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Obnova lesa v lesnické legislativě

§ 1 lesního zákona (LZ) - „Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči 
o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního 
prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v 
něm.“ 

§2 písm. j) LZ - zajištěním lesního porostu dosažení takového stavu lesního porostu, který po 
zalesnění dále nevyžaduje intenzivní ochranu a počet jedinců a jejich rozmístění po 
zalesněné ploše a druhová skladba lesních dřevin dává předpoklady pro vznik stanovištně 
vhodného lesního porostu,

§ 24 odst. 2 LZ (§25 odst. 3 LZ) - „…Závaznými ustanoveními plánu jsou maximální celková výše 
těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu…“ 

§ 31 odst. 1 LZ - „Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými 

dřevinami…“ 

§ 29 odst. 1 LZ - “K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky 

určené k plnění funkcí lesa (§3 odst. 4) se používá reprodukční materiál lesních dřevin ze 

stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídajícího výškového pásma určeného 

lesním vegetačním stupněm…“ 

§ 31 odst. 6 LZ – „Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na 
ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku;..“



§ 32 odst. 6 LZ – „Vlastník lesa je povinen zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu, zejména 

vhodnou druhovou skladbou dřevin a jejich rozmístěním v porostu, výchovou v mladých porostech, 

zakládáním zpevňovacích pásů na okraji i uvnitř lesních porostů, používáním vhodných způsobů a 

postupů obnovy a řazením sečí.

§ 51a (odchylná opatření v případech mimořádných situací) – „V případech regionálních nebo 

celostátních mimořádných situací majících charakter kalamit, vyvolaných zejména biotickými nebo 

abiotickými činiteli, které nastaly na území dvou a více krajů, kdy plnění povinností ze strany 

vlastníků lesů není možné, nebo by nevedlo k naplnění účelu zákona, může ministerstvo 

rozhodnout o nezbytných opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 

odst. 1 až 3 a § 33 odst. 1 až 3*) tohoto zákona za účelem minimalizace škod na lesích...”= OOP

Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů – minimální (doporučený) podíl MZD (§24/2), stanovištní vhodnost 
dřevin (§31/1)

Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa –
pravidla horizont. a vertik. přenosu (§29/1); počty a rozmístění dřevin (§2 písm. j) – nová 
vyhláška předložena do LRV s předpokladem účinnosti k 1.1.2022

Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování – závazné ustanovení minimální podíl 
MZD při obnově porostu (§24/2)

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů –
novela nařízení předložena do LRV s předpokladem účinnosti k 1.1.2022 



Opatření obecné povahy MZe

Č.j.: 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 (ruší předchozí ke dni nabytí své účinnosti, 

ne od počátku)

Č.j.: 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020 (změna vymezení „červené zóny“)

Č.j.: 49892/2021-MZE-16212 ze dne 14. 9. 2021 (další změna vymezení „červené zóny“)

1. V lesích na území České republiky (mimo lesů na území NP a OP) stanoví, že:

 holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 

let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku (= konec kalendářního 

měsíce, ve kterém byla na dané holině ukončena těžba) - konkrétní datum pro k.ú. v 

„červené zóně“ v příloze č. 1 aktuálního OOP, v ostatních k.ú. prodloužení lhůt od 

3.4.2020 – podrobnosti viz web MZe

 při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 

lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní 

lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem 

smrku ztepilého. Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle 

zákona č. 149/2003 Sb… nejsou tím dotčena.



2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími,  která jsou uvedena v příloze č. 

1 OOP (v „červené zóně“):

 se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha 

byly ponechány nezalesněné pruhy v šířce až 5 metrů a vzdálenosti přiměřené velikosti, 

terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně 20 metrů, a tam, kde 

kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 

metrů pro vytvoření porostního pláště;

 se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo  pruhy podle 

předchozího bodu, považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit 

plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.



Pozn.: v „červené zóně“ je aktuálně zahrnuto 6.569 katastrálních území, tj. 50 % z celkového počtu katastrálních území v ČR. 



Kalamitní holina (plocha po kalamitní těžbě) 

Platný LZ neobsahuje definici „holiny“ (lze ji přibližně odvodit z vyhlášky 84/1996 Sb. -
§1 odst. 1 písm. a), §6 odst. 9).

„Plocha po kalamitní těžbě“ (vyhláška č. 298/2018 Sb.

= holina vzniklá nahodilou těžbou mimo plánovaný systém obnovy, která svými rozměry 
překračuje přípustnou velikost holé seče uvedenou v lesním zákoně (§31 odst. 2) 
nebo ve výjimkách udělených orgánem SSL (§31 ods. 2, §36 LZ)

- použito v nové vyhlášce k obnově lesa – výjimka z rovnoměrného rozmístění jedinců na 
kalamitní holině obnovované dřevinami zákl. přípravnými (dvoufázová obnova)

„Kalamitní holinou není“ lesní porost s přibližně rovnoměrným zakmeněním (dle 
rozhodnutí vlastníka zpravidla od zakmenění 2 nebo 3).

