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Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě §46 odst. 5 
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. 
Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány 
finanční příspěvky z několika zdrojů: 
1) Ministerstvem obrany (jde-li o pozemky důležité pro obranu státu) 
2) Ministerstvem životního prostředí (jde-li o pozemky v národních parcích a 
jejich ochranných pásmech) 
3) Ministerstvem zemědělství. 
 
Ministerstvo zemědělství každým rokem vydává závazná pravidla poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Krajské úřady ze svých rozpočtů 
dále rozšiřují nabídku vyplácených příspěvků. A právě zde vznikají diference 
mezi jednotlivými kraji. Krajské úřady si samy rozhodují, zda vyplatí nebo 
nevyplatí na daný rok vybrané příspěvky. 
 
 
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích se rozdělují do jedenácti kategorií: 

a) obnova lesů poškozených imisemi, 
b) obnova, zajištění a výchova lesních porostů, 
c) sdružování vlastníků lesů malých výměr, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie, 
e) zajištění mimoprodukčních funkcí, 
f) hrazení bystřin, 
g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, 
h) vyhotovení LHP v digitální formě, 
i) ostatní hospodaření v lesích, 
j) programy spolufinancované s fondy ES, 
k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. 

 
 
Finanční příspěvky na dotační tituly g (vybrané činnosti mysliveckého 
hospodaření), k (chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých 
dravců) a h (vyhotovení LHP v digitální formě) poskytuje Ministerstvo 
zemědělství ČR podle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“, která vycházejí jako 
příloha zákona o státním rozpočtu České republiky pro běžný rok. 
Dále u titulů e (zajištění mimoprodukčních funkcí lesa) a f (hrazení bystřin), 
bylo otevřeno financování předmětu příspěvku z fondů Evropské unie. 
Všechny kraje poskytují finanční podporu na titul b (obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů) a d (ekologické a k přírodě šetrné technologie). Titul a 
(obnova lesů poškozených imisemi) podpořila pouze polovina krajů a i (ostatní 
hospodaření v lesích) už jen tři kraje, neboť je dotovaný Mze, ale i přesto si ho 
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nechávají některé kraje otevřený. Dotační titul c (sdružování vlastníků lesů 
malých výměr) podpořil pouze jediný kraj a to kraj Vysočina. 
Co se týče poskytování příspěvků ze strany hlavního města Prahy, má vyhrazené 
financování dotačních titulů formou grantových podpor. 
 
Písmena dotačních titulů u jednotlivých krajů jsou upravena a odpovídají 
písmenům finančních příspěvků v národních pravidlech. 
 
 
V období od vyhlášení do uzavření podopatření II. 2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění 
preventivních opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 nebudou podporovány z finančních 
prostředků kraje mimořádná opatření při kalamitách a obnova a rekonstrukce porostů po kalamitě, pro které je 
vystaveno standardizované stanovisko Lesní ochranné služby potvrzující kalamitní rozsah poškození. 
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JIHOČESKÝ kraj    

                              
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Jihočeského kraje 
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení les. hosp. a zemědělství 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
tel. 386 720 717 
Hhttp://www.kraj-jihocesky.cz 
 
Příspěvky poskytuje Jihočeský kraj na tituly: 
b) obnovu, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok 40 000 000 Kč. 
 
Neobsazen zůstává od roku 2007 titul A (obnova lesů poškozených imisemi), kde nejsou 
zatím v Jihočeském kraji příspěvky aktuální a titul C (podpora sdružování vlastníků lesa 
malých výměr) je poskytován formou samostatného grantu. 
 
 

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- zalesnění a umělá obnova sadbou – první 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou 
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 

 
Termín podání žádosti o příspěvek: 

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí vždy do 30. 
června daného roku 

- v ostatních případech do 3. měsíce po splnění předmětu příspěvku 
 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením 

Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
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JIHOMORAVSKÝ kraj 

 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor životního prostředí, oddělení vodního a lesního hospodářství 
Žerotínovo náměstí 3/5 
601 82 Brno 
tel. 541 651 555 
Hhttp://www.kr-jihomoravsky.cz/ 
 
Příspěvky poskytuje Jihomoravský kraj na tituly: 
b) obnovu, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok 25 000 000 Kč. 
 

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 
 
- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou – první 
- umělá obnova sadbou – opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou 
- výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná 

těžba) 
- zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních 

porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 
50% a vyšším 

  
Termín podání žádosti o příspěvek:  

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí vždy do 30. 
června daného roku 

- v ostatních případech do 3. měsíce po splnění předmětu příspěvku 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 
- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcení 
 

Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
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KARLOVARSKÝ kraj 

 
 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství 
Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary 
tel. 353 502 504 
Hhttp://www.kr-karlovarsky.cz 
 
Příspěvky poskytuje Karlovarský kraj na tituly: 
a) obnovu lesů poškozených imisemi, 
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  15  000 000 Kč. 
 
