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Zalesňování  

zemědělských půd 
 

Bc. Martin Polívka DiS. 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

pobočka Hradec Králové 

Zalesňování  zemědělských půd  
 

Obsah prezentace: 

1. Historie zalesňování zemědělských půd 

2. Zalesňování ZPF s podporou z EU 

3. Doporučení pro žadatele  

o dotaci na zalesnění zemědělského pozemku 

     (PRV 2014-2020) 
 

Zalesňování  zemědělských půd  

1. Několikrát odlesněné pohraniční hory 

- zadání lesníkům =  zajistěte dostatek kvalitního dříví 

2. Pozemkové reformy 

3. Zalesňování SUDET 

4. Zalesňování ZPF  

koncem 20. století 

5. Zalesňování ZPF   

s podporou EU 

Zalesňování  zemědělských půd  

1. Několikrát odlesněné pohraniční hory 

- zadání lesníkům =  zajistěte dostatek kvalitního dříví 

 

 těžba rud (stříbra); 

 rozvoj sklářství; 

 průmyslová revoluce 

2. Pozemkové reformy 

(PRVNÍ REPUBLIKA) 

3. Zalesňování SUDET 

(období po 2. světové válce) 

http://www.kutna-hora.net/o-tezbe-stribra.php 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1%C5%99stv%C3%AD#/media/File:Steinkrug_Glasturm_frontal.jpg 

Zalesňování  zemědělských půd  

4. Zalesňování ZPF  koncem 20. století 

                 (útlum zemědělství – privatizace, restituce 

            → 1. větší vlna) 

5. Zalesňování ZPF s podporou EU 

snížení produkce, snížení zornění, ochrana vod, 

ochrana půdy, ochrana životního prostředí  

→ 2. větší vlna, která kulminovala v období  

2004 - 2006 

Cíle zemědělské politiky EU: 

 snížení výměry zemědělsky obhospodařovaných  
 půd nevhodných pro zemědělské využití; 
 

 zlepšení ekologické rovnováhy venkovského 
 prostoru, ochrana životního prostředí; 

 

 zvýšení biodiverzity krajiny; 
 

 divezifikace výroby, změna struktury příjmů  
 zemědělských farem; 

 

 zlepšení sociálních a ekonomických podmínek  
 venkova; 

 

 snížení imisí ze spalování tradičních paliv 
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Období 2004 - 2006 

1. Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) 
Opatření 4. Lesnictví - zalesňování zemědělské půdy 

(zalesňování zemědělsky využívané půdy) 

2.     Operační program Rozvoj venkova  

a multifunkční zemědělství  

(OP – Zemědělství) 
Opatření 1.3. Lesní hospodářství 

Podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky  

                                nevyužívaných půd 

Období, kdy se zalesňovalo nejvíce. 

Období 2007 - 2013 

 Program rozvoje venkova 

Osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny 

Opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy  

Podopatření II.2.1.1. První zalesnění zemědělské 

půdy 

 (zalesňování zemědělsky využívané půdy) 

Období, kdy přibývají různé administrativní komplikace. 
Období, kdy bylo možné kromě nejlepších bonit za splnění 
administrativních podmínek a podmínek územního plánování 
zalesnit s podporou většinu potenciálně zalesnitelných 
zemědělsky obhospodařovaných pozemků. 

Za programové období bylo zalesněno 2865 ha ZPF 

Na zalesnění použito 38 druhů dřevin.  

 72,02 % plochy připadá na: BK /13,23%, DB /15,99%, 

                                             SM /31,93%, BO /10,87% 

 přes 10 %  zales. pl. připadá na JS, KL, JV, JD, LP, MD, OL 

 ostatní dřeviny zaujímají méně jak 1 % plochy  

II.2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy 

moravskoslezko 

severozápad 

jihozápad 

střední morava 

severovýchod 

jihovýchod 

střední čechy 

Finanční alokace operace  
v období PRV 2014 -2020 činí 222 316 920,-Kč 

  

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 

Foto Luboš Binar 

 

Žadatel 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy 
a jejich sdružení. 

 

V případě státní půdy může být podpora poskytnuta 
pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo 
obec. 

 

Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou 
veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního 
porostu. 

 
 

 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 
 

Podmínky poskytnutí dotace na založení porostu 

Pozemek se nachází na vymezeném území vhodném k zalesnění. 

 

Pozemek byl před  
zalesněním evidován  
v evidenci půdy (LPIS)  
na žadatele a je součástí  
souvisle zalesňované  
plochy o výměře  
alespoň 0,5 ha (pokud  
navazuje  
na stávající PUPFL,  
může být 
 zalesňovaná plocha  
menší). 

 
 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 
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8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 
DÁT SI POZOR!!! 
odnětí ze ZPF 
 

Zákon č.334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu,  

§3, odst. 5 - Zemědělská půda se podle kvality rozděluje  

do 5 tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „třídy ochrany“) 

vymezených prováděcím právním předpisem. 

 

§ 11a, odstavec 1, písmeno h 

Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu pro zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě 

ochrany. 

 

Právním předpisem, kterým se stanovovuje charakteristika bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění 

  

 

3 složky dotace 

● na založení lesního porostu na z.p. (době založení porostu je pozemek 

veden v LPIS na žadatele na z.p., která je definována jako vhodná k zalesnění 

a způsobilá pro přímou platbu, resp. SAPS) – poskytuje se v roce založení, 

 

● na péči o založený porost včetně výchovných zásahů – poskytuje se po 

dobu 5 let, 

 

● za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku – poskytuje 

se po dobu 10 let (pokud nejméně 50 % plochy pozemku bylo nepřetržitě 

alespoň od 15. května do 31. října předcházejícího kalendářního roku před 

rokem doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu 

vedeno v LPIS). 