„Zalesnitelná plocha holiny“ 

= zůstatková plocha holiny po odečtení ploch:

- nezalesněných pruhů v šířce až 5 metrů – dle OOP MZe,

- stávajících bezlesí a jiných pozemků uvedených v LHP, 

- popř. nově založených bezlesí a jiných pozemků, než se stanou součástí nových 
LHP (např. průseky nad 4 m, lesní skládky, okusové plochy a políčka pro zvěř, popř. 
odvozní cesty a svážnice) - nutno konzultovat s orgánem SSL (odklad zalesnění, 
popř. dočasné omezení produkční funkce do konce platnosti LHP)

- lesní průseky a nezpevněné cesty do 4 m, lesní skládky a další dočasná zařízení do 
0,04 ha, popř. valy klestu ponechané k zetlení… - není nutno žádat (=porostní půda)



Rámcové vymezení druhové skladby x stanovištně vhodné dřeviny

Platný LZ definici „stanovištně vhodných dřevin“ neobsahuje… 

Vyhláška č. 298/2018 Sb. (příloha č. 2) - „Rámcové vymezení druhové skladby“, 

„minimální a doporučené podíly MZD“  - doporučení

Vyhláška nahrazující vyhl. č. 139/2004 Sb. –„stanovištně vhodné dřeviny“ -

definice



1

Dřeviny základní cílové 

= stanovištně vhodné dřeviny, které mají v lesním porostu rozhodující význam z hlediska 

optimálního plnění stanovených funkcí lesa (základ CDS doporučené v OPRL a LHP)

Rozšířené použití dřevin:

- JD v nižších polohách (jako MZD už od 2. LVS)

- DB a DBZ ve vyšších polohách (jako MZD do 5. LVS)

- BK jako DZC až do horských poloh (7.LVS)

- upozornění na riziko pěstování SM jako DZC s ohledem na možnou změnu klimatu ve 3. 

(velmi rizikové) a 4. LVS (rizikové):

Obnova doporučena na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. 

inverzní polohy a vodou ovlivněná stanoviště, zejména na místech, kde se smrk přirozeně 

zmlazuje, ale i severní expozice, stinné svahy…):

a) dle agregované CDS ÚHÚL - podíl SM v 3. LVS max. 30%, ve 4. LVS max. 40%,

b) dle dosud schválených CDS OPRL - např. v PLO 23 pro CHS 43 = 15 - 45%



1

Dřeviny základní přípravné

= dřeviny s vhodnými ekologickými vlastnostmi pro přípravu stanoviště (zástin, protierozní 

půdní kryt, meliorační funkce, atd.), pěstované dočasně pro dosažení následné obnovy 

DZC (přirozené nebo umělé, pod ochranou DZP nebo jejich postupným mýcením):

a) na plochách po rozsáhlých kalamitních těžbách v lesích (tam, kde běžnými lesnickými 

postupy nelze dosáhnout zdárné obnovy a odrůstání porostů) - BR a OS téměř na všech 

stan., MD mimo vlhká stanoviště, SM mimo nižší polohy…, 

b) na zemědělských půdách při prvním zalesnění (k přípravě stanovišť na obnovu DZC).

Doporučené obmýtí DZP: 

- nižší a střední polohy 20 - 50 let (u kvalitních porostů předržení do mýtního věku!)

- vyšší polohy 50 let (rozpětí 40 – 60 let)



1

Meliorační a zpevňující dřeviny 

- zvýšení počtu druhů MZD (o cca ¾) – nově např. BR, OS, OL a MD, větší uplatnění DG.., 

- vypuštění druhů MZD – JDO, DBC 

- nové (vyšší) minimální podíly MZD pro PCHS v %, navíc tzv. „doporučené“ podíly MZD:

 CHS 43 – minimální (dříve): 35 (25), doporučený: 45-50

 CHS 45 – minimální: 35 (25), doporučený: 50

 CHS 53 – minimální: 30 (25), doporučený: 30-50

 CHS 55 – minimální: 30-35 (25), doporučený: 35-50

- „nové“ minimální podíly lze využít pro tvorbu LHP s platností od 1.1.2020 (stanovení závazného 

ustanovení dle § 10 vyhl. č. 84/1996 Sb.)

- u starších LHP platí „stávající“ minimální podíly uvedené v LHP pro jednotlivé JPRL

- „doporučené“ podíly dosud nebyly vyžadovány



Stanovištně vhodné dřeviny (definice)

= druhy lesních dřevin, které na daném stanovišti plní funkce lesa:

a) zejména dřeviny dle vyhlášky č. 298/2018 Sb.:

 dřeviny základní cílové (DZC) – včetně ORC a TPS (CHS 19),

 dřeviny základní přípravné (DZP) – včetně SM, BO, MD,

 meliorační a zpevňující dřeviny (MZD) - včetně MD a DG,

(chybí 15 % „pomocných dřevin“ ze stanovených 90 % minimálního počtu jedinců dle 

vyhl. č. 139/2004 Sb., finanční příspěvek dle NV 30/2014 Sb.).

