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Vážení čtenáři našeho news-
letteru. Vážíme si vašeho zájmu 
a  podpory. V následujícím člán-
ku bychom se s vámi rádi podě-
lili o  přehled aktivit Arboristické 
akademie v roce 2022. Uplynulý 
rok jsme již naštěstí prožívali bez 
covidových opatření, a tudíž jsme 
mohli svobodně vzdělávat zá-
jemce o arboristiku, certifikovat 
účastníky certifikačních zkoušek 
a pořádat i různá setkávání přátel 
stromů.
Jako již každoročně, tak i letos 
jsme jednak ukončili (v červnu) 
a  jednak zahájili (v září) roční 
Komplexní studium arboristiky, 
a to 5. a 6. ročník. Celkem se za rok 
jednalo o 74 studentů, kteří s námi 
absolvovali každý měsíc dvouden-
ní vzdělávací praktické a  teore-
tické semináře a kurzy. Studium 
arboristiky je v AA velmi žádané, 
o čemž svědčí fakt, že každý cyk-
lus je komplexně naplněn. 

Studenti se v rámci studia účast-
ní různých stupňů certifikací, val-
ná většina skládá zkoušku Český 
certifikovaný arborista -  Pozemní 
pracovník, část jich pokračuje ČCA 
stromolezcem a někteří si vyberou 
mezinárodní certifikaci European 
Tree Worker. ETW se však v roce 
2022 nekonalo, budeme ho pořá-
dat 22. května 2023. Celkem se za 
rok 2022 certifikací zúčastnilo 80 
osob. 
Populární jsou rovněž přípravné 
kurzy na certifikace, kde si adepti 
mohou vyzkoušet v praxi veškeré 
části certifikační zkoušky a zopa-
kovat si teorii. Zde jsme vzdělávali 
celkem 31 osob.
Součástí nabídky AA jsou samo-
zřejmě i arboristické semináře 
a kurzy s aktuální tematikou, kte-
ré se konají jednak v Kolíně v Cen-
tru rozvoje podnikání (CEROP), 
kde má své sídlo i Arboristická 
akademie, jednak v Brně, v sídle 

firmy SAFE TREES, s.r.o. a dále ve 
firmách, které si objednají před-
nášející přímo do svých firem a zá-
vodů. Nejoblíbenějšími tématy 
přednášek jsou řez stromů, výsad-
ba stromů a hodnocení stavu stro-
mů. Celkem se těchto akcí v roce 
2022 zúčastnilo 115 posluchačů.
V březnu jsme organizovali v Os-
travě tradiční zimní arboristic-
kou konferenci s názvem „Sys-
témová ochrana stromů – invaze 
a managment jmelí a listových 
škůdců“ Konference se konala na 
Přírodovědecké fakultě Ostravské 
univerzity. Téma napadení stromů 
jmelím a listovými škůdci v intravi-
lánech i extravilánech měst a obcí 
je velmi aktuální. Arboristická aka-
demie se proto rozhodla soustředit 
odborníky a  uspořádat konferenci, 
která pomůže eliminovat tyto škůd-
ce tím, že její účastníky poučí, jak se 
jim bránit a jak je likvidovat nebo 
alespoň minimalizovat. Konference 

Arboristická akademie v roce 2022

https://vimeo.com/ondemand/oakcz%0D
www.treeterms.co.uk


 „ Zasadil jsem strom – co dál? “

Těšíme se na Vás!

Arboristická akademie ČSOP ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU
v Praze Vás zvou na tradiční ZIMNÍ ARBORISTICKOU KONFERENCI 

Konference probíhá pod záštitou rektora České zemědělské univerzity prof. Petra Skleničky, CSc.

Termín: 6. a 7. 3. 2023
Místo konání: aula České zemědělské univerzity v Praze v Suchdole
Cena konference: 4235 Kč vč. DPH

V rámci konference je připravena řada přednášek s aktuální tematikou v oboru povýsadbové péče 
o stromy. Čekají nás přednášky odborníků z akademické sféry oblasti samosprávy a státní správy 
i praktických arboristů. Součástí programu bude moderovaná diskuse na aktuální témata.

