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Arboristická akademie ČSOP se již 
tradičně zúčastnila kolínského Dne 
Země 2022, který se uskutečnil 20. 
dubna 2022. Tentokrát šlo o jed-
nodenní akci, která navazovala na 
známou Výstavu o životním pro-
středí, jejíž předchozí dva ročníky 
se bohužel nemohly uskutečnit 
kvůli pandemickým omezením. 
Organizátorem akce je Odbor ži-
votního prostředí a zemědělství 
Městského úřadu Kolín – a tento-
krát vyměnili prostor Městského 
společenského domu za čerstvý 
vzduch - na Karlově náměstí tak 
byl připraven bohatý program 
s environmentální tématikou.
Akci zahájil starosta města Mgr. 
Michael Kašpar a v odpoledních 
hodinách vystoupili sóloví zpěvá-
ci pěveckého souboru ZUŠ Kolín. 
Závěr programu patřil koncertu 
Lukáše Holoubka, účastníka soutě-
že Česko Slovenská Superstar. Celý 
den byl koncipován jako jedna 
velká poznávací soutěž, po jejímž 
úspěšném zvládnutí byli soutěží-
cí podle svých znalostí odměněni 
přímo na jednotlivých stanovištích. 
Návštěvníci se mohli těšit na více 

než 20  soutěžních stanovišť, za-
měřených například na nakládání 
s odpady, způsobům jejich před-
cházení, dále na ochranu přírody, 
stromů, zvířat, lesů, vzdělávání o le-
sích, myslivost, včelařství, zahrád-
kaření, pěstování kaktusů, správné 
topení, zemědělství, geologii či na 
poznávání dřevin. Také živá zvířata, 
přilákala jako vždy spousty měst-
ských dětí, které je nemají mož-
nost jinde vidět.

DEN ZEMĚ 2022 - Výstava o životním prostředí v Kolíně

https://vimeo.com/ondemand/oakcz%0D
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Arboristická akademie měla pro 
účastníky připravený soutěžní kvíz 
zaměřený na téma stromů a práci 
arboristů. Kvíz se skládal celkem 
z 6 otázek a po jejich správném 
zodpovězení mohly účastníci vy-
luštit tajenku a zjisti tak, jaký je 
latinský název stromu s bílou ků-
rou.     Do našeho kvízu se zapo-
jily děti všech věkových kategorií 
a  nenechal bez povšimnutí ani 
dospělé. Samozřejmě složitost kví-
zu byla vždy přizpůsobena věku 
a znalostem účastníků. Někdy děti 
pracovaly v týmech, někdy samo-
statně… Předškolním dětem jsme 
pokládali otázky a vedli společně 
diskuzi na téma stromů. Celkově 
se nám dostalo pozitivní zpětné 
vazby ve formě úsměvů a někdy 
i překvapených výrazů. Často nám 
i návštěvníci z řad dospělých řekli, 
že se dozvěděli díky našemu kvízu 
nové informace o fungování stro-
mů a práci arboristů. 
Arboristická akademie se velice těší 
na další ročník této povedené akce.

Online setkání arboristů probíhá každé 
pondělí od 20:00. Pro připojení se stačí za-
registrovat na odkazu: https://arbo.arboris-
tickaakademie.cz/arbochat nebo pomocí 
přiloženého QR kódu.
 
Témata květnových ArboChatů:
9.5. Ekobenefity stromů (J. Kolařík)
16.5. Stroje a nástroje v arboristice (M. Ze-

lenák)
23.5. Advanced Biomechanical Analysis (O. 

Kolařík)
30.5. ArboChat s J. Forejtem (ekonomické 

téma)
 
Záznamy:
Editované videozáznamy již proběhlých 
ArboChatů lze získat na odkazu: https://vi-
meo.com/ondemand/arbochat/.
ArboChaty ve formě podcastu naleznete na 
podcast.arboristika.cz.
 
