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Úvodní slovo

Lesní hospodáři mohou v současnosti k zajištění trvalé udržitelnosti 
hospodaření v lesích získat řadu podpor z národních i evropských 
zdrojů. 

Cílem naší publikace je poskytnout základní informace o lesnických 
opatřeních, která byla v programovém období 2007-2013 hrazena 
prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci čerpání 
finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro roz-
voj venkova (EAFRD). Dále Vás má seznámit s možnostmi čerpání 
lesnických podpor z nového PRV 2014-2020 a s komunikační platfor-
mou PRV - Celostátní sítí pro venkov.   

Význam tohoto informačního materiálu je především v tom, že 
přináší nejen základní informace o vybraných lesnických opatřeních 
z PRV 2007-2013, ale i souhrnné údaje o čerpání z jednotlivých 
opatření v rámci celé ČR. 
Tato lesnická opatření jsou navíc doplněna názornými příklady         
realizovaných projektů z území Čech a Moravy.

Doufám, že zde najdete inspiraci k čerpání finančních podpor  z PRV 
v období 2014-2020. Stručný popis nových lesnických podpor by 
Vám měl posloužit k získání základních informací.
Na prostřední dvoustraně je umístěno grafické znázornění propo-
jení obou PRV, které lze v případě vyjmutí použít jako samostatnou 
pomůcku pro čerpání dotací.

Důležitou součástí publikace jsou i aktuální informace o komunikační 
platformě PRV – Celostátní síti pro venkov. 

Přeji všem úspěšným žadatelům, kteří realizovali svá lesnická 
opatření v rámci PRV 2007-2013, nebo je budou teprve realizovat 
z PRV 2014-2020, aby výsledky těchto projektů přispívaly jak k roz-
voji jejich lesních majetků a společností, tak k rozvoji lesů a lesního 
hospodářství v celé ČR.
Závěrem děkuji všem, kteří přispěli k vydání tohoto zajímavého 
materiálu. 
                                                                                                 

Ing. David Kuna, ředitel 
Odbor environmentálních podpor PRV
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Opatření  Pravidla PRV 2007-2013 - Čerpání v ČR celkem Příklad realizovaného projektu  Opatření

  
Název projektu:  
Název žadatele:  
Rok realizace:  
Místo realizace:  
Procento dotace:  
Výše dotace z PRV:  
Číslo projektu:  

 
1.1.2.1

Osa  I  Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
I.1.2  Investice do lesů
I.1.2.1  Lesnická technika

Na co byla podpora poskytována?
Podpora sloužila na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek, chodníků, 
retenčních nádrží, hrazení bystřin, meliorací a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních 
porostů. Další podporovanou skupinou byly stroje a zařízení, které se používají na výrobu materiálu 
pro obnovu a výchovu lesních porostů a na prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.

Další způsobilé výdaje
 • projektová (do výše 20 000 Kč) a technická (do výše 80 000 Kč) dokumentace

Forma a výše podpory
Druh dotace: přímá nevratná dotace právnickým a fyzickým osobám.
Maximální výše dotace:  50 % způsobilých výdajů, ze kterých byla dotace stanovena. 
Podpora byla poskytována v režimu „de minimis“, tzn. celková výše podpory poskytnuté jednomu 
subjektu nesměla v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku 200 000 €.

Tato podpora byla poskytována žadatelům, kteří byli vlastníky/nájemci min. 3 ha lesních pozemků 
a hospodařili dle platného lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy. Žadatel 
mohl v jednom kole předložit pouze jednu žádost. Žádost mohla obsahovat nákup více strojů.

POČET ŽÁDOSTÍ 
CELKEM za ČR*

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
CELKEM za ČR*

podaných 3 568 požadované 1 410,4 mil. Kč

schválených 2 099 schválené 724,1 mil. Kč

*skutečnost k 30.6.2015

Univerzální kolový traktor – pohon štěpkovače 
Lesy města Brna, a.s.
2012-2013 
Jihomoravský kraj
33 %
1 452 000 Kč
12/017/1121a/564/002002

Společnost Lesy města Brna, a. s. vyrábí jako obnovitelný zdroj energie energetickou štěpku 
z odpadové dřevní hmoty. Takto získaná energie slouží k vytápění některých městských obytných 
částí statutárního města Brna. 

Za tímto účelem již od roku 2004 společnost používá mobilní štěpkovač. Ten však svým tech-
nickým stavem, výkonem, opotřebením a poruchovostí již nevyhovoval narůstajícím potřebám 
výroby štěpky. Proto byl za přispění dotace z Programu rozvoje venkova nahrazen v roce 2011 
štěpkovačem novým, výkonnějším.
Nový štěpkovač i rostoucí poptávka po energetické štěpce si vyžádala další investici spočívající 
v obměně starého traktoru, který sloužil jako pohonná jednotka štěpkovače.