 

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 
 
- přirozená obnova 
- umělá obnova sadbou - první  
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, 

zvěři, klikorohu a myšovitým) 
- zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 180 cm za účelem zajištění lesních 

porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 
80% a vyšším 

- hnojení lesních porostů 
 
Termín podání žádosti o příspěvek:  

- na přirozenou obnovu do 30. června běžného roku, 
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. 
 
 

B. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova  
- umělá obnova sadbou – první  
- umělá obnova sadbou – opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou  
- výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná 

těžba) 
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Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na zajištění lesních porostů a přirozenou obnovu  do 30. června daného roku 
- v ostatních případech do 3. měsíce po splnění předmětu příspěvku 

 
 

V období od vyhlášení do uzavření podopatření II. 2.4.1 Obnova lesního potenciálu po 
kalamitách a zavádění preventivních opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-
2013 nebudou z finančních prostředků kraje v oblastech zasažených kalamitou, na kterou bylo 
vystaveno standardizované stanovisko Lesní ochranné služby potvrzující kalamitní rozsah 
poškození, financovány následující dotační tituly: 

A- Obnova lesů poškozených imisemi: - umělá obnova sadbou – první 
B- Obnova, zajištění a výchova lesních porostů: - umělá obnova sadbou – první 

                                                                                     - odstraňování lesních porostů v rámci  
                                                                                       rekonstrukce a přeměny porostů s  
                                                                                       nevhodnou nebo náhradní dřev. sklad. 
 V období od  26. 2. – 17.3. 2008 je vyhlášen příjem žádostí na toto podopatření II. 2.4.1 
 
 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením 

 
 
Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. 
 
  
Kompletní dokument naleznete zde. 
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KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj 

 
 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany zemědělské půdy a dotací 
Wonkova 1142 
500 02 Hradec Králové 
tel. 495817 428 
Hhttp://www.kr-kralovehradecky.cz 
 
Příspěvky poskytuje Královéhradecký kraj na tituly: 
a) obnovu lesů poškozených imisemi, 
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  20 000 000 Kč. 
 
 

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 
 
- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první  
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, 

zvěři, klikorohu a myšovitým) 
- zřizování nových oplocenek za účelem  zajištění lesních porostů nebo jejich částí 

s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30% a vyšším 
- hnojení a vápnění lesních porostů 
 

Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného roku, 
- v ostatních případech do 2 měsíců po splnění předmětu příspěvku nebo nejpozději do   
10.listopadu běžného roku 
 
 
 

B. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první 
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 
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Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného 
roku, 
- v ostatních případech do 2 měsíců po splnění předmětu příspěvku nebo nejpozději do   
10.listopadu běžného roku. 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty 

nebo jiným využitím. 
 
Termín podání žádosti o příspěvek: , 
- do 2 měsíců po splnění předmětu příspěvku nebo nejpozději do   10.listopadu běžného roku. 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
 
 

 

 
LIBERECKÝ kraj 

 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Libereckého kraje 
Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, oddělení vodního a les. hosp.  
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 
Hhttp://www.kraj-lbc.cz/ 
 
Příspěvky poskytuje Liberecký kraj na tituly: 
a) obnovu lesů poškozených imisemi, 
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie, 
i ) ostatní hospodaření v lesích. 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  7 900 000 Kč. 

 
 

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první  
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, 

zvěři, klikorohu a myšovitým) 
- zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních 

porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 
30% a vyšším 

- hnojení a vápnění lesních porostů 
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Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na přirozenou obnovu do 30. června běžného roku, 
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 

 
 

B. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první 
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou 
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 

 
Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného 
roku, 
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením 
 

Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. 
 
 

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích 
 

- práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin 
- zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů) 
- mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými a biotickými činiteli 

(nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci) 
Výše příspěvku je 80% skutečně vynaložených přímých nákladů. 
 
Termín podání žádosti o příspěvek: - do 31. května daného roku 
                                                              - na kalamity do 31. října běžného roku 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
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MORAVSKOSLEZSKÝ kraj 

 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a 
lesního hospodářství 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
tel. 595 622 392 
Hhttp://www.kr-moravskoslezsky.cz 
 
 
Příspěvky poskytuje Moravskoslezský kraj na tituly: 
a) obnova lesů poškozených imisemi, 
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie, 
z) opatření k omezení škod způsobených kalamitními škůdci. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  25 000 000 Kč. 
 

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 
 
- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první  
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, 

zvěři, klikorohu a myšovitým) 
- zřizování nových oplocenek  o výšce min. 160 cm za účelem  zajištění lesních porostů 

nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30% a 
vyšším 

 
Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na přirozenou obnovu do 30. června běžného roku, 
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. 
 
