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Národní lesnický program II. 

• Klíčová akce 6 

 

– Snížení dopadů očekávané globální klimatické změny 

  

– Snížení extrémních meteorologických jevů na lesy v ČR 

 

• Projednání dalších opatření při tvorbě NLP III. 

 



Usnesení vlády ČR č. 620 z 29. 7. 2015 

• příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů 

sucha a nedostatku vody 

 

• ukládá ministrům životního prostředí, zemědělství, průmyslu a 

obchodu a dalším realizovat opatření k naplnění cílů ochrany 

před negativními dopady sucha 

 

• Mezirezortní pracovní skupina VODA – SUCHO. 

 

• Ministerstvo zemědělství: spolupráce na 3 hlavních úkolech v 

oblasti LH 

 

 



Usnesení vlády ČR č. 620 – úkol C/7 

• Identifikovat rizikové oblasti sucha a finančně podpořit 

předčasnou obnovu suchem poškozených porostů, případně 

jejich rekonstrukci (převedení na vhodnější dřevinnou skladbu 

se zvýšenou odolností k suchu), nebo převod z tvaru lesa 

vysokého na les nízký (výmladkový, pařezina).  

 

– Vytvořen soubor map porostů ohrožených suchem (listopad 

2015) 

 

– Podpora z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 – spuštění v 

2. kole (3.5. – 16.5. 2016) 

 

– Novela Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 



Usnesení vlády ČR č. 620 – úkol D/6 

• Obnovit Leteckou hasičskou službu (LHS), jako významný 

nástroj pro identifikaci a zdolávání požárů v období 

déletrvajícího sucha a zajistit dlouhodobou udržitelnost jejího 

financování. 

 

– Spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR 

 

– Mapový podklad s přehledem lesních požárů = dislokace 

leteckých základen v rámci nového systému LHS 

 

– Předpokládaný termín zahájení: rok 2017 

 



Usnesení vlády ČR č. 620 – úkol F/5  

• Připravit návrh změny doporučených pěstebních opatření pro 

zadržení a obnovu oběhu vody v krajině zefektivněním 

dotační podpory hospodaření na lesní půdě a zároveň zajistit 

vyhodnocování jejich efektivnosti.  

 

– Úkolem pověřen ÚHÚL 

– Zpracování návrhů doporučených pěstebních opatření pro: 

• Zadržení a obnovu oběhu vody v krajině,  

• Snižující dopad klimatické změny, 

• Snižující dopady sucha na lesní ekosystémy 

 

– Realizace prostřednictvím OPRL → rámcové směrnice 

hospodaření 



  

Strategie Ministerstva zemědělství České 

republiky s výhledem do roku 2030 

 • Hlavní strategická priorita v rámci lesního hospodářství 

 

Zvýšení konkurenceschopnosti a 

životaschopnosti celého hodnotového řetězce 

založeného na lesním hospodářství  
 

• Zachování zásad udržitelného obhospodařování lesů 

 

• Zvýšení domácího zpracování, využívání a spotřeby dřeva 

 

• Zajištění trvalosti plnění funkcí lesů v podmínkách vyvíjejícího 

se klimatu 



Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR - Strategie 

Ministerstva životního prostředí 

 
– Návrhy konkrétních adaptačních opatření 

– Legislativní analýza 

– Částečná ekonomická analýza 

 

• Lesní hospodářství a strategie MŽP: 

 

• Šetrnější, přírodě bližší formy hospodaření  

• Změna druhové a prostorové skladby lesních porostů 



Národní akční plán ke Strategii přizpůsobení 

se změně klimatu v podmínkách ČR 

• V gesci MŽP 

• MZe ve spolupráci s ÚHÚL, LČR,s.p.,  SVOL 

 

• Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v 

sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a 

návrhy adaptačních opatření - ČHMÚ 

 

• Prognóza skokového posunu lesních vegetačních stupňů 

• Další významné faktory:  

– biotičtí škůdci ovlivňující zdravotní stav lesa 

– hledání účinných ochranných a obranných opatření 

– včasné monitorování 

 



Program „Komplexní udržitelné systémy 

v zemědělství 2012 - 2018“  

• Financován MZe prostřednictvím Národní agentury pro 

zemědělský výzkum (NAZV) 

• Projekty: 

– Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních 

porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační 

strategie (spolupráce s ČZU) 

– Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové 

porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně (Lesy města 

Olomouce, a.s., VÚLHM, v.v.i.) 

– Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na 

požadavky společnosti a změnu klimatu (ČZU, LČR, s.p.) 

– Metody hodnocení sucha v lesních porostech (VÚLHM, v.v.i.). 

 

 



Oblastní plány rozvoje lesů 

• Nástroj oblastně diferencovaného uplatňování státní lesnické 

politiky 

 

• MZe dle § 23 odst. 1, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů - zadává zpracování a 

schvaluje návrhy OPRL 

 

• Rámcové směrnice hospodaření 

– Doporučení pro zpracování LHP a LHO 
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