
 

 
 
 

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky 
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně  

 

a 
 

Lesy České republiky, s. p. 

 
 

Vás srdečně zvou na odbornou konferenci: 

 
 

 
TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH 

FUNKCÍ LESA 
 

pořádanou pod záštitou  

 
Mgr. Patrika Mlynáře, náměstka pro řízení Sekce lesního 

hospodářství Ministerstva zemědělství ČR 
 

a  
 

doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně 

 
 

 

 

 

 

 

Termín:         21. září 2016 (středa) 

Místo konání:  Školní lesní podnik Křtiny – zámek, 679 05 Křtiny 175 



 

 

Anotace akce:  
 
Cílem konference je odborná diskuze vědeckých pracovníků s významnými zástupci 
praxe nad možnostmi kvantifikace užitné hodnoty mimoprodukčních funkcí lesa v 
případě, že existuje reálná poptávka po těchto funkcích. Výsledkem by měl být nástin 
teoretických možností, jak poskytnout vlastníku lesa kompenzace za omezení užitku z 
produkční funkce lesa, případně vytvořit bázi pro jednání o realizační ceně. Výsledky 
této diskuse by mohly být prakticky využitelné pro vlastníky lesa a oceňovací praxi, 
resp. mohou být zohledněny i při tvorbě legislativních předpisů a politik v lesním 
hospodářství.   

Konference je určena vlastníkům (či jejich zástupcům) a správcům všech typů lesních 
majetků: obecních, soukromých, církevních i státních. Také osobám z akademické 
sféry, státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů 
v lesnictví, apod.  

Jednotliví přednášející jsou vybráni z okruhu nejerudovanějších odborníků a to jak po 
stránce teorie, tak i praxe v daném oboru. Témata jejich příspěvků jsou zvolena tak, 
aby konference přinesla účastníkům co největší informační hodnotu v dané 
problematice.  

Konference pokračuje druhý den, ve čtvrtek 22. září 2016 setkáním členů 
ekonomických kateder lesnických a dřevařských fakult České a Slovenské republiky.  

 

Odborní garanti:  
 
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. 
pověřena zastupováním funkce vedoucího ústavu 
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky 
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelova univerzita v Brně 
E-mail: petra.hlavackova@mendelu.cz 

 
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. 
ředitel Krajského ředitelství Brno 
Lesy České republiky, s. p.  
E-mail: oi16@lesycr.cz 

 

Organizační garant: 
 

Ing. Josef Lenoch, Ph.D. 
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky 
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelova univerzita v Brně 
Zemědělská 3, 613 00 Brno 
Tel.: 545 134 076, 777 974 605 
E-mail: josef.lenoch@mendelu.cz 
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Program konference 

(změna programu vyhrazena) 
 

středa 21. září 2016 

 

8:00 – 9:00  Registrace 

9:10 – 9:20           Zahájení konference - doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., děkan Lesnické a dřevařské 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

9:20 – 9:30 Úvodní slovo – zástupce Ministerstva zemědělství České republiky, Sekce 
lesního hospodářství. 

 

Blok I.:    

 

9:30 – 9:50  Ing. Dalibor Šafařík, PhD. – ředitel Krajského ředitelství Brno, Lesy České republiky, 

s. p. 

 Kvantifikace užitné hodnoty rekreační funkce lesů pro účely tržní realizace  

9:50 – 10:10  Ing. Pavel Čacký – zástupce ředitele, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. 

 Tržní realizace mimoprodukčních funkcí lesa v podmínkách ŠLP ML Křtiny 

10:10 – 10:30  Ing. Jiří Matějíček, CSc. – vedoucí Ekonomické informace, Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů Brandýs nad Labem. 

 Ekosystémové a rekreační služby jako tržní produkty vlastníků lesa  

10:30 – 11:00 Přestávka na občerstvení. 

 

Blok II.:    

 

11:00 – 11:20  Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. – vedoucí katedry, Katedra lesnické a dřevařské 
ekonomiky, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze. 

Kulturně-historické, sociálně-ekonomické, politické a právní aspekty možností 
internalizace tzv. „mimoprodukčních funkcí lesa“ v České republice 

11:20 – 11:40  Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. – Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů, Fakulta 

regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně. 

 Utilizace zdravotně-hygienické funkce lesů příměstských zón 

11:40 – 12:00  Prof. Ing. Ján Holécy, CSc. – Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva,  
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. 

 Odhad hodnoty externých ekosystémových služieb lesov Slovenska z 
makroekonomického hľadiska  

12:00 – 12:20 Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. – Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky, Fakulta 

lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze. 

