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Dotace na lesnickou infrastrukturu 

Dotační program určený na výstavby a rekonstrukce lesních cest 
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení jejich hustoty. 

Výše dotace 

 Výše dotace je 80 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. 

Finanční limity 

 Maximální výdaje na projekt pro fyzické osoby nepodnikající: 1 000 000 Kč. 
 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s méně než dvouletou historií: 1 000 000 Kč 

(subjekt doposud nemá účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období). 
 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s více než dvouletou historií: 8 000 000 Kč 

(subjekt má účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období). 
 Vlastní stavební práce mají následující limity: 

1. Maximální finanční limity pro jednotlivé položky dle rozpočtu budou uznány jako způsobilé 
maximálně do výše sazeb dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. 
nebo Callida, s.r.o. (aktuálního ve lhůtě pro podání nabídek do výběrového řízení). 

2. Maximální finanční limity na 1 km výsledné kategorie lesní cesty (dle číselníků výdajů,  
na které může být poskytnuta dotace) – ad samostatná příloha „Číselník výdajů“.  

Podporované aktivity 

 Způsobilé jsou pouze investiční výdaje – tzn. hmotný a nehmotný majetek podle zákona  
o daních z příjmů (586/1992 Sb., v pl. znění), případně dle vlastní klasifikace v případech, kdy  
to zákon umožňuje. 

Způsobilé výdaje: 
 Investice, které souvisejí s výstavbou či rekonstrukcí lesních cest 

 Pro účely dotace se pojem „rekonstrukce“ dělí na rekonstrukci se zvýšením třídy a rekonstrukci bez 
zvýšení třídy: 

a. Rekonstrukcí se zvýšením třídy se rozumí změna účelu nebo zlepšení technických parametrů 
lesní cesty (2L), lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) pro její zařazení do vyšší 
třídy (1L nebo 2L). 
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b. Rekonstrukcí bez zvýšení třídy se rozumí odstraňování vad nebo poškození většího rozsahu 
na tělesu lesní cesty pro její uvedení do původního stavu s možným zlepšením jejích 
technických parametrů (bez zvýšení třídy). 

 Související objekty a technické vybavení 

 Mezi související objekty patří: mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní 
zdi, lesní sklady. 

 Mezi technické vybavení patří: bezpečnostní (záchytná nebo vodící) zařízení, dopravní značky, 
body záchrany a plochy, na kterých může přistát vrtulník (heliporty). 

 Nezbytné vyvolané investice, např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury. 

 Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnosti během realizace projektu maximálně  
do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 Nákup pozemku max. do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace. 

Výdaje, na které nelze požadovat dotaci: 
 Výstavba lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L). 

 Oprava či rekonstrukce 3L a 4L bez navýšení kategorie lesní cesty na 1L nebo 2L. 
 DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet. 

Žadatel 
Kdo může žádat o dotaci: 

 Fyzické osoby nebo soukromé právnické osoby; 

 Sdružení s právní subjektivitou nebo spolky; 

 Obce a dobrovolné svazky obcí; 

 Střední školy nebo učiliště se školním polesím; 

 Vysoké školy se školním lesním podnikem; 

 Právnické osoby založené obcemi nebo kraji. 

Podmínkou je, že se musí jednat o subjekt hospodařící v lesích – tzn. je vlastníkem lesa nebo 
osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně  
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Žadatelem nemůže být: 

 Sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

 Státní podniky a státní fondy. 

Základní podmínky  

 Žadatelem ani příjemcem dotace nemůže být subjekt, který: 

 Je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise č. 651/2014; 

 Má vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise;  
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 Nemá vypořádány splatné závazky vůči všem státním institucím a vůči poskytovatelům podpory 
z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU; 

 Má nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců; 

 Je podnikem v likvidaci - pozn.: pokud je žadatelem fyzická osoba, která má obchodní podíl  
ve společnosti, za jejíž dluhy ručí celým svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost, 
na žadatele nesmí být vydáno soudem rozhodnutí o úpadku a způsobech jeho řešení;  

 Na jehož majetek soud prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu 
pro nedostatek majetku nebo na jehož majetek je nařízena exekuce; 

 Je v úpadku dle insolvenčního zákona; 
 Má soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti. 

 Projekt lze realizovat na území ČR, kromě hlavního města Prahy. 
 Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 
 Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví: 

 Finanční zdraví se vypočítává z posledních tří uzavřených účetních období; 
 Podmínka se posuzuje pouze u projektů nad 1 000 000 Kč; 

 Podmínka se nevztahuje na obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, církevní organizace 
a náboženské společnosti, nadace, VŠ a školní statky / podniky.  

 Doba vázanosti na účel projektu je 5 let od data převedení dotace.  

