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Nastal čas – SZKT
představuje nové logo
Vážení členové, vážení příznivci,
pandemická krize zmrazila aktivity SZKT a tím nás uvrhla do
sociální izolace bez možnosti se potkávat. Částečně jsme tuto
frustraci překonali pořádáním webinářů, ale pocitu nenaplnění
jsme se úplně nezbavili. Na celou věc jsme proto začali nahlížet
jako na příležitost věnovat se projektům, na které v běžném
chodu Společnosti nezbývá čas.
Jako důležitý úkol dlouhodobě vnímáme potřebu sjednocení
vizuální komunikace SZKT. Výstupů k prezentaci do vnějšího
světa máme mnoho a nepůsobí příliš konzistentně (web, časopis,
bulletin, Facebook, instagram…). Také svět komunikačních
prostředků a platforem se za dobu existence Společnosti (tento
měsíc je to již 31 let! ) velmi proměnil. Tuto snahu SZKT měla již
v letech dřívějších, ale v kvasu doby se záměr nikdy nepovedl
dotáhnout do konečného výsledku. Využili jsme současného
bezčasí k řešení této potřeby a nyní vám můžeme představit
první výsledky.
Začali jsme nejviditelnějším atributem prezentujícím „značku“ SZKT – logem, které je třeba přizpůsobit všem současným
potřebám – od on-line komunikace prostřednictvím tabletů
a chytrých telefonů až po běžné použití v tisku.
Tvorby jednotné vizuální identity SZKT se ujal grafik Petr Bláha,
jehož práci znáte z nové podoby časopisu Zahrada-Park-Krajina.

Otevřenost a aktivní přístup projevil již při výběrovém řízení na grafiku časopisu. V rámci podpory a pomoci SZKT – které se nám nyní
dostává i z mnoha dalších stran – zhotovil návrhy redesignu loga
a barev bez nároku na honorář. I toto hledisko pro nás bylo v době
současné nejistoty velmi důležité, máme na zřeteli finanční situaci
a rozpočet nechceme zatěžovat.
Nechtěli jsme jít cestou radikální změny designu loga, ale spíše
cestou evoluce loga původního. Zadáním pro grafika tedy bylo:
1) přizpůsobit logo požadavkům nově používaných technologií,
2) zachovat na logu reminiscenci původních prvků, asociujících značku SZKT.
Ze zhotovených návrhů (12 kombinací možného typu a barvy)
správní rada vybralo logo, které vám nyní představujeme. Novinkou je i varianta se zkratkou SZKT, která se osvědčila a v běžné
komunikaci je hojně využívána.
Hlavní úlohou nové vizuální identity není jen samotná úprava
loga, ale nastavení pravidel a principů, které sjednotí prezentaci
SZKT směrem k veřejnosti a napomohou snažší práci s novými
materiály. Kromě loga definujeme typografii, barevnost, základní
aplikace a pravidla pro vytváření aplikací nových. Věříme, že nová
profesionálně nastavená vizuální prezentace pomůže zaujmout
v této době, kdy se mnoho akcí přesouvá do on-line prostředí, ale
její funkčnost se naplno projeví i naživo po skončení pandemie.
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SZKT – sekce péče o dřeviny vydala
aktualizované naučné plakáty
Naučné plakáty týkající se osvěty z oblasti péče o dřeviny vydala
SZKT (Sekce péče o dřeviny-ISA) již před mnoha lety (2008,
2009) a těšily se velkému zájmu. V roce 2018 byly bohužel rozebrány poslední kusy a vzhledem k neustálé poptávce hledala
SZKT možnosti jejich opětovného, aktualizovaného vydání.
Tento záměr se podařil díky podpoře Magistrátu hlavního
města Prahy, který na vydání plakátů poskytl grant ve výši
100 000 Kč z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy na rok 2019.
Na konci roku 2020 byly dokončeny čtyři druhy plakátů
formátu A0 v počtu 1 500 ks/druh: Výsadba stromů, Ochrana
stromů při stavebních pracích, Péče o senescentní stromy
a Úprava stanovištních poměrů stromů. Poslední jmenovaný
plakát je zcela nový, o jeho tvorbě bylo rozhodnuto na základě
aktuálnosti tématu v souvislosti s úbytkem vzrostlých stromů
v našich ulicích a nutnosti zvýšené péče o ně.
Cílem vydání těchto plakátů bylo jednoduchou formou informovat
veřejnost o základních principech péče, které je třeba v péči o zeleň
dodržovat a které jsou pro správnou péči zásadní. Cílovou skupinou,
pro kterou jsou plakáty určeny, je široká veřejnost z řad úředníků
státní správy a samosprávy, starostové a zastupitelé obcí, studenti,
environmentální a edukační střediska, občanské iniciativy a sdružení i jednotlivci se zájmem o tuto problematiku. Na vydání naučných
plakátů pracovaly týmy složené z členů Sekce péče o dřeviny- ISA.

