
ARBORISTICKÉ AKADEMIE
Nezisková organizace – Arboristická akademie ZO ČSOP

AKTUALITY

www.arboristickaakademie.cz 1.

6/2022

Dne 19.5.2022 proběhla v areálu 
zámeckého parku Vlašim letošní 
certifikace specialistů, zabývajících 
se péčí o senescentní stromy - Ve-
teran Tree Specialist, a to v obou 
úrovních - Praktik i Konzultant. 
Krásné prostředí pro certifikaci 
zajistila ZO ČSOP Vlašim ve svém 
areálu Záchranné stanice pro živo-
čichy a ParaZOO.
Mezi novými VETcert specialisty 
tak můžeme přivítat následující 
kolegy:

∙ Kristián Horváth
∙ Tomáš Hupač
∙ Jakub Tichý
∙ Michal Zelenák
 

Projekt VETcert v posledních mě-
sících zažil několik zásadních 
ocenění. Evropská komise tento 
projekt ocenila v rámci European 
Vocational Skills Week v programu 
Erasmus+, Innovative curricula for 
the green transition award. Tisková 
zpráva k tomto ocenění říká násle-
dující:
VETcert zvyšuje standard péče 
o  senescentní stromy v celé Ev-
ropě. Projekt VETcert vyvinul 
certifikační schéma, které bylo 
zavedeno v celé Evropě. Har-
monizuje uznávání dovedností 
v péči o stromy veteránů, zvyšu-
je transparentnost a  především 
zvyšuje standardy v péči o senes-
centní stromy. Vyvinul nové školi-
cí zdroje a společnou evropskou 
minimální úroveň dovedností 
a znalostí pro odborníky v oboru 
arboristika, ekologie a lesnictví.
Rovněž zavedl transparentní 
a objektivní zkušební postup pro 
testování znalostí a dovedností 
souvisejících s péčí o staré stro-
my. VETcert měl 10 partnerů ze 
sedmi zemí a  proces certifikace 

VETcert již jmenoval profesionály 
z Rakouska, Belgie, Chorvatska, 
České republiky, Finska, Itálie, Ni-
zozemska, Norska, Polska, Irské 
republiky, Španělska, Švédska 
a Spojeného království. Podporou 
lepších znalostí a poskytováním 
pokynů pro správu našich nej-
cennějších starých stromů a dru-
hů, které podporují, se vyhlídky 
těchto pokladů výrazně zlepšily.
 
Druhým zásadním oceněním pro-
jektu je finanční podpora organiza-
cí Ancient Tree Forum a Arboricul-
tural Association (Velká Británie) 
částkou £367,770 z program Trees 
Call to Action Fund. Zde je tisková 
zpráva k tomuto projektu:
Ancient Tree Forum (ATF) a Arbori-
cultural Association (AA) získaly 
grant na projekt „Training and certi-
fying professionals in AoVT (Ancient 
and other Veteran Trees) manage-
ment“ z fondu Trees Call to Action 
v hodnotě 6 milionů GBP, vedeného 
společností Defra, Forestry Commi-
ssion a The National Lottery Herit-
age Fund.
V této zemi (Velká Británie - pozn. 
překladatele) máme jedny z nejvyš-
ších počtů senescentních stromů 

VETcert program u nás a ve světě

(AoVT) v Evropě. Ve srovnání s ob-
dobím před 300 lety však pouze 
1 % - 2 % populace Spojeného 
království zůstává a  to se každý 
rok snižuje o 2 %. Z důvodů bio-
logické rozmanitosti, klimatu 
a  kulturního dědictví je zásadní 
zajistit přežití našich zbývající 
AoVT. Ti, kteří o  tyto vzácné stro-
my pečují, musí být náležitě kva-
lifikovaní a  schopní je náležitě 
chránit.