 Přípustné majetkoprávní vztahy k nemovitostem souvisejících s projektem: 

 vlastnictví, 

 spoluvlastnictví s min. 50% podílem a písemným souhlasem ostatních spoluvlastníků, 
 nájem / pacht, 

 věcné břemeno, 
 výpůjčka – pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí / krajů jejich příspěvkovým 

organizacím.  

 V případě nájemní / pachtovní smlouvy / smlouvy o výpůjčce na související pozemky, je nutné,  
aby tyto smlouvy měly platnost nejméně 5 let od data převedení dotace nebo výpovědní lhůtu nejméně 
5 let od data převedení dotace.  

 Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců od podpisu Dohody. 
 Každou zamýšlenou změnu oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci je nezbytné před její realizací   

konzultovat (případně podstoupit změnovému řízení – dle rozsahu změny) a teprve následně, v případě 
odsouhlasení, tuto změnu realizovat.  

 Realizací projektu musí vzniknout samostatný funkční celek (tzn.: projekt musí být funkčně soběstačný  
a plně provozuschopný bez nutnosti realizace dalších opatření).  

 Projekt musí splňovat aspekty účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. 

 V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen předložit: 

 Ke dni podání žádosti o dotaci platné odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož 
základě lze projekt realizovat (tzn. stavební povolení, ohlášení, územní souhlas, územní 
rozhodnutí, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, atd.). 

 Ke dni předložení této přílohy již musí být tato příloha pravomocná (předložit se musí 
nejpozději do 70 kalendářních dnů od ukončení příjmů žádostí). 

 Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady související s dotací, a to po dobu nejméně  
10 let od proplacení dotace.  
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 V případě podnikatelských subjektů, které vedou účetnictví (nebo daňovou evidenci), musí být výdaje 
zaúčtovány jako investiční. 

 Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (stroje, technologie, materiály apod.) 
ani na prosté nahrazení investice. 

 Veškeré výdaje musí být hrazeny bezhotovostní platbou prostřednictvím vlastního bankovního účtu 
žadatele. Hotovostní platba je možná pouze do výše 100 000,- Kč v rámci jednoho projektu. 

Specifické podmínky 

 Žádost o dotaci musí obdržet minimálně 15 bodů. 
 Na projekt je nutné získat souhlasné stanovisko Ministerstva Životního prostředí. 
 V rámci jedné žádosti o dotaci může žadatel realizovat pouze jeden způsobilý úsek lesní cesty  

na jeden lesní hospodářský celek či zařizovací obvod. 
 Způsobilý úsek lesní cesty = lesní cesta o délce max. 5 km, s jedním začátkem a jedním koncem, 

bez jakéhokoli větvení nebo dělení (za větvení ani dělení se nepovažuje úprava nebo zřízení 
napojení na pozemní komunikace, lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) v délce 25 m, 
ani úprava nebo zřízení sjezdů do lesních porostů v délce 25 m).  

 Projekt může být realizován i jen na dílčích částech způsobilého úseku lesní cesty.  
 Výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována pouze na území, kde výstavbou nebo 

rekonstrukcí lesní cesty nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě nad hodnotu optimální 
(stanovenou na úrovni lesního majetku žadatele). 

 Projekty zaměřené na lesní cesty je možné realizovat pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma 
přístupné veřejnosti k rekreačním účelům dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění. 

 Projekt lze realizovat pouze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
 V případě projektů novostaveb a rekonstrukcí lesních cest, u nichž dojde ke zvýšení kategorie na 1L  

či 2L, bude nutné doložit souhlasné vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). 
 Nákup pozemku lze zahrnout do způsobilých výdajů pouze v případě, že se jedná o nezastavěný 

pozemek, ke dni podání Žádosti o dotaci musí být pozemek vyjmutý ze zemědělského půdního fondu  
a způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem. 

Verze informačního listu 

 10. 8. 2016 MB 

Přílohy 

 Příloha č. 1: Pokyny pro zpracování projektové dokumentace 

 Příloha č. 2: Dokument „Projektová dokumentace pro účely dotace“ (na vyžádání) 
 Příloha č. 3: Preferenční kritéria 

 Příloha č. 4: Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace a maximální hodnoty výdajů 
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Příloha č. 1: Pokyny pro zpracování projektové dokumentace 
 
Základní požadavky: 

 Projektová dokumentace musí být vyhotovena dle požadavků stanovených v samostatném dokumentu 
„Projektová dokumentace pro účely dotace“ - zašleme na vyžádání.  

 

Specifické požadavky: 
 Projektová dokumentace musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6108.  

 Projektová dokumentace musí být v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství  
č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, a povrch 
lesní cesty musí být proveden v souladu s příslušnou technickou normou ad níže. 

