
 

 

LISTOPAD, PROSINEC 2020 

Vážené členky, vážení členové, partneři a přátelé 
Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., 
 
letošní rok byl pro většinu z nás v mnoha ohledech 
náročnější, než jsme očekávali, nebo si vůbec doká-
zali představit. Mnoho našich předsevzetí a plánů 
vzalo za své a vše se takřka ze dne na den změnilo. 
Bylo tomu tak i v SZKT.  
 
Nemohli jsme pro vás realizovat ani jednu z našich 
přichystaných konferencí, sešlo z oslav výročí 30 let 
založení společnosti. Zrušeny byly „naše“ soutěže 
Vesnice roku, Zelená stuha ČR i soutěž  Entente Flo-
rale Europe. Mistrovství ČR ve stromolezení proběh-
lo pouze v redukované podobě. To vše se odrazilo na 
společenské i finanční situaci SZKT.  
 
Na celou věc se lze ale dívat i pozitivně. Naučili jsme 
se, že schopnost improvizovat a přizpůsobovat se 
novým podmínkám může být stejně důležitá jako 
plánování. V druhé vlně pandemie jsme začali pořá-
dat webináře a zvládli dokonce i jednání Valné hro-
mady on-line včetně jejího hlasování.  
 
Uvědomili jsme si také, jak důležitým pojítkem 
s vámi je časopis ZPK a další média v době, kdy se  
 

 
 
 
nemůžeme osobně setkávat. Největším povzbuze-
ním pro nás ale bylo zjištění, co pro vás SZKT oprav-
du znamená, jak velký pocit sounáležitosti s ní máte 
a jak ji dokážete v pravou chvíli podržet a podpořit. 
Finančně, dobrovolnickou prací či třeba zodpověd-
ným přístupem a hlasováním ve chvíli, kdy je to 
opravdu potřeba. 
 
To vše nám dává optimismus a naději, že z této krize 
vyjdeme silnější a životaschopnější, stejně jako naše 
profese, jejíž význam se ukázal v době, kdy vládními 
opatřeními uzavřená společnost trávila čas na svých 
zahradách a v městských parcích.  
 
Věřím, že příští rok se ponese v již klidnějším, předví-
datelnějším rytmu a my všichni se budeme opět se-
tkávat na našich akcích.      
     
Přeji vám krásné Vánoce, pevné zdraví, pozitivní my-
sl a do nového roku jen vše dobré! 

 
Ondřej Feit, 
ředitel SZKT 
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Vzhledem k vládním omezením proběhlo jednání Valné hro-
mady  prostřednictvím aplikace ZOOM, on-line formou. Byla 
to pro nás premiéra, ale v průběhu se neobjevily žádné váž-
né potíže.  
 
Úprava stanov 
Jedním ze dvou hlavních bodů, kterými se Valná hromada 
zabývala, byl přednesený návrh na úpravu stanov. Změny se 
týkají zejména zavedení možnosti hlasování mimo zasedání 
valné hromady „per rollam“, tj. pomocí hlasovací platformy 
na dálku.  Dále změny v počtu členů, kteří mohou požádat o 
svolání valné hromady — mění se z 1/5 na 1/10 členů a další 
změny týkající se stylistické stránky bez změny věcného obsa-
hu. Návrh změn Valná hromada schválila. 
 
Členské příspěvky 

Druhým zásadním bodem byl návrh na navýšení členských 
příspěvků od 1. 1. 2021. Předseda správní rady vysvětlil, 
v návaznosti na současnou finanční situaci, potřebu navýšení 
členských příspěvků, které nebyly valorizovány od roku 2012. 
Tento návrh Valná hromada schválila. Nová výše členských 
příspěvků je uvedena v tabulce.  

Členství v sekci Správa zeleně není zpoplatněno, ale je pod-
míněno výběrem jiného zpoplatněného typu členství. 
 

Dalším bodem jednání byly zprávy o hospodaření a činnosti 

SZKT za rok 2019 a uplynulé období roku 2020 a také o sou-

časné finanční situaci, které přednesl ředitel SZKT Ondřej 

Feit. Zprávu revizní komise přednesl její předseda Aleš Kurz. 