Nedávno proběhlo:
59. díl: Využití tažných koní v arboristice 

(M.Kott)
60. díl: Národní příloha k Evropskému stan-

dardu řezu - otevřená diskuse (J. Kola-
řík)

61. díl: NV 339/2017 Sb. - pro stromolezce 
stále neznáme nařízení vlády (J. Fanta)

62. díl: Dendrologický průzkum 2 - indivi-
duální hodnocení stromů (J.Kolařík).

 

ArboChat

2.

https://arbo.arboristickaakademie.cz/arbochat
https://arbo.arboristickaakademie.cz/arbochat
https://vimeo.com/ondemand/arbochat/
podcast.arboristika.cz
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Projekt ECoST zahájen

Dubnem tohoto roku se rozběhl 
druhý zásadní evropský projekt 
v  oblasti oborové standardizace 
- ECoST, což je akronymem pro 
European Consulting Standards 
in Tree Work. Během následují-
cích 3 let dojde k vytvoření celkem 
3  titulů Evropských arboristických 
standardů, tentokrát v oblasti kon-
zultační arboristiky:

Hodnocení stavu stromů
Oceňování stromů
Ochrana stromů při stavební čin-
nosti.

Ke každému titulu vzniknou navíc 
i národní přílohy, které budou spe-
cifikovat konkrétní dobrou praxi 
v daných oblastech, lišící se od ce-
loevropského přístupu.
 
Na projednání a tvorbě těchto ma-
teriálů se bude podílet obdobná 
skupina, která oboru již věnovala 
tři praktické standardy v právě za-
končovaném projektu TeST. První 
zasedání  pracovní skupiny pro-
běhlo v Kolíně a bylo plně věno-
vané formálnímu i obsahovému 
nastavení projektu. Pro jednotlivé 

standardy byl nadefinovaný obsa-
hový rámec a filozofické zaměření 
textu. Prodiskutované byly přístupy 
pro jednotlivé zahrnuté oblasti ar-
boristických činností v jednotlivých 
zastoupených zemích a vazba na 
stávající oborové standardy a návo-
dy, které již existují.

Zásadní součástí setkání bylo i na-
plánování všech schůzek, které 
proběhnou během následujících 
3 let ve všech 10 zastoupených 
zemích a které budou obsahovat 
vždy kromě školicí a diskusní části 
i seznámení se s místním kontex-
tem projednávaných témat.

∙ 
∙
∙



AKTUALITY ARBORISTICKÉ AKADEMIE

www.arboristickaakademie.cz 4.

arboHELP - Druhá etapa výsadeb

VETcert

V sobotu 9.4. proběhla v hodonín-
ské Bažantnici, zasažené loňským 
tornádem, druhá etapa komunit-
ních výsadeb, na níž sdružení ar-
boHELP zajišťovalo metodickou 
pomoc a technický dozor. Technic-
ké a projekční zázemí akce bylo za-
jištěné pracovníky Městského úřa-
du Hodonín a společností TESPRA 
Hodonín, s.r.o. Zájem o přispění for-
mou výsadby stromů projevily de-
sítky hodonínských občanů a nasa-
zení „pracovních čet“ bylo opravdu 
vzorové. Tak jako každá kvalitativní 
změna, i výsadby na ploše sídliště 
Bažantnice se neobešly bez tříbení 
názorů diskusemi na místě, týkají-
cích se zejména umisťováním a ta-
xonem nově vysazovaných stromů. 
Zastoupený tým v čele s panem 
starostou - Liborem Střechou - ov-
šem byl na kompetentní reakce 
připravený a diskuse tak probíhaly 
věcně a konstruktivně.
Náš tým se postaral o počáteční 
zaškolení pracovních čet, o prů-
běžný dozor a poradenskou čin-
nost během celého dne výsadeb 
a o příležitostnou pomoc.

