
Program rozvoje venkova 
– environmentální podpory 

v lesním hospodářství



Program rozvoje venkova 2007-2013

Podpora lesního hospodářství:

plošná opatření (osa II)

II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy

II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesnictví

II.2.3 Lesnicko-environmentální platby

investiční opatření (osa II)

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a
podpora společenských funkcí lesů

II.2.4.1 a) - Obnova lesního potenciálu po kalamitách 

II.2.4.1 b) - Zavádění preventivních opatření v lesích

II.2.4.2 a) - Neproduktivní investice v lesích 



Finanční shrnutí – osa II - lesy

Opatření
rozpočet na 

období (EUR)      
proplaceno (EUR)

schválené 
závazky (EUR) 

míra 
závazkován

í

míra 
proplácení

II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy 
(221)

18 850 298 18 817 175 18 817 175 100% 100%

II.2.2 Natura 2000 v lesích (224) 468 490 293 292 293 292 63% 63%

II.2.3 Lesnicko-envieonmentálních 
opatření (225)

661 994 340 758 340 758 51% 51%

II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu a 
zavádění preventivních opatření 
(226)

27 437 745 17 622 954 26 187 200 95% 64%

II.2.4.2 Neproduktivní investice 
v lesích (227)

5 182 495 3 035 937 3 632 198 70% 59%

celkem OSA II - lesnická opatření 
(EUR/CZK)

52 601 022 40 110 116 49 270 623 
94% 76%

1 420 227 594 1 082 973 145 1 330 306 825 



Finanční shrnutí – osa II - lesy

II.2.4.1 a) - Obnova lesního potenciálu po kalamitách 
II.2.4.1 b) - Zavádění preventivních opatření v lesích

II.2.4.2 a) - Neproduktivní investice v lesích



PRV 2014-2020 – environmentální podpory
 M08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování

životaschopnosti lesů

8.1 Podpora zalesňování

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů– ploš.

8.3,4 Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry,
přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické
hodnoty lesních ekosystémů

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 M15 - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru – ploš.

15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin – ploš.





8.3.1 Zalesňování a zakládání lesů

navazuje na předchozí programové období, plošné opatření

založení lesního porostu, péče - 5 let, náhrada za ukončení zemědělské činnosti - 10
let

podporu nelze poskytnout na výsadbu RRD, výmladkových plantáží a vánočních
stromků

zacílení na vymezenou vrstvu vhodnou pro zalesnění

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a
spolky; státní půda - pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec;
pozemky, které vlastní veřejné orgány - pouze náklady na založení

míra podpory – paušální platba v EUR/ha/rok

Skupina dřevin
Založení lesního 

porostu 
(EUR/ha/rok)

Péče o založený lesní 
porost (EUR/ha/rok)

Jedle, borovice, buk, dub, lípa, 
douglaska, jasan

3 035 (82 tis. Kč) 669 (18 tis. Kč)

Ostatní dřeviny 2 100 (57 tis. Kč) 298 (8 tis. Kč)

náhrada: orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská
zahrada: 488 EUR/ha/rok (13,2 tis. Kč); travní porost nebo jiná kultura: 161
EUR/ha/rok (4, 3 tis. Kč)





8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

navazuje na předchozí programové období

způsobilé výdaje: výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin,
preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích,
(zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů);
protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích (hrazení
a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh)

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení

míra podpory: nejvýše 100 % způsobilých výdajů

projekt lze realizovat na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních
útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL

žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP

preference: požadovaná míra podpory, převažující kategorie lesa, riziková povodí IV.
řádu



Foto J. Příhoda a helimonitoring.cz



8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

navazuje na předchozí programové období

způsobilé výdaje: odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do
40 let určených k rekonstrukci; příprava ploch po kalamitních těžbách před
zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní
úpravy, chemická příprava půdy); umělá obnova sadbou a síjí na plochách po
kalamitních těžbách; ochrana založených porostů

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení

míra podpory: nejvýše 100 % způsobilých výdajů

podpora je podmíněna doložením stanoviska o výskytu přírodní katastrofy
(minimálně 20 % příslušného lesního potenciálu)

jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory
(bořivý vítr, mokrý sníh)

preference: požadovaná míra podpory, převažující kategorie lesa, rozsah škod na
lesním potenciálu





8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

navazuje na předchozí programové období

způsobilé výdaje: odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních
tocích a v jejich povodích - sanace břehových nátrží a výmolů, odstranění
povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků,
odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků, usměrnění koryta vodního
toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrázek); odstraňování škod
způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na
lesních cestách a souvisejících objektech