+-

b) jiné dřeviny – zejména z přirozené obnovy, nutno zdůvodnit orgánu SSL, bez 

finančního příspěvku dle NV 30/2014 Sb.! (např. BO na CHS 25 a 45, OL na CHS 

55…) 



Pro účely čerpání finančních příspěvků dle NV č. 30/2004 Sb. barevná tabulka  MZe „Přehled podporovaných 

dřevin“ (zjednodušená vyhláška č. 298/2018 Sb. – v případě více PCHS použit PCHS s nejširším výčtem dřevin).



Cílová druhová skladba (doporučení)

 plošná aktualizace typologické mapy (příloha č. 4 vyhlášky č. 298) – tzv. 

agregované cílové druhové skladby (CDS) pro celou ČR

 aktualizace typologie v rámci tvorby OPRL – CDS pro konkrétní PLO 

 aktualizace typologie v rámci obnovy LHP dle vyhlášky č. 298 – CDS pro 

konkrétní lesní majetek

 v „Generelu obnovy III.“ od ÚHÚL tzv. obnovní druhová skladba (zohlednění 

klimatických extrémů, zabuřenění, zamokření, mrazových poloh atd.)



1

Cílový hospodářský soubor (CHS) Porostní typ CHS

ozn. CHS ozn. PCHS

Soubory lesních 

typů (SLT) a 

jejich části

(specifické lesní 

typy - LT)1)

Agregovaná cílová dřevinná skladba

1) - index „e“ v označení vybraných souborů lesních typů (SLT) určuje tzv. 

„svahové“ lesní typy (LT), u kterých je sklon svahu větší než 40 %

Kyselá stanoviště středních poloh

431 431p 432 433k 433 433 435 436 437n 438

SM běžné 

kvality (DG)

SM poškozený 

(ohrožený)

JD  běžné 

kvality
BO kvalitní

BO běžné 

kvality

BO (se SM) 

běžné kvality

DB běžné 

kvality

BK běžné 

kvality

listnatý 

(nekvalitní)

DZP běžné 

kvality 

43

a

3K (kromě 3Ke, 

3K2) SM2-3, BK2-3, 

(DBZ, DB)-3, 

JD1, BO-1, MD-

2, HB-1, LP-1, 

ost.

SM1-2, BK3-4, 

(DBZ, DB)-3, 

JD1, BO-1, 

MD-2, HB-1, 

LP-1, ost.

JD3-4, BK2-3, 

(DBZ, DB)-3, 

BO-1, MD-2, 

HB-1, LP-1, ost.

BO4-6, JD1-2, 

(DBZ, DB)1-3, 

BK-2, MD-1, 

HB-1, (LP, 

LPV)-1, ost.

BO4-6, JD1-

2, (DBZ, 

DB)1-3, BK-2, 

MD-1, HB-1, 

(LP, LPV)-1, 

ost.

BO4-6, JD1-

2, (DBZ, 

DB)1-3, BK-2, 

MD-1, HB-1, 

(LP, LPV)-1, 

ost.

(DBZ, 

DB)5-7, 

BK2-3, HB-

1, JD-1, 

LP-1, MD+, 

ost.

BK5-8, 

(DBZ, 

DB)2-3, 

HB-1, (LP, 

LPV)-1, JD-

1, MD+, 

ost.

viz HS 435 

nebo 436

viz Dvoufázová 

obnova lesa na 

kalamitních 

holinách s 

využitím 

přípravných 

dřevin -

certifikovaná. 

metodika 

VULHM

3I (kromě 3I2, 

3I8)

3S2

b

4K (kromě 4Ke, 

4K2)
SM3-4, BK2-4, 

JD1-2, BO-2, 

MD-2, ost.

SM2-3, BK3-5, 

JD1-2, BO-2, 

MD-2, ost.

SM2-4, BK2-4, 

BO-2, MD-2, 

ost.

BO3-6, BK-4, 

(DBZ, DB)-4, 

MD-2, JD1, ost.

BO3-6, BK-4, 

(DBZ, DB)-4, 

MD-2, JD1, 

ost.

BO3-6, BK-4, 

(DBZ, DB)-4, 

MD-2, JD1, 

ost.

BK7-9, 

JD1-2, 

(DBZ, DB)-

2, ost.

BK7-9, 

JD1-2, 

(DBZ, DB)-

2, ost.

BK7-9, 

JD1-2, 

(DBZ, 

DB)-2, ost.

4I (kromě 4I2)

4S2

c

3M (kromě 

3Me) SM2-3, BK2-3, 

(DBZ, DB)1-2, 

JD1-2, BO1, 

MD-1, ost.

SM1-2, BK3-4, 

(DBZ, DB)1-2, 

JD1-2, BO1, 

MD-1, ost.

JD2-4, BK2-4, 

(DBZ, DB)1-2, 

BO1, MD-1, ost.

BO5-6, (DBZ, 

DB)1-2, BK1-2, 

JD-1, MD-1, 

BR-1, ost.

BO5-6, (DBZ, 

DB)1-2, BK1-

2, JD-1, MD-

1, BR-1, ost.

BO5-6, (DBZ, 

DB)1-2, BK1-

2, JD-1, MD-

1, BR-1, ost.