https://vimeo.com/ondemand/oakcz%0D
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Tento společný projekt zajistí stra-
tegický přístup ke zlepšování v ce-
lém odvětví dovednosti a znalosti 
profesionálů ke zvýšení ochrany, 
odolnosti a přiměřenosti správy 
našich nejcennějších stromů, nyní 
i v budoucnu. Stěžejní součástí 
projektu je plné zavedení certi-
fikace VETcert – celoevropského 
zlatého standardu praktické do-
vednosti a dovednosti na úrovni 
konzultantů potřebné pro profesi-
onály, kteří pracují s AoVT.
Společně, Ancient Tree Forum 
a  Arboricultural Association do-
dají komplexní program školení 
VETcert s možností zkoušek, za-
hrnující jak profesionály pracují-
cí přímo se stromy, tak vlastníky 
a správci pozemků odpovědné za 
jejich správu. Místa na školení je 
možné rezervovat na: https://www.
antienttreeforum.org.uk/events/
Fond Trees Call to Action podpo-
ruje projekty, které chrání stromy 
a lesy, zvyšují lesnické dovednosti 
a pracovní místa, rozvíjejí partner-
ství pro vytváření lesů a zapojují ko-
munity do přírody. Fond bude roz-
dělovat granty mezi 250 000 až 
500 000 GBP, které budou vyna-
loženy během tří let, a bude finan-
covat 12 projektů po celé Anglii.
Laura Alcock-Ferguson, generál-
ní ředitelka ATF, řekla:
„Tento projekt zlepší dovednosti 
a znalosti až 450 profesionálům 
v  celé Anglii, takže staré stromy 
získají specializovanou péči, kte-
rá je zásadní pro prodloužení 
jejich života. Vzhledem k tomu, 
že Anglie v roce 2024 přechází 

2.

na plné spuštění programu En-
vironmental Land Management, 
tento projekt vyškolí profesioná-
ly v tomto sektoru, aby v kritické 
době reagovali na zvýšené zamě-
ření na veteránskou správu stro-
mů.
Mezi další projekty financované 
prostřednictvím letošního fondu 
Trees Call to Action Fund patří 
šest nových partnerství pro vytvá-
ření lesů ve venkovských a měst-
ských oblastech; dva projekty na 
rozvoj dovedností a pracovní síly 
v odvětví stromů a lesnictví; a tři 
projekty, které zapojují lidi tím, že 
vysazují lesy NHS, zapojují farmá-
ře do zlepšení stavu lesů a obno-
vují anglické živé ploty. Všechny 
financované projekty podpoří 
pokrok směrem k dosažení klíčo-
vých cílů akčního plánu pro ang-
lické stromy – vládních dlouhodo-

bých plánů pro anglické stromy, 
lesy a lesy.
John Parker, generální ředitel 
AA, řekl:
„Arboricultural Association je 
potěšena, že může spolupraco-
vat s  našimi partnery v Ancient 
Tree Forum na tomto vzrušují-
cím novém projektu. Zvyšováním 
dovedností profesionálů v  péči 
o  stromy v celé Anglii budeme 
schopni zajistit, že naše staré 
a staré stromy obdrží specializo-
vanou péči, kterou potřebují, aby 
prosperovaly po desetiletí a sta-
letí.“
 
Školicí a certifikační projekt VETcert 
je celoevropským zlatým standar-
dem na úrovni praktických arboris-
tů i konzultantů potřebným pro 
profesionály provádějící skutečnou 
práci na senescentních stromech.
VETcert byl vyvinut v rámci celo-
evropského partnerství a přínosy 
ze závěrečné zprávy z let 2016–
2019 ukazují, že VETcert:
∙ Chrání lépe AoVTS prostřednic-

tvím systému plánování, tj. do-
davatelé mohou rozpoznat nej-
cennější stromy.

∙ Zvyšuje laťku ve správě AoVT.
∙ Zlepšuje znalosti.
∙ Zlepšuje transparentnost v od-

větví.
∙ Rozšiřuje rozvoj dovedností v sek-

toru s omezenými možnostmi ka-
riéry.