Kompletní program a možnost přihlášení naleznete na stránkách: www.arboristickaakademie.cz
S případnými dotazy se prosím obracejte na paní Hanu Forejtovou: forejtova@arboristika.cz, 
mobil: +420 604 585 277
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se účastnilo celkem 55 osob pre-
zenčně a 30 on-line. Tímto způso-
bem jsme nabídli možnost účasti 
poprvé, tato forma se nám osvěd-
čila, budeme ji nabízet i nadále.
V roce 2022 jsme pokračovali ve 
vysílání oblíbených pondělních 
ArboChatů, a to každé pondělí od 
20:00 hodin, kromě svátků a let-
ních a zimních prázdnin. Jejich 
záznamy jsou umístěny na Vimeo.
com a jako podcasty k poslechu 
na různých podcastových platfor-
mách. Obvyklá účast na každém 
ArboChatu je mezi 20 a 40 poslu-
chači, kteří se aktivně zapojují do 
diskusí.
Novým počinem byla spolupráce 
s MŽP ČR. Získali jsme podporu 
pro projekt „Zasadil jsem strom – 
co dál?“, který v podstatě reaguje 
na velký počet vysazovaných stro-
mů v ČR. Stromy vysazují nejen 

odborníci, ale ve velkém množ-
ství také nadšenci, kterým jsme 
tímto projektem chtěli usnadnit 
následnou péči o ně. Proto byl 
projekt koncipován jak teoreticky, 
tak především prakticky. Zde nám 
pomohli zvláště naši přednášející 
a komisaři certifikací, kteří si vzali 
„pod křídla“ téměř stovku zájem-
ců a po teoretické průpravě jim 
v několika skupinách a termínech 
v praxi předvedli, co dělat se stro-
my dále tak, aby zdárně rostly.
V roce 2022 vznikl také v AA nový 
web s nových e-shopem, který je 
přehlednější, automatizovanější 
a  celkově pro zájemce moder-
nější. Lze již například produkty 
a knihy zaplatit on-line platební 
kartou, přímo v produktech k nim 
položit otázky, v již proběhlých 
akcích vznést požadavek na jejich 
znovu konání. V certifikacích jsou 

již uvedeny podmínky k násled-
ným recertifikacím.
Dále na našem e-shopu nabízíme 
odbornou arboristickou literaturu 
včetně metodických příruček ke 
Standardu péče o přírodu a kra-
jinu. V roce 2022 přibyla příručka 
„Hodnocení stavu stromů – 1. část“ 
a metodické příručky k certifikaci 
Český certifikovaný arborista – Sil-
ničář. Na e-shopu jsou dále v na-
bídce i webináře, natočené pře-
devším v době covidové, a to jak 
jednotlivá témata seminářů, tak 
On-line arboristické konference – 
OAK.
Arboristická akademie se v po-
sledních letech velmi aktivně 
zapojuje do mezinárodních pro-
jektů, kde nejen sbírá znalosti 
na mezinárodním poli, ale také 
sama přispívá svými názory a zku-
šenostmi.
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Arboristická akademie se snaží 
o neustálý rozvoj své organizace na 
národní i mezinárodní arboristické 
scéně, a to především pro rozvoj 
arboristiky a pro dobro stromů ros-
toucích v mimolesním prostředí.

TeST (Technical Standards in 
Tree Work, podpořeno z progra-
mu Erasmus+) - v roce 2022 pro-
běhla finální fáze projektu, došlo 
k dokončení a zveřejnění prvních 
3 evropských arboristických stan-
dardů. Projekt jsme slavnostně 
uzavřeli konferencí v Průhonicích 
koncem srpna. Arboristická aka-
demie byla koordinátorem celé-
ho projektu složeného z 11 organi-
zací z různých zemí.

ECoST (European Consulting 
Standards in Tree Work, podpoře-
no z programu Erasmus+) - v úno-
ru 2022 se začal rozjíždět projekt 
navazující na TeST. Leaderem je 
opět Arboristická akademie, kte-
rá v dubnu přivítala partnery na 
úvodním zasedání v Kolíně. V září 
proběhlo druhé pracovní jednání v 
polské Vratislavi. Cílem je do února 
roku 2025 vyvinout nové 3  evrop-
ské arboristické standardy, a to pro 
oblasti hodnocení stavu stromů, 
oceňování stromů a ochranu dře-
vin při stavební činnosti.

Třetím Erasmus+ projektem, do 
kterého se Arboristická akademie 
od října 2022 zapojila, je chorvat-
ský projekt “Development of Di-
gital Forms of Learning and New 
Certification Programs in the 
Field of Arboriculture and Urban 
Forestry at the SE Europe Level”. 
V tomto projektu je Arboristická 
akademie partnerem, který bude 
sdílet své zkušenosti s chorvatským 
koordinátorem, organizací Urbani 
šumari. Třetím partnerem je Eu-
ropean Arboricultural Council.