(DBZ, 

DB)5-7, 

BK2-3, BO-

2, JD-1, 

BR-1, ost.  

BK6-8, 

(DBZ, 

DB)1-3, 

BR-1, JD-1, 

BO-1, 

MD+, ost. 

viz HS 435 

nebo 436
3K2

3I2, 3I8

d

4M (kromě 

4Me)

SM3-4, BK2-3, 

BO1-2, MD-2, 

JD1, ost.

SM2-3, BK3-4, 

BO1-2, MD-2, 

JD1, ost.

JD3-4, BK2-4, 

BO1-2, MD-2, 

ost.

BO5-6, BK2-4, 

(DBZ, DB)-2, 

JD-1, MD-1, 

BR-1, ost. 

BO5-6, BK2-

4, (DBZ, DB)-

2, JD-1, MD-

1, BR-1, ost. 

BO5-6, BK2-

4, (DBZ, DB)-

2, JD-1, MD-

1, BR-1, ost. 

BK7-9, 

JD1-2, 

(DBZ, DB)-

2, BO-1, 

BR-1, MD+, 

ost.

BK7-9, 

JD1-2, 

(DBZ, DB)-

2, BO-1, 

BR-1, MD+, 

ost.

BK7-9, 

JD1-2, 

(DBZ, 

DB)-2, 

BO-1, BR-

1, MD+, 

ost.

4K2

4I2

V roce 2019 zveřejnil ÚHÚL Agregované CDS pro ČR (dočasné do doby schválení OPRL, bez ohledu 

na lokální specifika), např. pro CHS 43 (http://www.uhul.cz/nase-cinnost/373-oblastni-plany-rozvoje-lesu/oprl2/850-

kalendar-zakladnich-a-zaverecnych-setreni):



1

V již schválených OPRL (aktuálně PLO 9, 11, 14, 21, 23, 34, 38 a 40) jsou uvedeny CDS pro 

konkrétní PLO (se zohledněním lokálních specifik). Např. pro CHS 43 v PLO 23:



1

V již schválených OPRL jsou uvedeny rovněž přirozená druhová skladba (PDS) a 

maximální podíl GND (se zohledněním lokálních specifik). Např. pro CHS 43 v PLO 23:



Obnovní druhové skladby (doporučení)

1

Obnovní druhová skladba (viz Generel III.) má význam zejména pro obnovu kalamitních holin (do 

1ha, 1-5ha, nad 5 ha), např. pro CHS 43 (http://www.uhul.cz/ke-stazeni/generel-obnovy):



Minimální podíl MZD při obnově porostu (závazné ustanovení LHP/O)

20

Závazné ustanovení (ZÚ) minimální podíl MZD při obnově porostu se stanoví v rámci

obnovy LHP pro konkrétní JPRL, tj. porosty starší 80 let a mladší, pokud do nich LHP

obnovu umisťuje nebo tam obnovu připouští (výjimky dle § 33 odst. 4 LZ).

Východiskem pro stanovení ZÚ minimální podíly MZD z vyhlášky č. 298/2018 Sb. (dříve

83/1996 Sb.), současně přihlíženo k porostního typu, stavu JPRL a fázi

rozpracovanosti porostu (zastoupení MZD v již obnovených částech porostu,

předpokládaná přirozená obnova jiných dřevin, velikost holiny…).

Pro holiny vzniklé z nahodilých těžeb:

a) velké holiny (nad rámec parametrů holiny podle RSH) – stanoví se přiměřeně snížený

podíl MZD v RSH

b) malé holiny (pod 0,08 ha mimo systém obnovy podle RSH) – neuvažovat, lze zalesnit

základní dřevinou (včetně smrku)

Důležité: V případě nemožnosti dodržení ZÚ požádat nejpozději před koncem platnosti

LHP o změnu (snížení) ZÚ (např. plošná přirozená obnova jiných dřevin).



Geograficky nepůvodní dřeviny (závazné stanovisko)

Geograficky nepůvodní dřeviny (GND) lze použít do výše uvedené ve schváleném 

LHP. Nejsou-li uvedeny, lze požádat ad hoc příslušný orgán ochrany přírody o 

jejich povolení (§5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.).

Podkladem pro tvorbu LHP závazné stanovisko MŽP k zavádění GND  v rámci OPRL = 

maximální podíl GND

V PSP ČR schválena tzv. „invazní novela“ (závazné stanovisko MŽP k zavádění MD a 

DG se nevydává, MD a DG posuzuje orgán SSL, u ostatních dřevin zůstává stávající 

režim) – MZe připravuje metodický pokyn pro orgány SSL





Zpevňovací pásy  

„Zpevňovací pásy“ (§ 32 odst. 6 LZ) lze realizovat umělou nebo přirozenou obnovou, popř. 