Těší nás, že projekt VETcert byl nominován Evropskou komisí v soutěži VET 
Excellence Awards 2022. Cílem projektu je harmonizovat uznání dovedností 
a znalostí v péči o senescentní stromy. Jedním z hlavních výstupů “VETcertu” je 
i certifikační program, jehož je Arboristická akademie certifikačním centrem. 
Péče o senescentní stromy je specifická, vyžaduje komplexní porozumění stro-
mu i jeho okolí a mít specialisty na management těchto významných stromů 
je jistě přínosné. Řady takových certifikovaných specialistů se doufejme rozšíří 
19. a 20. května během letošních certifikací. Přihlašování ke zkouškám je ještě 
otevřeno pro obě varianty (konzultant i praktik). Více informací pro zájemce 
(včetně možností objednání) naleznete v sekci www.arboristickaakademie.cz/
certifikace.

www.arboristickaakademie.cz/certifikace
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Evropské standardy - nová perspektiva na péči o stromy

Ve dnech 25.-26.8. proběhne v 
Průhonicích finální konference, 
zakončující 3-letý projekt vývoje 
Evropských arboristických stan-
dardů. Vedle celosvětové konfe-
rence ISA v Malmö (která proběh-
ne v září) se jedná o druhou letošní 

možnost, jak se setkat se špičkami 
našeho oboru a  prodiskutovat s 
nimi aktuální pohled na základní 
oblasti péče o mimolesní zeleň. 
Konference bude v anglickém 
jazyce bez zajištěného překladu. 
Účast na konferenci je bezplatná 

s nutností závazné předběžné re-
gistrace. Počet míst na konferen-
ci je limitovaný, s registrací proto 
neváhejte a  využijte následující 
formulář: https://forms.gle/35BHjt-
nYgWSXZoK56

25.-26.8.2022    Průhonice (CZ) 

O ARBORISTICKÝCH STANDARECH
EVROPSKÁ KONFERENCE

DEN 1

Sekce 1 - Obecná
Welcome speach
(Přivítání) 
 
European standards - definifion of contemporary arboricultural know-how
(Evropské standardy - definice aktuálního arboristického know-how)

Arboricultural certification schemes in Europe and European standards  
(Arboristické certifikační systémy v Evropě a Evropské standardy)

Use of European standards in national certification system of the Czech Republic
(Využití Evropských standardů v národním certifikačním systému České republiky)

Accompanying European projects in the field of arboriculture
(Doprovodné evropské projekty v oblasti péče o mimolesní zeleň)

Official representative(s)

Jaroslav Kolařík

Junko Oikawa-Radscheit

Josef Grábner

Kamil Witkoś-Gnach

https://forms.gle/35BHjtnYgWSXZoK56


Sekce 3 - Řez stromů

Sekce 2 - Výsadba stromů

Sekce 4 - Bezpečnostní vazby

Závěrečná sekce

Quality of planting stock
(Kvalita rostlinného materiálu)

Standard planting procedure
(Standardní proces výsadby stromů)

Pruning of young trees - „To prune or not to prune“
(Řez mladých stromů - „Řezat či neřezat“?)

Tree biology and tree pruning techniques
(Biologie stromů a techniky jejich řezu)

Mismanaged tree maintenance - restorative pruning
(Péče o poškozené stromy - opravné řezy)

Contemporary approach to tree crown stabilisation
(Aktuální pohled na stabilizaci korun stromů)

Cabling/bracing controlls - practical experience
(Praktické zkušenosti s kontrolami bezpečnostních vazeb)

Shared Database of Stabilised Trees
(Sdílená databáze stabilizovaných stromů)

Implementation guide - how to use and apply European arboricultural standards 
in tree management practice
(Implementační příručka - jak využívat Evropské arboristické standardy v praxi 
péče o dřeviny)
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Tom Joye

Thomas Amtage

Henk van Scherpenzeel

Dirk Dujesiefken

Daiga Strēle

Gerard Passola

Valentino Cristini

Josef Grábner

Beata Pachnowska

Sekce 2 - Výsadba stromůO ARBORISTICKÝCH STANDARECH
EVROPSKÁ KONFERENCE
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DEN 2

Cyklické diskusní workhopy (doba trvání cca 2 hod)
Reaction of pruning wounds and the CODIT principle
(Reakce na řez stromů a princip CODIT)

Deadwood management
(Management odumřelého dřeva)

Practical check of planting stock
(Praktická kontrola kvality rostlinného materiálu)

Case studies of special tree stabilisation methods
(Případové studie speciálních projektů stabilizace stromů)