 Kategorizace lesa a funkce lesního hospodářství  

12:20 – 13:20 Přestávka na oběd. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Blok III.:   

 

13:20 – 13:40  Ing. Václav Zámečník – jednatel, Lesy města Písku. 

 Písecké hory – dobrý nápad pro rekreaci 

13:40 – 14:00  Bc. Jiří Bliml – ředitel, Městské lesy Liberec, p. o. 

 Vlivy na hospodaření Městských lesů Liberec po nabytí sportovních areálů 
Ještěd a Vesec do vlastnictví statutárního města Liberec  

14:00 – 14:20  Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. – Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů, 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně. 

 Mgr. Daniela Konečná – Kancelář veřejného ochránce práv. 

 Problematika přípravy projektů stezek pro terénní cyklistiku v ČR 

14:20 – 14:40  Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. – pověřena zastupováním funkce vedoucího ústavu, 
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a dřevařské fakulta, 
Mendelova univerzita v Brně. 

 Lokální multiplikátor jako nástroj pro kvantifikaci rekreační funkce lesů 

14:40 – 15:20  Diskuse a projednání výstupů konference. 

15:20 – 15:30 Závěr přednáškové části první dne. 

15:30 – 16:00   Přestávka na občerstvení. 

16:00 – 18:00 Terénní exkurze „Singletrail Moravský kras“ 

18:00 – 19:00 Večeře. 

19:00 – 22:00 Společenský večer. 

 

 

 

čtvrtek 22. září 2016 

 

 

7:00 – 8:45  Snídaně (pro ubytované). 

8:00 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:10           Zahájení. 

9:10 – 12:10 Setkání členů ekonomických kateder lesnických a dřevařských fakult České a 
Slovenské republiky. 

12:10 – 13:10 Přestávka na oběd. 

13:10 – 13:30 Závěr. 

 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 



 

 

 

Organizační pokyny: 

 

1. Konference se koná 21. 9. 2016 ve Křtinách, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
(budova zámku), 679 05 Křtiny 175.  

2. Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky v příloze a jejím zasláním v elektronické podobě do 19. 
9. 2016 na e-mailovou adresu: josef.lenoch@mendelu.cz 

3. Účastnický poplatek (kategorie vložného):  

A1 – základní vložné – účast jeden den (21. 9.) ....... …………………………..….   690,- Kč  

(zahrnuje účast na konferenci, sborník, coffeebreaky, oběd; v ceně není večeře, společenský 
večer a ubytování) 

A2 – základní vložné se společenských večerem …………………………………… 1090,- Kč  
(zahrnuje účast na jednom dni (21. 9) konference, sborník, coffeebreaky, oběd, večeři a 
společenský večer) 

A3 – základní vložné se společenským večerem a ubytováním………………………. 1490,- Kč  
(zahrnuje účast na konferenci, sborník, coffeebreaky, oběd, večeři, společenský večer, 
snídani, ubytování) 

Částky jsou včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

4. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 19. 9. 2016 ve prospěch účtu MENDELU:  

číslo účtu: 7200310267/0100 

variabilní symbol: 4160321  

IBAN: CZ7001000000007200310267 

SWIFT: KOMBCZPPXXX 

Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka! 

Účastnický poplatek bude možno zaplatit i na místě. 

5. V případě zájmu o publikaci vašeho příspěvku ve sborníku na téma konference zašlete název 
a abstrakt (oboje v české a anglické verzi) do 31. 8. 2016. Doporučený rozsah abstraktu je 8 – 
10 řádků. 

6. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.  

7. Nezúčastníte-li se konference, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přihláška na konferenci: 

 
Tržní realizace mimoprodukčních funkcí lesa 

(21. a 22. září 2016, Křtiny) 
 
 
Přihlašovací údaje 

 

Titul před jménem:  

Jméno:  

Příjmení:  

Titul za jménem:  

Organizace:  

Adresa:  

Město:  

PSČ:  

E-mail:  

Telefon:  

Účast: ano/ne 21. 9. 2016  22. 9. 2016  

Poznámka  

 
Informace k platbě 
 
 
Označte křížkem „X“ typ vložného:  

 

 A1 –    690 Kč (bez společenského večera) 

 A2 – 1 090 Kč (vč. společenského večera) 

 A3 – 1 490 Kč (vč. společenského večera a ubytování) 

 
Označte křížkem „X“ formu platby:  
 
    

 převodem na účet  

    hotově na místě  

 
Poslat na e-mail: josef.lenoch@mendelu.cz 