Posledním mezinárodním projek-
tem s účastní Arboristické akade-
mie je projekt, financovaný z Fondů 
EHP a Norska - Veteran Tree Expe-
rience Exchange (acronym VetExT), 
který je zaměřen především na ma-
nagement senescentních stromů 
a následný monitoring.

Projekty mezinárodní spolupráce v roce 2022
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Knihy prof. Dirka Dujesiefkena tvoří 
základní arboristickou literaturu již 
od 90. let minulého století. Tým au-
tora, pracující v Institutu für Baum-
pflege v Hamburku stojí za řadou 
výzkumných projektů v  oblasti 
řezu stromů a speciálních techno-
logií konzervačních ošetření. Dirk 
patří mezi špičkové řečníky a školi-
tele, fungující po celém světě. 
Do českého jazyka jsme nedávno 
přeložili publikaci stejného au-
tora „Kontrola stromů s ohledem 
na jejich druh“ (https://www.ar-
boristickaakademie.cz/arboristic-
ka-akademie-kontrola-stromu-s
-ohledem-na-jejich-druh/).

Aktuálně připravovaná kniha „Prin-
cip CODIT - Biologie a péče o stro-
my“ představuje asi nejdetailnější 
rozbor a popis aplikace znalostí 
z oblasti principů aktivní obrany 
stromů proti důsledkům poškoze-
ní a kolonizace dřevními houbami. 
Publikace je aktuálně ve fázi korek-
tury přeloženého textu. S uvolně-
ním do prodeje počítáme v průbě-
hu jara 2023.  

Na našem youtubovém účtu jsme 
aktuálně zahájili uvolňování krát-
kých videí, která vznikla jako součást 
nového e-learningového portálu 

certifikačního projektu Český cer-
tifikovaný arborista. Zahájili jsme 
zveřejněním videí z oblasti popisu 
vybavení účastníků certifikačních 

zkoušek. Další videa budou prů-
běžně následovat. Zájemci se mo-
hou přihlásit k odběru videí zde: 
www.youtube.com/@arboriste.

Překlad publikace „Princip CODIT - Biologie a péče o stromy“

E-learningová videa

Vybavení - 01 - Nůžky
Typ nůžek jako povinného vybavení pro cer-
tifikaci ČCA - Pozemní pracovník a základy 
práce s tímto nástrojem. 

Seznámení s účelem a využíváním pil (ze-
jména ručních) při péči o okrasné stromy. 
Video bylo zpracované jako součást in-
struktážních materiálů pro e-learningový 
program přípravy na oborové certifikační 
zkoušky European Tree Worker a Český 
certifikovaný arborista. 

Vybavení - 02 - Pilka

https://www.arboristickaakademie.cz/arboristicka-akademie-kontrola-stromu-s-ohledem-na-jejich-druh/
https://www.arboristickaakademie.cz/arboristicka-akademie-kontrola-stromu-s-ohledem-na-jejich-druh/
https://www.arboristickaakademie.cz/arboristicka-akademie-kontrola-stromu-s-ohledem-na-jejich-druh/
https://www.arboristickaakademie.cz/arboristicka-akademie-kontrola-stromu-s-ohledem-na-jejich-druh/
www.youtube.com/%40arboriste
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN-ghIJDRodU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKZeW-r-5r8U
https://youtu.be/N-ghIJDRodU
https://youtu.be/KZeW-r-5r8U
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a ochranu senescentních stro-
mů.

Vypracujte plán péče: Je třeba 
vypracovat komplexní plán péče 
o  senescentní stromy, který zo-
hlední jejich ekologický, kulturní 
a historický význam, jakož i jejich 
stav a potenciální rizika
Toto je jen několik klíčových bodů, 
které je třeba při správě senes-
centních stromů zohlednit. Do-
držováním osvědčených postupů 
při správě senescentních stromů 
můžeme zajistit, že tyto důležité 
a cenné stromy budou chráněny 
pro budoucí generace.
Pokud vás správa senescentních 
stromů zajímá a chcete se na péči 
o ně specializovat, přihlašte se do 
kurzu, který pořádáme v břez-
nu v Buchlovicích. Budete mít 
možnost dva dny diskutovat nad 
problematikou hodnocení stavu 
a péče o ty nejcennější stromy, se 
kterými se u nás můžete setkat. 
Kurz je současně doporučeným 
typem vzdělávání pro certifikaci 
Veteran Tree Specialist. 
Více informací zde: https://www.
arboristickaakademie.cz/arboris-
ticka-akademie-vetcert-pripravny
-kurz-k-certifikaci-s-praktickymi
-ukazkami/

