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V létě úspěšně zakončený pro-
jekt tvorby Evropských arboristic-
kých standardů pokračuje oblastí 
konzultační arboristiky. V minu-
lém měsíci se pracovní tým sešel 
v  polské Vratislavi, kde proběh-
lo první setkání, věnované titulu 
Hodnocení stavu stromů. Setkání 
tentokrát zorganizovali naši pol-
ští partneři - Instytut Drzewa ve 
Wroclawi. Kromě 10-ti zástupců 
partnerských zemí se tentokrát 
zúčastnili i dva kolegové z Fran-
cie, kteří mají zájem do projektu 
vstoupit s vlastním financováním. 
Setkání bylo plně věnované stan-
dardu Hodnocení stavu stromů. 
Jedná se o zcela zásadní oblast 
péče o stromy - tomu odpovídá 
jak metodická, tak i zejména fi-
lozofická rozrůzněnost přístupů, 
se kterými se můžeme v Evropě 
setkat. Od přístupu striktně za-
měřeného na determinaci úrovně 
rizika a jeho analýzy až po holis-
tický přístup, snažící se o zahrnutí 
řady relevantních diagnostických 
kritérií. 
Diskuse byla extrémně zajímavá, 
byť v některých momentech vel-
mi náročná :). Kromě prezentace 
a  diskuse jednotlivých metodik 
zahrnovala i praktické ukázky 
a  případové studie, na kterých 
bude založený další postup vý-
voje. Další setkání proběhnou 
formou on-line schůzek, příští 
osobní setkání je naplánované na 
leden 2023. Tentokrát bude dis-
kusi hostit italská Bologna. 

ECoST meeting Wroclaw

https://vimeo.com/ondemand/oakcz%0D
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLRG-n3xepbBipjDqmLjc0jg6gY1hKixCm
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Dny se krátí, počet návštěvníků Arbo-
Chatu pomalu ale jistě přibývá      . Stá-
le pokračujeme v našich pravidelných 
online setkáních arboristů a dalších 
zájemců o péči o zeleň, a to každé 
pondělí od 20:00. Předchozí registra-
ce jsou nadále platné. Nové přihlášení 
získáte před odkaz: https://arbo.arbori-
stickaakademie.cz/arbochat nebo při-
ložený QRkód. 

V říjnu proběhlo:
3.10.  Zpracování odpadu vzniklého 
při práci arboristy (M. Kott)    
10.10.  Arboristické certifikáty - roz-
sah, obsah, využívání (M. Zelenák)
17.10. Práce na plošině (J. Fanta)
24.10.  Evropský standard Bezpeč-
nostní vazby (V. Cristini)
31.10.  ArboChat PLUS – Rozhovor 
s Martinem Němcem
 
Plán na listopad:
7.11.  Národní příloha k Evropskému
standardu Bezpečnostní vazby
(J. Kolařík)
14.11.  Setkání certifikačních center 
Vídeň (M. Zelenák)
21.11.  Senescentní strom, veterán 
a veteranizace (J. Kolařík)
28.11.  ArboChat s Martinem Kottem
 
Máte-li námět na téma, které byste rádi 
během ArboChatu prodiskutovali, pište 
na diblickova@arboristika.cz a Eliška se 
o zařazení tématu postará      .
 
Záznamy z dříve proběhlých ArboCha-
tů dohledáte na https://vimeo.com/
ondemand/arbochat/ či ve formě pod-
castů na https://podcast.arboristika.cz, 
či přímo na Spotify, Apple podcasts, 
Google podcasts apod.
 

ArboChat

2.

Arboristická akademie podepsa-
la smlouvu na další mezinárod-
ní projekt, jehož účelem je zvýšit 
úroveň arboristiky v Evropě. Ten-
tokrát je účelem aplikace oboro-
vého know-how v oblasti Balkánu. 
Naši chorvatští partneři - Urbani 
šumari ze Zagrebu - získali pod-
poru pro 2-letý projekt „Develop-
ment of Digital Forms of Learning 
and New Certification Programs 
in the Field of Arboriculture and 
Urban Forestry at the SE Europe 
Level“. Spolupracujícími organi-
zacemi je Arboristická akade-
mie a  Evropská arboristická rada 
(EAC). Výstupem projektu bude 
řada dílčích aktivit, jejichž cílem 
je vytvořit v balkánském prostoru 
(jmenovitě v Chorvatsku) adekvát-
ní oborovou základnu pro školicí 
a certifikační aktivity v arboristice. 
Část aktivit bude probíhat i v Čes-
ké republice a můžeme se těšit 
i  na participaci na velmi atraktiv-
ních součástech oboru, jako jsou 
první stromolezecké závody Bal-
kánu, které jsou naplánované na 
rok 2024. O výstupech projektu 
budeme průběžně informovat. 

