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Definice všech úrovní: 
Certifikační program má čtyři úrovně a definice každé úrovně naplňuje specifika jed-
notlivých oblastí oboru arboristika. Dokument specifikuje účel úrovně a hlavní okruhy čin-
ností, pro které jsou účastnici certifikováni.


1. ČCA - POZEMNÍ PRACOVNÍK 
Definice úrovně:

Český certifikovaný arborista - Základní úroveň (dále jen ČCA - PP) provádí činnosti na 
dřevinách dostupných ze země nebo ze žebříku max do výšky 5 metrů nebo pomocí 
zajištění kolektivní ochrany, s cílem udržet je zdravé a perspektivní. Jedná na základě 
odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a životního 
prostředí člověka, ale i příslušné bezpečnostní předpisy. Účastník prokazuje teoretické i 
praktické znalosti platné legislativy, relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a 
dalších oborových norem, směrnic a předpisů. Péče o dřeviny se skládá z výsadby, 
povýsadbové péče, ošetřování keřů a stromů. 

Hlavní okruhy činností:


- výsadba stromů (vč. vzrostlých),

- výsadba keřů,

- povýsadbová a rozvojová péče o dřeviny,

- provádění zakládacích řezů stromů (S-RK, S-RV),

- provádění vybraných udržovacích řezů stromů bez využívání technik pro výškové práce 

(S-RZ, S-RLPV),

- teoretická znalost základních postupů kácení stromů ze země,

- zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající 

úrovní bezpečnosti práce.


Splnění ČCA - Pozemní pracovník je podmínkou pro získání certifikátu Český certifikovaný 
arborista - Konzultant a Český certifikovaný arborista - Stromolezec. 

2. ČCA – PLOŠINÁŘ 
Definice úrovně:

Český certifikovaný arborista - Plošinář provádí ošetření stromů kolem veřejné dopravní 
(VDI) a technické infrastruktury (VTI), výhradně s využitím vysokozdvižné plošiny. Cílem 
jeho činnosti je zajistit bezproblémový chod VDI/VTI a zároveň zdravý a bezpečný stav 
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stromů. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v  úvahu nejen aspekty 
ochrany přírody a životního prostředí, ale i příslušné bezpečnostní předpisy platné v České 
republice. Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních 
Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. 
Ošetření stromů se skládá z realizace vybraných typů řezů (viz. hlavní okruhy činností), 
využívaných pro ošetření stromů kolem VDI a VTI. Zásahy lze provádět jen v blízkosti 
zpevněných povrchů nebo na místech, kde je zajištěna dostupnost vysokozdvižné plošiny. 

Hlavní okruhy činností:


- znalost zásad vybraných technologií ošetření stromů (viz dále) vč. jejich zdůvodnění na 
základě znalostí základů anatomie a fyziologie dřevin,


- základní typ kontroly aktuální bezpečnosti stromů se znalostí hlavních defektů a základní 
fytopatologie,


- provádění výchovného řezu stromů (S-RV),

- ze skupiny řezů udržovacích provádění bezpečnostního řezu (S-RB) a lokálních redukcí 

(S-RLLR, S-RLSP, S-RLPV),

- provádění tvarovacích řezů (S-RTHL, S-RTPP, S-RTZP),

- provádění kácení stromů ze země a postupného kácení stromů z plošiny s využiím 

motorové pily,

- zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající 

úrovní bezpečnosti práce. 

3. ČCA – STROMOLEZEC 
Definice úrovně:

Český certifikovaný aborista - Stromolezec provádí ošetření dřevin se znalostí využití 
speciálních stromolezeckých technik. Je způsobilý bezpečně a odborně správně realizovat 
jak běžné, tak i speciální typy ošetření. Provádí činnosti na stromech s cílem udržet je 
zdravé a bezpečné. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen 
aspekty ochrany přírody, životního prostředí, ale i příslušné bezpečnostní předpisy platné v 
České republice. Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, 
relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a 
předpisů. Činnosti spojené s péčí o dřeviny vyžadují důkladný a vysoce kvalifikovaný 
výcvik se zvláštním důrazem na bezpečnost práce. 
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Hlavní okruhy činností:


- znalost zásad jednotlivých technologií ošetření stromů vč. jejich zdůvodnění na základě 
znalostí základů anatomie a fyziologie dřevin,


- základní typ kontroly aktuální bezpečnosti stromů se znalostí hlavních defektů a základní 
fytopatologie,


- provádění všech typů řezů stromů s využíváním technik pro práci ve výškách,

- provádění speciálních stabilizačních zásahů (zejména bezpečnostní vazby),

- provádění kácení stromů ze země a postupného kácení stromů s využitím motorové pily,

- zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající 

úrovní bezpečnosti práce. 

Zájemce musí prokázat, že již splnil úroveň certifikace ČCA - Pozemní pracovník.


4. ČCA – KONZULTANT 
Definice úrovně:

Český certifikovaný arborista – Konzultant (dále jen ČCA – Konzultant) provádí expertní  a 
poradenskou činnost související s ochranou a péčí o dřeviny, zejména rostoucí mimo les. 
Cílem jeho činnosti je navrhnout vhodná pěstební a ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti stanoviště a dobrého stavu ponechaných stromů. Jedná na základě 
odborných znalostí, přičemž bere v úvahu stav a funkce dřevin v daném prostoru, aspekty 
ochrany přírody a životního prostředí člověka i příslušné právní normy a bezpečnostní 
předpisy. Poradenská činnost se skládá z provádění dendrologických průzkumů a dalších 
specializovaných průzkumů dřevin, z návrhů optimálních typů ošetření včetně 
specializovaných stabilizačních zásahů, provádění technických dozorů, návrhů a kontrol 
ochranných opatření, realizovaných na ochranu dřevin při prováděné stavební činnosti. 
Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Standardů 
péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. ČCA – Konzultant 
je možným spolupracovníkem ostatních profesí (např. krajinářských architektů, správců 
zeleně) i při řešení problematiky, přesahující úroveň jednotlivých exemplářů dřevin (např. 
péče o skupiny či porosty dřevin a dřeviny, jež jsou součástí komponovaných celků). 

Hlavní okruhy činností:


- provádění dendrologického průzkumu na základě komplexních znalostí anatomie a 
fyziologie dřevin a problematiky jejich fytopatologie,


- návrhy pěstebních opatření na jednotlivých dřevinách i v jejich skupinách,

- zdůvodnění a návrhy speciálních zásahů (například stabilizační řezy, zásahy zaměřené na 

podporu a udržení biodiverzity),
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- ochrana dřevin při stavební činnosti,

- oceňování dřevin rostoucích mimo les.


Zájemce musí prokázat, že již splnil úroveň ČCA - Pozemní pracovník.
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