 

B. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první 
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou 
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 
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Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného 
roku, 
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. 
 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením 

 
Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 

 
 

Z. Příspěvek na opatření k omezení škod způsobených kalamitními škůdci 
 

- asanace lapáků – odvoz nebo mechanické odkorňování 
 
Termín podání žádosti o příspěvek: do 31. října 2008 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
 
 
 
 

 
OLOMOUCKÝ kraj 

 
 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení lesnictví 
Jeremenkova 40a 
779 00 Olomouc 
tel. 585 508 404 
Hhttp://www.kr-olomoucky.cz 
 
Příspěvky poskytuje Olomoucký kraj na tituly: 
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  19 500 000 Kč. 
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B. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou 
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 

 
 
Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného 
roku. 
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. 

 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením 

 
Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 

 
 
 
 

 
PARDUBICKÝ kraj 

 
 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Pardubického kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství 
Komenského nám. 125 
532 11 Pardubice 
tel. 466 026 354 
Hhttp://www.pardubickykraj.cz 
 
Příspěvky poskytuje Pardubický kraj na tituly: 
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  21 000 000 Kč. 
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B. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první 
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou 
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 

 
Termín podání žádosti o podporu:  
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného 
roku 
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu podpory 
 
 

D. Podpora ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením 
 

Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 

 
 
 
 

 
PLZEŇSKÝ kraj 

 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Plzeňského kraje 
Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesnictví, P.O.BOX 313 
Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
tel. 377 195 328 
Hhttp://www.kr-plzensky.cz 
 
Příspěvky poskytuje Plzeňský kraj na tituly: 
a) obnovu lesů poškozených imisemi, 
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  30 000 000 Kč. 
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A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 
 
- umělá obnova sadbou - první  
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
 

Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na zajištění lesních porostů do 30. června 
- v ostatních případech do 3 měsíce po splnění příspěvku 

 
 
 

B. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstr. porostů po 

škodách zvěří 
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 
 

Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 
- v ostatních případech do 3. měsíce po splnění příspěvku 
 
 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa 

Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
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STŘEDOČESKÝ kraj 

 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství a lesnictví 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
tel. 257 280 925 
Hhttp://www.kr-stredocesky.cz 
 
 
Příspěvky poskytuje Středočeský kraj na tituly: 
a) obnovu lesů poškozených imisemi, 
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  50 000 000 Kč. 
 
 

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 
 
- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou- první  
- umělá obnova sadbou- opakovaná 
- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, 

zvěři, klikorohu a myšovitým) 
- zřizování nových oplocenek o výšce min. 160 cm za účelem  zajištění lesních porostů 

nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30% a 
vyšším 

- hnojení a vápnění lesních porostů 
 

Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného roku 
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
 

 
B. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 

 
- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první 
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou 
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 
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Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 
- v ostatních případech do 3 měsíce po splnění příspěvku 

 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa 

 
Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
 

 
 

 
ÚSTECKÝ kraj 

 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství 
Velká hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
tel. 475 657 123 
Hhttp://www.kr-ustecky.cz 
 
Tyto příspěvky jsou zatím orientační. V nejbližší době bude teprve probíhat schvalování 
právoplatných pravidel pro rok 2008. 
 
Příspěvky poskytuje Ústecký kraj na tituly:  
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie, 
i) ostatní hospodaření v lesích. 

 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  25 000 000 Kč. 
 

B. Příspěvek na zalesnění, ochranu, zajištění a výchovu porostů 
 

- obnova lesa sadbou a podsadba porostů náhradních dřevin – první a opakované 
zalesnění 

- ochrana mladých lesních porostů 
- hnojení kultur 
- zajištění kultur 
- rekonstrukce  porostů náhradních dřevin 
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 
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D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- pěstování lesa ve více etážích 
- ponechání výstavků k fyzickému dožití a rozkladu na místě 
- doplnění keřového patra na okraji porostu  na přechodu k nelesním pozemkům 
- zvýšení podílu vybraných málo zastoupených a okusových dřevin 

 
 

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích 
 
- zřizování nových oplocenek 
- úprava buldozerových ploch 

 
Kompletní dokument naleznete zde. 
 
 
 

 
Kraj VYSOČINA 

 
 

Kontaktní adresa:  
Krajský úřad kraje Vysočina 
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství 
Žižkova 57 
586 01 Jihlava 
tel. 564  602 209 
Hhttp://www.kr-vysocina.cz 
 
 
Příspěvky poskytuje kraj Vysočina na tituly: 
a) obnovu lesů poškozených imisemi, 
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
c) sdružování vlastníků lesů malých výměr 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  25 000 000 Kč. 
 