Senescentní stromy jsou staré, 
historické stromy, které žijí čas-
to několik století a mají zásadní 
ekologický, kulturní a historický 
význam. Jsou jedinečné z hlediska 
své velikosti, tvaru, struktury a eko-
logie a poskytují řadu výhod pro 
životní prostředí, volně žijící živo-
čichy i lidi.
Management senescentních stro-
mů vyžaduje odlišný přístup ve 
srovnání s managementem stro-
mů mladších, protože mají složi-
tou strukturu, často s více kmeny 
a dutinami, a jsou v pokročilém 
stádiu rozpadu.
Zde je několik klíčových bodů, 
které je třeba při správě senes-
centních stromů zvážit:

Zhodnoťte zdravotní stav a sta-
bilitu stromu: Pravidelný moni-
toring senescentních stromů 
je nezbytný k posouzení jejich 
zdravotního stavu a stability 
a k identifikaci případných ne-
bezpečí. Stabilitu stromu lze 
posoudit vizuální kontrolou 
nebo s využitím přístrojových 
testů.
Minimalizujte škody: Vyvaruj-
te se činností, které mohou 
strom poškodit, jako jsou sta-
vební práce, zbytný řez stromů 

nebo zhutňování půdy.
Zajistěte oporu: Senescentní 
stromy mohou vyžadovat zajiš-
tění korun, například bezpeč-
nostními vazbami nebo pod-
pěrami, aby se zajistila jejich 
stabilita a zabránilo se jejich 
selhání.
Udržujte mikrohabitaty: Vete-
ránské stromy poskytují životní 
prostředí řadě druhů volně ži-
jících živočichů, včetně ptáků, 
netopýrů, hmyzu a hub. Je dů-
ležité zachovat tato stanoviště 
tím, že se zamezí jejich naru-
šování.
Chraňte kořeny: Kořeny senes-
centních stromů mají zásad-
ní význam pro jejich stabilitu 
a zdraví a měly by být chráně-
ny před poškozením zejména 
výkopovou činností.
Bojujte proti škůdcům a cho-
robám: Pravidelné sledování 
výskytu škůdců a chorob je ne-
zbytné a je třeba neprodleně 
zasáhnout proti případnému 
napadení.
Podporujte partnerství: Spolu-
práce mezi vlastníky pozemků, 
místními úřady a ochranářský-
mi organizacemi může pomo-
ci zajistit dlouhodobou správu 

Senescentní stromy - kurz pro specialisty

https://www.arboristickaakademie.cz/arboristicka-akademie-vetcert-pripravny-kurz-k-certifikaci-s-praktickymi-ukazkami/
https://www.arboristickaakademie.cz/arboristicka-akademie-vetcert-pripravny-kurz-k-certifikaci-s-praktickymi-ukazkami/
https://www.arboristickaakademie.cz/arboristicka-akademie-vetcert-pripravny-kurz-k-certifikaci-s-praktickymi-ukazkami/
https://www.arboristickaakademie.cz/arboristicka-akademie-vetcert-pripravny-kurz-k-certifikaci-s-praktickymi-ukazkami/
https://www.arboristickaakademie.cz/arboristicka-akademie-vetcert-pripravny-kurz-k-certifikaci-s-praktickymi-ukazkami/
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s cílem maximalizovat produkci 
jejich biomasy. 
Když někdo investuje do takového 
projektu, získá uhlíkový kredit, což 
znamená, že může na svou uhlí-
kovou stopu připsat snížení emi-
sí skleníkových plynů, které byly 
dosaženy tímto projektem. Tyto 
uhlíkové kredity pak mohou být 
prodány jiným lidem nebo orga-
nizacím, kteří potřebují snížit svou 
vlastní uhlíkovou stopu.
Uhlíkové offsety jsou kontroverz-
ní téma, protože někteří lidé tvr-
dí, že nejsou dostatečně účinné 
v boji proti globálnímu oteplování 
a mohou být pouze způsobem, 
jak se vyhnout skutečnému sni-
žování emisí skleníkových plynů. 
Nicméně, pokud jsou použity jako 
součást celkové strategie snižová-
ní emisí, mohou být užitečným 
nástrojem v boji proti globálnímu 
oteplování.

