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PŘECHODNÉ OBDOBÍ

V roce 2021 již není plánováno kolo příjmu žádostí o dotaci na většinu projektových 

lesnických opatření (operace 8.3.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.6.1, 8.6.2).  Aktuálně je 

uvažováno o příjmu žádostí o dotaci na operace 4.3.2 a 8.4.1.

Žádosti o dotace pro nové navazující intervence budou přijímány až pro nové 

programové období, v závislosti na schválení Strategického plánu SZP pravděpodobně 

od roku 2023.



CO JE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY INTERVENCE

Intervence budou realizovány formou investiční podpory.

Intervence navazují na opatření, která byla podporována v rámci Programu rozvoje 
venkova.

Obecné a specifické podmínky intervencí budou upřesněny v Pravidlech, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotace.



INVESTICE DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH

Specifický cíl D) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této

změně, jakož i k udržitelné energii.

Intervence řeší potřebu zajištění obnovy, péče a výchovy lesních porostů v souvislosti

s následky kalamitních situací na území České republiky, kdy vznikly rozsáhlé plochy,

na kterých je nutné zajistit obnovu lesních porostů.

Dotčené plochy: Lesní pozemky.

Způsobilí příjemci: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků. Sdružení s

právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních

pozemků.

Podpora bude poskytována jako příspěvek ve výši 100 % způsobilých výdajů.



INVESTICE DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH

Způsobilé výdaje:

- odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů včetně odstraňování potěžebních
zbytků,

- příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním,

- umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitách,

- ochrana porostů při obnově.

Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy.

• Žadatel doloží standardizované stanovisko Lesní ochranné služby (LOS) potvrzující 
kalamitní rozsah způsobený abiotickými vlivy nebo biotickými činiteli nejméně na 20 % 
příslušného lesního potenciálu. Při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených 
suchem musí být pro vydání stanoviska na porostní skupině, na které bude realizován 
projekt, stojící stromy nebo alespoň rozpracovaná obnova se stojícími stromy v množství 
umožňujícím posouzení kalamitního rozsahu způsobeného suchem.



INVESTICE DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH

Připomínky ke strategickému plánu:

Výslovně podmínit intervenci přispíváním k adaptaci lesních porostů na klimatickou 
změnu tak, jak je popsáno v NAP, vypustit výdaje, které k této adaptaci nepřispívají, a 
přidat takové, které jsou k adaptaci nezbytné (doplnit např. výstavbu loveckých zařízení, 
vypustit ze způsobilých výdajů odstraňování potěžebních zbytků, vývratových koláčů aj.). 
Omezit využití geograficky nepůvodních druhů do 20 % porostu. Podpořit hospodářské 
způsoby s trvalým půdním krytem, s nepřetržitou obnovní dobou, a přirozené obnovy 
lesa.

Doplnit vazbu podpory na použití pouze vybraných druhů dřevin, tak, aby byl naplněn 
uvedený Specifický cíl d).

Upravit popis intervence (nezužovat). Uvést jako biotického činitele i kůrovce aj. 



INVESTICE DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH

Připomínky ke strategickému plánu:

Budou způsobilými příjemci také státní podniky?

V podmínce u doložení standardizovaného stanoviska o kalamitním výskytu vysvětlit, zda 
je vztaženo na LHC či porost. 

Požadavek na možnost realizovat obnovu vlastními zaměstnanci z důvodu podpory 
regionálního rozvoje a stanovit pro jednotlivé činnosti sazby za měrné jednotky.



INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH 
DŘEVIN

Specifický cíl D) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této

změně, jakož i k udržitelné energii.

V rámci intervence budou podporovány projekty na výstavbu oplocenek pro ochranu

lesních porostů MZD.

Dotčené plochy: Lesní pozemky.

Způsobilí příjemci: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků. Sdružení s

právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních

pozemků.

Podpora bude poskytována jako příspěvek ve výši 100 % způsobilých výdajů.



INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH 
DŘEVIN

Způsobilé výdaje: pořízení a instalace hromadné mechanické ochrany (oplocenek) MZD, 
které byly vysazené v souladu s projektem obnovy.

Návrh podmínek intervence:
• Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy 

a imisních oblastí A a B stanovené dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení 
lesů pod vlivem imisí.

• Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu MZD vysazených v 
souladu s projektem obnovy.

• V době podání ŽOP počet jedinců lesních dřevin, které jsou podle vyhlášky č. 298/2018 
Sb., v daném místě MZD, odpovídá alespoň z 90 % minimálnímu počtu 
sazenic/poloodrostků/odrostků, uvedenému pro jednotlivé druhy lesních dřevin v příloze 
č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., přičemž započitatelní jedinci z přirozeného zmlazení musí 
splňovat přinejmenším podmínky stanovené pro sazenice lesních dřevin přílohou č. 2 k 
vyhlášce č. 29/2004 Sb.



INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH 
A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Připomínky ke strategickému plánu:

Do způsobilých výdajů přidat výstavbu loveckých zařízení a 
investice do přezimovacích a odchytových obůrek a dalších 
odchytových zařízení.