Installation of static bracing systems (wire-and-slat and drilled)
(Instalace statických bezpečnostních vazeb (podkladnicová a vrtaná)

Contemporary systems for dynamic crown cabling - gallery
(Současné systémy instalaci dynamických bezpečnostních vazeb - galerie)

Architectural models and tree pruning
(Architektonické modely a řez stromů)

Dirk Dujesiefken

Kamil Witkoś-Gnach,
Beata Pachnowska

Henk van Scherpenzeel         

Gerard Passola

Petr Ledvina, Antonín 
Ambros, Michal Zelenák, 
Tomáš Fraňo

Valentino Cristini

Tom Joye

Sekce 2 - Výsadba stromůO ARBORISTICKÝCH STANDARECH
EVROPSKÁ KONFERENCE

Technical Standards in Tree Work (TeST), 
project No.: 2019-1-CZ01-KA202-061384

Technical Standards in Tree Work (TeST), 
project No.: 2019-1-CZ01-KA202-061384
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VEText - Veteran Tree Experience Exchange

Nový mezinárodní projekt, v rámci 
něhož dochází k založení zkusné 
plochy pro výzkum impaktu speci-
álních typů ošetření senescentních 
stromů, byl zahájen pod vedením 
ČSOP Vlašim s participací naší zá-
kladní organizace. Prvním krokem 
projektu byl výběr stromů, na nichž 
již v průběhu tohoto roku dojde 
k  realizaci celého spektra zásahů 
(technik a technologií), které jsou 
využívané pro péči o senescent-
ní stromy. Celkem se jedná o 250 
stromů na 3 lokalitách Středních 
Čech, které byly vytipované a in-
dividuálně vybrané pro jednotli-
vé typy managementu. K tomuto 
množství se dále přidá 100 jedinců, 
na nichž budou založené pokusy 
z oblasti veteranizačních technik.
Kompletní dokumentace probí-
há s využitím oborového portálu 
www.stromypodkontrolou.cz, ke 
kterému v rámci projektu vznikne 
ještě speciální rozhraní, umožňu-
jící detailní posuzování a evidenci 
realizovaných ošetření v terénu po-
mocí dedikované aplikace.
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Re-certifikační podmínky EAC

Certifikační projekt Evropský ar-
borista je jednou z etablovaných 
cest, jak prokazovat oborovou kva-
lifikaci. Vzhledem ke stálým dota-
zům, jaké jsou podmínky pro obno-
vu certifikátu, přinášíme kompletní 
popis procedury recertifikace, a to 
včetně Etického kodexu, který je 
nedílnou součástí procesu držení 
oborového certifikátu.

Žádost o prodloužení platnosti 
certifikace:

„European Tree Worker” - „Ev-
ropský arborista” a/nebo
„European Tree Worker - Plat-
form” - „Evropský arborista - plo-
šinář”.

Webové stránky certifikačního sys-
tému ETW: https://www.eac-ar-
boriculture.com
Po uplynutí platnosti certifikátu ji lze 
prodloužit tzv. recertifikací. Recertifi-
kaci je možné absolvovat splněním 
níže uvedených požadavků.
Pro všechny způsoby recertifikací 
platí, že dokumenty, které předklá-
dáte, resp. organizace/osoba, která 
Vám je vystavuje, musí akceptovat 
mezinárodní arboristické standar-
dy (European Arboricultural Stan-
dards).
Recertifikaci si mohou certifikovaní 
arboristé udělat do 1 roku od ukon-
čení platnosti certifikátu, resp. do 
konce následujícího kalendářního 
roku, v kterém skončila platnost 
(příklad: platnost  certifikátu do 
1.3.2022, je nutné o certifikaci požá-
dat do 31.12.2023. Pokud tak  žadatel 
neučiní, je nutné celou certifikační 
zkoušku absolvovat znovu! Od kon-
ce platnosti certifikátu je certifikace 
u daného arboristy, na webových 
stránkách EAC, označena nápisem 
“to be renewed” - “k obnově”.