Z tohoto důvodu společnost Lesy města Brna, a.s.  vypracovala projekt „Univerzální kolový 
traktor – pohon štěpkovače“. V roce 2013 byl za přispění této dotace pořízen traktor nový, 
výkonnější, který je vybavený otočným pracovištěm řidiče, a má výkon 300 koňských sil.

Štěpkovací uzel je nyní schopen zpracovávat  dřevní hmotu do průměru 45-55 cm. Roční výkon 
kompletně obnoveného štěpkovacího uzlu se pohybuje kolem 35 tisíc prostorových metrů vy-
robené energetické štěpky, čímž došlo k podstatnému zvýšení produktivity a  efektivnosti výroby 
dřevní štěpky u společnosti. 
Zároveň je díky tomuto uzlu učiněn další krok, který v regionu ekologicky šetrným způsobem 
zvyšuje výrobu  energie z obnovitelných zdrojů.

 
1.1.2.1
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Opatření  Pravidla PRV 2007-2013 - Čerpání v ČR celkem Příklad realizovaného projektu  Opatření

  
Název projektu:  
Název žadatele:  
Rok realizace:  
Místo realizace:  
Procento dotace:  
Výše dotace z PRV:  
Číslo projektu:  

 
1.1.2.2

 
1.1.2.2  

Osa  I  Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
I.1.2  Investice do lesů
I.1.2.2  Technické vybavení provozoven

Na co byla podpora poskytována?
Podpora sloužila na pořízení a modernizaci technologií (včetně nehmotných investic), které 
umožňovaly zpracování a využití zůstatkové biomasy z lesní či devařské výroby pro energetické 
a jiné účely.
Bylo ji možno využít i na výstavbu či modernizaci malokapacitních venkovských provozoven na zpra-
cování lesnických produktů (stavební objekty, technologické vybavení včetně nehmotných investic 
– software a nákup licence).

Další způsobilé výdaje
 • projektová (do výše 20 000 Kč) a technická (do výše 80 000 Kč) dokumentace
 • nákup stavby a pozemku za daných podmínek

Forma a výše podpory
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost. 
Podpora byla poskytována v režimu „de minimis“.
Maximální výše dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých byla dotace stanovena. 

Dotace byla určena pouze pro fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím 
odvětví, jejichž roční obrat byl nižší než 2 mil. € a kteří zaměstnávali méně než 10 zaměstnanců.

POČET ŽÁDOSTÍ 
CELKEM za ČR*

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
CELKEM za ČR*

podaných 523 požadované 757,4 mil. Kč

schválených 198 schválené 281,8 mil. Kč

*skutečnost k 30.6.2015

Modernizace výrobního areálu Deblice 
DEBLICE – lesy s.r.o.
2012
Deblice 174, 289 01 Dymokury - Deblice
40 %
1 816 673 Kč
11/014/1122a/120/005259/1

Společnost DEBLICE – lesy s.r.o. v rámci svých podnikatelských aktivit provozuje vlastní areál, 
kde zpracovává dřevní hmotu na další produkty, především zde vyrábí palivové a krbové dříví.

V rámci rozvoje firmy a dalšího zefektivnění výroby a bezpečnosti práce společnost připravila projekt 
„Modernizace výrobního areálu Deblice“, který navazoval na realizovaný projekt „Pořízení štípačky 
pro palivové a krbové dříví“ podpořený z PRV v roce 2010 .

Cíle projektu  :
 • Rekonstrukce a modernizace provozu - stávajících budov areálu, jmenovitě výměna 

střešních krytin, oprava či rekonstrukce podlah a výměna oken, vrat a dveří na objektu 
skladu finálních produktů, objektu provozní dílny a na objektu sociálním a administrativním; 

 • pořízení jednoho kolového čelního nakladače pro manipulaci a dopravu materiálu v areálu 
provozovny vybaveného nakládací lopatou a rampovačem na surové kmeny;

 • pořízení jednoho vysokozdvižného vozíku pro manipulaci s břemeny v areálu provozovny, 
především k manipulaci s paletizovanými produkty. 

Realizací projektu bylo dosaženo předpokládaných úspor finančních prostředků, neboť již není 
potřeba najímat cizí techniku. Dále došlo ke snížení nákladů na provoz a údržbu a k obnově 
a rekonstrukci provozních nemovitostí.
Velmi důležité pro společnost bylo také zvýšení efektivnosti práce a především zlepšení 
bezpečnosti práce.