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 
 
- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou - první  
- umělá obnova sadbou - opakovaná 
- ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, 

zvěři, klikorohu a myšovitým) 
- zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí 

s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30% a vyšším 
- hnojení a vápnění lesních porostů 
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Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného roku 
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
 
 

B. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 
- umělá obnova sadbou – první  
- umělá obnova sadbou – opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou  
- výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná 

těžba) 
 
Termín podání žádosti o příspěvek:  
-na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného 
roku, 
-v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
 

 
C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr 

 
- náklady na vedení a řízení lesního majetku členů sdružení o velikosti od 150 do 500 

ha, 
- náklady na vedení a řízení lesního majetku členů sdružení o velikosti od 500  do 1000 

ha, 
- náklady na vedení a řízení lesního majetku členů sdružení nad 1000 ha. 

 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa 

 
Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
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ZLÍNSKÝ kraj 

 
Kontaktní adresa:  
Krajský úřad Zlínského kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hosp., myslivosti a 
rybářství 
Třída Tomáše Bati 3792 
761 90 Zlín 
tel. 577 043 369 
Hhttp://www.kr-zlinsky.cz/ 
 
 
Příspěvky poskytuje Zlínský kraj na tituly:  
b) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, 
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie, 
i) ostatní hospodaření v lesích. 
 
Výše těchto příspěvků činí pro letošní rok  18 700 000 Kč. 
 
 

B. Příspěvek na zalesnění, ochranu, zajištění a výchovu porostů 
 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí  
- umělá obnova sadbou – první  
- umělá obnova sadbou – opakovaná 
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
- odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou  
- výchova lesních porostů do 40 let věku porostu ( prořezávky a předmýtní úmyslná 

těžba) 
 
Termín podání žádosti o příspěvek:  
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 
- v ostatních případech do 3. měsíce po splnění příspěvku 
 
 
 

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 

- vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 
- vyklizování, nebo přibližování dříví koněm 
- přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi 
- likvidace  klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa 

 
Termín podání žádosti o příspěvek: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku 
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I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích 
 
- práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin 
- zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů) 

 
Termín podání žádosti o příspěvek: do 31. května běžného roku 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
 
 
 
 

 
PRAHA 

 
Kontaktní adresa:  
Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor ochrany prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veter.péče 
Jungmannova  35/29 
111 21 Praha 1  
Tel. 236 004 373 
Hhttp://www.magistrat.praha-mesto.cz 
 
 
Příspěvky poskytuje Magistrát hlavního města Prahy formou grantových podpor: 
1)umělá obnova lesů sadbou - první zalesnění, 
2)ochrana mladých lesních porostů proti buřeni a proti zvěři, 
3)výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku, 
4)přeměna nevhodné druhové skladby lesních porostů, 
5)podpora certifikace lesních majetků systémem Forest Stewardship Council (FSC).  
  
Upřednostněny budou projekty podporující přírodě blízký způsob hospodaření, zvýšení 
biodiverzity a ekostability lesních porostů a práce provedené v lesích s uděleným certifikátem 
PEFC nebo FSC. 
 
Kompletní dokument naleznete zde. 
 
 
                                                          

                                                            

 21

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=61061&doctype=ART&nid=2551&cpi=1
http://www.magistrat.praha-mesto.cz/
http://www.magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty/Zivotni-prostredi-a-energetika


Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných jednotlivými kraji v roce 
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Kraj/ příspěvky 

a b c d e f g h i j k 
Jihočeský - + - + - -   - - - -  -
Jihomoravský - + - + -       - - - - - -
Karlovarský + + - + -       - - - - - -
Královéhradecký + + - + -       - - - - - -
Liberecký + + - + -    - - - + -  -
Moravskoslezský + + - + -       - - - - - -
Olomoucký - + - + -       - - - - - -
Pardubický - + - + -       - - - - - -
Plzeňský + + - + -       - - - - - -
Středočeský + + - + -       - - - - - -
Ústecký - + - + -    - - - + -  -
Vysočina + + + + -       - - - - - -
Zlínský - + - + -    - - - + -  -
Praha -           - - - - - - - - - -
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kraje 
plocha všech nestátních 

vlastníků lesů (ha) 
finanční příspěvky v 

mil. Kč  Kč/ha 
Jihočeský 156 976 40 255 
Jihomoravský 56 899 25 439 
Karlovarský 21 608 15 694 
Královéhradecký 66 901 20 299 
Liberecký 32 119 7,9 246 
Moravskoslezský 40 582 25 616 
Olomoucký 38 591 19,5 505 
Pardubický 52 573 21 399 
Plzeňský 126 064 30 238 
Středočeský 123 011  50 406 
Ústecký 34 070 25 734 
Vysočina 123 325 25 203 
Zlínský 86 670 18,7 216 
 
 
 
 
 
 

Finanční příspěvky v mil. Kč 
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