∙ Kromě zvýšení kvalifikace sek-
toru bude náš projekt také zvy-
šovat kvalifikaci rozhodování.

https://www.antienttreeforum.org.uk/events/
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Online setkání arboristů probíhá kaž-
dé pondělí od 20:00. Pokud jste ještě 
žádný ArboChat neviděli a chcete si 
udělat představu, o co se jedná, máte 
možnost shlédnout videozáznamy 
z  prvních 46 epizod, a to na odkazu 
https://vimeo.com/ondemand/arbo-
chat/. A nebo si poslechněte některý 
z dílů ve formě podcastu (podcast.
arboristika.cz). Pro přímou účast na 
ArboChatu se pak stačí zaregistrovat 
na odkazu: https://arbo.arboristicka-
akademie.cz/arbochat nebo pomocí 
přiloženého QR kódu.
 
V červnu nás čeká:
6.6. Kvalifikační kritéria výběrových ří-

zení (J. Forejt)
13.6. Ochrana dřevin při stavební čin-

nosti (Q. Stach)
20.6. Stromolezecké závody 2022 

(T.  Hupač)
27.6. Hodnocení rizik a pracovní po-

stupy při stromolezení (J. Fanta)
 
Nedávno proběhlo:
63. díl: Ekobenefity stromů (J. Kolařík)
64. díl: Stroje a nástroje v arboristice 

(M. Zelenák)
65. díl: Advanced Biomechanical Ana-

lysis (O. Kolařík)

ArboChat

3.

Předposlední setkání projektu 
TeST v Bratislavě

Ve dnech 9.-11. května 2022 proběh-
lo v Bratislavě jedno z posledních 
zasedání tříleVe dnech 9.-11. květ-
na 2022 proběhlo v Bratislavě jed-
no z posledních zasedání tříletého 
projektu tvorby Evropských arboris-
tických standardů - TeST. Intenzivní 
jednání opět probíhalo v „hybridní“ 
podobě, kdy sice většina účastníků 
byla na místě pro osobní jednání, 
ale část partnerů se jednání účast-
nila formou on-line schůzky.
Úžasné jednací prostředí pro setká-
ní zajistil náš slovenský partner - ISA 

Slovensko - v hotelu Falkensteiner. 
Výstupem z jednání je uvolnění 
prvního draftu Evropského arbori-
stického standardu - Výsadba stro-
mů pro veřejné připomínkování. 
Anglickou verzi tohoto textu najde-
te v příloze těchto Aktualit a termín 
pro připomínkové řízení je do kon-
ce měsíce června pomocí násle-
dujícího formuláře: https://forms.
gle/35Nb2jBe7ATWd5qQ6

Těšíme se na návrhy odborné veřej-
nosti i od kolegů z naší republiky!

https://arbo.arboristickaakademie.cz/arbochat
https://arbo.arboristickaakademie.cz/arbochat
https://forms.gle/35Nb2jBe7ATWd5qQ6
https://vimeo.com/ondemand/arbochat/
podcast.arboristika.cz
https://arbo.arboristickaakademie.cz/arbochat
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Evropské standardy - nová perspektiva na péči o stromy

Ve dnech 25.-26.8. proběhne v Prů-
honicích finální konference, zakon-
čující 3-letý projekt vývoje Evrop-
ských arboristických standardů. 
Vedle celosvětové konference ISA 
v Malmö (která proběhne v září) se 
jedná o druhou letošní možnost, 
jak se setkat se špičkami našeho 

oboru a prodiskutovat s nimi ak-
tuální pohled na základní oblasti 
péče o mimolesní zeleň. 
Konference bude v anglickém ja-
zyce bez zajištěného překladu. 
Účast na konferenci je bezplatná 
s  nutností závazné předběžné re-
gistrace. Počet míst na konferenci 

je limitovaný, s registrací proto ne-
váhejte a využijte následující for-
mulář:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfB9wkM46w6mLl3O8jj-
Gzdr1ZzF2X0mSnrA6fqBaP4Kyn-
ZgYw/viewform.