Na kofinancování jednotlivých plakátů se ze strany SZKT
finanční podporou podíleli sponzoři z řad členů SZKT:
Baobab-péče o zeleň s.r.o. (Péče o senescentní stromy),
Kejha-Suk zahradnické služby (Výsadba stromů), Treewalker,
s.r.o. (Ochrana stromů…) a Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.
(Úprava stanovištních poměrů…).
Do práce na aktualizaci a vydávání plakátů bohužel výrazně zasáhla pandemie Covid-19, která značně zkomplikovala
činnost pracovním týmům. Stejně tak znemožnila distribuci
plakátů, která za běžných podmínek probíhá na vzdělávacích
akcích SZKT. Důležité ale je, že se podařilo projekt dokončit a plakáty budou zájemcům poskytovány zcela zdarma na
našich vzdělávacích akcích ihned, jakmile to bude opět možné
(vzhledem k rozměrům a omezeným kapacitám kanceláře nelze
zasílat poštou) nebo lze plakáty po domluvě vyzvednout přímo
v kanceláři SZKT.
Všem, kteří podpořili tvorbu plakátů a tím přispěli k důležitému vzdělávání veřejnosti, moc děkujeme!
Plakáty bude možné stáhnout ve formátu PDF v nejbližší
době na této webové stránce:
https://szkt.cz/osveta/naucne-plakaty-a-brozury
— Kancelář SZKT
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Připravujeme další
číslo časopisu
Zahrada-Park-Krajina
s tématem Mezi poli
První letošní číslo zavede své čtenáře do polí, přesněji mezi pole.
Potkají zde velké kopytníky z milovické rezervace, zamíří do nové
krajinné destinace v Zálúčí u Blatničky, seznámí se s osobitým přístupem hospodaření rodu Kinských a objeví vznikající
krajinné prvky v okolí jihočeského Písku. Absolventka Zahradnické fakulty v Lednici jim představí svoji vítěznou diplomovou
práci. Vlastníci zemědělských půd se dozvědí, jak na nich správně hospodařit. Čtenáři dále prozkoumají zelenou architekturu ve
Vietnamu, navštíví dechberoucí květinovou farmu a v neposlední
řadě se budou moci nově zamyslet nad pravidelným fejetonem
Pavla Chlouby.