Městské stromy mohou fungovat 
jako uhlíkový offset tím, že absor-
bují oxid uhličitý (CO2) z atmosféry 
během fotosyntézy a ukládají ho 
jako uhlík ve svém dřevě a kůře. 
Množství CO2, které strom dokáže 
zachytit, závisí na jeho druhu, věku, 
velikosti a růstových podmínkách.

Stromy ve městech přinášejí (kro-
mě rizik, na která často upozorňu-
jem) řadu výhod. Jedná se mimo 
jiné o:

Zlepšení kvality ovzduší: Stro-
my odstraňují znečišťující lát-
ky (prachové částice, NOx …), 
což přispívá ke zlepšení kvality 
ovzduší.
Snížení efektu městského te-
pelného ostrova: Stromy po-
skytují stín a ochlazují své okolí 
pomocí transpirace, což může 
přispět ke snížení teploty ze-
jména v městských oblastech.
Zvýšení biologické rozmani-
tosti: Stromy poskytují pro-
středí pro ptáky, hmyz, houby 
a další organismy, což přispívá 
ke zvýšení biologické rozmani-
tosti.
Snížení hlukové zátěže: Stromy 
pomáhají absorbovat a bloko-
vat hluk, což přispívá k elimi-
naci zvukových emisí.
Zlepšení duševního zdraví: 
Bylo prokázáno, že stromy 
a zelené plochy mají pozitivní 
vliv na duševní zdraví, snižují 
stres a zlepšují celkovou poho-
du.
Zvýšení hodnoty nemovitostí: 
Stromy mohou zlepšit este-
tický vzhled okolí a zvýšit tak 
hodnotu nemovitostí.
Hospodaření s dešťovou vo-
dou: Stromy mohou napo-
máhat snížení špiček odtoku 
dešťové vody tím, že absorbují 
a filtrují vodu.

Nesmíme ale zapomenout na je-
den z hlavních benefitů, který je 
v posledních letech často skloňo-
vaný i na úrovni vrcholové politiky. 
Jedná se o jímání a ukládání uhlí-
ku. Tato funkce je často označova-
ná v kontextu povinného snižování 
produkce skleníkových plynů jako 
“uhlíkové offsety”. Uhlíkové offsety 
jsou mechanismus, který umož-
ňuje lidem a organizacím snížit 
svou uhlíkovou stopu, tj. množství 
skleníkových plynů, které produ-
kují, a které přispívají k globální-
mu oteplování.
Uhlíkové offsety fungují tak, že 
pokud nějaký subjekt produku-
je určité množství skleníkových 
plynů, může naopak investovat 
do projektů, které snižují emise 
skleníkových plynů jinde na svě-
tě. Tyto projekty mohou například 
zahrnovat instalaci obnovitelných 
zdrojů energie, zlepšení energe-
tické účinnosti budov nebo ochra-
nu lesů, které fungují jako uhlíkové 
skladiště. V případě stromů se čas-
to jedná o výsadby (které ovšem 
mají svou vlastní uhlíkovou stopu 
a v posledních letech jsou považo-
vané spíše za málo funkční offset), 
případně o aktivní podporu exis-
tence a vitality existujících stromů 

Stromy a jejich vliv na okolí
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Arboriculture and Urban Forestry 
at the SE Europe Level”. V březnu 
t.r. proběhne konzultační schůzka 
mezinárodní skupiny, zabývající 
se výpočty efektivity městských 
stromů z pohledu vybraných eko-
benefitů a v červnu plánujeme 
problematice ekobenefitů a off-
setů stromů v městském prostře-
dí věnovat konferenci, pořádanou 
v rámci stejného projektu. O všech 
souvisejících aktivitách vás bude-
me na stránkách tohoto news-
letteru pravidelně informovat. 