Nový mezinárodní projekt - podpora ETW

https://arbo.arboristickaakademie.cz/arbochat
https://arbo.arboristickaakademie.cz/arbochat
https://vimeo.com/ondemand/arbochat/
https://podcast.arboristika.cz
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Treework Environmental Practice slaví 40 let

Konference diagnostiky stromů

Britskou společnost Treework Envi-
ronmental Practice u nás asi není 
nutné představovat. Její hlavní pro-
tagonista - Neville Fay - byl jedním 
z prvních odborníků, který v České 

Ve dnech 18. a 19. října jsme měli 
možnost participovat na Kongre-
su hodnocení stavu stromů (Tree 
Assessment Congress). Jedná se 
o 4. ročník konference, na které se 
již tradičně střídají špičky evropské 
arboristiky v oblasti diagnostiky 
stavu stromů. V letošním ročníku 
obdrželi pozvánku hned 3 řečníci 
z České republiky:
• Jaroslav Kolařík (Arboristická aka-

republice již v roce 2000 představil 
metody managementu senescent-
ních stromů. Od té doby jsme s Ne-
villem a jeho synem Lukem, který 
aktuálně společnost řídí, ve stálém 

demie) referoval o zakončení vý-
voje Evropských arboristických 
standardů a jejich vlivu na aktu-
ální dění v oboru,

• Olga Chalupová (SAFE TREES, 
s.r.o.) prezentovala výsledky sys-
témové ochrany stromů proti 
jmelí a o zkušenostech s aplika-
cí konkrétně chemické ochrany, 

spojení a spolupracujeme na řadě 
seminářů (například v řadě OAK - 
Online Arboristická Konference), 
propagaci specializovaných metod 
úpravy stanoviště dospělých stromů 
a dalších společných projektech. 
Letos společnost oslavila 40 let od 
svého vzniku. Na oslavu v Yeo Valey 
u obce Blagdon nedaleko britského 
Bristolu jsme vyrazili v úzkém ko-
lektivu, ale o to více jsme si celou 
skvěle zorganizovanou akci užili. 
Vedle prohlídky areálu farmy, kte-
rá se dlouhodobě specializuje na 
bio produkty a trvale udržitelné 
metody zemědělství zde proběhla 
i  výsadba stromů, u nichž asistovali 
v podstatě všichni přítomní. 
Video z celé akce, jehož hlavní částí 
jsou rozhovory s Nevillem a Lukem 
Fayem naleznete na následujícím od-
kazu: https://youtu.be/KO8vFwe94P8

• Ondřej Kolařík (Arbo Technologies, 
s.r.o.) předvedl systém hodnocení 
stability stromů pomocí pokroči-
lých analytických metod - Advan-
ced Biomechanical Analysis. 

Kongres probíhal v areálu Afrykari-
um ZOO Wrocław, což je nádherný 
areál zoologické zahrady, věnovaný 
výhradně africké fauně. 

https://youtu.be/KO8vFwe94P8
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ITCC Kodaň

ITCC- International Tree Climbing 
Championship, cize medzinarod-
ne stromolezecke majstrovstva su 
vlastne majstrovstva sveta. Preco sa 
tak nevolaju? Pretoze su to v podsta-
te majstrovstva USA s medzinarod-
nou ucastou. A ako to cele vzniklo?
Prve pokusy o preteky v stromole-
zeni zacali v Kalifornii, kde miestni 
stromolezci medzi sebou sutazi-
li v  ramci treningu. Prve oficialne 
stromolezecke preteky sa kona-
li v roku 1976 v St. Louis USA.  Toto 
prve Jamboree, ako to nazvali, or-
ganizovala ISA–International Soci-
ety of Arboriculture. Historicky pr-
vym majstrom sa stal Tom Gosnell 
z  Western Chapter USA. Na uzemi 
USA a Canady sa nachadza 23 chap-
ter a skoro kazdy organizuje vlastne 
majstrovstva. Vitazi tychto pretekov 
sa nasledne ucastnili majstrovstiev 
USA. V  90tych rokoch sa tychto 
majstrovstiev zacali zucastnovat aj 

europsky lezci a v roku 1999 sa Euro-
pa dockala svojho vitaza, stal sa nim 
Bernd Strasser. Legenda z Nemec-
ka, ktory nasledne zvitazil celkovo 
9 krat. Do dnes je tento rekord ne-
prekonany.
 