 Podporované typy povrchů lesních cest: 
 Asfaltový beton (ČSN EN 13108-1:2008) – pouze pro lesní cesty kategorie 1L;  

 Penetrační makadam (ČSN 73 6127-2:2008) opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým (ČSN EN 
12271:2008) s posypem z drobného drceného kameniva;  

 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126-1:2006) z přírodního kameniva frakce 0-32  
a hrubší, bez uzavíracích nátěrů;  

 Vibrovaný štěrk VŠ (ČSN 73 6126-2:2006) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů;  

 Kamenivo částečně vyplněné cementovou maltou – štěrkocementový makadam ŠCM (ČSN 73 
6127-1:2008), nebo kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí KAPS (ČSN 73 6217-4:2008), v obou 
případech opatřené uzavíracím nátěrem dvouvrstvým (ČSN EN 12271:2008) s posypem z 
drobného drceného kameniva – pozor, platí pouze pro projekty, pro které byla projektová 
dokumentace zpracována a schválena (ověřena stavebním úřadem, pokud projekt nebo jeho část 
podléhá řízení stavebního úřadu) před zveřejněním pravidel pro 3. kolo příjmu žádostí, jinak se 
jedná o nepodporovaný povrch lesní cesty!  

 Kamenivo zpevněné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty KAPS-LE (ČSN 73 6127-4:2008 
se změnami stanovenými Ministerstvem zemědělství); dotace se neposkytuje na platbu za využití 
patentových práv k technologii KAPS-LE.  

 Štěrk – hrubé drcené kamenivo HDK frakce 32-63 (ČSN EN 13242+A1:2008), s uzavřením  
a zpevněním povrchu HDK zavibrováním přírodního výplňového kameniva (např. lomové výsyvky) 
v množství 20-35 kg/m2 – pouze pro lesní cesty kategorie 2L;  

 Štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126-1:2006) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích 
nátěrů – pouze pro lesní cesty kategorie 2L. 

 Projektová dokumentace musí být vypracovaná autorizovanou osobou (dle zákona č. 360/1992 Sb.,  
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v pl. znění). 

 Veškeré výše uvedené skutečnosti musí jednoznačně vyplývat z předložené projektové 
dokumentace – tzn., že součástí projektové dokumentace vždy musí být odkazy na příslušné, výše 
uvedené normy, vyhlášky, jakož i informace o autorizované osobě.  

 Dotčené propustky pod lesní cestou musí být opatřeny protierozním opevněním svého spadiště. 
 

Rozpočet: 
 Musí být zpracován tak, aby nepřevyšoval žádný ze stanovených finančních limitů uvedených v tomto 

informačním listě (ad Finanční limity). 

 Použitá cenová soustava (možnosti: ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o.) musí být v rozpočtu 
uvedena.  



Příloha č. 3 
 

Preferenční kritéria 

 
Níže  uvedená  kritéria   jsou   doplněna   označením   typu   sankce   dle   ustanovení kapitoly 
14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 

 
Pokud bude v rámci administrativní kontroly zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky 
daného kritéria, nebudou body uděleny. 
Po udělení bodů ze strany SZIF jsou preferenční kritéria závazná a jakékoliv nesplnění 
podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých  či  neúplných  údajů pro 
hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; C. 

 
Preferenční kritéria mají hodnotící charakter. 

 
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu 
možnost výběru (tj. např. pouze 2.2.) 

 
V případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace, tzn., žádosti s nižší požadovanou 
dotací mají přednost. 

 

 
Č. 

 

Kritérium 

 
Možný 

bodový zisk 

 
 

 
1. 

 
Výstavba lesní cesty není realizována ve vybraných  kategoriích 
lesů zvláštního určení. 

 
 

 
5 bodů Projekt výstavby lesní cesty není realizován v lesích na území národních parků, 

prvních zón chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, 
národních přírodních památek, přírodních rezervací či přírodních památek. 
Body budou uděleny na základě předložení souhlasného stanoviska Ministerstva 
životního prostředí dle přílohy č. 5. 

 
2. 

Předmětem projektu je výstavba lesní cesty (1L nebo 2L), či 
rekonstrukce stávající lesní cesty (1L nebo 2L), lesní svážnice (3L) 
nebo technologické linky (4L). 

 

2.1. Předmětem projektu je realizace kódu výdajů 001 a/nebo 003. 20 bodů 
2.2. Předmětem projektu je realizace kódu výdajů 002 a/nebo 004. 15 bodů 
2.3. Předmětem projektu je realizace kódu výdajů 005 a/nebo 006. 10 bodů 

 Povaha  projektu  bude  posuzována  dle projektové  dokumentace,  případně na 
základě „Porovnání  stávajících  a navrhovaných  parametrů  lesní  cesty“  dle 
přílohy č. 4  těchto  Pravidel  vypracované  autorizovanou  osobou  (Zákon  č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů). V případě, že je v rámci projektu realizováno více úseků v rozdílných 
kódech výdajů (001-006), lze nárokovat body za převažující kód výdajů (dle 
součtu délek úseků přiřazených pod jednotlivé kódy způsobilých výdajů). 