Nutné přílohy k žádosti o certifika-
ci ETW:
“Doklad o arboristické praxi po-
mocí výškových technik a  průběž-
né vzdělávání v oboru arboristika 
včetně referenčních zakázek”
Žadatel musí předložit doklad 
o  uskutečněné arboristické praxi 
při práci pomocí výškových tech-
nik. Prokázaná aktivní praxe musí 
být minimálně 24 z 36 měsíců plat-
nosti certifikátu. Tento doklad musí 

obsahovat reference s kontakty na 
zadavatele (období od kdy do kdy 
probíhaly práce, jméno kontaktní 
osoby, telefon nebo e-mail, ideálně 
s adresou).

“Doklad o absolvování kurzu první 
pomoci”
Žadatel musí doložit, že v roce žá-
dosti o recertifikaci ETW absolvoval 
kurz první pomoci.

“Doklad o fyzické a duševní způso-
bilosti k provádění výškových prací 
ve stromu s  aktuálním lékařským 
potvrzením nebo čestným prohlá-
šením.”
Žadatel musí doložit, že v roce žá-
dosti o recertifikaci ETW prošel lé-
kařskou prohlídkou, stvrzující, že je 
fyzicky i duševně způsobilý k pro-
vádění výškových prací ve stromu. 
Nebo toto doloží svým čestným pro-
hlášením.

“Doklad o průběžném arboristic-
kém vzdělávání”
Žadatel musí doložit, že se v uplynu-
lých třech letech průběžně vzdělá-
val v oboru arboristika absolvováním 
vzdělávacích aktivit, například od-
borné semináře, workshopy, kurzy, 
konference, atp. Celková doba ab-
solvování jmenovaných aktivit musí 
dosahovat minimálně 30  hodin 

(u certifikátů s platností do 12/2022 
= 25 hodin). Dokladem se rozumí 
účastnický list s uvedeným počtem 
hodin dané akce. Pokud nemá do-
tyčný účastnický list lze toto doložit 
svým čestným prohlášením, kde 
uvede název akce, místo, datum ko-
nání, program a  doklad o  úhradě. 
Pro recertifikaci lze uznat pouze ak-
tivity absolvované v  době platnosti 
certifikace.

Poznámka:
Další dokumenty/certifikáty není 
zapotřebí dodávat neboť jsou po-
vinností daná legislativou a návody 
k použití. Jedná se především o:
1. Platné oprávnění pro práci ve výš-

kách dle NV 362/2005 Sb. nebo 
platné osvědčení o odborné způ-
sobilosti k provádění prací ve 
výškách pomocí speciální lano-
vé techniky (techniky lanového 
přístupu) dle NV 362/2005 Sb.

2. Obsluha práce s motorovou pilou.
Všechny ceny výše uvedené jsou 
včetně DPH a obsahují poplatek 
za prodloužení dané certifikační 
úrovně a to včetně zaslání certifi-
kátu a ID karty ve fyzické podobě.

Vyplněnou žádost o recertifikaci 
včetně příloh je vhodné zaslat elek-
tronickou formou na e-mail grab-
ner@arboristika.cz. Jakmile žadatel 
zašle žádost, včetně všech příloh 
k recertifikaci, a po zaplacení faktu-
ry za recertifikaci, bude jeho žádost 
postoupena do kanceláře EAC. Ná-
sledně má kancelář EAC cca 1-3 mě-
síce na fyzické doručení certifikátu 
do naší kanceláře ČSOP - Arboristic-
ké akademie, kde certifikát podepí-
šeme a zašleme na Vámi uvedenou 
adresu v žádosti.

https://www.eac-arboriculture.com


AKTUALITY ARBORISTICKÉ AKADEMIE

www.arboristickaakademie.cz 10.

Etický kodex
pro certifikaci European Tree Worker (ETW) a European Tree Technician (ETT)

European Arboricultural Council - Evropská Arboristická Rada (EAC) a arboristé souhlasí s tímto etic-
kým kodexem a budou profesionálně propagovat arboristický obor v celé Evropě a dalších zemích.