Požadavek na možnost realizace vlastními zaměstnanci a 
stanovit jednotnou sazbu 70 tis. Kč/km.



VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESÍCH

Specifický cíl D) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této

změně, jakož i k udržitelné energii.

Intervence zajistí realizaci protierozních a protipovodňových opatření v lesích, zároveň

má urychlit odstraňování povodňových škod vzniklých v lesích.

Dotčené plochy: Pozemky evidované jako PUPFL nebo vodní toky, popř. jejich části a

vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Způsobilí příjemci: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku,

popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Sdružení s právní

subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního

toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Určený

správce drobného vodního toku v rámci PUPFL

Podpora bude poskytována jako příspěvek ve výši 100 % způsobilých výdajů.



VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESÍCH

Způsobilé výdaje:

- odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích nebo jejich 
částech, které se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích,

- výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin, hrazení a stabilizace strží a svážných 
území,

- preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. 
stabilizace a zkapacitnění koryta vodního toku, zabezpečení břehů,

- výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce suchých nádrží v lesích,

- projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost během realizace projektu, maximálně 
však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.



VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESÍCH

Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na PUPFL na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy nebo vodních tocích, 
popř. jejich částech a vodních útvarech, které se nacházejí v rámci PUPFL.

• U podpory zaměřené na odstraňování povodňových škod žadatel doloží potvrzení vodoprávního 
úřadu o výskytu povodně v místě realizace projektu, které nesmí být starší 3 let od data podání 
ŽOD.

• Dále v rámci podpory zaměřené na odstraňování povodňových škod žadatel doloží standardizované 
stanovisko ÚHÚL potvrzující skutečnost, že povodňová situace zapříčinila zničení nejméně 20 % 
příslušného lesního potenciálu. Předmětem posuzovaní povodňových škod budou vodní toky a 
příčné a podélné objekty na nich, strže a sesuvy.

• Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP.

• Projekt je v souladu s technickými požadavky stanovenými právními předpisy i technickými 
normami.

• Projekt je vypracován osobou autorizovanou v příslušném oboru.



VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESÍCH

Připomínky ke strategickému plánu:

Přepracovat intervenci tak, aby především podporovala obnovu přirozeného vodního 
režimu v lesích a nepodporovala nesoudržné nebo nesouvisející intervence.

Projekty podporované v této intervenci by měly především být zaměřeny na revitalizaci 
rašelinišť, obnovu vodního režimu podmáčených ploch v lesích, likvidaci starých 
odvodňovacích děl v lesích jako staré ekologické zátěže a na revitalizaci a renaturaci
vodních toků.

Vyloučit takové projekty, které urychlují odtok vody z lesa, omezí průchodnost vodních 
toků pro živočichy, poškozují biologicky cenné lokality, vážným způsobem narušují 
přirozený vodní režim lesa. Vypustit takové výdaje, jejichž následkem by tyto nežádoucí 
jevy mohly vznikat (např. úpravy a zpevňování přirozených koryt vodních toků nad míru 
nezbytně nutnou k opravám lesních cest).

Z intervence vypustit odstraňování povodňových škod (nespadá pod SC D). 



VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V 
LESÍCH

Připomínky ke strategickému plánu:

Intervence je připravena především pro státní podniky.



NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Specifický cíl F - přispívat k ochraně biologické diverzity, posilování

ekosystémových služeb a zachování přírodních stanovišť a krajiny.

V rámci intervence budou podporovány projekty zajišťující společenské funkce lesů.

Dotčené plochy: Pozemky evidované jako PUPFL na dotčených plochách.

Způsobilí příjemci: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní

subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Podpora bude poskytována jako příspěvek ve výši 100 % způsobilých výdajů.



NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Způsobilé výdaje:

- opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro 
turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a 
fitness prvků),

- opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závor),

- opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků),

- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně),

- nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů. 

Návrh podmínek intervence:
• Projekt lze realizovat na PUPFL na území ČR mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a území 

hl. města Prahy.



NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Připomínky ke strategickému plánu:

Intervenci přeřadit pod specifický cíl H nebo zaměřit 
výhradně na usměrňování návštěvníků území.



PŘEMĚNA POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN

Specifický cíl F - přispívat k ochraně biologické diverzity, posilování

ekosystémových služeb a zachování přírodních stanovišť a krajiny.

Intervence přispěje k revitalizaci lesů v imisních oblastech. Budou podporovány projekty

obnovy lesních porostů v dotčených oblastech.

Dotčené plochy: Lesní pozemky.

Způsobilí příjemci: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s

právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních

pozemků.

Podpora bude poskytována jako příspěvek ve výši 100 % způsobilých výdajů.



PŘEMĚNA POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN

Způsobilé výdaje:

- snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem 
obnovy,

- příprava ploch před zalesněním,

- umělá obnova sadbou,

- hnojení lesních dřevin při výsadbě,

- ochrana založeného porostu,

- ochrana MZD na obnovních prvcích.