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB9wkM46w6mLl3O8jjGzdr1ZzF2X0mSnrA6fqBaP4KynZgYw/viewform
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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)

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



AKTUALITY ARBORISTICKÉ AKADEMIE

www.arboristickaakademie.cz 6.

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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Po několikaleté přípravě v polo-
vině letošního roku ve spolupráci 
s  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
zahajujeme v rámci projektu Český 
certifikovaný arborista certifikační 
program pro specializované správ-
ce doprovodné zeleně komunikací 
- ČCA Silničář. Jedná se o unikátní 
projekt v rámci celé Evropské unie, 
jehož cílem je systematicky zvyšo-
vat úroveň péče o  vysoce proble-
matický typ stromové populace 
kolem silnic a dálnic. Nadále tedy 
bude náš nejrozšířenější arboris-
tický certifikační projekt členěný 
nejen na národní schémata  (Čes-
ký certifikovaný arborista - ČCA 
a  Slovenský certifikovaný arboris-
ta - SCA), ale nově i na specializa-

ce Arborista a  Silničář. Zpracované 
je i schéma vzájemné provázanosti 
a  uznávání jednotlivých arboristic-
kých kvalifikací, kdy si aktuální dr-
žitelé národních i mezinárodních 
certifikací mohou zažádat o rozšíření 
pouze s případným doplněním roz-
dílových zkoušek. 
Specializační program ČCA - Silničář 
obsahuje celkem 4 úrovně:
- Provozní technik - povinný certifi-

kační stupeň pro všechny osoby, 
zabývající se péčí o doprovodnou 
zeleň komunikací ať již z praktické 
či konzultační a  projektové strán-
ky. Jedná se o  vstupní kvalifikační 
stupeň, zaměřený na rozeznávání 
základních rizikových stavů stromů 
a znalost protokolu jejich řešení. 

- Zahradník - certifikační stupeň na 
úrovni ČCA Pozemní pracovník 
slouží k prokázání kvalifikace pro 
provádění praktických arboristic-
kých operací ze země (výsadba 
stromů a řezy bez využívání výško-
vých technik). 

- Výškový specialista - kvalifikační 
stupeň na úrovni ČCA Stromo-
lezec či ČCA Plošinář zahrnující 
arboristické technologie, realizo-
vané s využitím technik práce ve 
výškách. 

- Správce zeleně - je specializova-
ným stupněm, zahrnujícím po-
třebnou kvalifikaci pro dendrology 
a projektanty, řešící problematiku 
plánování a kontroly doprovodné 
zeleně komunikací. 

Termíny přípravných kurzů a  prv-
ních certifikací naleznete na strán-
kách Arboristické akademie (www.
arboristickaakademie.cz). Během 
druhé poloviny roku dojde k po-
stupnému náběhu tohoto specia-
lizovaného certifikačního schéma-
tu, jak v oblasti přípravných kurzů 
a seminářů, tak i v oblasti vlastních 
certifikačních zkoušek. Těšíme se 
na to, že noví specializovaní arboris-
té přispějí k  podstatnému zvýšení 
kvality péče o doprovodnou zeleň 
komunikací a přispějí tak i ke zvýše-
ní bezpečnosti a komfortu provozu 
na komunikacích. Více informací 
o  specializovaném projektu ČCA 
Silničář naleznete na stránkách 
www.ceskycertifikovanyarborista.cz. 

Certifikační program ČCA - Silničář zahájen

www.arboristickaakademie.cz
www.ceskycertifikovanyarborista.cz
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Ing. Kristián Horváth je vlast-
níkem společnosti TreeGarden, 
s.r.o. ze slovenské obce Hamulia-
kovo. Je držitelem certifikátů Eu-
ropean Tree Worker, ISA Climber 
Specialist a ČCA Stromolezec. 
Aktuálně obdržel i certifikaci pro 
specialisty zabývající se senes-
centními stromy - VETcert Prac-
tising level.
 