8 Vybraná lesnická opatření podpořená z PRV 2007-2013 Vybraná lesnická opatření podpořená z PRV 2007-2013  9

Opatření  Pravidla PRV 2007-2013 - Čerpání v ČR celkem Příklad realizovaného projektu  Opatření

  
Název projektu:  
Název žadatele:  
Rok realizace:  
Místo realizace:  
Procento dotace:  
Výše dotace z PRV:  
Číslo projektu:  

Osa  I  Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
I.1.2  Investice do lesů
I.1.2.3  Lesnická infrastruktura

Na co byla podpra poskytována?
 • Na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, 

včetně výstavby a opravy nájezdů, výhyben, mostků, propustků a svodnic na nich;  
 • na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy zařízení upravujících vod-

ní režim v lesích (meliorace, retenční vodní nádrže, opatření na ochranu půdy, vody 
a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů); 

 • na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy ostatních infrastrukturních 
objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství (např. rozvody energie, vody a ka-
nalizace).

Další způsobilé výdaje
 • projektová (do výše 20 000 Kč) a technická (do výše 80 000 Kč) dokumentace
 • nákup pozemku za daných podmínek

Forma a výše podpory
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám.
Maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů. 
Podpora byla poskytována v režimu „de minimis“.

POČET ŽÁDOSTÍ 
CELKEM za ČR*

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
CELKEM za ČR*

podaných 1 262 požadované 2 950,6 mil. Kč

schválených 499 schválené 1 074,7 mil. Kč

*skutečnost k 30.6.2015

Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín
Městské lesy Chrudim, s.r.o. 
2014
Pohled, Rtenín
50 %
663 241 Kč
12/017/1123a/453/003588

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajících lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín, které 
dle historického znaku na hájence Pohled vlastní město Chrudim minimálně od roku 1865.
Původní cesty byly konstruovány na úplně jiné výrobní technologie a mechanizaci. Jejich stav již 
neumožňoval plné využití. 
Rekonstruované cesty spadaly do kategorie 3L, realizací projektu došlo ke zvýšení úrovně kate-
gorie těchto cest na kategorii 2L. 

Cesty byly také velmi opotřebovány při likvidaci následků kalamity v roce 2008. Poškozené lesní 
porosty byly obnoveny za pomoci dotace z PRV v roce 2009 až 2010 (viz. str.17). Díky této 
dotaci a dotaci na rekonstrukci poškozených lesních cest došlo pro vlastníka k velmi užitečnému 
propojení dvou finančních podpor z PRV 2007-2013.

V rámci projektu došlo k naplnění těchto dílčích cílů:
 • k rekonstrukci úseků tří cest o celkové délce 1,33 km
 • k rekonstrukci velmi důležitého napojení (nájezdu)  na silnici III/3403
 • k vybudování příčných a podélných odvodňovacích prvků

Úspěšnou realizací projektu byla ukončena první etapa rekonstrukce lesních cest.  V současnosti 
připravuje  vlastník další etapy rekonstrukcí navazujících nevyhovujících lesních cest, na které by 
rád využil finanční podporu z PRV 2014-2020.

 
1.1.2.3  

 
1.1.2.3
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Příklad realizovaného projektu  Opatření
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Opatření  Pravidla PRV 2007-2013 - Čerpání v ČR celkem

  II.2.1.1
 

II.2.1.1  

V rámci projektu byl zalesněn pozemek v katastrálním území Násedlovice o výměře 3,8909 
ha. Původní kulturou pozemku před jeho zalesněním byla orná půda. Zalesněný pozemek je ve 
vlastnictví obce Násedlovice, která ho za účelem zalesnění dlouhodobě pronajala zemědělskému 
podnikateli Petru Maradovi. 

Lokalita se nachází jihozápadně od obce Násedlovice, v polní trati zvané Hrubé odměry (Paže). 
Pozemek byl intenzivně zemědělsky obhospodařován, ale tato činnost byla velmi obtížná, neboť 
území je extrémně svažité a v minulosti zde docházelo k významné vodní erozi půdy a následné 
degradaci orniční vrstvy.

K zalesnění bylo použito stanovištně a geneticky vhodného sadebního materiálu, odpovídající přírod-
ní lesní oblasti Jihomoravské úvaly. K výsadbě byly použity sazenice dubu letního (DB), habru obec-
ného (HB), lípy malolisté (LP), javoru klenu (JV) a jasanu ztepilého (JS) v poměru DB 60 %, HB 10 %, 
LP 10 %, JV 10 %, JS 10 %. 
Všechny dřeviny je možné vzhledem ke stanovištním podmínkám považovat za meliorační 
a zpevňující; procento melioračních a zpevňujících dřevin je 100 %. 
Ochrana proti buřeni byla prováděna 2x ročně po dobu pěti let.

Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení kvality životního prostředí. Významná je ochra-
na půdy před erozí, zvýšení biodiverzity a celkově výrazné zvýšení ekologické stability daného 
území.