 

Zprávu o aktuálním funkčním období členů správní rady a 

revizní komise přednesl Ladislav Kejha, předseda správní rady 

SZKT. Ve správní radě končí funkční období Ing. Kataríně 

Ruschkové k 9. 1. 2021, na základě platných stanov bude 

svou funkci vykonávat až do další řádné valné hromady. Stej-

ně tak Hana Pollertová, členka revizní komise, které také kon-

čí funkční období k 9. 1. 2021, bude svou funkci vykonávat až 

do další řádné valné hromady. 

 

Karolína Báčová, členská manažerka 

Zpráva z Valné hromady Společnosti pro zahradní                
a krajinářskou tvorbu, z. s., 16. prosince 2020 
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František Smýkal získal ocenění Alex L. Shigo Award for 
Exellence in Arboriculture Education  

Na jaře tohoto roku nominovala Rada Sekce péče o dřeviny 
SPoD — ISA Františka Smýkala na ocenění ISA. Vyhlášení 
proběhlo nyní v prosinci v rámci mezinárodní arboristické 
konference ISA, konané letos, místo původního záměru v 
Albuquerque (USA), pouze online.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

František byl k naší velké radosti vybrán a získal tak jednu z 
cen Awards of Distinction, které jsou nejvyšším vyznamená-
ním udělovaným organizací ISA na základě nominací členů a 
odborníků z oboru.  
 
Cena Alexe L. Shiga poukazuje na důležitou roli, kterou hraje 
vzdělávání při zvyšování kvality a profesionality v oboru arbo-
ristiky. František Smýkal byl oceněn za mimořádný přínos pro 
vzdělávání v arboristice v České Republice a ukotvení arbo-
ristiky v naší zemi jako oboru vůbec. 
 
Těšme se tedy z tohoto mezinárodního ocenění, zavzpomínej-
me na Františka jako na aktivního člověka, který se nebál no-
vých věcí a jehož zájem o obor vždy přesahoval osobní rovinu.  
Využijme Františkův odkaz ve prospěch české arboristiky a 
berme toto uznání jako závazek k pokračování v práci, kterou 
František započal, a posouvejme obor dál! 
 
Osobnosti Františka Smýkala se bude v prvním čísle ročníku 
2021 věnovat i náš časopis Zahrada-Park-Krajina. 

 
Alena Klimešová, arboristka 

 
Foto: archiv Jitky Trevisan 

https://www.facebook.com/casopisZPK
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Upozornění na kontroverzní ustanovení § 7 novely zákona o vodovodech  a ka-

nalizacích, které je zavádějící ve vztahu ke kácení dřevin rostoucích mimo les! 

SZKT svými vzdělávacími i osvětovými aktivitami neustále zdů-
razňuje význam zeleně ve městech a upozorňuje na potřebu 
kvalitní tvorby veřejného prostoru, včetně zavádění prvků 
modrozelené infrastruktury. O to více je skličující, že naši záko-
nodárci činí naprostý opak toho, co by měli v duchu Vládou ČR 
schválené (2015) Národní adaptační strategie přizpůsobení se 
změnám klimatu dělat. Svými pozměňovacími návrhy neustále 
obrušují legislativní ukotvení ochrany dřevin rostoucích mimo 
les. 
 
Na začátku prosince 2020 schválila Poslanecká sněmovna no-
velu zákona č. 274/2004 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Do 
této novely se přijetím pozměňovacího návrhu zemědělského 
výboru sněmovny dostal odstavec, jehož účelem je usnadnit 
provozovatelům provádění kácení dřevin, rostoucích v ochran-
ných pásmech vodovodů a kanalizací. V § 7 uvedeného zákona 
se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: „(6) Provo-
zovatel má právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné po-
rosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví 
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a plynulé provozování 
zařízení v případech, kdy tak po předchozím upozornění a sta-
novení rozsahu neučinil sám vlastník nebo uživatel pozemku.“ 
 
 

I když toto ustanovení řeší podle našeho názoru pouze úpravu 
vztahu mezi provozovatelem sítě a vlastníkem pozemku, je 
velmi pravděpodobné, že bude docházet k jeho chybnému 
výkladu a nárůstu přestupků nepovoleného kácení dřevin. 
Z formulace totiž nevyplývá, že nadále platí ochrana dřevin 
rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
To může vést k velmi závažné situaci, protože ve velkých měs-
tech roste v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací více než 
80 % stromořadí. 
 