1. Ahoj Kristiane, proč ses dal 
na arboristiku a jak dlouho se 
jí už věnuješ?
Ahoj. Povedal by som, ze arboris-
tika si nasla skor mna. V pociat-
koch mojho podnikania som sa 
venoval realizaciam zahrad ale 
teraz je to uz davna minulost 
a venujem sa cisto len arboristi-
ke. Je to velmi zaujimavy  a rych-
lo sa vyvijajuci obor, ktory sa stal 
v podstate mojim konickom. 
Ako môj počiatok arboristiky by 
som považoval rok 2014, kedy 
som absolvoval kurz stromole-
zenia. Vtedy bola pre mna ar-
boristika este spanielska dedina 
ale postupom casu ako som sa 
zacal v tomto smere vzdělávat sa 
to myslim o dost zlepšilo.
 
2. Co Tě na oboru nejvíc baví 
a co Tě nejvíc štve?
Zacnem asi tym co ma najviac 
stve. Stve ma hlavne ignoracia 
verejnosti ku stromom. Ked su 
stromy prehliadane a su brane 
jako samozrejmosť.

Bavi ma v prvom rade ten pocit 
ze robime nieco co ma zaistit pre  
stromy prezitie pre dalsie storocia. 
Ved niektore dodnes zijuce stro-
my sa stali svedkami mnohých 
historických udalosti. Stromy su 
neodmyslitelnou sucastou nasho 
kulturního dedictva a malo by to 
tak ostat aj nadalej a co najdlhsie.
 
3. Kde a kdy jsi získal nejhodnot-
nější zkušenosti v oboru?
Najhodnotnejsie skusenosti 
v  obore som získal jednoznacne 
při praci na projektech so sku-
senejsimi arboristami. Mal som to 
stastie spoznat a  pracovat s  tymi 
najlepsimi slovenskými a českými 
arboristami. Velmi vela mi to dalo 
a velmi si to cenim.

4. Jsi majitelem firmy Tree-
Garden, na Tvém webu jsem 
zahlédla logo EAC, jsi ty nebo 
někdo z týmu certifikovaným ev-
ropským stromolezcem - ETW?
Ano, som držiteľom certifikátu 
ETW. Mojim prvym pokusom o zis-
kanie certifikatu ETW bola certifi-
kacia v roku 2017 u nas na Sloven-
sku. Tam som bohuzial neuspel 
z jednej simulacie a z  pisomnej 
casti. Vtedajší model certifikácie 
pozostával z osmich skusok  a za-
chrana zraněného bola jednou 
z nich. Pamatnici ktorí ju absolvo-
vali urcite potvrdia ze to bolo cel-
kom psychicky aj fyzicky narocne. 
Vieme ze terajsi certifikacny model 
uz záchranu zraněného vypustil 
a certifikacia pozostava uz len z 5 
skusok.
V roku 2019 sa konala certifikacia 
v Brne a tam som to uz doklepol 
do uspesneho konca.

5. Nedávno jsi absolvovat certi-
fikaci VETcert - certifikaci spe-
cialista pro péči o senescentní 
stromy, jež je kvalifikace řízená 
Evropskou arboristickou radou 
(EAC).  Jaké jsou tvé dojmy, co bys 
doporučil zájemcům o tuto certi-
fikaci.
Rozhodnutie ist na certifikaciu 
VETcert prebehlo asi len 2 tyzdne 
před jej konanim a uprimne povi-
em ze som si nebol vobec isty ci na 
to uplne mam kedže hranica uspes-
nosti je celkom vysko postavena. 