Osa II  Zlepšování životního prostředí a krajiny
II.2.1  Zalesňování zemědělské půdy
II.2.1.1   První zalesnění zemědělské půdy

Na co byla podpora poskytována?
Podpora byla poskytována na první založení lesního porostu na zemědělské půdě a na péči 
o založený lesní porost po dobu 5 let od roku po roce založení. 
Pomocí tohoto opatření byla také vyplácena náhrada za ukončení zemědělské činnosti na 
zalesněném zemědělském pozemku (týkalo se pouze pozemků zemědělsky obhospodařovaných), 
a to po dobu 15 let od roku po roce založení lesního porostu. 

Forma a výše podpory
 • první založení lesního porostu

  Listnaté dřeviny                 2 590 €/ha
  Jehličnaté dřeviny                 1 954 €/ha

 • péče o založený lesní porost                  437 €/ha/rok
 • náhrada za ukončení zemědělské činnosti (dle původní kultury před zalesněním)

  Orná půda, chmelnice, vinice, sad, zahrada        
   žadatel byl zemědělský podnikatel            294 €/ha/rok
   žadatel nebyl zemědělský podnikatel           149 €/ha/rok
  Travní porost nebo jiná kultura v LPIS               149 €/ha/rok

Podporu mohl využít vlastník nebo nájemce, sdružení vlastníků nebo nájemců nebo spoluvlastník 
pozemku určeného k zalesnění.

Proplacené finanční prostředky za ČR* 494,8 mil. Kč

Plocha závazků za ČR* 2 865 ha

*skutečnost k 31.12.2014

Zalesnění  parcely č. 1753/1 v k.ú. Násedlovice
Dr. Ing. Petr Marada, 696 13 Šardice 816, IČ 72338008
2009 (výsadba), 2010 – 2014 (následná péče)
Násedlovice
100 %
na založení lesního porostu: 2590 €/ha,  
na péči o lesní porost: 437 €/ha, 
náhrada za ukončení zemědělské výroby: 294 €/ha za rok
09/F04/550/000194

Název projektu:  
Název žadatele:  
Rok realizace:  
Místo realizace:  
Procento dotace:  
Výše dotace z PRV:  

Číslo projektu:  
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Provázání vybraných lesnických opatření PRV 2007-2013  a lesnických podpor nového PRV 2014-2020

Vybraná lesnická opatření PRV 2007 - 2013 Lesnické podpory PRV 2014 - 2020

Investice do lesů
I.1.2.1 Lesnická technika

Investice do lesů
I.1.2.2  Technické vybavení provozoven

Investice do lesů                                                                                                                         
 Lesnická infrastruktura: 
 a) výstavba, modernizace, rekonstrukce  a celkové opravy lesních cest nad 2 m  
I.1.2.3  šíře včetně souvisejících objektů

Investice do lesů                                                                                                                         
 Lesnická infrastruktura: 
 b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení  upravující 
I.1.2.3 vodní režim v lesích včetně souvisejících objektů

Zalesňování zemědělské půdy
II.2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy

Platby v rámci Natura 2000 v lesích
 Zachování hospodářského souboru lesních porostů z předchozího 
II.2.2.1 produkčního cyklu 

Lesnicko-environmentální platby
II.2.3.1 Zlepšování druhové skladby porostů (ukončené lesnické opatření)

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa
 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření:
 a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách
 b) Zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených
II.2.4.1 povodněmi

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích

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

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

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

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo  
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví                 

4.3.2 Lesnická infrastruktura

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

8.3.1 Zavádění preventivních opatření

Podpora zalesňování
8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Platba na environmentální závazky a závazky v oblasti klimatu
15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru

Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (nová lesnická podpora)

Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin (nová lesnická podpora)

Podpora na ochranu a podporu lesních genetických zdrojů
15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (nová lesnická podpora)

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

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

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

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
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Opatření  Pravidla PRV 2007-2013 - Čerpání v ČR celkem

 

Žadatel Kinský dal Borgo, a.s. vstoupil do opatření Natura 2000 v lesích již v roce 2008, tj. v prvním 
roce platnosti vládního nařízení a na dobu 20 let se v zařazených porostních skupinách zavázal 
dodržovat podmínky opatření.
Do opatření „Zachování hospodářského souboru“ byly žadatelem zařazeny porostní skupiny 
splňující podmínky opatření, které: 

 • leží na území Natura 2000
 • náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru, tzn. jed-

lového, dubového, bukového, ostatního listnatého, topolového a nízkého lesa (pařeziny)
 • jsou ve věku alespoň začátku doby obnovy

Do opatření bylo v roce 2008 zařazeno 192,24 ha v  majetku žadatele Kinský dal Borgo, a.s.  
Porostní skupiny jsou součástí chráněných území evropsky významných lokalit Víno a Olešnice 
a Ptačí oblasti Žehuňský rybník – Obora Kněžičky. 
Jedná se o významnou lokalitu výskytu roháče ve východních Čechách. Jeho výskyt je vázán na 
dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum – L3.1 Hercynské dubohabřiny. 
Lesy jsou tvořeny především habrem obecným, dubem zimním nebo letním, v podúrovni stro-
mového patra s příměsí lípy srdčité a javoru babyky. 