F: Miloslav Jirků

F: Loukykvět, Carol's Darkroom

— Ondřej Kofroň
garant čísla a člen redakční rady časopisu ZPK

Praktický experiment
SZKT – komparativní
řezy dřevin po
výsadbě
V poslední době jsme svědky rozrůstající se diskuse o povýsadbových řezech dřevin, zda je řezat a jaká míra jejich řezu po
výsadbě je přiměřená.
Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu se SZKT, Sekce péče
o dřeviny ISA, rozhodla založit ve spolupráci s Dendrologickou
zahradou VÚKOZ v Průhonicích praktický experiment, který
ověří nejčastěji doporučované postupy v praxi. Na pokusu se
podílejí také kolegové z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU
Brno. Smyslem tohoto experimentu je ověřit v uniformních
podmínkách zahrady různé přístupy k povýsadbovým řezům
a reakce dřevin na ně. Jako zástupci nejčastěji používaných
taxonů a velikostí byly vybrány balové dřeviny dubu letního
a javoru mléče, kultivaru 'Emerald Queen' o velikosti ok 14–16.
Sledovány a hodnoceny budou u obou taxonů tři rozdílné přístupy v povýsadbové péči, každý přístup na pěti vzornících od
jednoho taxonu – 1. klasický komparativní řez po výsadbě,
2. slabý komparativní řez (charakterem odpovídající výchovnému řezu) a 3. dřevina bez jakéhokoliv řezu po výsadbě. Sledování dřevin bude probíhat po dobu pěti let. Následně bude projekt
vyhodnocen a ukončen. Protože v době přípravy tohoto bulletinu experiment teprve získává jasné kontury, budeme vás o něm
podrobněji informovat při nejbližší vhodné příležitosti.
Rádi bychom poděkovali Dendrologické zahradě VÚKOZ Průhonice za spolupráci a poskytnutí prostoru pro výsadbu dřevin.
Velké poděkování patří společnosti Arboeko s.r.o., která na
experiment věnovala požadovaných 30 ks dřevin v hodnotě více
než 80 000 Kč bez DPH.
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Dopady koronakrize
na zahradnický obor
Když v březnu roku 2019 vznikala při Svazu zakládání a údržby
zeleně Sekce mladých zahradníků, jedním z cílů byla popularizace zahradnického oboru a šíření osvěty u širší veřejnosti.
Proto jsme se s kolegou Pavlem Dostalem ze Sekce zelených
střech rozhodli společně uspořádat živě přenášenou moderovanou diskusi o dopadech pandemie na zelený sektor tak, aby byla
veřejně přístupná a zároveň mohla posloužit jako výchozí bod
pro připravovaný český green market report.
Cílem bylo zastoupit optimálně celý dodavatelský řetězec a instituce, prodiskutovat palčivá témata a zkusit nastolit nějaké vyhlídky
do budoucna. Mezi účastníky tak kromě zástupců realizačních
firem nechyběli ani dodavatelé školkařského materiálu, krajinářský
architekt, enviromentální ekonom či řečníci z řad institucí, konkrétně pan Feit za SZKT a pan Halama, předseda Svazu školkařů.
Diskuse neměla přijít s jednoznačným obecným závěrem za
celý obor, spíše měla reflektovat konkrétní zkušenosti všech
zúčastněných a poskytnout tak i nezasvěcenému divákovi jistý
vhled do situace v branži. A co jsme se tedy dozvěděli?
Vzhledem k jarnímu uzavření hranic a drtivé většiny služeb
narostl zájem o soukromé zakázky i objem zákazníků v maloobchodu. Situace však rovněž přinesla jisté komplikace, a to
zejména v zahraničním obchodu. Nešťastný byl také výpadek
zahraničních či nemocných pracovníků. Řada firem byla rovněž
nucena k novým přístupům, což se projevilo na vzestupu nových
technologií zejména v komunikaci nebo výdeji zboží.

Z dlouhodobého hlediska panují, vzhledem k diletantskému
přístupu vlády ČR k hospodaření s finančními zdroji, obavy o zakázky ve veřejném sektoru, investice do údržby zeleně a taktéž o aktuální studenty zahradnických oborů, kteří jsou kvůli
distanční výuce vystavování nižší úrovni vzdělávání a z toho
plynoucí frustraci.
Negativně situace poznamenala také odborná sdružení
či instituce, které byly nuceny rušit významné konference
a vzdělávací akce přesunout do online prostoru. Tento přístup
je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a má negativní dopad
na celý obor, jenž z aktivit těchto organizací dlouhodobě významně profituje.
Diskuse však přinesla pozitivní závěr. Zúčastnění se shodli na
pozitivních vyhlídkách a rostoucím významu oboru vzhledem ke
klimatické změně, která se stala důležitým politickým tématem.
Zároveň věří v nárůst zájmu o zelený sektor ze strany mladých
lidí. Ti mají možnost stát se členy Sekce mladých zahradníků,
navázat zde zajímavé kontakty a účastnit se pravidelných akcí,
aktuálně v online podobě. Záznam diskuse je k dispozici na
webu www.mladizahradnici.cz, v audio verzi na všech streamovacích platformách.
— Martin Straka, předseda Sekce mladých zahradníků
Grafika: MgA. Veronika Syřišťová
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Burza práce