jejich kombinací:

 okrajový (vnější) zpevňující porostní plášť - úzký (do 20 m) trvalý ochranný pás z dřevin 

jiného druhu než tvoří porost, ochrana porostu tzv. bariérovým efektem, k zajištění celoroční 

funkčnosti kombinace listnatých (DB, BK KL) a jehličnatých (JD, BO, MD, DG) dřevin, méně 

světlomilných, v porostním plášti lze uplatnit i DZP a keře,

 zpevňující žebro - 15-20 m široký vnitřní zpevňující prvek v nejproblémovějším místě holiny, 

zakládá se nejčastěji řadovou výsadbou listnatých dřevin (BK) nebo MD v nesnížených 

počtech sadebního materiálu dle vyhlášky MZe č. 139/2004 Sb. (obdélníková oplocenka),

 okrajový nebo vnitřní zpevňující pás - polopropustný pruh široký 30 – 50 m z větru 

odolných dřevin (MD, BO, BK, DB, KL, HB, LP) na návětrných okrajích i uvnitř porostu , 

ochrana porostu snížením rychlosti větru (tlumícím efektem), zakládá se ve snížených 

počtech sadebního materiálu dle vyhlášky MZe č. 139/2004 Sb., nutná intenzivní výchova 

s podporou nejvíce zpevňujících dřevin (trvalé snížení zakmenění porostu pod 0,7 – závora)

 rozluka - úzký nezalesněný pruh v šíři 6 – 8 m, rozčleňovací a stabilizační funkce 

v rozsáhlých porostech (postupně vznik vnitřních porostních plášťů),

 proluka – vhodně umístěný úzký pruh v šíři 8 - 10 m ponechaný přirozené obnově DZP 

(postupně vznik polopropustného ochranného pásu s budoucí orientační a zpevňující funkcí), 

lze doplnit umělou obnovou KL, BK, popř. MD.



Liniové stabilizační prvky – ano či ne ?



Podrobnosti k obnově lesa (návrh vyhlášky)

§2  odst. 3 - Počet a kvalita sazenic sadebního materiálu lesních dřevin, popřípadě stromků

jedinců z přirozené obnovy nebo síje jednotlivých druhů lesních dřevin se volí tak, aby bylo 

dosaženo zajištěného lesního porostu a současně byly vytvořeny předpoklady k dosažení 

druhové skladby porostu dané pro cílový hospodářský soubor. 4) stanovištně vhodné 

druhové skladby lesního porostu. 

Za stanovištně vhodné dřeviny jsou považovány ty druhy lesních dřevin, které na daném 

stanovišti plní funkce lesa. Jedná se zejména o dřeviny uvedené pro daný cílový 

hospodářský soubor v jiném právním předpise 6). Minimální počty jedinců jednotlivých 

druhů dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování jsou uvedeny v příloze 

č. 4 k této vyhlášce. 

Zdůvodnění:

Lesní zákon nařizuje pěstovat stanovištně vhodné dřeviny (§31 odst. 1 LZ). Vyhláškou nelze tuto 

oblast zužovat pouze na určitý výčet druhů. Jako pomůcka pro praxi bylo navrženo řešení 

příkladmého výčtu s odkazem na přílohu č. 2 vyhlášky č. 298/2018 Sb., který je jedním 

z odborných podkladů pro prokázání stanovištní vhodnosti (k obnově lesa lze použít i jiné 

stanovištně vhodné dřeviny).

Samostatně rostoucí keřové druhy a nepřirůstavé zákrsky (např. borovice kleč))ve své většině 

neplní veškeré funkce lesů (zejména funkci dřevoprodukční) v hospodářském lese. V lesích 

zvláštního určení a ochranných může být situace odlišná s ohledem na preferovanou funkci 

lesa (počty jsou zahrnuty mezi ostatní listnáče).



§2  odst. 3 (pokračování) - Minimální počty jedinců jednotlivých druhů dřevin na jeden hektar 

pozemku při obnově lesa a zalesňování jsou uvedeny v příloze č. 3.
Smrk ztepilý 3 (3-4)

Jedle bělokorá 3,5 (5)

Jedle obrovská 2,5 (2)

Douglaska tisolistá, modřín opadavý 2,5 (3) 

Borovice lesní 8 (8-9)

Borovice vejmutovka 5 (5)

Borovice kleč 2,5 (2,5)

Borovice černá a ostatní exoty borovice 7 (7)

Ostatní jehličnany 3,5

Dub zimní, dub letní 9 (8-10)

Buk lesní 8 (8-9)

Lípy, jasany, ostatní duby, habr obecný, jilmy 6 (6)

Javory/olše lepkavá 4 (6/4)

Topol osika/břízy, jeřáby, třešeň ptačí, vrba jíva, ořešáky 3 (4/6)

Vrby stromové a topoly šlechtěné 0,8 (0,4-1,1)

Ostatní listnáče 3

Pařezina 1,5

Zdůvodnění:

Minimální počty byly stanoveny dle současných poznatků VÚLHM a zkušeností lesnického 

provozu (listnaté dřeviny jsou nově seskupeny podle obdobné dynamiky růstu a jejich 

uplatnitelnosti v porostu). 

Jedná se o počty minimální, garantující pouze základní plnění funkcí lesa. Vlastníku lesa může i 

nadále upřednostnit správnou lesnickou praxi a motivační podporu MZe a zvolit si optimální 

počty pro obnovu (aktuálně dle NV 30/2014 Sb. 1,3x). 