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení

míra podpory: nejvýše 100 % způsobilých výdajů

podpora je podmíněna doložením stanoviska o výskytu přírodní katastrofy
(minimálně 20 % příslušného lesního potenciálu)

jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory
(povodňové situace); datum průběhu povodně nesmí být starší 2 let od data podání
žádosti o dotaci

preference: požadovaná míra podpory, převažující kategorie lesa, riziková povodí IV.
řádu





8.5.1 Investice do ochrany MZD

nové opatření

způsobilé výdaje: částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu
MZD při založení porostu

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení;
žadatelem nemohou být státní podniky

míra podpory: nejvýše 50 % způsobilých výdajů

podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu MZD vysazených
v souladu s projektem zalesnění

v době realizace je zastoupení MZD na ochráněné ploše podle projektu 100 %

preference: požadovaná míra podpory, převažující kategorie lesa, typ mechanické
ochrany





8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

nové opatření

způsobilé výdaje: snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního
porostu za účelem obnovy; příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická
přípravy půdy včetně rozhrnování valů; umělá obnova sadbou; hnojení lesních dřevin
při výsadbě; ochrana založeného porostu

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení

míra podpory: nejvýše 100 % způsobilých výdajů

pozemky, na kterých je projekt realizován, se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A
nebo B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem
imisí nebo jsou jinak vymezeny navazujícím právním předpisem nebo předpisem MZe

porostní skupina, na které lze realizovat projekt splňuje kritéria: zastoupení
náhradních dřevin min. 40 % (Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo
spp.); aktuální věk maximálně 40 let; žadatel doloží standardizované stanovisko
potvrzující tato kritéria

preference: požadovaná míra podpory, naléhavost přeměn





8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

navazuje na předchozí programové období

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 a naučných prvků, fitness prvků; opatření k usměrňování
návštěvnosti území (odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory,
parkoviště); opatření k údržbě lesního prostředí (odpadkové koše); opatření k
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně); nákup
pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení

míra podpory: nejvýše 100 % způsobilých výdajů

projekt lze realizovat na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a
Prahu)

preference: požadovaná míra podpory, projekt je realizován ve vybraných
kategoriích lesa zvl. určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou
rekreační funkcí)





15.1.1 Zachování porostního typu 
hospodářského souboru 

navazuje na předchozí programové období, plošné opatření

kompenzace dodatečných nákladů a snížených výnosů vyplývajících ze zachování
vybraných porostních typů HS místo jeho přeměny na porostní typ hospodářského
souboru s nižší ekologickou hodnotou v době obmýtí podle vyhlášky č. 83/1996 Sb.

zacílení na území ZCHÚ a oblasti Natura 2000

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jejich sdružení; státní
půda - pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec

míra podpory – paušální platba 183 EUR/ha/rok (4,9 tis. Kč); závazek – 5 let





15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin 

nové opatření

kompenzace dodatečných nákladů a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva
šetrnými technologiemi

zacílení na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jejich sdružení

míra podpory – paušální platba 74 EUR/ha/rok (2 tis. Kč); závazek – 5 let



Finanční alokace lesnických operací 
v období PRV 2014 -2020 

Opatření/Podopatření
Finanční alokace na 

období (CZK)
Finanční alokace na rok 

(CZK)
Finanční alokace na rok 

2015 (mil. CZK)

Investice do hmotného majetku -
Lesnická infrastruktura

940 012 695 156 668 783 314,6

Zalesňování zemědělské půdy 222 316 920 37 052 820 x

Obnova lesních porostů po kalamitách 280 143 360 46 690 560 109,3

Odstraňování škod způsobených 
povodněmi

57 826 440 9 637 740 27,3

Zavádění preventivních opatření 93 461 538 15 576 923 36,5

Investice do ochrany melioračních a 
zpevňujících dřevin

186 923 077 31 153 846 72,9

Přeměna porostů náhradních dřevin 489 115 385 81 519 231 191

Neproduktivní investice v lesích 124 615 385 20 769 231 48,6

Podpora investic do lesnických 
technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a uvádění 
na trh

580 199 949 96 699 992 194

Zachování porostního typu 
hospodářského souboru 

51 880 500 8 646 750 x

Ochrana a reprodukce genofondu 
lesních dřevin

113 286 600 18 881 100 x

Celkem 3 139 781 849 523 296 975 1 025



Děkuji za pozornost!

http://www.betterphoto.com/gallery/dynoGall2.asp?catID=130&style=&contestCatID=