Arboristé budou:
1. Arboristické služby nabízet nezaujatým, důvěrným, pravdivým a odpovědným způsobem.
2. Při své práci dodržovat oborové standardy a normy, národní zákony a vyhlášky.
3. Vědomi si toho, že:
 3.1. stromy jsou živé organismy, které si zaslouží naši úctu,
 3.2. stromy mají značný přínost pro životní prostředí a jsou nezbytnou součástí pro blaho člověka,
 3.3. jakýkoliv zásah do stromu bude ovlivňovat jeho další život a vývoj.
 3.4. Pracovat při výkonu své činnosti bezpečně a též aplikovat bezpečné pracovní postupy. 

Vždy použije vhodné a schválené pracovní vybavení, tak aby zajistil bezpečnost pro sebe, 
své spolupracovníky a veřejnost.

5. Nesmí nabízet takové služby nebo zkušenosti, které neumí nebo nezná. V takových případech bude 
vyhledávat kvalifikovanější odborníky.

6. Svůj profesionální úsudek musí uplatňovat nestranně podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a to 
na základě svých nejlepších zkušeností a znalostí.

7. Dělat vše pro to, aby se vyvarovali jednání, které by mohlo způsobit střet zájmů s klientem, zaměst-
navatelem, zaměstnancem, jinými odborníky, přidruženými obory nebo zástupci veřejnosti.

8. Mít vhodné pojištění, aby bylo možné realisticky pokrýt jakékoli potenciální škody na majteku nebo 
škody na zdraví.

9. Vědomi si toho, že jsou součástí profesionálního kolektivu usilujícího o blaho stromů a při své práci 
vždy zohledňují nejlepší zájmy biodiverzity.

10. Vědomi si toho, že jakákoli jimi provedená arboristická činnost ovlivňuje pohed na arboristiku jako 
takovou a současně ovlivňuje i arboristickou profesi jako celek.

 
Leden 2021

European Arboricultural Council
překlad Josef Grábner
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Bc. Daniel Stach známý jako 
Qěták je arboristou, působícím 
zejména v oblasti Svitavska, ale 
díky jeho četným kontaktům 
v rámci oborové komunity se 
s  výsledky jeho práce můžete 
setkat po celé republice. Jeho 
firma - Arboristi ČT - sídlí v České 
Třebové. Jako jeden z hlavních 
diskutérů v oborovém setkávání 
ArboChat jsou jeho názory na 
různé oblasti oborové problema-
tiky známé jak dalším účastní-
kům, tak i uživatelům oborového 
podcastu. V následujícím textu 
se s ním můžete blíže seznámit 
jako se zajímavou osobností.
 
1. Ahoj Dane nebo Qětáku? 
Většinou začínám otázkou 
ohledně arboristiky, ale Tvoje 
přezdívka mě zaujala, podělíš 
se s námi o to, jak se k Tobě do-
stala?
Ahoj. Nejsi první, takže už mám 
naučenou odpověď. Samozřejmě 
jako většina Květáků to vzniklo díky 
vlasům. V mládí jsem měl dlou-
hé, celkem nečesané a husté vla-
sy a  jako příznivce undergroundu 
jsem s nimi dělal spoustu pokusů 
a  cca v 15ti se stalo, že jsem se stal 
Květákem, nu a aby bylo jasné, že 
nejsem žádná zelenina píšu, to už 
skoro 30 let s Q. Vtipné je, že se to 
chytlo tak, že mě většina lidí ani 
v našem městě nezná pravým jmé-
nem.
 
2. Proč tedy arboristika, a kdy 
jsi založil platformu Arboristi 
ČT?
Kamarád (dodnes parťák kolega), 
kterého jsem učil lozit po ska-
lách, s tím začal a neměl s kým 
dělat. No a mě pomalu přestáva-
lo bavit dělat managera a stále 
něco někde nabízet a  vnucovat 
a jednat s blbcema... Tak se stalo, 
že jsem odešel po letech ze za-
městnaneckého poměru ve fir-
mě a otevřel si sportovní obchod 
s tím, že když bude třeba, budu 
chodit pomáhat se stromy. Se 
zákazníky to bylo kvůli e-shopům 
atd. stále složitější a mě díky le-
zení chytl tento obor na plné 
pecky, tak jsem si konečně po 
třicítce našel to, co je má cesta.

