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Oceňování dřevin rostoucích mimo les metodikou Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR a workshop uživatelů metodiky

Metodika oceňování dřevin dle AOPK ČR je již řadu let základním oceňovacím předpisem, který využívají orgány 
ochrany přírody pro vyčíslení společenské/ekologické hodnoty dřevin jako součást procesu rozhodování o jejich 
kácení a rozsahu kompenzačních výsadeb.

Aktuálně je ve finální fázi projekt podpořený z grantu Technologické agentury ČR (TA ČR - č. projektu 
TL01000020) pod názvem „Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem 
výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení”.
Projekt probíhal pod vedením a za koordinace Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy za 
spoluúčasti společností SAFE TREES, s.r.o. a ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Odbornými garanty 
projektu byla AOPK ČR a Ministerstvo životního prostředí.

Ve dvoudenním webináři bude posluchačům představen projekt TA ČR, inovovaná verze Metodiky a přístup 
k  řešení navržených změn. Představeny budou také další doprovodné výstupy ve formě aktualizovaného 
software a nově vzniklé odborné mapy.
Ve druhém dni bude pro posluchače připraven praktický workshop, na kterém budou představeny postupy 
hodnocení solitér a porostů, dále budou připraveny případové studie, na kterých si posluchači vyzkouší postup 
oceňování, a následně proběhne společná diskuse.

Registraci je možné provést

Místo konání
online konference probíhající na platformě ZOOM
Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup po uzavření přihlášek - 4 dny před začátkem akce.

Termín přihlášení
do 10.6.2021

Termín konání
14.06.2021 – 15.06.2021

Cena
konference i workshop jsou bezplatné

Na vyžádání bude účastníkům zaslán účastnický list a to elektronicky.
Pro Vaše dotazy se obracejte na email konference@safetrees.cz

Projekt TL01000020 „Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem 
výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení“ je spolufinancován se státní podporou 
Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

ZDE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjcOqK726Fp6VtUnq_ldE5NhDgP6PBP2l749HEfDwADpu2Aw/viewform
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METODIKAProgram prvního dne - 14.06.2021   

12:30 - 13:30   Obědová přestávka 

Přestávka

Konference Oceňování dřevin rostoucích mimo les metodikou Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR (inovovaná verze 2021)

10:00 - 10:05  Zahájení konference
   Ing. Jan Forejt
   SAFE TREES, s.r.o.

10:05 - 10:20  Představení projektu
   Ing. Kateřina Kaprová, Ph.D. 
   Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

10:20 - 10:50  Představení metodiky AOPK ČR a její historie
   Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
   SAFE TREES, s.r.o.

11:00 - 11:20  Podpůrné výstupy pro verifikaci – část 1 
   Ing. Kateřina Kaprová, Ph.D. 
   Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
    expertní panely – DELPHI 
    šetření společenských preferencí

11:20 - 11:40  Podpůrné výstupy pro verifikaci – část 2 
   Ing. Eva Smolová 
   ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
    představení revize nákladových hodnot (kompenzačních opatření), testování  
    změny metodiky na případových studiích

11:40 - 12:00  Inovace metodiky - verze 2021  
   Ing. Kateřina Kaprová, Ph.D.
   Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
    představení změn metodiky a jejich dopady na výslednou hodnotu pro solitéry  
    a porosty
    představení podpůrných výstupů projektu – Technická zpráva a odborné články

12:00 - 12:30   Diskuse 

BLOK 1 - Projekt TA ČR a Metodika AOPK ČR

BLOK 2 - Výsledky verifikace, inovace metodiky pro rok 2021



15:40 - 16:00    Závěrečná diskuse, ukončení konference

11:45-13:00   Obědová přestávka

Ukončení workshopu

Přestávka

13:30 - 14:00   Mapa ekologických nároků na nové výsadby dřevin
   Mgr. Jan Karel
   ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

14:00 - 14:20   Výpočetní kalkulačka AOPK ČR a další softwarové nástroje
   Ing. Jan Forejt
   SAFE TREES, s.r.o.

14:40 - 15:10   Využití verifikovaného postupu v praxi na základě platné právní úpravy 
   JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.
   Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

15:10 - 15:40   Zkušenosti regionálního pracoviště s metodikou v rámci správních řízení 
   Bc. Štěpánka Šolcová 
   AOPK ČR, RP SCHKO České středohoří

BLOK 3 - Podpůrné výstupy projektu pro praxi orgánů ochrany přírody

BLOK 4 - Použití metodiky ve správní praxi orgánů ochrany přírody

Workshop uživatelů metodiky AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích 
mimo les (inovovaná verze 2021)

10:00 - 10:20  Představení Metodiky, Kalkulačky AOPK ČR a dalších softwarových nástrojů

10:20 - 11:10  Oceňování solitérních stromů - metodika získání vstupních parametrů
    představení metodiky a podpůrných video-materiálů, diskuse

11:10 - 11:45  Oceňování porostů - metodika získání vstupních parametrů
    představení metodiky a podpůrných video-materiálů, diskuse

13:00 - 13:45   Postup oceňování solitérních stromů - případové studie 
    ukázka postupu, práce ve skupinách, diskuse

13:45 - 15:30   Postup oceňování porostu dřevin - případové studie 
    ukázka postupu, práce ve skupinách, diskuse

15:30 - 16:00  Výpočet kompenzačních opatření 

Přednášející: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., SAFE TREES, s.r.o.

Program druhého dne - 15.06.2021   