Sazba dotace na titul zachování hospodářského souboru činí 60 € na 1 hektar porostní skupiny 
na lesním pozemku za kalendářní rok. Podpora dle aktuálního kurzu EUR činí okolo 300 000,- Kč 
ročně a částečně tak žadateli  kompenzuje snížení hospodářského využití lesů. 

 II.2.2.1

 II.2.3.1

 
II.2.2.1  

Opatření Natura 2000 v lesích Kinský dal Borgo, a.s.
Kinský dal Borgo, a.s., Chlumec nad Cidlinou
2008
Porostní skupiny žadatele, které jsou součástí evropsky 
významných lokalit Víno a Olešnice a Ptačí oblasti 
Žehuňský rybník – Obora Kněžičky
100 %
60 €/1 ha/1 rok ,  plocha 192,24 ha
08/F6D/108/000012

Osa II  Zlepšování životního prostředí a krajiny
II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích
II.2.2.1 Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího   
 produkčního cyklu

Na co byla podpora poskytována?
Cílem tohoto opatření bylo podpořit zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evrop-
ské legislativy tím, že na vybraných územích bylo podporováno zachování stávající optimální druhové 
skladby základních  dřevin lesních porostů nebo stávajícího hospodářského tvaru lesa. Tato podpora 
měla znevýhodněným vlastníkům lesa vyrovnat ušlé zisky vzniklé v důsledku omezení užívání lesa.

Forma a výše podpory
Druh dotace: podpora měla charakter sazby na technickou jednotku, je poskytována každoročně po 
dobu 20 let. Sazba dotace: 60 €/1 ha/1 rok.

Osa II  Zlepšování životního prostředí a krajiny
II.2.3  Lesnicko-environmentální platby
II.2.3.1   Zlepšování druhové skladby lesních porostů

Na co byla podpora poskytována?
Cílem opatření bylo posílení zastoupení dřevin, které se vyznaču-
jí vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na 
půdu, optimálním využíváním produkčního potenciálu stanoviště 
a udržení a rozvoje biodiverzity lesních porostů.

Forma a výše podpory
Druh dotace: podpora měla charakter sazby na technickou 
jednotku, je poskytována každoročně po dobu 20 let.  Sazba je 
dle podílu % MZD a oblasti od 44 do 140 €/1 ha/1 rok.

Opatření  

Název projektu:  
Název žadatele:  
Rok realizace:  
Místo realizace:  

Procento dotace:  
Výše dotace z PRV:  
Číslo projektu:  

Proplacené finanční prostředky za ČR* 7,9 mil. Kč

Plocha závazků za ČR* 1 541 ha

*skutečnost k 31.12.2014

Proplacené finanční prostředky za ČR* 9,2 mil. Kč

Plocha závazků za ČR* 2 283 ha

*skutečnost k 31.12.2014
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Opatření  Pravidla PRV 2007-2013 - Čerpání v ČR celkem Příklad realizovaného projektu  Opatření

  
Název projektu:  
Název žadatele:  
Rok realizace:  
Místo realizace:  
Procento dotace:  
Výše dotace z PRV:  
Číslo projektu:  

 II.2.4.1
 

II.2.4.1  
Osa II  Zlepšování životního prostředí a krajiny
II.2.4  Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa
II.2.4.1    Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních  opatření

Na co byla podpora poskytována? 
Cílem podpory byla obnova lesního potenciálu po kalamitách. Jednalo se o opatření při kalamitách 
způsobených zejména abiotickými vlivy, např. odstraňování poškozených lesních porostů po ka-
lamitách určených k rekonstrukci do stáří 40 let věku, umělou obnovu síjí nebo sadbou včetně 
přípravy ploch před obnovou, odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních 
tocích, lesních cestách, sanaci nátrží, hrazení a stabilizaci strží.

Podpora mohla být též využita k zavádění preventivních opatření v lesích a k odstraňování škod 
způsobených povodněmi, z podpory bylo možno provádět preventivní protipovodňová opatření 
na drobných vodních tocích a v jejich povodích a realizovat protierozní opatření.

Další způsobilé výdaje
 • náklady na projektovou dokumentaci (do výše 20 000 Kč)
 • náklady na technickou dokumentaci (do výše 80 000 Kč)

Forma a výše podpory
Druh dotace: přímá nevratná dotace právnickým a fyzickým osobám.
Maximální výše dotace: do 100 % způsobilých výdajů.