Výsadba nových stromů v měst-
ských oblastech může být také 
součástí programů snižování emisí 
skleníkových plynů a klimatických 
strategií měst. Některé města 
také provádějí inventarizaci svých 
městských stromů a měří množ-
ství CO2, které stromy zachycují, 
aby mohly přesně určit přínosy 
městských stromů pro snižování 
emisí skleníkových plynů.
Nicméně, při používání měst-
ských stromů jako uhlíkových off-
setů je důležité mít na paměti, že 
stromy jsou živé organismy a jsou 
náchylné k poškození a vitalitní-
mu ústupu, které mohou snížit je-
jich schopnost zachytit a ukládat 
uhlík. Je tedy důležité dlouhodo-
bě plánovat a realizovat kvalitní 
arboristickou péči o městské stro-
my, aby mohly efektivně fungovat 
jako uhlíkový offset.

Existuje několik způsobů, jak lze 
zvýšit efektivitu městských stromů 
při sekvestraci uhlíku:
1. Výběr správných druhů stromů: 

Některé druhy stromů mají větší 
schopnost ukládat uhlík než jiné 
druhy. Například listnaté stromy 
mají obvykle větší schopnost se-
kvestrovat uhlík než jehličnany. 

2. Správná péče o stromy: Zajištění 
optimálních růstových podmí-
nek pro stromy, jako je zajištění 
dostatečného zavlažování, obec-
ná podpora fyziologické vitali-
ty (např. úpravou stanovištních 
poměrů, podporou mykorhizy 
apod.) a realizace pravidelného 
řezu, může pomoci zvýšit i je-
jich schopnost zachycovat uh-
lík v produkované dendromase. 
Také je důležité chránit stromy 
před škůdci a  chorobami, kte-
ré mohou ovlivnit jejich vitalitu 
a snížit schopnost ukládat uhlík.

3. Dlouhodobá strategie: Důležité 
je také mít dlouhodobou stra-
tegii pro péči o městské stromy, 
aby byly schopny dlouhodobě 
plnit svou funkci v sekvestraci 
uhlíku. To zahrnuje pravidel-
né sledování zdraví stromů, řez 
a údržbu a včasnou výsadbu no-
vých stromů v případě potřeby.
 

Tyto kroky mohou pomoci zvýšit 
efektivitu městských stromů při 
sekvestraci uhlíku a zvýšit jejich 
roli jako uhlíkového offsetu v rám-
ci uhlíkového hospodaření měst 
i  organizací. Touto problematikou 
se v následujících měsících bu-
deme intenzivně zabývat v rámci 
projektu “Development of Digital 
Forms of Learning and New Cer-
tification Programs in the Field of 
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1. Úvodem obligátní otázka: Jak 
jsi se dostal k arboristice?
No, jak to shrnout? Pozdě, ale pře-
ce. Od mládí mě příroda magic-
ky přitahovala, což se projevovalo 
sběrem a chovem všech předsta-
vitelných naturálií, avšak v jalových 
letech dospívání jsem byl mým 
tátou (bez přehánění zcela geniál-
ním elektrotechnikem) „otcovsky“ 
přistrčen ke studiu kybernetiky. 
A než jsem se z  adolescenčního 
blouznění probral, měl jsem za 
sebou jak střední, tak i vejšku v to-
mhle oboru. Pak převrat v osm-
desátým devátým a následné 
dohánění, co za bolševika člověk 
promeškal - trajdání po světě, ně-
kolik let práce a cestování po se-
verní a střední Americe, po návratu 
dobrovolný konec IT kariéry, ote-
vření a sedmileté provozování ča-
jovny v Prachaticích, pak s tehdejší 
ženou zahradnicí realizace zahrad 
a to už jsem se zase začal pomalu 
nořit do svých dětských snů… Ale 
kytičky mne za srdce moc nebraly 
- stále víc a víc jsem zvedal hlavu 
do korun stromů… no a pak už kla-
sicky „náhoda“: kamarád ekonom 
mě oslovil, jestli bych s ním nechtěl 
lézt po stromech, že to je originál-
ní a dobře placená práce. Tedy ve 
svých 44 letech jsem si dal třídenní 
kurz o vazbách a získal pocit, že už 
vím o stromech téměř vše a můžu 
lézt. Haha. Tedy k tvé otázce - osud 
mi napověděl v mládí, a ve stáří mě 
k té práci „dokopal“.