Zejména u dřevin základních přípravných (BR, OS, OL, JR) na kalamitních holinách lze vhodně 

kombinovat prodloužené lhůty a snížené počty jedinců pro obnovu (dvoufázová obnova).



Poznámky:

1. Počet jedinců na 1 ha při obnově nebo zalesnění se odvodí součinem minimálních 

hektarových počtů procentem plánovaného zastoupení obnovované nebo zalesňované 

dřeviny.

2. Při použití krytokořenných semenáčků a sazenic lze uvedené minimální hektarové 

počty obnovovaných nebo zalesňovaných jedinců snížit až o 10 %.

3. Při použití prostokořených nebo obalovaných poloodrostků a odrostků lze uvedené 

minimální hektarové počty obnovovaných nebo zalesňovaných jedinců snížit až o 

20%.

4. U lesa nízkého a středního jsou jednotlivé, životaschopné pařezové nebo kořenové výhony 

považovány za samostatné jedince.

5. Uvedený minimální počet jedinců stromových vrb a šlechtěných topolů se vztahuje pouze na 

obnovu nebo zalesňování sadebním materiálem vegetativního původu.m

Zdůvodnění:

Nižší snížení odpovídá trendu použití menších typů KSM (dříve např. rašelinocelulózové

kelímky).

Snižuje se riziko nevhodného využití poloodrostků a odrostků při celoplošné obnově a 

zalesňování.

Snížení minimálních počtů krytokořenných semenáčků a sazenic (pozn. č. 2) a odrostků a 

poloodrostků (pozn. č. 3) nelze vzájemně sčítat.



§2 odst. 5 - Za obnovený je pozemek považován tehdy, roste-li na něm alespoň 60 % 

minimálního počtu životaschopných jedinců stanovištně vhodných dřevin, 

rovnoměrně rozmístěných po ploše.

Zdůvodnění:

U „obnovovaných“ lesních pozemků je vysoký předpoklad využití vhodné přirozené obnovy. 

Celoplošné snížení minimálních počtů dřevin při obnově na 60% umožní aplikaci tzv. 

postupné obnovy s kombinací přirozené a umělé obnovy.

Protože nízký počet jedinců neskýtá předpoklady pro budoucí plnění všech funkcí lesa, je 

nezbytné navýšení tohoto počtu nejpozději do doby zajištění alespoň na 80 % minimálních 

počtů (§ 2 odst. 8 vyhlášky) - přirozenou obnovou (vhodná stanoviště bez potenciálního 

výskytu buřeně), obnovou umělou nebo kombinovanou (odpovědnost vlastníka a odbornost 

OLH).

. 



§2 odst. 6 - Povinnost naplnit závazné ustanovení minimálního podílu melioračních a 

zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 zákona při obnově porostu musí být splněna 

nejpozději na konci lhůty určené pro zajištění podle § 31 odst. 6 zákona.

Zdůvodnění:

Návrh konkretizuje nejzazší lhůtu pro naplnění závazného ustanovení minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Tento okamžik nastává nejpozději 

zajištěním lesního porostu. Vlastník může naplnit závazné ustanovení kdykoli během lhůty 

pro zajištění (zákonné nebo prodloužené).



§ 2 odst. 7 - Rovnoměrné rozmístění jedinců po ploše nemusí být dodrženo při obnovách 

horských lesů v osmém a devátém stupni, u lesů nízkých a středních a dále v případech 

požadavků vyplývajících z funkčního zaměření lesa u kategorie lesů ochranných a u 

kategorie lesů zvláštního určení. 

Rovnoměrné rozmístění jedinců po ploše nemusí být také dodrženo na kalamitní holině, 

která svými rozměry překračuje přípustnou velikost holé seče uvedenou v § 31 odst. 2 

zákona a je obnovována pomocí dřevin základních přípravných.

Zdůvodnění:

Rovnoměrné rozmístění jedinců po ploše je podmínkou zabezpečení plnění všech funkcí lesů, 

zejména mimoprodukčních (např. krycí, protierozní). Rovnoměrné rozmístění jedinců po 

ploše nemusí být ve speciálních případech dodrženo v okamžiku obnovy, nicméně 

v okamžiku zajištění ano. Posouzení rovnoměrnosti rozmístění musí být vždy předmětem 

správního uvážení orgánu SSL.

Specifickým způsobem pěstování je např. tzv. „skupinová obnova“, která obnovuje lesní porosty 

zakládáním rovnoměrně rozmístěných skupin s ponecháním prostoru mezi zakládanými 

skupinami pro přirozenou obnovu stromů a keřů. 

Důvodem pro nedodržení podmínky „rovnoměrnosti“ je nově obnova kalamitních holin pomocí 

tzv. „přípravných dřevin“ (dvoufázová obnova) a výmladková obnova u lesů nízkých a 

středních. U přípravných dřevin se předpokládá postupný víceletý proces obnovy, 

využívající kombinaci přirozené obnovy (náletu) a výsadby nebo síje dřevin cílových. 

Současně bude eliminován nárůst agendy spojené s udělováním výjimek ze lhůt pro 

zalesnění lesních porostů na kalamitních plochách. 