Od pociatku az do tohto leta sa 
ITCC konalo skoro vyhradne v Sever-
nej Amerike. Len dvakrat sa konali 
mimo Ameriky, z toho iba raz v Eu-
rope. V roku 2011 sa konali v Syd-
ney Australii. No a v Europe to bolo 
v roku 1998 v Brminghame UK. 
Kedze posledne roky sa ISA snazi 
zlepsit si svoj image a priblizit sa 
svojim medzianrodnym clenom, 
rozhodli sa usporiadat ITCC opat 
mimo Ameriku, v Europe. Volba 
padla na Kodan. Preco prave Ko-
dan? No kedze prvy chapter ISA 
mimo USA  Canadu bol Skandinav-
sky chapter, ktory zostavili Svedsko, 
Norsko a Dansko.

Takze tohtorocne ITCC sa kona-
li 9-11.09. v Kodani v Dansku a na-
sledne po prejazde Oresundskym 
mostom sa 12-14.09. konala ISA In-
ternational Conference v Malmö vo 
Svedsku.
Bola to vynikajuca prilezitost pre 
stromolezcov a arboristov z celej Eu-
ropy, pozriet si svetovu spicku v stro-
molezeni, bez nutnosti preplavat 
alebo preletiet ocean. Zisli sa tam 
nie len pretekari, ale aj pomocnici, 
rozhodcovia a divaci z celeho sveta. 
Akcia sa konala v hlavnom meste 
Danska- Kodani v parku Fælledpar-
ken. Je to obrovske kusisko zelene 
v meste. Len za pripomienku stoji, 
ze je tam asi 15 futbalovych ihrisk, 
okolo ktorych je lesik. Miesto bolo 
vybrane perfektne, luka obkolesena 
velkymi stromami. 
Pretekov sa zucastnilo 48 preteka-
rov a 17 pretekariek z celeho sveta. 
Za Cesku republiku sa zucastni fe-
nomenalny Jirka Voda a fantasticka 
Anna Gregorovicova.
V mieste konania boli samozrejme 
aj stanky vyrobcov stromolezecke-
ho a arboristickeho vybavena, napr. 
legendarny Friedrich Drayer, ktory 
sponzoruje a podporuje  stromole-
zecke majstrovstva po celej Europe. 
V rozhovore nam prezradil, ze toto 
je jeho prva ucast na ITCC a nechcel 
si ju nechat ujst.
Priebeh pretekov sa v podstate v ni-
com neodlisoval od pretekov u nas, 
akurat ta uroven bola ina, taka sveto-
va :) Priebeh akcie bol perfektne pri-
praveny, zorganizovany a prebehol 
bez vacsich zadrhelov. Na svedomi 
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to maju legendy organizovania ITCC 
a ETCC Rip Tomkins a John „Didj“ 
Coles. Ti to samozrejme nerobia 
sami. Priamo na akcii im asistovali 
pocnici z celeho sveta, ktorym patri 
velka vdaka. Tak isto, ako aj na inych 
pretekoch, ani ITCC by sa nezaobisli 
bez dobrovolnych pomocnikov.
Nie len pre stromolezcov, ale pre 
vsetkych arboristov je navsteva stro-
molezeckych pretekov uzasnym za-
zitkom. To nie len preto, ze si mozu 
pozriet najlepsich v danej krajine, 
Europe, alebo z celeho sveta, vidi-
et nejaky pekny park, ale hlavne tu 
mozu stretnut novych ludi z brand-
ze. A za mna je toto to najdolezitej-
sie a najkrajsie na stromolezeckych 
pretekoch. To mnozstvo ludi tvoria 
skoro vylucne arboristi, ludia, ktory 
sa venuju praci so stromami. Teda 
to co robime najradsej a to co ro-
bime kazdy den. Myslim si, ze navs-
teva takeho podujatia ako boli ITCC 
2022 by mala byt pre kazdeho ar-
boristu povinna a hlavne preto, lebo 
to bolo skoro doma. Bola tam pri-
lezitost spoznat arboristov naozaj 
z celeho sveta, ziskat nove kontakty, 
naucit sa nove veci.
Najvacsi fun club mali v Kodani Jirka 
Voda a Anicka Gregorovicova. Viac 
ako 25 kamaratov, pribuznych pris-
li podporit svojich do Danska. Ani 
Nemci tam nemali tak vela ludi.
Ale aby ti, co sa ITCC tento rok ne-
zucastnili neboli smutni, ISA prislu-
bila, ze sa do Europy v dohladnom 
case vrati, za cca 3 roky. Som zveda-
vy, kolko to bude naozaj.
Kazda, aj ta najlepsia akcia raz skon-
ci, tak isto aj ITCC 2022. vyvrcholilo 
to sutazou Masters. Z tej vzisli maj-
sterka sveta Jo Hedger z UK a Barton 
Allen-Hall z Australie.
Hned po skonceni vyhlasenia vitazov 
zacala bujara oslava novych majstrov 
sveta, ale v pozadi sa uz zacalo balit 
a tim ISA sa presunul do Malmö vo 
Svedsku kde sa konala ISA Interna-
tional Annual Conference. https://
www.youtube.com/watch?v=zjRf-
ceFgSZ0&t=31s