POČET ŽÁDOSTÍ 
CELKEM za ČR*

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
CELKEM za ČR*

podaných 590 požadované 852,3 mil. Kč

schválených 486 schválené 668,7 mil. Kč

*skutečnost k 30.6.2015

Zalesnění holin po kalamitě LHC Městské lesy Chrudim
Městské lesy Chrudim, s.r.o. 
2009-2010
LHC Lesy města Chrudim
78 %
1 511 081 Kč
10/009/2241a/453/000006

Dne 25.6.2008 se nad LHC Lesy města Chrudim přehnalo tornádo třídy F2 a velmi vážně 
poškodilo lesní porosty. Poškození mělo kalamitní charakter, bylo velkoplošné a soustředěné. 
Z poškozených porostů bylo vytěženo 13 167 m3 kalamitního dřeva, poškozeny byly především 
smrkové jehličnaté lesy.

Při likvidaci následků kalamity byly opotřebeny a poškozeny i přilehlé komunikace. Díky realizaci 
projektu z PRV „Rekonstrukce cest Pohled – Rtenín“ (popsanému podrobněji na str. 9 této 
publikace) jsou již tyto cesty v současné době z části rekonstruovány.

V období březen 2009 - říjen 2010 v oblasti probíhalo postupné zalesňování vzniklých holin, 
které bylo finančně podpořeno z tohoto projektu PRV, neboť finanční prostředky z prodeje 
kalamitou znehodnocené dřevní hmoty byly velmi nízké. Zničené porosty byly ve výšce 3-4 
metry nad zemí doslova zpřelámány jako sirky a výnosy z prodeje takto poškozené dřevní hmoty 
nedosahovaly výše potřebné pro zajištění opětovného zalesnění. 

V rámci projektu bylo znovu zalesněno 30,7 ha lesních porostů a zasazeno celkem 186 980 
sazenic nových stromů.
Původní především jehličnaté smrkové porosty jsou nyní díky tomuto projektu nahrazeny porosty 
smíšenými.  Meliorační a zpevňující dřeviny (jedle bělokorá, buk lesní, javor klen, jilm horský, lípa srdčitá, 
jasan ztepilý a dub zimní) byly vysázeny na ploše 10,51 ha, což je 34,2 % z obnovených porostů.
Nově vzniklé smíšené porosty by díky tomuto opatření měly být podstatně odolnější.
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Opatření  Pravidla PRV 2007-2013 - Čerpání v ČR celkem Příklad realizovaného projektu  Opatření

  
Název projektu:  
Název žadatele:  
Rok realizace:  
Místo realizace:  
Procento dotace:  
Výše dotace z PRV:  
Číslo projektu:  

 II.2.4.2
 

II.2.4.2  
Revitalizace lesoparku Pintovka
Správa lesů města Tábor, s.r.o.
2010
LHC Město Tábor - lesní komplex Pintovka
68 %
431 800 Kč
08/003/2242a/231/000073

Lesní komplex Pintovka se nachází v bezprostřední blízkosti města Tábor, rozprostírá se nad 
řekou Lužnicí ve výšce kolem 490 m. Lesy v komplexu jsou zařazeny do kategorie příměstských 
a rekreačních lesů a jsou i nedílnou součástí regionálního biocentra. 

Cílem projektu revitalizace byla tři základní kritéria:
 • cílené usměrnění rekreační činnosti
 • posílení vztahu člověk - příroda
 • využití realizovaného projektu pro oblast výchovy - lesnické a environmentální pedagogiky

Díky realizaci projektu se podařilo vybudovat lesnickou naučnou stezku se  třemi vycházkovými 
okruhy, která je zároveň velmi dobře doplněna odpočinkovými a vyhlídkovými místy. 
Na jednotlivých okruzích byly nainstalovány informační tabule, na kterých se mohou návštěvníci 
seznámit s jedenácti zajímavě zpracovanými tématy: Lesopark Pintovka – historie a současnost, 
Z Lužnického údolí, Člověk a les, Obyvatelé řeky Lužnice, ÚSES – Území ekologické stability, 
Za zvířaty na Pintovku, Ptactvo v našich lesích, Lesokoutek Pintovka – myslivost, Vegetace na 
Pintovce, Poutní místo Klokoty a Poznáváme houby. 
Pro nejmenší návštěvníky bylo vybudováno několik dětských hřišť z dřevěných prvků.

Díky úspěšnému projektu „Revitalizace lesoparku Pintovka“ mohl správce lesních pozemků 
pokračovat v budování dalších vzdělávacích a rekreačních  aktivit v tomto zajímavém území: byl 
vystavěn Lesokoutek Pintovka a v letošním roce venkovní tělocvična.  