Bc. Jiří Včelák

2. Na svých webových stránkách 
nabízíš široký záběr arboristic-
kých úkonů, zaujala mě nabídka 
péče o senescentní stromy. Nebý-
vá to častá nabídka, péče je spe-
cifická a náročná. Co Tě dovedlo 
k senescentním stromům? 
K veteránům mne přivedlo mé byd-
lo. Když žiješ přímo v CHKO Šuma-
va a nedaleko od Národního parku, 
nemůžeš se té práci vyhnout. A po-
kud tě baví jak lezení, tak i stromy 
coby organismy a habitaty, tihle vě-
kovití velikáni tě samozřejmě lákají. 
I když je to - a nechci aby to vyznělo 
jako klišé - vždycky zatraceně velká 
odpovědnost. Už jen ten výraz „ošet-
řování“ mi u těch letitých „Entů“ při-
jde trochu nepatřičný. Co my víme 
o potřebách organismu, který tu 
byl stovky let před námi a nejspíš 
bude i dlouhá léta po nás? Nemůžu 
se při práci v jejich korunách zba-
vit pocitu jisté směšnosti mého ko-
nání… A k tomu ti ten strom hezky 
posiluje zdravé vědomí vlastní po-
míjivosti. Takže se snažíš co nejlépe 
využít svých znalostí a zkušeností, a 
přitom se v tobě mísí pocity vlastní 
směšnosti, pomíjivosti a velké od-
povědnosti. Věru krásná práce!

3. Pracuješ převážně na naší krás-
né Šumavě, jaká je tady nejobvyk-
lejší péče o stromy?
Na tuhle otázku jsem z části odpo-
věděl v předchozím bodě. Shrnu-li 
to, pak jde o klasiku našeho oboru. 
Z části práce pro NP Šumava (pře-
vážně památné či jinak významné 
stromy), pak práce pro města a obce 
(pravidelná údržba obecní zeleně) 
a nakonec soukromníci a jejich 
zahrady. K tomu občasné rizikové 
kácení, které však někdy odmítnu, 
pokud cítím, že to není z mého po-
hledu nezbytné. A  v  rámci sladění 
svých biorytmů se stromy v zimě 
nepracuji - stejně jako oni, odpočí-
vám.

4. Moc se mi líbí Tvé přirovnání: 
„Se stromy je to zkrátka jako s na-
šimi partnery – s nimi je to leckdy 
těžké, bez nich však poněkud 
smutné…..“ Co je podle Tebe nej-
důležitější v péči o stromy a na co 
se třeba často zapomíná?
Stromy - ať už si vědotechnika 
říká co chce - jsou živé organismy, 
a tedy v jistém smyslu živočichové. 
Akorát se nepohybujou a své orgá-
ny nemají koncentrované v jednom 

Osobnosti české a slovenské arboristiky
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místě, nýbrž distribuované rovno-
měrně ve svém těle (že se nemo-
hou hýbat a tedy před predátory 
utéct, museli se holt přizpůsobit 
na častý okus zvěře či arboristy). 
A s vědomím, jak se lidské bádání 
o vnějším světě stále mění (my eu-
femisticky říkáme „vyvíjí“), je jasné, 
že náš dnešní pohled bude našim 
vnoučatům (pokud by zůstala 
v oboru) připadat stejně úsměvný, 
jako je ten náš třeba na vyzdívání 
dutin, stromovou chirurgii apod. 
A  co je tedy nejdůležitější - po-
kora. Pokora ke stromu i k životu 
jako takovému. To není patos - jde 
prostě jen o jednu fazetu v té ka-
ždodenní směsici nálad a postojů, 
která by při práci se stromy nemě-
la chybět.

5. Jaký je Tvůj názor na součas-
né „překotné“ sázení stromů?
Asi se nebude nijak lišit od vět-
šinového názoru odborné obce. 
Ale nechci se nějak vyvyšovat nad 
laické snažení vedené většinou 
(alespoň doufám) zcela pochopi-
telnou snahou udělat pro přírodu 
„něco dobrého“, když už jí jinde 
a jinak dáváme tolik do kožichu. 
Kde pak nevhodný výběr taxonu, 
lokality či absentující následná 
péče je zaviněna neznalostí, to se 
dá docela lidsky pochopit (tady by 
měla víc udělat osvěta nás profe-
sionálů), ale kde jde o záměrnou 
vyčůranost realizátorů jen shráb-
nout dotační peníze a pak trádá, 
to je samozřejmě špatně. Ale lid-
ská hamižnost a necitlivost tu je 
už od dob Kainových, takže to vět-
šinou neřeším. Boží mlýny melou 
pomalu, ale jistě.