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzjRfceFgSZ0%26t%3D31s
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Tree Rescue Competition 2022

O třetím zářijovém víkendu se v Ar-
boretu Kostelec nad Černými Lesy 
udál třetí ročník stromolezeckého 
závodu Tree Rescue Competition. 
Tento závod je poněkud rozdílný 
od všem známého MČR i od za-
hraničních stromolezeckých klání. 
Jedná se totiž o akci zaměřující se 
pouze na záchranu zraněného stro-
molezce z koruny stromu. Pravidla 
vycházejí z ISA pravidel, je zde ale 
více změn, které dávají možnost 
přiblížit modelové situace co nej-
věrněji k opravdovému zranění, kte-
ré může nastat v naší práci. 
Pokusím se vám nastínit princip 
závodu… Maximální počet 21 závod-
níků rozdělených do třech skupin 
se během dne pokusí zachránit 
betonové figuríny ze tří stromů. Na 
každém z nich je namodelována 
rozdílná krizová situace. Při pláno-
vání jednotlivých disciplín je naší 
snahou čerpat z reálných úrazů, 
které za uplynulý rok byly v naší 
komunitě prodělány. Každý závod-
ník po ranní prohlídce stanovišť 
dostane jednu hodinu na vytvoření 
a sepsání plánu jednotlivých zá-
chran, kterých se během dne musí 
poměrně striktně držet. Nejen že 
tímto eliminujeme tzv. opisování, 
ale navodíme i časový tlak a nut-
nost rozhodnout se co nejrychleji, 
na první dobrou správně. 
Teď ale k jednotlivým stanovištím:
Na prvním stromě uvízl stromole-
zec, který prodělal řezné poranění 
s následným masivním krvácením 

na předloktí. Zůstal v odlezu se za-
klíněnou pilou ve větvení, která mu 
neumožnila sestup. Lezec nenain-
staloval své evakuační lano. Z toho 
důvodu byla jediná možnost, jak 
se ke zraněnému dostat – instalace 
svého systému pomocí nahazování. 
Na tento zásah byl vyměřen časový 
limit 10 min. Rozhodčím této dis-
ciplíny byl Tomáš Hupač a Jakub 
Fanta.
Druhé stanoviště, které měl na 
starosti Petr Vlček a Petr Ledvina, 
simulovalo neštěstí stromolezce, 
který při výstupu v blokantech a za-
jištěn kmenovou smyčkou utrpěl 
úder do hlavy od padající větve, 
jenž ho uvedl do bezvědomí. Opět 
chybělo evakuační lano. čas byl sta-
noven na maximálních 7 min.
Již tradičně třetí stanoviště umož-
ňovalo vyzkoušet si záchranu s nut-
ností použít stoupačky. Ne příliš 
zkušený sběrač šišek vystupující 
bezeškodnou metodou do koruny 
modřínu byl bez známých příčin 
ztráty vědomí zachraňován opět 
namáhavou a  složitou metodou. 
A opět jen pro to, že součástí jeho 
výstupového systému nebylo eva-
kuační lano. Odborný dohled nad 
touto disciplínou měl s mnohaletý-
mi zkušenostmi  Tomáš Gut a Ond-
řej Jančárek. Časový limit byl opět 
deset minut.
Tohoto ročníku se zúčastnilo 12 zá-
vodníků i přes to, že přihlášen byl 
plný počet. Vězte tedy, že ne jen 
z  důvodu klasicky rýmičkového 