→ Více na webu SZKT

F: David Kratochvíl

Přípravář, rozpočtář zakázek realizací
Zahradnictví flos, s.r.o. | Husinec-Řež

Administrátor výroby
Zahradnictví flos, s.r.o. | Husinec-Řež

Mistrovství ve
stromolezení
v roce 2021
Vzhledem k stávající pandemické situaci a trvajícím omezením
se ISA (International Society of Arboriculture) rozhodla zrušit letošní Mezinárodní soutěž ve stromolezení (ITCC). Naší prioritou
zůstává bezpečnost soutěžících, dobrovolníků a členů týmu. ISA
si uvědomuje důležitost této akce a bude i nadále spolupracovat
s našimi dobrovolníky a přípravným týmem, aby zajistila, že budeme v budoucnu schopni pořádat tuto akci úspěšně a bezpečně. Regionální soutěže mohou být uskutečněny jako nekvalifikační akce. Soutěž ITCC se přesouvá na rok 2022 do Kodaně.

2021 International
Tree Climbing
Competition Update
With the uncertainty of future shut downs, and the continuation
of travel and meeting restrictions globally ISA made the decision
to not hold the 2021 International Tree Climbing Competition
(ITCC). The safety of our members, competitors, volunteers, and
team members remain our priority.
ISA recognizes the importance of this event, and will continue
to work with our volunteers, committees, and leaders to ensure
we are able to host this event successfully and safely in the
future. This is consistent in our decision to host the 2021 ISA
International Conference virtually, and is made early in an effort
to respect the time and commitment of our competitors, volunteers, and all who make this event possible.
Regional competitions may be possible as non-qualifying
events; however, ISA will make determinations at a future date
if those events are able to occur this year as more data becomes available. ISA appreciates your continued support during
this unique time, and we look forward to hosting these events
in the future.

Zahradník/ce do expedice/odborný prodejce
Zahradnictví flos, s.r.o. | Husinec-Řež

Zahradnický mistr
Oaks Prague | Praha

Pomocný zahradník
Oaks Prague | Praha

Inženýr hledá práci v oboru zahradní
a krajinářská tvorba, ekologie
Plzeňsko a Strakonicko

Referent úseku ochrany přírodních zdrojů
MěÚ | Havlíčkův Brod

Další podrobnosti naleznete na:
https://szkt.cz/kategorie/burza-prace
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Kalendář akcí – webináře

→ Více na webu SZKT

Hajničky
25. 2. 2021 Ing. Tereza Antošová
Brzy z jara, ještě před olistěním stromů, rozkvete celá tapiserie bylinného patra listnatého lesa. Svěžest nově rašících listů stromů, podrostové trvalky deroucí se na světlo
a rozmanité drobné květy nás pokaždé zlákají do lesa na jarní procházku.
Jak si vytvořit takové kouzelné místo v zahradě? Nejen tomu se bude věnovat
webinář o podrostových trvalkách. Webinář představí širokou škálu domácích druhů
hajniček i vyšlechtěných zahradních kultivarů. Dopodrobna se budeme věnovat jejich
použití v zahradním designu, různým strategiím rozmnožování a jejich nárokům na
pěstování.

Mykorhizní symbióza: spolu se to lépe táhne
2. 3. 2021 Mgr. Petr Kohout, Ph.D.
Přednáška nabídne hlubší vhled do vzniku a fungování všech typů mykorhizních symbióz a pochopení významu této symbiózy pro rostliny a houby, ale i celé ekosystémy
a odpovědi na otázky typu: Proč většina dřevin není schopna žít bez svých symbiotických hub? Jak mykorhizní symbióza ovlivňuje fyziologii rostlin? Jak nepůvodní dřeviny
ovlivňují mykorhizní symbiózu?

