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Ústav lesnické a dřevařské techniky zajišťuje výuku výše uvedených předmětů studijního programu Arboristika. Do výuky těchto předmětů jsou 

promítány výsledky základního a aplikovaného výzkumu prostřednictvím mezinárodních programů. V letech 2011 až 2013 byla Mendelova Univerzita 

zapojena do evropského projektu LOLER. Tento projekt „Rozvoj evropského odborného vzdělávání a hodnotící standardy pro nezávislé inspektory na 

pracovišti“ byl zaměřený na vytváření nových kontrolních technik OOPP pro práci ve výškách. Na realizaci projektu LOLER se podílelo šest partnerů z 

pěti zemí. 

•A1 Arborists (UK) - Project Manager 

•Forest Sciences Centre of Catalonia (CTFC)(Spain) 

•Mendel University (Czech Republic) 

•Tree Care Ireland (Ireland) 

•City & Guilds (UK) 

•Fito-Consult (Italy) 

Hlavní cíle projektu LOLER byly: 

• Získat přehled o provádění kontrol lezeckého vybavení v zúčastněných zemí. 

• Zajistit, aby výškoví pracovníci prováděli příslušné kontroly a splnili požadavky 

evropských norem. 

• Vyvíjet nové technologie a zkušební metody kontroly OOPP pomocí 

nedestruktivních metod. 

• Vytvořit důvěryhodné evropské LOLER hodnotící standardy. 

• Zajistit, aby byli inspektoři LOLER uznáváni na evropské úrovni. 

• Zajistit školení inspektorů LOLER. 

• Vytvořit evidenci evropských LOLER inspektorů. 

Ústav lesnické a dřevařské techniky se úspěšně zhostil zejména úkolu vývoje nových metod pro kontrolu a revizi OOPP. Na fotografiích můžete vidět 

revizi spojky pomocí penetrační metody. Pro kontrolu a revizi lan byl vyvinut vystavený přístroj „ROPE TEST“. Toto zařízení kontroluje pomocí přesného 

měření délku a průměr lan. Pro měření průměru využívá snímání laserových snímačů, pro měření délky pulsního snímače. 

Obr. 1 Čištění vzorku Obr. 2 Penetrace Obr. 3 Nanesení vývojky Obr. 4,5 Kontrola vzorků inspektorem 

Při vzdělávání našich arboristů Mendelova Univerzita v Brně spolupracuje s mezinárodní neziskovou organizací profesních dovedností ABA 

International a Českou certifikační agenturou. Organizace ABA International byla založena na základě poptávky po mezinárodním/evropském uznávání 

kvalifikací k jednotlivým profesním dovednostem získaných na státní nebo národní úrovni. Jednotlivé národní akreditační orgány se podílejí na procesu 

mezinárodní akreditace a jejího ověřování. Základem řízení kvality je nadnárodní kontrola, proces technické evaluace a aktualizace dovedností. Na 

těchto procesech se podílejí Mezinárodní Standardizační a Akreditační Rada ISAC (International Standards and Accreditation Council) a Národní 

Standardizační a Akreditační Komise. 

Naše univerzita je již zapojena do profesní Arboristické kvalifikace kontroly vybavení pro práci ve výškách a v květnu letošního roku bude zajišťovat 

setkání evropských expertů při tvorbě standardů „Stromolezec“ a „Plošina“. Pro profesní lesnické kvalifikace je univerzita zapojena do kvalifikací 

týkajících se kácení a práce s motorovou řetězovou pilou. Vzdělávací činnost je propojována nejen s aktuálními vědeckými poznatky, ale zejména i 

s praxi. Náš ústav v oblasti arboristiky úzce spolupracuje s firmami: Veřejná zeleň města Brna, LANEX, SINGING ROCK, ROCK EMPIRE aj. 

http://ccagency.cz/