podzimního období se budeme 
snažit další ročník předsunout před 
konání MČR ve stromolezectví. 
Asi každého bude zajímat, kdo že 
to dostal ty placky imitující drahé 
kovy… 
 1. místo obsadil Pavel Šefr
 2. místo Tomáš Kadlec
 3. místo Tomáš Dolenský
Důležité je zmínit, že našich závo-
dů se letos zúčastnila jedna žena 
a jeden zahraniční host. Není jimi 
nikdo jiný, nežli letošní účastnice 
mistrovství světa Anička Gregořico-
vá, která se umístila na obdivuhod-
ném sedmém místě. Každý, kdo se 
zajímá o sportovní stromolezectví 
jistě bude znát našeho přítele Da-
miana Gacka z Polska, který bo-
hužel kvůli zranění závod nemohl 
dokončit.
Pokud bych měl stromolezce, kteří 
váhají nad účastí v dalším ročníku 
nějak navnadit, řekl bych: ,,Prostě 
přijeďte a vyzkoušejte si, jak jste 
připraveni pomoct svým kamará-
dům, když to budou nejvíc potře-
bovat. I když se jedná o závod, ne-
jsme tu kvůli medailím. Dáváme 
Vám jedinečnou příležitost přiblížit 
se co nejvíce reálné situaci, kterou 
nikomu nepřejeme. Přesvědčit se 
o svých dovednostech i nedostat-
cích.“
Chtěl bych velmi poděkovat dob-
rovolníkům a rozhodčím, kteří kvůli 
pro nás a hlavně závodníky věnovali 
svůj čas a síly . Bez nich by jakákoliv 
organizace byla zbytečná. 
V neposlední řadě je třeba zmínit, 
že každá sranda něco stojí a s tím 
nám letos pomohli sponzoři, které 
bych rád zveřejnil a poděkoval za 
pomoc.
Hlavní partner závodu je 
WORKSAFETY, ČZU FAKULTA LES-
NICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, ARBORIS-
TICKÁ AKADEMIE, ARBOKOP, AIR 
IPMACT, STRAKAPOUDI, KOTTAR-
BO, ONDŘEJ ZÁHORA VÝŠKOVÉ 
PRÁCE A ARBORISTIKA, ONDŘEJ 
VÍTKO PHOTOGRAPHY. 

Budu se těšit na dalším ročníku na 
viděnou!

Martin Kott

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=IqD3DZuccmQ

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIqD3DZuccmQ%26list%3DPLfL7alnhdVbTIWbgTWaeip69_-6bAqkmZ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIqD3DZuccmQ
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Petr Vlček, mlčenlivý arborista 
z Vysočiny a častý účastník veš-
kerého stromolezeckého dění je 
naším hostem v dnešním rozho-
voru.. 

1. Ahoj Petře, proč ses dal na 
arboristiku a jak dlouho se jí už 
věnuješ?
Ahoj Evčo, vždy jsem měl rád 
přírodu, stromy a vše živé okolo. 
Rád pozoruji přírodu a přemýš-
lím nad soužitím všeho živého 
a  jsem fascinovaný tím, jak vše 
souvisí se vším. Většina přírod-
ních procesů je vlastně koloběh 
a některé organismy nejsou 
schopné žít bez těch druhých 
a navzájem se doplňují a jsou si 
prospěšní. Jsem rád, že mohu 
den co den být v přírodě a pohy-
bovat se v korunách stromů. Mys-
lím, že patřím mezi ty „šťastlivce“, 
co se jim práce stala koníčkem. 
Je to vlastně životní styl. Arbori-
stice se věnuji čtrnáctým rokem.