PŘEMĚNA POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN
Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na lesních pozemcích, které se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A 
nebo B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

• Žadatel doloží standardizované stanovisko ÚHÚL o posouzení stavu porostů náhradních 
dřevin. Součástí stanoviska je potvrzení, že obnovní prvky, na kterých je realizován projekt 
mají zastoupení náhradních dřevin nad 40 % a aktuální věk maximálně 55 let. Za náhradní 
dřeviny se pro účely této operace považuje Picea pungens, smrkové exoty (SMX), Betula spp., 
Larix spp., Pinus mugo spp., borové exoty (BOX).

• Velikost jednorázově smýcené plochy u původního porostu nesmí přesáhnout 0,5 ha.



PŘEMĚNA POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN

Připomínky ke strategickému plánu:

Přesun problematiky revitalizace Krušných hor pod specifický cíl D.  V současnosti jde v 
programu především o adaptaci lesů na klimatickou změnu a nikoliv o podporu 
biodiverzity.



TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Specifický cíl B) zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího

zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci.

Intervence cílí na technologické investice, které posilují produkční i mimoprodukční

funkce lesů, používání technologií šetrnějších vůči lesu, technologický rozvoj lesních školek,

zlepšení schopnosti vypořádat se s kalamitami, technologie pro základní zpracování dřeva.

4 samostatné záměry

Způsobilí příjemci:

Záměr A: držitelé lesů hospodařící dle LHO (min. 3 ha) nebo dle LHP.

Záměr B: službové subjekty (v oblasti lesnictví a těžby dřeva).

Záměr C: podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost.

Záměr D: podnikatelé v oblasti lesnictví a těžby dřeva a zároveň v oblasti základního

zpracování dřeva.

Podpora bude poskytována jako příspěvek ve výši 50 % způsobilých výdajů.



TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Způsobilé výdaje: technologie pro lesní hospodářství (společné pro záměr A a B), 
technologie do lesních školek; technologie do základního zpracování dřeva

Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy.

• Podpořené technologie odpovídají požadavkům stanoveným pro zajištění šetrnosti vůči lesu 
(záměr A+B).

• Podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva činí min. 85 % z celkových příjmů (záměr B).

• Žadatel je evidován jako držitel licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin 
do oběhu (záměr C).

• Podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva a ze základního zpracování dřeva činí min. 60 % 
z celkových příjmů (záměr D).



TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ

Připomínky ke strategickému plánu:

Vyloučit z příjemců podpory držitele státních lesů (záměry 
A a C).

oStávající kalamitní situace a nedostatek kapacit je stejným 
problémem u státních lesů. Finální zařazení mezi příjemce 
podpory podléhá výši rozpočtu, který bude pro 
intervenci určen (případně bude stanoven limit 
poskytnuté podpory na 1 žadatele). 

Doplnit mezi příjemce podpory držitele lesů hospodařící 
dle LHO (záměr A).

Navýšit požadavek na min. podíl příjmů z oblasti lesnictví a 
těžby dřeva (záměr B).



INVESTICE DO LESNICKÉ INFRASTRUKTURY

Specifický cíl B) zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího

zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci.

Intervence určena na zlepšení dopravního zpřístupnění lesů, snížení vzdálenosti, na jakou

je přibližováno dříví, a na navýšení kapacit pro skladování dříví.

2 samostatné záměry – lesní cesty a sklady dříví

Způsobilí příjemci:

Držitelé lesů hospodařící dle LHO (min. 3 ha) nebo dle LHP (oba záměry).

Záměr B: podnikatelé v oblasti lesnictví a těžby dřeva.

Podpora bude poskytována jako příspěvek ve výši 75 % způsobilých výdajů v záměru A a

50 % způsobilých výdajů v záměru B.



INVESTICE DO LESNICKÉ INFRASTRUKTURY

Způsobilé výdaje: investice do výstavby nových LC, rekonstrukcí stávajících LC, výstavby 
nových skladů dříví, rekonstrukcí stávajících skladů, stacionární stroje pro skladování a 
druhování dříví, projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 
projektu, nákup pozemku do 10 % způsobilých výdajů.

Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy.

• Realizací výstavby nové LC nedojde k navýšení hustoty lesní cestní sítě nad optimální 
úroveň (záměr A).

• Podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva činí min. 60 % z celkových příjmů (záměr B, 
pouze poskytovatelé služeb).



INVESTICE DO LESNICKÉ INFRASTRUKTURY

Připomínky ke strategickému plánu:

Doplnit mezi příjemce podpory držitele lesů hospodařící 
dle LHO (oba záměry).

Vyloučit ze záměru A výstavbu nových LC.

oVýstavba plánována pouze na lesních majetcích, kde není 
dosažena optimální hustota, podmínění souhlasným 
stanoviskem  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Navýšit míru podpory na 90 % (záměr A).

oV závislosti na nařízení (zatím max. 75 %).



AEKO

DĚKUJI ZA POZORNOST

DISKUZE