Podrobnosti k přenosům reprodukčního materiálu (návrh vyhlášky)

§1 odst. 2: Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci stejné přírodní lesní oblasti1), 

lze provádět jeho přenos za dodržení pravidel uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§1 odst. 3: Přenos lze provádět v rámci výškových pásem určených lesními vegetačními 

stupni2). Nelze–li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci daného stupně, lze 

provádět jeho přenos způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

Zdůvodnění:

Jedná se o umožnění horizontálních a vertikálních přenosů z místa zdroje reprodukčního 

materiálu na místo jeho použití v případě nedostatku sadebního materiálu. 

Ve vyhlášce nově zůstávají pouze pravidla přenosů, která mají zásadní vliv na stabilitu 

obnovovaných a nově zakládaných porostů. 

Podrobnější pravidla byla přesunuta do novely NV 30/2014 Sb.



Příloha č. 1 - Pravidla přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi v rámci 

České republiky

Přírodní lesní oblasti 1 - 34 jsou řazeny do Hercynské oblasti, přírodní lesní oblasti 35 - 41 

jsou řazeny do Karpatské oblasti.

Přenos reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi Hercynskou a Karpatskou oblastí 

není přípustný až na tyto výjimky: 

a) Vzájemný přenos mezi Hercynskou a Karpatskou oblastí je přípustný pouze mezi 

bezprostředně sousedícími přírodními lesními oblastmi. 

b) V případě buku lesního je přípustné přenášet reprodukční materiál z Karpatské do 

Hercynské oblasti bez omezení.

c) V případě hospodářsky významných introdukovaných dřevin Douglasky tisolisté a Jedle 

obrovské je přenos v rámci České republiky (přírodní lesní oblasti 1 - 41) bez omezení. 

Dále platí speciální pravidla pro zachování cenných populací některých dřevin (např. SM z 

PLO 13,27 a 40, BO z PLO 15 a 17, MD z PLO 28,29 a 32).



Příloha č. 2 - Přenosy reprodukčního materiálu mezi lesními vegetačními stupni (LVS) v rámci České republiky 

(PLO) 

Dále platí některé odchylky od obecných pravidel přenosu mezi lesními vegetačními 

stupni v rámci přírodních lesních oblastí a náhorního ekotypu borovice lesní (od 5. 

LVS)…astí

1

v rámci 1. - 4. LVS přenos bez omezení
2

3

4

4
do 4. LVS je povolen přenos z 5. LVS

5

4 5 6 7 8

od 5. LVS přenos vertikálním posunem o + 1 a - 1 LVS5 6 7 8 9

6 7 8 9

8
u smrku a kleče nelze přenášet z nižších LVS do 8. a 9. LVS, vzájemný přenos pouze mezi 8. a 9. LVS

9



Závěr k nové vyhlášce nahrazující vyhlášku č. 139/2004 Sb.

Návrh novely vyhlášky č. 139/2004 Sb. obsahuje minimální limity obnovy lesa:

- zvýšení volnosti vlastníků lesů (pouze 60 % min. počtů ve lhůtě pro obnovu, 

doporučená pravidla přenosů)

- zvýšení odpovědnosti vlastníků lesů (do doby zajištění zvýšit počty na alespoň 

80 % min. počtů)

Správná lesnická praxe (optimální počty, podrobnější pravidla přenosů) budou 

řešeny formou finančních příspěvků dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Předpokládaná účinnost nové vyhlášky nahrazující vyhlášku č. 139 i novely 

NV č. 30/2014 Sb. je k 1.1.2022.



Příspěvky na hospodaření v lesích (novela NV 30/2014 Sb.)

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Uvažované změny v nové vyhlášce mají dopad na podmínky pro poskytování 

příspěvků na hospodaření v lesích zejména ve věci minimálních počtů sadebního 

materiálu a ve věci pravidel přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin:

- celkově úpravy NV generují rozpočtový dopad na MZe ve výši 2,9 mld. Kč ročně 

počínaje rokem 2023, v roce 2022 ve výši 1,6 mld. Kč 

- novela s účinností k 1.1.2022:

- 1) zvýšení sazeb + rozšíření titulů – mechanická příprava půdy, ukládání klestu

na hromady nebo valy, instalace feromon. odparníků do lapačů

- 2) podrobná pravidla pro přenosy reprodukčního materiálu



Název příspěvku Předmět příspěvku a sazba

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření

v lese

- soustřeďování dříví lanovkou (80 200 Kč/m3)

- soustřeďování dříví koněm (80 120 Kč/m3)

- soustřeďování dříví vyvážením za podmínky, že největší technicky přípustná

hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje není vyšší než 6000 kg (30 50 Kč/m3)

- štěpkování nebo drcení klestu s rozptýlením štěpky nebo drtě v porostu (18 000

25 000 Kč/ha)

- soustřeďování dříví železným koněm (30 80 Kč/m3)

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních

porostů do 40 let věku (pozn. – příspěvek na umělou obnovu sadbou první a

následnou péči bude nově poskytován včetně všech dřevin základních

přípravných; první hodnota v závorce se týká vždy dřevin zákl. cílových a

přípravných, druhá hodnota se týká MZD)