3. Co Tě na oboru nejvíc baví a co 
Tě nejvíc štve?
Nejvíc mě bere ta práce jako tako-
vá. Neštveš se s lidmi. Naštěstí si to 
s parťákem umíme udělat hezké, 
nespěcháme, nehrotíme, hlavní 
je pohoda a klid, občas pod stro-
mem uděláme maso a jen nasává-
me sluníčko.
Lozím ve výškách, které miluji od 
mala. Zároveň se mně líbí ta va-
riabilita oboru - od hodnocení, 
dendrometrii, přes řešení chorob, 
výsadbu, lezení, po přístrojové 
metody, všechno je extrémně za-
jímavé, libí se mně jak rychle se 
obor vyvíjí. Líbí se mně variabilita 
a přesahy do entomologie, myko-
logie, psychologie, bioklimatologie 
a dalších věd a oborů.

NELÍBÍ

Jednoznačná odpověď - hádky 
mezi lidmi, kterých si vážím, re-
spektuju a je mně to moc líto. Jsou 
to odborníci mám je rád a náš ryb-
níček je tak malinkatý, že je to vel-
ká škoda.

4. Kde a jak jsi získal nejcennější 
zkušenosti v arboristice?
Na prvním místě musím jme-
novat parťáka Aleše Nádvorníka. 
Když mě učil, co a jak, tak mě 
vycepoval k maximálním výko-
nům. Např. do jedné lípy, která 
měřila snad 25 m jsem lezl kvůli 
jedné větvi snad 4x. Vždycky mě 
nechal sjet, ať se na to jdu kouk-

nout a znova nahoru… A spoustu 
dalších a dalších věcí. Samozřej-
mě, že jsme také (a to děláme 
dodnes) stále diskutovali o všem 
na stromech a ve stromech, až se 
s námi všichni okolo přestali ba-
vit.           
Mám blbou povahu v tom, že 
jsem člověk, co dělá věci naplno. 
Jakmile bylo jasné, že arboris-
tika mě naplňuje, udělal jsem 
přijímačky na dálkové studium 
arboristiky na Mendelově uni-
verzitě. Měl jsem to štěstí, že se 
v ročníku utvořila silná parta a do 
školy jsem se vždy těšil. Navíc 
také hodně vyučujících předná-
šelo tak zajímavě, že jsem domů 
jezdil plný dojmů. Musím jmeno-
vat dlouholetého a vynikajícího 
správce zeleně ve Svitavách Radi-
ma Klíče, který mně občas otevřel 
oči jiným pohledem a přístupem 
plus letitou zkušeností, než mají 
stromolezci.
 
5. Účastnil ses někdy i závodů ve 
stromolezení v ČR nebo v zahra-
ničí, pokud ne, uvažuješ o tom?
Jednoduchá a rychlá odpověď. 
NE. Pouze jako divák. Je to napros-
to jiný sport a v mém věku už nej-
sem schopen natrénovat, abych 
byl se svým výkonem spokojený. 
Mě přemluvil jen Martin Kott na 
ty jeho pretěky, co dělal a stejně 
to vždy dopadlo špatně a na his-
torku. Každopádně závody jsou 
pro mě zajímavé po společenské 
stránce.

Osobnosti české a slovenské arboristiky
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6. Na Tvých stránkách www.ar-
boristict.cz jsem se dočetla, že 
jsi příznivcem vzdělávání a cer-
tifikací v arboristice, sám jsi dr-
žitelem mezinárodní certifikace 
ETW. Jaká byla Tvá zkušenost 
s touto certifikací?
Miluju všechny certifikace.  Ovšem 
ne pro sbírání kartiček, ale proto, 
že když ze sebe nechceš udělat 
blbce, jsou to týdny studia a opa-
kování. Líbí se mi vědět co nejvíc. 
Hltám články, knihy. Nejlepší je 
ten pocit, že víš, že nic nevíš a pří-
roda tě vždy převeze. Tak proto 
mám rád certifikáty. ČCA – mám 
již delší dobu z Kolína. Dodnes si 
pamatuju Jarka, jak mě dusil u vý-
sadby, pak jsem za ním šel, jestli 
by mně signoval jeho knihu a cel-
kem jsme pokecali, tak jsem si 
řekl, že není zas tak zlej. ETW mám 
jako člen SZKT z Mělníka. Byl jsem 
nervní, ale nakonec to vyšlo na 
první dobrou. Tam byla zkouška 
příjemná, ale občas jsem koukal, 
jaký extrémní situace při certifika-
cích můžou nastat. Teď vážně du-
mám nad VETcert, ale půjdu, až se 
na to budu 100% cítit, nerad vyha-
zuji peníze za svoji blbost.