SZKT proto ještě v prosinci podala k legislativnímu odboru 
MŽP podnět k vydání metodického pokynu, který by toto 
nové ustanovení okomentoval a jasně specifikoval, jak má 
být ve vztahu k ochraně dřevin dle příslušných ustanovení 
ZOPK postupováno. Celé znění podnětu. 
K našemu podnětu se připojila i Nadace Partnerství a Arnika-
Centrum pro podporu občanů.  

Více o problematice kácení dřevin a novinkách v legislativě, 
dotýkajících se našich oborů, se můžete dozvědět ve dvoudíl-
ném webináři SZKT, který proběhne 7. 1. a 14. 1. 2021 pod 
vedením JUDr. RNDr. Jitky Jelínkové, Ph.D. 

Ondřej Feit, ředitel SZKT 

Výzkumná studie: Vhodnost konstrukce sedacích úvazků pro ženy v arboristice 

Výzkumnou studii týkající se aktuální problematiky designu 
sedacích úvazků a vhodnosti pro použití arboristkami v sou-
časné době vedou William Robb a Pavel Nevrkla z Lesnické a 
dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Tuto zajíma-
vou studii podporuje také ABA International & SZKT. 
 
Po předběžném průzkumu se v sobotu 28. listopadu konal po-
blíž Brna testovací den v terénu. Této zajímavé akce se zúčast-
nilo sedm českých arboristek, jedna pozorovatelka a dva vědci. 

Byl chladný den, ale účastníci se nadšeně zapojili do testova-
cích aktivit. Postupovalo se podle příslušných částí evropských 
standardů ABA — stromolezení a záchrana zraněného (A1), 
které stanovují minimální bezpečnostní požadavky pro arboris-
ty, které by mohly být použity pro účely hodnocení (tabulka 1). 
 
Jedním z postrojů zvláštního zájmu, který je předmětem hod-
nocení, je Simarghu Gemini propagovaný jako první speciálně 
navržený postroj pro arboristky. Konstrukce sedáku zahrnuje 
ergonomické podpěrné podložky a další dílčí postroj, který má 
poskytnout anatomickou podporu pro ženskou pánev. 
V dnešní době je v arboristice na pracovišti rostoucí počet ar-

boristek. Na výsledky studie se těšíme. 

https://szkt.cz/wp-content/uploads/2020/12/201208_Podnet_MZP_k_vydani_metod_vykladu_k_novele_zo_VaK.pdf
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ABA Evropský standard (A1) Výzkumná činnost 

Kritérium 1. Osobní ochranné prostředky/pomůcky Estetika a funkčnost sedáku 

Kritérium 3. Výběr a kontrola vybavení Kontrola a testování sedáku a příslušného vybavení 

Kritérium 5. Stromolezení Testování sedáku během výstupu/sestupu, horizontální a verti-
kální pracovní polohování 

Kritérium 6. Použití ruční pilky Vhodnost sedáku během používání ruční pily 
  

Kritérium 7. Záchrana zraněného (v koruně) Vhodnost sedáku během záchrany zraněného v koruně 

Kritérium 8. Záchrana zraněného (u kmene) Vhodnost sedáku během záchrany zraněného pomocí stupaček 

Text: Kristýna Dvořáčková                                                                                                   Foto: Kristýna Dvořáčková a Kristýna Štanglerová 

Burza práce aktuálně 

 Zahradní architekt/ka | Architektonické studio Jakub Cigler| Praha 

 Zahradník | Podzámecká zahrada Kroměříž 

 Projektant/ka | BENED - zahradní architektura s.r.o. | Dolany 

 Vedoucí realizač. Týmu- zahradník | OK Zahrady s.r.o. | Nový Bydžov 

 Projektant/ka | OK Zahrady s.r.o. | Nový Bydžov 

 

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

https://szkt.cz/kategorie/burza-prace


Právní vztahy k dřevinám 
rostoucím mimo les v praxi.  
Zákon o ochraně přírody a 
krajiny i další předpisy.  
Aktuální legislativní vývoj.  
 
7. 1. 2021 | webinář | JUDr. RNDr. Jitka 
Jelínková, Ph.D.  

