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OPERACE 8.4.1

OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ 
PO KALAMITÁCH

Předběžná 
alokace:

285,5 mil. Kč
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KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT

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

DRUH A VÝŠE DOTACE

míra podpory: 100 % způsobilých výdajů

 min. výdaje na projekt: 75 000 Kč

 max. výdaje na projekt: 40 000 000 Kč

3



NA CO LZE DOTACI POSKYTNOUT

- 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
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VYBRANÉ PODMÍNKY

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, sucho – oblasti vymezení suchem, alespoň
30 % smrku – pak nelze vysazovat smrk, alespoň 30 % borovice)

PREFERENČNÍ KRITÉRIA

převažující kategorie lesa

rozsah škod na lesním potenciálu

typ vlastníka

typ kalamity

podání jedné žádosti
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OPERACE 8.5.1 

INVESTICE DO OCHRANY 
MELIORAČNÍCH A 
ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Předběžná 
alokace:

37,5 mil. Kč
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KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT

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

DRUH A VÝŠE DOTACE

míra podpory: 100 % způsobilých výdajů

 min. výdaje na projekt: 20 000 Kč

 max. výdaje na projekt: 1 000 000 Kč

NA CO LZE DOTACI POSKYTNOUT

úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu MZD při založení
porostu
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•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 90 %

VYBRANÉ PODMÍNKY

•převažující kategorie lesa

•typ mechanické ochrany

•podání jedné žádosti

PREFERENČNÍ KRITÉRIA
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OPERACE 8.5.3

PŘEMĚNA POROSTŮ 
NÁHRADNÍCH DŘEVIN

Předběžná 
alokace:

110 mil. Kč
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KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT

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

DRUH A VÝŠE DOTACE

míra podpory: 100 % způsobilých výdajů

 min. výdaje na projekt: 100 000 Kč

 max. výdaje na projekt: 40 000 000 Kč
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NA CO LZE DOTACI POSKYTNOUT

- 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

- ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích
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VYBRANÉ PODMÍNKY

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

porostní skupina, na které lze realizovat projekt splňuje kritéria:
zastoupení náhradních dřevin na obnovním prvku je min. 40 % (Picea
pungens, smrkové exoty (SMX), Betula spp., Larix spp., Pinus mugo spp.,
borové exoty (BOX)); aktuální věk maximálně 55 let; žadatel doloží
standardizované stanovisko potvrzující tato kritéria – vydává ÚHÚL

PREFERENČNÍ KRITÉRIA

naléhavost přeměn, pásmo ohrožení imisemi, typ žadatele, podání jedné
žádosti
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DĚKUJI

ZA POZORNOST

Gestoři operací: 

Ing.  et Ing. Petr Dušek (petr.dusek@mze.cz; 221 812 830)

Ing. Barbora Friedrichová (barbora.friedrichova@mze.cz; 221 812 671)
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