Osa II  Zlepšování životního prostředí a krajiny
II.2.4  Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa
II.2.4.2    Neproduktivní investice v lesích

Na co byla podpora poskytována?
Hlavním cílem podpory bylo zvyšování společenské hodnoty lesů. 
Podporu bylo možné žádat na opatření:

 • k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 
2 m, značení cyklostezek); 

 • k usměrňování návštěvnosti území (zřizování informačních tabulí, parkovacích míst, 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek); 

 • k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. výstavba mostků, zábradlí, stupňů); 
 • k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.) a na další opatření 

přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů.

Další způsobilé výdaje
 • náklady na projektovou (do výše 20 000 Kč) a technickou (do výše 80 000 Kč) dokumentaci
 • nákup pozemku za daných podmínek

Forma a výše podpory
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám.
Maximální výše dotace: do 100 % způsobilých výdajů, ze kterých byla dotace stanovena. Maximální 
výše dotace na jednoho příjemce činila 50 mil. Kč za celé období.

POČET ŽÁDOSTÍ 
CELKEM za ČR*

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
CELKEM za ČR*

podaných 298 požadované 315,6 mil. Kč

schválených 200 schválené 198,9 mil. Kč

*skutečnost k 30.6.2015
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Program rozvoje venkova 2014-2020 Informace o lesnických podporách PRV 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 – podpory v lesním hospodářství

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Ta činí 33 %, čímž 
se ČR řadí na 12. místo v Evropě.
Hospodaření v lesích je přímo vázáno na stanovištní a klimatické pod-
mínky. Negativní dopady klimatických změn, extrémních meteorolo- 
gických jevů a častá vychýlení standardních hodnot počasí nepříznivě 
ovlivňují lesní ekosystémy, jejich stabilitu a produkci i další celospolečen-
ské funkce. 
Z podrobné analýzy vyplývá, že podpory v lesnictví je nutné zaměřit 
na vybavenost dřevozpracujících podniků, techniku a technologie pro 
lesní hospodářství a školkařskou techniku. Také ti, kteří se zaměřují na 
zavádění preventivních opatření proti přírodním kalamitám, i ti, jež ně-

jaká kalamita postihla, mohou využít podpor z PRV 2014-2020. Jedna z podpor je zaměřena 
na zvyšování stability lesních ekosystémů, další se zaměřuje na ochranu a podporu kvalitního 
genofondu lesních dřevin.

Informace o nových lesnických opatřeních  PRV 2014-2020 
  
Lesnické podpory PRV 2014-2020 navazují a doplňují lesnická opatření PRV 2007-2013.
V prostřední časti této publikace (strana 12-13) se nachází grafické znázornění tohoto propojení.
V následujícím textu Vás chceme seznámit se základními informacemi o nových lesnických 
opatřeních PRV 2014-2020. 
Bližší a podrobnější informace naleznete na www.eagri.cz a www.szif.cz.

4.3.2   Lesnická infrastruktura
Podpora je zaměřena na rekonstrukci a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či 
zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí.

8.1.1   Zalesňování a zakládání lesů 
Operace se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost 
a náhrady za ukončení zemědělské činnosti. 

8.3.1   Zavádění preventivních opatření
Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před přírodními katastrofami - 
povodňovými situacemi, sesuvy půdy, erozí, a tak následně snížit rozsah škod způsobených těmi-
to extrémními jevy.

8.4.1   Obnova lesních porostů po kalamitách
Podpora se zaměřuje na obnovu lesů poškozených přírodními katastrofami (odstraňování kala-
mitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, příprava ploch 
po kalamitních těžbách před zalesněním, umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních 
těžbách, ochrana založených porostů).

8.4.2   Odstraňování škod způsobených povodněmi
Jedná se o podporu při odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích 
a v jejich povodích.

8.5.1   Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Podpora má sloužit ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů. Je zaměřena 
na hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do 
stadia zajištění. 

8.5.2   Neproduktivní investice v lesích
Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa pod-
porou činností využívajících společenského potenciálu lesů.

8.5.3   Přeměna porostů náhradních dřevin
Cílem je podpora rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Operace se vztahuje na lesní pozem-
ky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B. 

8.6.1   Technika a technologie pro lesní hospodářství
Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou 
hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření, techniky 
a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního repro-
dukčního materiálu lesních dřevin.

8.6.2   Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Jde o modernizaci dřevozpracujícího provozu prostřednictvím technologického vybavení.

15.1.1   Zachování porostního typu hospodářského souboru
Operace se zaměřuje na zachování stavu přírodních stanovišť lesních porostů v oblastech Natura 
2000 a v zvláštně chráněných územích. Jedná se o zachování současné optimální druhové skladby 
základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa.  
                         