Osobnosti české a slovenské arboristiky
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Za vsetkym však stoji moj velmi 
dobry kolega a kamarat Michal 
Zelenak , ktory ma presvedcil 
aby som siel a dal mi zopar cen-
ných rad. Teraz mu mozem za to 
len podakovat.
Moje dojmy z VETcertu su velmi 
pozitivne. Prvotne obavy sa ne-
naplnili a môzem s odstupom 
casu povedat ze som si to aj cel-
kom uzil. Hlavne si cenim tejto 
skusenosti ktora mi  zmenila up-
lne moj pohlad na senescentne 
stromy. Ak by som sa nerozho-
dol ist na VETcert asi by sa mi ani 
nikdy nezmenil a nezamyslal by 
som sa hlbsie nad tym. Bolo to 
velmi dobre rozhodnutie, ktore 
ma posunulo o cosi dalej.

6. Jaké máš největší přání 
v souvislosti s arboristikou?
Aby bolo co najviac vzdelanych 
arboristov, lebo „arboristov“ mame 
dost.

7. Myslíš si, že se lidé v dnešní 
době dívají na stromy jiným 
pohledem než dříve? Mám na 
mysli souvislost s větší propa-
gací výsadby stromů a  jejich 
ochrany.
Urcite sa pohlad ludi na stro-
my zmenil k lepsiemu. Hlavne 
mlada generacia zacina stromy 
vnimat ako nieco comu třeba 
věnovat nalezitu starostlivost. 
Cielena propagacia je zakladom 
uspechu aby sa pohlad zmenil.

8. Co říkáš na vzdělávání arboris-
tů, myslíš si, že je v ČR dostateč-
né? Co bys arboristům doporučil, 
aby byla jejich práce opravdu 
profesionální?
V ceskej republike je to so vzdela-
vanim o hodne lepsie jako u  nas 
Slovensku. Vzdelavanie arboristov 
u  nas je este v plienkach ale du-
fam ze sa to casom zlepsi. Je u nas 
niekolko ludi co sa to pokusa zme-
nit. Vela sa zúčastňujeme kurzov 
a  skoleni u Vas v  ceskej republike 
a sam za seba mozem povedat, ze 
som za tuto moznost vdacny. Po-
kial chce niekto vykonávat pracu ar-
boristu dobře, bez patricneho a ne-
ustálého vzdelavania to nepojde.

9. Podle čeho si vybíráš vybavení 
pro arboristiku?
Vyber vybavenia na arboristiku pada 
v prvom rade na komfort a efektivitu 
práce.  V praci ta to musí hlavne bavit.

10. Co Tvůj volný čas, máš nějaký 
a čemu a komu ho věnuješ?
Moj volny cas? V mojom volnom 
case sa venujem prevazne mojmu 
druhemu konicku. Som totiz profe-
sionalny hasic zachranar a tak nejak 
to hram na dve strany. Zatial fyzicky 
zvladam aj kde uz nemam dvadsat. 
Je to casovo narocne. Mam vsak vel-
mi tolerantnu zenu, ktora ma v tom 
podporuje. Vikendy sa snazim sa-
mozrejeme travit co najviac s rodi-
nou aj kde sa mi niekedy od unavy 
podari nechcene zaspat. 
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Webové stránky projektu Techni-
cal Standards in Tree Work jsou 
spuštěny. Krom informací o pro-
jektu a  partnerech, na nich na-
leznete zejména aktuální verze 
Evropských arboristických stan-
dardů a postupně i všechny ostat-
ní výstupy vzniklé v rámci projek-
tu, včetně dostupných překladů 
do evropských jazyků. Webové 
stránky si můžete prohlédnout 
na odkazu https://www.europe-
anarboriculturalstandards.eu. 
Své případné dotazy a podněty 
k webovýcm stránkám či projektu 
evropských arboristických stan-
dardů obecně směřujte na koordi-
nátorku Elišku Diblíčkovou (info@
arboristika.cz).

Evropské arboristické standardy na internetu

https://www.europeanarboriculturalstandards.eu
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✚ 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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