ČESKÝ CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA
-

POZEMNÍ PRACOVNÍK
Průběh a požadavky zkoušky
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Průběh zkoušky
Cíl zkoušky
Cílem zkoušky je prověřit předpoklady uchazečů pro odborně způsobilou a bezpečnou realizaci
opatření v souvislosti s péčí o dřeviny a s využitím příslušné techniky. Hlavní oblasti, ve kterých jsou
účastníci prověřováni jsou:
- biologické základy péče o dřeviny,
- dendrologie (znalost dřevin),
- nejvýznamnější choroby a škůdci na dřevinách,
- způsoby technologie výsadby, kontroly, ošetření a kácení stromů,
- praktické dovednosti při výsadbě, kontrole, ošetření a kácení stromů,
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále BOZP).

Předpoklad pro připuštění k certifikační zkoušce
- Zaplacení certifikačního poplatku.
- Vyplnění závazné přihlášky na certifikační zkoušku, resp. přihlášení přes e-shop kanceláře
certifikačního programu ČCA na webové adrese: www.arboristickaakademie.cz

Průběh zkoušky
Součástí zkoušky je část teoretická (bod 1. a 2.) a demonstrace v terénu (bod 3.).
Teoretická část se skládá z:
1. identifikace základních druhů dřevin:
- tato zkouška trvá maximálně 20 minut
- výběr vzorků je na základě seznamu dřevin, viz. dokument “ CA - Pozemn pracovn k Seznam d evin”
- každý uchazeč dostane k identifikaci 20 vzorků
- bodování:
- za každý vzorek může uchazeč dostat maximálně 2 body, celkem tedy lze získat z
této části zkoušky maximálně 40 bodů
- minimum bodů pro úspěšnou realizaci této části zkoušky je 28 (min. 70%)
- výběr vzorků reflektuje dané roční období a je tedy možné, že při zkoušce budou vzorky
bez listů, plodů, květů, atp. nebo budou vzorky prezentovány ve formě digitální fotografie
(projekce, atp.)
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- příklady bodování vycházejí ze seznamu dřevin “ČCA - Pozemní pracovník - Seznam
dřevin” a při zkoušce je hodnocen správný zápis, někdy tedy může být požadován pouze
rod latinsky a česky (příklad 1) a nebo rod a druh latinsky i česky (příklad 2):
- příklad 1 = “Alnus - olše” = za rod latinsky “Alnus” je 1 bod a za rod česky “olše” je 1
bod
- příklad 2 = “Betula pendula - bříza bělokorá” = 0,5 bodu je za rod latinsky “Betula” a
další 0,5 bodu za druh latinsky “pendula”, 0,5 bodu za rod česky “bříza” a 0,5 bodu za
druh česky “bělokorá”
2. písemného testu:
- tato část zkoušky trvá maximálně 50 minut
- písemný test obsahuje 50 testových otázek
- v testu nemusí být žádná odpověď správně, ale také mohou být všechny odpovědi
správně, toto je popsáno pod každou otázkou a je na uchazeči, aby si pečlivě každou
otázku přečetl
- bodování:
- maximum dosažených bodů je 50
- minimum bodů pro úspěšnou realizaci této části zkoušky je 30 (min. 60%)
- 1 otázka = 1 bod
- pokud má otázka více správných odpovědí a uchazeč zapomene
zakroužkovat jednu správnou odpověď (tedy například zakroužkuje 2 ze 3
správných) získává 0,5 bodu
- pokud zakroužkuje jakoukoliv špatnou odpověď, tak nezíská bod žádný
3. Demonstrace v terénu se skládá z:
- výsadby stromu
- výchovného řezu (S-RV) stromů, povýsadbové péče
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Povinné vybavení uchazeče
- nůžky
- dvousečné, ostré (musí stříhat papír)
- včetně ochranného pouzdra
- pilka
- 10 zubů do palce
- případně vhodnou pilku pro výchovné řezy
- včetně ochranného pouzdra
- vhodné pracovní oblečení
- pracovní rukavice
- pracovní oděv
- pevnou kotníčkovou obuv
Pracovní nářadí musí být ostré, kvalitní, čisté a připravené k použití. Nářadí je nepřenosné, každý
účastník musí mít vybavení své. Veškeré vybavení bude před zahájením certifikační zkoušky
komisaři zkontrolováno a musí odpovídat daným požadavkům. Pokud nebude mít účastník vhodné
oblečení či nářadí, nebude připuštěn k certifikační zkoušce.

Arboristické standardy
U certifikační zkoušky jsou požadovány znalosti národních arboristických standardů Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, řady A (arboristické standardy), resp. SPPK v ČR a AS v SR,
platné k 6.10.2022. V roce 2022 byl dokončen vývoj Evropských Arboristických Standardů
(EAS) pod záštitou European Arboricultural Council. V rámci certifikačního systému EAC budou
tyto standardy (EAS) využívané proto, že se jedná o nejnovější materiál oborového konsensu.
Očekáváme, že časem dojde k plné implementaci EAS i do národních standardů.
Možnost stažení národních arboristických standardů zdarma na webu AOPK ČR:
- https://nature.cz/web/cz/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu
Možnost stažení evropských arboristických standardů zdarma na webu European Arboricultural
Standards (EAS):
- https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/
Součástí praktické demonstrace bude i ověření znalostí problematiky formou pokládaných
dotazů a vybraných otázek od zkoušejících.
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Vyhodnocení zkoušky
Uchazeč úspěšně splnil zkoušku, pokud:
- dosáhl za identifikační zkoušku z dendrologie 70 %
(maximum / minimum dosažených bodů - 40 / 28)
- dosáhl za písemný test min. 60 %
(maximum / minimum dosažených bodů – 50 / 30)
- v adekvátním rozsahu (min. 70 %) splnil všechny body praktické demonstrace a nedopustil
se hrubých technologických chyb, včetně odpovědí na otázky komisařů.
Při praktické zkoušce je rozhodující odborné posouzení zkušebních komisařů.
Pro získání certifikace Český certifikovaný arborista musí uchazeč úspěšně splnit všechny
části:
- identifikaci dřevin
- písemný test,
- demonstraci v terénu.
Pokud uchazeč nesplní pouze jednu část certifikační zkoušky, může při následujícím termínu
opakovat pouze tu část, kterou nesplnil. Opravu certifikační zkoušky si musí uchazeč splnit
nejpozději do jednoho roku, v případě delší prodlevy bude muset uchazeč opět absolvovat celu
certifikační zkoušku. V případě nesplnění 2 a více částí musí zájemce o certifikaci opakovat
zkoušku celou. Po první neúspěšné certifikaci může uchazeč absolvovat ještě dvě certifikace
opravné. Pokud uchazeč ani po druhé opravné certifikaci není úspěšný, musí absolvovat
certifikaci celou znovu. Odstup mezi opakováním certifikace by měl být v ideálním případě
minimálně jeden měsíc.
Certifikační zkouška se bude konat i za zhoršených povětrnostních podmínek, tzn. uchazeč
musí být náležitě připraven na její průběh i v tomto případě.
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