15.2.1   Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
Důvodem poskytování podpory na ochranu lesních genetických zdrojů je zachování zdrojů 
reprodukčního materiálu lesních dřevin vyšších kvalitativních kategorií.
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Celostátní síť pro venkov - základní cíle a aktivity Celostátní síť pro venkov - organizační struktura

Organizační struktura Celostátní sítě pro venkov 

Organizační struktura CSV je rozdělena na centrální a regionální úroveň. 

Řídícím orgánem CSV, který zajišťuje funkci rozhodovací a kontrolní, je odbor Řídící orgán PRV  
(sídlo na MZe). Funkci výkonnou plní Sekretariát CSV (sídlo na MZe) a Regionální pracoviště CSV 
(sídlo v regionech).

Činnost regionálních pracovišť CSV vykonávají od 1. 1. 2015 regionální odbory Státního 
zemědělského a intervenčního fondu (dále jen RO SZIF), které jsou zřízeny v sedmi regionech 
NUTS 2.

Koordinační výbor CSV, který je složený ze zástupců partnerů z řad vládních a nevládních 
organizací a Koordinační skupina MZe, která koordinuje aktivity v rámci rezortu, vykonávají funk-
ci poradní. Na svých zasedáních projednávají roční prováděcí plány CSV a výsledky  realizovaných 
aktivit. 
Na regionální i centrální úrovni jsou v rámci CSV také zřízeny tematické pracovní skupiny. 

Aktuální kontakty na regionální pracoviště CSV (stav k 30.6.2015):

Celostátní síť pro venkov

 Celostátní síť pro venkov (dále jen CSV) byla v souladu s nařízením Rady (ES)
č. 1698/2005 zřízena Ministerstvem zemědělství ČR (MZe) jako komunikační platforma Progra-
mu rozvoje venkova (dále jen PRV). 
Činnost CSV byla oficiálně zahájena 11. listopadu 2008.
Za účelem zefektivnění zpětné vazby o dopadech a implementaci jednotlivých programů rozvoje 
venkova plní CVS také úlohu „komunikačního mostu“ mezi Evropskou komisí a Českou repub-
likou.
Podrobnější informace o aktivitách CSV na národní i regionální úrovni je možno vyhledat na 
webu ministerstva zemědělství www.eagri.cz/VENKOV.

Základní cíle CSV pro nové programové období PRV 2014-2020 :
 • zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění rozvoje venkova
 • zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova
 • informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o politice rozvoje venkova 

a o možnostech financování
 • podpořit inovace venkovských oblastí, zemědělství a lesnictví, v produkci potravin

Možné aktivity CSV:
 • podpora implementace Programu rozvoje venkova, včetně šíření informací 

o monitorování a hodnocení
 • shromažďování příkladů dobré praxe
 • studie a analýzy, činnost tematických pracovních skupin
 • výměna know-how, zkušeností a dobré praxe (semináře, exkurze atd.)
 • podpora vytváření sítí pro inovace, činnosti Operačních skupin
 • propagace Programu rozvoje venkova

Region Jméno / Email Telefon/ Mobil

CP SZIF
(koordinuje práci pracovníků v 
regionech, komunikuje s řídícími 
pracovníky na CP SZIF a MZe)

Mgr. Jana Bartošová     
Jana.bartosova@szif.cz

Ing. Šárka Proskovcová
Sarka.Proskovcova@szif.cz

222 871 702
739 322 663
222 871 417
731 193 801

RO SZIF Praha
(Středočeský kraj)

Ing. Martin Benda
Martin.benda@szif.cz

227 010 497
731 193 801

RO SZIF České Budějovice
(Jihočeský a Plzeňský kraj)

Ing. Kamila Kupcová
Kamila.kupcova@szif.cz

387 004 838
724 619 120

RO SZIF Ústí nad Labem
(Ústecký a Karlovarský kraj)

Bc. Tomáš Sazeček
Tomas.Sazecek@szif.cz

475 651 233
731 644 184

RO SZIF Hradec Králové
(Královéhradecký, Pardubický              
a Liberecký kraj)

Ing. Jan Groh, LL.M., MBA
Jan.Groh@szif.cz

495 070 365
731 193 811

RO SZIF Brno
(Jihomoravský kraj a Vysočina)

Ing. Dagmar Adámková
Dagmar.Adamkova@szif.cz

541 614 132
724 619 213

RO SZIF Olomouc
(Olomoucký a Zlínský kraj)

Ing. Mgr. Ivica Rusko
Ivica.Rusko@szif.cz

585 526 552
730 526 791

RO SZIF Opava
(Moravskoslezský kraj)

Ing. Helena Fajferlíková
Helena.Fajferlikova@szif.cz

553 696 371
724 619 247
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