7. Co bys doporučil lidem, kteří 
by se chtěli stát arboristy? Kde 
a jak začít?
To se stále řeší na FB, nejvíc se mně 
líbila odpověď „běž do kolbenky, 

už je nás dost“. Ale vážně, dovolím 
si opět citovat mého parťáka Aleše 
„ani škola arboristiky, ani bakalář 
z  tebe neudělá arboristu“. Spousta 
lidí myslí, že to je jen o lezení, ale už 
nemá ani páru o fyziologii, o stan-
dardech atd. Je potřeba hodně číst, 
studovat, ptát se a koukat kolem 
sebe.

8. Jsi pravidelným hostem v AR-
BOchatech, které každý týden 
pořádá Arboristická akademie. 
Co na tento projekt říkáš?
Projekt je super a zase použiju ci-
taci „je to to nejlepší co nám přine-
sl COVID“ jak už jsem říkal, hltám 
vše, co se oboru týče, a to i rozdíl-
né názory, nad kterýma se člověk 
občas musí zamyslet. Zároveň si 
rád povídám a taky můžu říct, že 
se z pravidelných návštěvníků stali 
celkem kamarádi, jen se modlím, 
abych je taky poznal, až je uvidím 
face to face.
 
9. Máš v současné době čas na se-
bevzdělávání v arboristice a jak 
hodnotíš aktuální nabídku vzdě-
lávání v arboristice?
Když člověk chce, nabídka je úžas-
ná. Stále je kam jet na kurzy, ško-
lení atd. Jen je zapotřebí, aby ti, co 
nám práci dávají, také vyžadovali 
doložení vzdělávání. Co si bude-
me namlouvat, stojí to spoustu 
peněz a času, a nakonec prohraješ 
zakázku, protože borec od vedle 
nedělá nic a tím pádem je levnější. 
Každopádně je důležité také sa-
mostudium (četba, pídění se, on-
line přednášky…). To díky tolerantní 
manželce naštěstí stíhám dosta-
tečně.

10. Co Tvůj volný čas, máš nějaký, 
čemu a komu ho věnuješ?
Mám velké štěstí, že mám milují-
cí a hodně tolerantní ženu. I přes 
3 děti a baráček. Jsem dost aktivní 
člověk - pořádám závody, jezdím 
lozit na písek, když je sucho zajdu 
si zajezdit na skejtu, což je má ce-
loživotní láska. Jsem členem výbo-
ru pro životní prostředí a venkov 
Pardubického kraje. Nyní se chys-
táme vstoupit se sdružením do 
komunální politiky. Jak já říkám je 
potřeba to rvát po velkejch a po-
řádně, aby bylo na co vzpomínat 
a byla sranda.
Času je málo, ale aby se člověk ne-
zbláznil, musí si najít svoji minut-
ku, dvě, pět.
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LEGENDA: 

✚ Název školení 
- školení pořádané ve 

spolupráci s SINGINGROCK, 
přihlášky na 

www.singingrock.cz 

✚  Název školení 
- školení pořádané ve 

spolupráci s WORKSAFETY 
Kolín, přihlášky na 
www.worksafety.cz 

✚ Název školení 
- školení pořádané ve 
spolupráci s agenturou 
IPSUM. Přihlášky na 

www.ipsum.cz. 

✚ Název školení 
- školení pořádané ve 

spolupráci se společností 
Safe Trees. Informace na 

info@safetrees.cz 
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