6. Tvůj nejzajímavější, případně 
nejkurióznější zážitek z Tvé ar-
boristické praxe?
Na „kurizoní“ momenty si nějak 
nevzpomínám. Spíš jde o klasické 
„veselé“ okamžiky, které má každý, 
kdo něco dělá se zaujetím. Těma 
tu nechci ostatní kolegy obtěžovat, 
ánžto je má a zná každý. Z odstu-
pem jsou veselé i chvíle, kdy člově-
ku šlo o kejhák. Třeba když mi můj 
pozemák ve chvíli, kdy jsem nahoře 
v koruně stál zrovna na větvi a měl 
odlehčené pracovní (SRT) lano, toto 
lano dole při bodrém rozhovoru 
s  kolegou nechtěně odvázal. Na-
štěstí jsem si před hupsnutím chtěl 
dobrat průvěs... Jsem v bezpeč-
nostním ohledu docela pankáč, 
řídím se vnitřní zásadou, že má-li 
nám naše svíčka jednou dohořet, 
nic zásadního s  tím nenaděláme. 
Hlavním OOP pro mě zůstává ma-
ximální pozornost a (jak říká, tuším, 
Dušek) „nebe s péčí“. 

7. Co Ty a stromolezecké závody, 
účastníš se aktivně nebo jako di-
vák?
Na závody tu a tam zajedu, avšak 
jen kvůli setkávání s přáteli. Ano, 
stromolezení sluší určité svižné 
tempo, avšak ne předhánění se, 
kdo dřív. Ale proti gustu žádný di-
šputát. A soutěžit v záchraně zra-
něného z koruny? Jistě, ona na zá-
vodech tolik hodnocená rychlost 
vede v praxi často k nepozornosti 
a tedy zranění. Že by proto? Tady 
se budu asi zase „rouhat“, ale mám 
zato, že je tahle disciplína nadměr-
ně adorována. Osobně bych víc 
ocenil kultivaci vnitřního klidu a vě-
domé pozornosti, kteréžto vlast-
nosti mohou být při úrazech často 
nápomocny větší měrou. Ale netlu-
čte mne, ptala ses na důvody, proč 
se (ne)účastním závodů.

8. Je podle Tebe důležité se pravi-
delně vzdělávat v oboru a jaká je 
případná mezera v nabídce?
Stálé vzdělávání je pro mne samo-
zřejmostí ve všem, čím se v životě 
vážně zabývám. A toto očekávám 
i  od jiných profesionálů, jejichž 
služeb chci využít. Ono pokud tě 
něco baví, tak to sebevzdělávání 
jde jaksi samo. Sám jsem si vedle 
všemožných kurzů a seminářů dal 
roční KPD v Mělníku a na starý ko-
lena ještě bakaláře na Mendelce. 
Debatuje se, zda je lepší certifikace 

nebo škola. Osobně preferuju ško-
lu, i když vím z vlastní praxe, že titul 
může tu a tam získat i pilnej trou-
ba. To se ale, s dovolením, může 
přihodit i při certifikaci (opět znám 
z praxe). Ideálního arboristu žádná 
škola ani certifikace automaticky 
nevygeneruje. Toho udělá jen praxe 
a jeho/její zájem o obor a přiroze-
ná lidská kvalita. Stejně jako sebe 
ideální nastavení výběrového řízení 
automaticky nenajde ideálního re-
alizátora. Toho, stejně jako to býva-
lo za časů našich dědů a pradědů, 
najde jen letitá zkušenost s ním 
a s tím související důvěra. A meze-
ra v nabídce? Co takhle přátelské, 
nesoutěžní setkávání profesionálů 
v terénu a diskuze pod konkrétními 
stromy. Samozřejmě s následným 
večerním „team buildingem“. Po-
mohlo by to i k postupnému zako-
pávání onoho nešťastného příkopu 
v našem oboru.

9. Máš nějaké pracovní zkušenos-
ti ze zahraničí, případně, kde jsi je 
získal a jak jsou pro Tebe a Tvou 
praxi důležité?
Nemám. V době mých toulek a prá-
ce v Americe jsem sekvojovce a jiné 
krásné stromy jen s úctou sledoval. 
Lézt jsem začal až 17 let poté…

10. Co Tvůj volný čas, jak ho nejra-
ději trávíš?
Tady asi klasika - s dcerou, s kni-
hou, s přáteli. V létě - pokud rostou 
- houby. V zimě - pokud napadne 
- snowboard.
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