Provozně nebezpečné dřevokazné houby –
pokračování
4. 3. 2021 Ing. Jiří Rozsypálek
Tento kurz navazuje na webinář, který proběhl 12. 1. 2021 a v němž byli účastníci seznámeni se základy fyziologie, ekologie a anatomie dřevních hub. Probráno bylo také
prvních pět nejnebezpečnějších dřevních hub vyskytujících se na dřevinách rostoucích
mimo les. V rámci tohoto webináře budou probrány další druhy dřevních hub významně
ovlivňujících provozní bezpečnost dřevin v městském prostředí. Kromě vzhledu plodnic
a specifických symptomů budou účastníci seznámeni s agresivitou a virulencí tlení
každého druhu. Probírány budou taktéž arboristické souvislosti a možné technologie
ošetření dřevin s cílem alespoň dočasně stabilizovat infikované dřeviny.

Privátní prostory profesionálně –
ZAHRADA ROKU 2020 – 2. část
9. 3. 2021
Pojďte se s námi seznámit s privátními prostory českých zahrad oceněných v soutěži
Zahrada roku 2020. Prostřednictvím našeho webináře budete mít možnost nahlédnout pod pokličku profesionálům, kteří vás provedou svými oceněnými díly. Ing. Ondřej
Nečaský tento díl uvede z pohledu hodnotitele soutěže Zahrada roku 2020. Svá oceněná
díla představí Ing. Pavel Jugas | Zahrada ve Vizovických vrších – stříbrná medaile,
Ing. Ferdinand Leffler | Zahrada u vodní hladiny v Hradci Králové – bronzová medaile,
Ing. Tereza Antošová | Zahrada u vily Františka Langera v Praze – mimořádná cena,
Ing. Pavel Kadlas | Zahrada s vodními hrátkami v Pyšelích – čestné uznání.
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Kalendář akcí – webináře

→ Více na webu SZKT

Chicago a New York
11. 3. 2021 Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Cestopisné vyprávění představí zajímavé parky Chicaga a okolí. Známý Millennium park,
domy F. W. Wrighta, ale i práce Miese van der Rohe – Farnsworth House, náměstí s poštovním úřadem. V New Yorku si projdeme celou Highline, Central park a zajímavé menší
park ve vnitroblocích.
Obecně se budou probírat témata zahradních úprav ve městech USA a porovnání s naší
realitou, například podchozí výšky stromů, zasakování vody, práce s materiály, zavlažovací
systémy a péče o vegetaci ve městech.

Smysluplná Prezentace Krajinářského
architekta- I. / III. Prezentace vizualizací
16. 3. 2021 Ing. arch. Petra DZ Kříčková a Ing. arch. Dalibor Dzurilla | Visuin institut
“Vizualizace je evergreen téma pro každého krajináře či architekta. To zásadní, co by měla
splňovat, je nadchnout klienta. A získat si jeho důvěru.” Ale jak to udělat, když v projektu
není času nazbyt? Kolik energie jí věnovat? Jak dosáhnout toho, aby pozitivně zasáhla
klienta? A co jsou vůbec znaky dobré a špatné vizualizace?

Webináře ze záznamu
Již proběhlé webináře můžete sledovat ze záznamu. Po přihlášení a zaplacení vložného
vám zašleme odkaz ke zhlédnutí; záznamy jsou uloženy na profesionálním úložišti.
Vybírat můžete zde: Akce / Kalendář akcí / filtrovat akce a zvolit „minulé“.
Poslední proběhlé webináře:

Řez a ošetřování keřů

https://szkt.cz/workshop/webinar-rez-a-osetrovani-keru

Vlastnosti ovocných dřevin a zásady jejich použití v zahradách a krajině
https://szkt.cz/workshop/webinar-ovocne-dreviny

Sortiment venkovních růží a jejich pěstování
https://szkt.cz/workshop/webinar-sortiment-pestovani-ruzi

Bezpečnostní vazby a jiné stabilizační systémy
https://szkt.cz/workshop/webinar-bezpecnostni-vazby

www.szkt.cz
kancelar@szkt.cz
+420 257 323 953