První část dvoudílného webináře — obě 
části na sebe navazují! 

Hlavní body, kterým se program bude 
věnovat: právní ochrana dřevin rostou-
cích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, změna §8 
ve vztahu k zákonu o drahách, vyhláška 
o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, ochrana dřevin před poškozová-
ním, povinnost vlastníků pečovat o dře-
viny. 

Provozně nebezpečné dře-
vokazné houby  
 
12. 1. 2021 | webinář | Ing. Jiří Rozsy-
pálek 

Biologie dřevních hub vyskytujících se 
ve městském prostředí, je-
jich identifikace a návrh opatření pro 
zabezpečení provozní bezpečnosti dře-
vin. Na příkladech bude vysvětlena výži-
va, pronikání infekce a ekologie dřev-
ních hub; jednotlivě budou probírány 
nejdůležitější druhy dřevních hub 
s významným vlivem na provozní bez-
pečnost a zdravotní stav stromů v  
městském prostředí. Účastníci získají 

informace, jak v praxi bezpečně poznat 
jednotlivé druhy provozně nebezpeč-
ných dřevních hub, jaké ohrožení vyplý-
vá z přítomnosti konkrétní houby na 
daném hostiteli a jaká opatření bude 
třeba provést pro zajištění provozní 
bezpečnosti hostitelské dřevin. 

Právní vztahy k dřevinám 
rostoucím mimo les v praxi.  
Zákon o ochraně přírody a 
krajiny i další předpisy.  
Aktuální legislativní vývoj. 
 
14. 1. 2021| webinář | JUDr. RNDr. 
Jitka Jelínková, Ph.D.  

Druhá část dvoudílného webináře — 
obě části na sebe navazují! 

Hlavní body, kterým se program bude 
věnovat: náhradní výsadba, jiné režimy 
kácení – výjimky, památné stromy, vý-
kon státní správy v ochraně dřevin, 
účast veřejnosti, ostatní zákony ve vzta-
hu k ochraně dřevin. 

 
Partnery webinářů jsou: 

ALL4TREES, s.r.o. 

BAOBAB - péče o zeleň 

 

Na leden a únor 2021 jsme přesunuli 
několik seminářů, ale jejich konání je, 
bohužel, závislé na aktuální epidemiolo-
gické situaci …  

Jedná se o tyto akce: 

Omezení růstu plevelných rostlin na 
zpevněných plochách ve veřejném pro-
storu bez využití herbicidních přípravků  
— 28. 1. 2021 

Rozpočtování při projektování a reali-
zaci zahradních úprav  — 9. 2. 2021 

Jednotlivé postupy zakládání a regene-
race travnatých ploch ve veřejném pro-
storu při využití moderních technolo-
gických postupů  — 11. 2. 2021 

Všechny přihlášené účastníky budeme 
včas informovat o dalším postupu v 
případě opětovného zrušení akce ...  

 

Na leden a únor dále připravujeme we-
bináře s Davidem Horou, DiS., na téma 
ochrany stromů při stavebních činnos-
tech; o ovocných stromech bude před-
nášet Ing. Roman Chaloupka z Ovocnář-
ské unie a několik webinářů chystáme i 
s Ing. arch. Daliborem Dzurillou (Visuin). 

Nová témata připravuje také sekce 
ČAKA (Česká asociace pro krajinářskou 
architekturu). 

Ing. Pavel Wágner připravuje webinář 
o řezu stromů — zkrátka máte se na co 
těšit :-) 

Pokud epidemiologická situace dovolí 
alespoň shromažďování více osob ven-
ku, zařadíme samozřejmě velmi oblíbe-
né akce v Dendrologické zahradě v Prů-
honicích.  Doufáme, že již bude možné 
uskutečnit oba odložené termíny semi-
náře Dendrologická zahrada — její pro-
voz a údržba s panem Zdenkem 
Kiesenbauerem v termínech 25. 2. 
2021 a 4. 3. 2021. 

 

Více o akcích v našem kalendáři akcí na 
rok 2021: https://szkt.cz/akce  

Program je průběžně aktualizován. 

 

Kalendář nejbližších akcí  
 

6 

http://www.all4trees.cz/
https://www.baobab.cz/
https://szkt.cz/akce