- přirozená obnova (15 000 20 000 - 25 000 30 000 Kč/ha)

- umělá obnova síjí (15 000 20 000 - 25 000 30 000 Kč/ha)

- umělá obnova sadbou první (semenáčky+sazenice 6 9 – 12 15 Kč/ks; poloodrost.

všech dřevin /30 Kč/ks/, odrostky všech dřevin /50 Kč/ks/)

- umělá obnova sadbou opakovaná (6 – 9 Kč/ks)

- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (20 000 - 34 000 50 000 Kč/ha)

- následná péče o výsadbu (12 000 16 000 Kč/ha/rok)

- přeměna nebo rekonstrukce porostů co 40 let věku (10 000 15 000 Kč/ha)

- výchova lesních porostů do 40 let věku (6 000 – 10 000 Kč/ha)

- zřizování nových oplocenek (50 000 70 000 Kč/km)

- mechanická příprava půdy (12 000 Kč/ha)

- ukládání klestu na hromady a valy (50 Kč/m3)

Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů - zpracovaný a schválený LHP předaný v digitální formě do datového skladu Ústavu

pro hospodářskou úpravu lesů (nejvýše 300 400 Kč/ha)

Příspěvek na ochranu lesa - asanace insekticidní sítí (150 Kč/m3)

- asanace insekticidním postřikem (100 120 Kč/m3)

- asanace odkorněním (300 350 Kč/m3)

- asanace kombinací insekticidního postřiku a netkané textilie (75 Kč/m3)

- asanace etandinitrilem (EDN – 150 200 Kč/m3)
- seštěpkování poškozených jehličnatých dřevin do 40 let věku s ponecháním části

štěpky v porostu (26 000 28 000 Kč/ha)

- instalace feromonového odparníku do lapače (150 Kč/ks)

1)Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.,

o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

2)Ze stanovištně vhodných základních dřevin přípravných se podporuje pouze bříza bělokorá, bříza pýřitá, topol osika, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá, a to pouze v

případě síje a zajištění lesních porostů ze síje.

32) Smrk ztepilý se podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro soubory lesních typů 0G, 0Y,

2G, 3G, 3R, 4G a 4R).

4)Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů se zajištěním rozčlenění lesního porostu se poskytuje pouze v pásmech ohrožení lesních porostů imisemi A a B



Smrk ztepilý

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

PRAVIDLA PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN MEZI PŘÍRODNÍMI LESNÍMI OBLASTMI V RÁMCI ČESKÉ 

REPUBLIKY

S
do přírodní lesní oblasti je možné přenášet z přírodní lesní oblasti

1 – Krušné hory 2, 3, 4, 5, 11, 13, 19, 21, 22

2 – Podkrušnohorské pánve 1, 3, 4, 5, 9, 11, 17, 18

3 – Karlovarská vrchovina 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

4 – Doupovské hory 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15

5 – České středohoří 1, 2, 17, 18, 19, 20

6 – Západočeská pahorkatina 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15

7 – Brdská vrchovina 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

8 – Křivoklátsko a Český kras 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 17

9 – Rakovnicko-kladenská pahorkatina 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17

10 – Středočeská pahorkatina 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 31

11 – Český les 2, 3, 6, 12, 13, 14

12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15

13 – Šumava -

14 – Novohradské hory 11, 12, 13

15 – Jihočeské pánve 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16

16 – Českomoravská vrchovina 10, 15, 30, 31, 33, 40

17 – Polabí 2, 5, 8, 9, 10, 18, 23, 26, 31

18 – Severočeská pískovcová plošina a Český ráj 5, 6, 17, 19, 20, 21, 23

19 – Lužická pískovcová vrchovina 1, 5, 18, 20, 21

20 – Lužická pahorkatina 5, 18, 19, 20, 21

21 – Jizerské hory a Ještěd 18, 19, 20, 22, 23, 24

22 – Krkonoše 21, 23, 24

23 – Podkrkonoší 17, 18, 21, 22, 24, 26

24 – Sudetské mezihoří 21, 22, 23, 26

25 – Orlické hory 26, 27, 28, 29, 31, 32

26 – Předhoří Orlických hor 17, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32

27 – Hrubý Jeseník -

28 – Předhoří Hrubého Jeseníku 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34

29 – Nízký Jeseník 25, 26, 27, 28, 32, 34, 39

30 – Drahanská vrchovina 16, 31, 33, 34, 35

31 – Českomoravské mezihoří 10, 16, 17, 25, 26, 28, 30, 33, 34

32 – Slezská nížina 25, 26, 27, 28, 29, 39

33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny 16, 30, 31, 35

34 – Hornomoravský úval 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41

35 – Jihomoravské úvaly 30, 33, 34, 36, 38

36 – Středomoravské Karpaty 35, 34, 37, 38, 39, 40, 41

37 – Kelečská pahorkatina 34, 36, 38, 39, 40, 41

38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41

39 – Podbeskydská pahorkatina 29, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41

40 – Moravské Beskydy -

41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky 34, 36, 37, 38, 39, 40



Děkuji Vám za pozornost.