2. Co Tě na oboru nejvíc baví 
a co Tě nejvíc štve?
Nejvíce mě asi baví ta pestrost 
a rozmanitost této profese. Každý 
strom je originální a pokaždé je 
zákrok na stromu něčím výjimeč-
ným. Štve mě asi jen to, že se ně-
kdy ke stromům přistupuje pouze 
jako ke dřevu, nebo k něčemu ne-
živému. Nejde přece jen o lidský 
úhel pohledu, ale také o  funkci 
stromu na své okolí a o další orga-
nismy závislé na stromech.

3. Na Tvých webových stránkách 
https://www.stromyzlana.cz/ 
jsem se dočetla, že jsi nositelem 
mezinárodního certifikátu Eu-
ropean Tree Worker. Jaká byla 
Tvá zkušenost s touto certifikací?
Ano, certifikát ETW jsem před lety 
získal. Chtěl jsem se profesně po-
dívat do zahraničí, kde ETW bylo 
snad jediné uznávané vzdělání 
arboristy.  Jezdil jsem pracovat do 
Německa a na pár dní jsem se do-
stal i do Švédska. 
 

4. Účastníš se soutěží v arbori-
stice, např. MČR a MSR ve stro-
molezení, případně v zahraničí? 
Jaké jsou Tvé zkušenosti?
Soutěží se účastním, MČR pra-
videlně od roku 2010. Párkrát 
jsem se dostal na Evropské zá-
vody a  jednou na světové závody 
do Tennessee. Vždy jde o sešlost 
perfektních lidí, kteří se snaží po-
souvat limity v lezení po stromech 
a  navzájem se povzbuzují k lep-
ším výkonům.

5. Co říkáš na vzdělávání ar-
boristů, myslíš si, že je dosta-
tečné? Co bys arboristům do-
poručil, aby byla jejich práce 
opravdu profesionální?
Vzdělávání je na velmi dobré 
úrovni a myslím si, že se člověk 
stále učí něčemu novému. Jako 
velmi inspirativní považuji pra-
covat s  různými jinými arboristy. 
Vidět, jak pracují a okoukávat je-
jich lezecký styl a celkový pracov-
ní postup. Vždy je možné být lepší 
a  posouvat se v profesní úrovni 
výš a efektivněji pracovat na stro-
mech s ohledem na bezpečnost 
a životní prostředí.

Osobnosti české a slovenské arboristiky

https://www.stromyzlana.cz/%20
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6. Jak si vybíráš arboristické 
vybavení a bez čeho se při své 
práci neobejdeš?
Dám hodně na doporučení zku-
šenějších arboristů. Za tu dobu, 
co lezu po stromech už vím, že 
na vybavení se nevyplatí šetřit. 
Jednoduše řečeno, na dobré vy-
bavení, které je potřeba udržovat 
v dobré kondici se musí vždy vy-
dělat. 

7. Co bys doporučil lidem, kteří 
by se chtěli stát arboristy? Kde 
a jak začít?
Určitě ne experimentovat a řešit 
vše jako samouk. Doporučuji na-
vštívit nějaký kurz stromolezení 
a tam se naučit základy a osahat 
si vybavení. 
 
8. Co by sis přál, aby se v ČR 
změnilo v přístupu lidí ke stro-
mům?
Dost často slýchávám, že ze stro-
mů padá listí a jak je to hrozné 
to pořád uklízet      Myslím si, že 
by bylo fajn vyzdvihovat nějaká 
pozitiva, šířit více osvětu o dob-
rých věcech, které nám lidem 
strom přináší.

9. Jak vidíš arboristiku v ČR za 
100 let? 
Doufám, že žádné stroje nena-
hradí arboristický úsudek při ře-
zání každé větve. Je fajn vidět na 
prořezaných stromech rukopis 
některých arboristů. Dá se do-
konce i odhadnout kdo strom 
v minulosti ošetřoval.

10. Co Tvůj volný čas, máš něja-
ký a čemu a komu ho věnuješ?
Snažím se být si svým pánem 
a volný čas věnuji rodině, psům 
a pomáhám kamarádům orni-
tologům kroužkovat a evidovat 
dravce například orly mořské. 
Díky lezení po stromech jsem se 
dostal na místa, kde je opravdu 
dechberoucí  pohled na divokou 
přírodu a s velikým respektem 
mapujeme výskyt vzácných dru-
hů ptáků.
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Arboristická akademie ZO ČSOP
Sokolská 1095, 280 02 Kolín 2
telefon: +420 770 147 324 (Hana Forejtová)
e-mail: kancelar@arboristickaakademie.cz
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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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