích ve společenstvu dalších dře-
vin. Kromě vlastního poznání jednotli-
vých druhů bude podstatná část před-
nášek věnována právě vybraným přírod-
ním stanovištím, strategiím jednotlivých 
druhů, jejich celkovému rozšíření a pří-
padnému použití v našich podmínkách. 

První přednáška bude věnována dru-
hům starého světa (Evropa, Asie, Sever-

ní Afrika), druhá pak dřevinám světa 
nového (Amerika, Austrálie, Nový 
Zéland).  

19,5 MČR ve stromole-
zení 2020 — závody 
26. 6. — 28. 6. 2020, Zelenov 

Vzhledem k aktuální pandemické situaci 
ve světě a souvisejícímu zrušení světo-
vého i evropského šampionátu rozhodl 
pořadatel soutěže (SZKT) spolu s jejím 
garantem (Jakubem Fantou) a organi-
začním týmem o zrušení oficiálních no-
minačních závodů. 

Dle aktuální situace připravuje garant 
Jakub Fanta  se svým týmem závody s 
označením 19,5 MČR ve stromolezení. 
Závody budou určeny pouze pro závod-
níky a organizační tým bez přítomnosti 
veřejnosti. Cílem těchto závodů je pře-
devším setkání stromolezců a cvičné 
poměření jejich schopností a sil. 

Oficiální 20. ročník proběhne pravděpo-
dobně až v příštím roce. O přípravě sou-
těže a novinkách vás budeme průběžně 
informovat. 

Procházka parkem s en-
tomologem  
30. 6. |Brno| Ing. Petr Martinek, Ph.D. 

14. 7.|Praha| Ing. Petr Martinek, Ph.D. 

Workshop bude tvořen rozsáhlým vý-
kladem s praktickými ukázkami deter-
minace hmyzu, který se na dřevinách 
rostoucích mimo les vyskytuje. Komen-
továny budou především možné dopa-
dy aktivity bezobratlých na fyziologický 
stav hostitelské dřeviny a také možná 
managementová opatření pro zabráně-
ní dalších škod na dotčených stromo-
vých jedincích. Kurz nebude zaměřen 
pouze na škodlivě působící hmyzí druhy, 
komentovány budou také obecné záko-
nitosti výskytu zvláště chráněných dru-
hů hmyzu na dřevinách.  

Detekce a management 
dřevin s habitaty neto-
pýrů  
11. 8. (Brno)| Ing. Michal Prouza 

13. 8. (Praha)| Ing. Michal Prouza 

Seminář je zaměřen na objasnění skry-
tého způsobu života netopýrů ve vztahu 
ke stromům, s ním související průzkumy 
a řešení konkrétních situací ošetřování 
stromů s habitaty netopýrů. V rámci 
terénní pochůzky budou prakticky před-
staveny přístroje (ultrazvukový detektor 
a průmyslová endoskopická kamera) 
k odhalování a determinaci netopýrů 
v jejich přirozeném prostředí, a to jak ve 
volném prostoru, tak přímo v úkrytech. 
Dále budou představeny a posouzeny 
konkrétní dostupné potenciální stromo-
vé habitaty a jejich management v  kon-
krétních situacích. 

 

 

Více o seminářích v našem kalendáři 
akcí na rok 2020: https://szkt.cz/akce 

Program je průběžně aktualizován. 

 

Kalendář nejbližších akcí  
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