 

Dotace na péči a náhradu je poskytována od roku následujícího po roce 

zalesnění a nelze o ni požádat a neposkytuje se na zalesněnou půdu ve 

vlastnictví veřejných orgánů (stát, státní podnik, kraje, obce apod. a PO v nichž 

mají výše uvedené osoby alespoň 50% majetkovou účast). 
 

 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 

Dotace za ukončení zemědělské výroby po dobu 10 let, na pozemku, 

který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s kulturou: 

a) standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka  

      a jiná trvalá kultura podle § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.,  

      činí 488 EUR/ha,  

b) travní porost, úhor, trvalý travní porost a jiná kultura 

       podle § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., činí 161 EUR/ha. 

 

Kurs pro rok 2016: 27,023 Kč/EUR pro nově uzavřené závazky  

i pro stávající závazky. 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 Administrace opatření 

Ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy doručí 

žadatel před založením lesního porostu OPŽL na Fondem vydaném 

formuláři do 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá podat 

žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu. 

 

Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění doručí žadatel na 

příslušnou OPŽL po provedení zalesnění, a to nejpozději  

do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl 

pozemek zalesněn 

 

Žádost o poskytnutí dotace na péči resp. náhradu doručí žadatel 

každoročně po dobu 5 resp. 10 kalendářních let počínaje rokem 

následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května 

 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 

Potřebná potvrzení a přílohy 

Rozhodnutí SSL o prohlášení pozemku za PUPFL 

Kopie ohlášení změny druhu pozemku na příslušném KÚ 

Rozhodnutí o změně využití území (podle SZ) 

Zákres příslušných PB do mapy LPIS 

 

Projekt zalesnění 

Vyjádření ÚHÚL o typologickém zařazení pozemku 

Potvrzení OLH, že projekt byl zpracován v souladu s vyjádřením ÚHÚL 

a že zalesnění bylo provedeno v souladu s projektem 

Doklad o původu reprodukčního materiálu 

 

V případě nájemce, pachtýře, výpůjčitele 

Písemný souhlas vlastníka, popř. spoluvlastníků většiny 

spoluvlastnických podílů  

Kopie nájemní/pachtovní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 Podmínky poskytnutí dotace na založení porostu 

 

Žadatel po provedení zalesnění ohlásil změnu kultury v evidenci půdy 

(do 15 dnů, jinak sankce 3 %). 

 

Žadatel se zaváže dodržet výměru zalesněné plochy po dobu 10 

kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění. 

 

V kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodrží podmínky 

dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) po dobu 

celého kalendářního roku na všech PB evidovaných v evidenci půdy na 

žadatele.  

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 
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Podmínky poskytnutí dotace na založení porostu 

Počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne 
v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 
14. května následujícího kalendářního roku po roce zalesnění pod 90 % 
minimálního počtu stanoveného v příloze k NV. 

 

Plochy dřevin uvedené  
v žádosti jsou na pozemku  
vysázeny v souladu  
s předloženým projektem  
zalesnění. 
 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 

Foto Luboš Binar 

Podmínky poskytnutí dotace na péči a ukončení z.v. 

Od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do 

konce pátého roku po roce zalesnění porost vykazuje znaky péče  

a ochrany směřující k jeho zajištění a počet životaschopných jedinců 

neklesne pod 80 % minimálního počtu stanoveného vyhláškou. 

 

Dotace na péči a náhradu  

se poskytne nejvýše  

na výměru, na kterou  

byla poskytnuta  

dotace na zalesnění. 
 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 

Foto Luboš Binar 

Podmínky poskytnutí dotace na péči a ukončení z.v. 
 

„Náhrada“ se poskytne, pokud nejméně 50 % plochy pozemku bylo 

nepřetržitě alespoň od 15. května do 31. října předcházejícího 

kalendářního roku před rokem doručení žádosti o poskytnutí dotace na 

založení lesního porostu vedeno v LPIS. 

 

Žadatel se zaváže dodržet výměru zalesněné plochy po dobu  

10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění. 

 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 

Podmínky poskytnutí dotace na péči a ukončení z.v. 
 

V kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodrží podmínky 

dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) po dobu celého 

kalendářního roku na všech PB evidovaných v evidenci půdy na žadatele.  

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
 

http://eagri.cz/public/web/file/41875/final_GAEC.pdf.pdf 

Doporučení pro žadatele o dotaci na zalesnění 

zemědělského pozemku 

Jak na to ? 
Co musím všechno udělat ? 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
http://www.uhul.cz/nase-cinnost/poradenstvi-v-lesnim-
hospodarstvi/informacni-materialy 
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8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
http://www.szif.cz/cs/prv2014-811 

 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
http://www.szif.cz/cs/prv2014-811 

 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 

 
DÁT SI POZOR!!! 

 

    Provést vlastní 

zalesnění pozemku  

v soulad s projektem. 

Doporučení pro žadatele o dotaci na zalesnění 

zemědělského pozemku 

Do dvou let od prohlášení 

pozemku za PPFL  

(dle platné legislativy) 

Realizace 

 

Děkuji za pozornost. 
 

Případné dotazy zasílejte na adresu  

polivka.martin@uhul.cz 

 
Tento příspěvek  vznikl v rámci projektu MZe „Odborná podpora poradenství  

k přípravě na dodržování zákonných požadavků v lesním hospodářství  
a na využívání finanční pomoci v lesním hospodářství.“ 

mailto:polivka.martin@uhul.cz