 

 
 

 
3. 

Lesní cesta, která je předmětem projektu, navazuje (nebo po 
výstavbě bude navazovat) na jinou stávající lesní cestu (1L nebo 2L) 
nebo jinou pozemní komunikaci s obdobnými nebo lepšími 
parametry. 

 
 

 
5 bodů 

Body budou uděleny na základě situace z projektové  dokumentace vypracované 
autorizovanou osobou nebo lesnické obrysové či dopravní mapy se zákresem 
lesní cesty (předmětu dotace), ze které bude patrná návaznost předmětu dotace 
na jinou stávající lesní cestu (1L nebo 2L) nebo jinou pozemní 



 komunikaci s obdobnými nebo lepšími parametry – prostá kopie (možno vrátit 
žadateli)“. U stávající navazující lesní cesty (1L nebo 2L) bude uvedena její 
kategorie. 
Posuzované značení kategorií lesních cest v lesnické mapě: 

 
 

Lesní cesta kategorie 1L: 

Lesní cesta kategorie 2L:  

 

 
 
4. 

Projekt přispěje k rozvoji lesní cestní sítě (výstavbou lesní cesty (1L 
nebo 2L) v rámci lesního majetku (lesního  hospodářského  celku 
nebo části zařizovacího obvodu) žadatele, kde stávající hustota 
lesních cest (1L a 2L) není vyšší než 75 % optimální  hustoty lesní 
dopravní sítě. 

 
 

15 bodů 

 Body budou uděleny na základě vyhodnocení údajů uvedených v příloze č. 3.  
 
5. 

Projekt je realizován v rámci lesního majetku se zřízenými body 
záchrany (informačními cedulemi pro integrovaný záchranný 
systém). 

 

3 body 

 Body budou uděleny držiteli, který má k datu podání Žádosti o dotaci na svém 
lesním majetku instalován alespoň jeden bod záchrany (podle Metodické 
pomůcky   Hasičského   záchranného   sboru   České    republiky    (HZS ČR) pro 
zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky 
dostupné na http://www.hzscr.cz/clanek/body-zachrany-na-uzemi- cr.aspx). 
Skutečnost se ověřuje na základě fotografie alespoň jednoho bodu záchrany, 
který má žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci instalován na svém lesním 
majetku, v rozlišení dostatečném pro přečtení GPS souřadnic uvedených na 
bodu záchrany. 
Body záchrany se v souladu s uvedenou metodikou HZS ČR zřizují zpravidla   v 
rámci lesních komplexů větších než 50 ha a instalují se jen se souhlasem HZS 
(držitel lesa se obrací na místně příslušný HZS kraje). 

 

6. Finanční náročnost projektu  

6.1. 
Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 3,5 mil. Kč, 
maximálně však do 5 mil. Kč včetně. 

4 body 

6.2. 
Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 2 mil. Kč, 
maximálně však do 3,5 mil. Kč včetně. 

5 bodů 

6.3. 
Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí maximálně 2 mil. Kč 
včetně. 

6 bodů 

 Hodnocení se provádí  na  základě  údajů,  které  žadatel  uvedl  do     Žádosti 
o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu  
(případně Hlášení o změnách). 

 

 
 
 

7. 

Žadatel    použije    přírodní    materiály (dřevo    nebo     kámen) při 
novostavbě, rekonstrukci či opravě každého objektu lesní cesty 
(propustku, mostu, opěrné či zárubní zdi) formou kamenné 
konstrukce či kamenného obložení objektu, dřevěné srubové 
konstrukce či dřevěného zábradlí. 

 
 

1 bod 

Body   budou   uděleny   na   základě   předložené   technické   dokumentace, 
ze které bude patrné provedení objektů lesní cesty ze dřeva či kamene. 

 

 
 
 

8. 

Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 
definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 
2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020. 

 
 
 

3 body 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel  uvedl  do  Žádosti   o 
dotaci. Body budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace celého 
projektu bude nacházet v některém z regionů uvedeném v Seznamu 
hospodářsky problémových regionů v příloze č. 6 těchto Pravidel.  Kritérium bude 
kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci, popř. k datu podání Hlášení o 
změnách ke změně místa realizace projektu. 

 

 

http://www.hzscr.cz/clanek/body-zachrany-na-uzemi-cr.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/body-zachrany-na-uzemi-cr.aspx


Příloha č. 4 
 

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty výdajů 

 
Všechny druhy možných povrchů vozovek jsou v souladu s příslušnými normami uvedenými 
v kapitole 5 těchto Pravidel. 

 

 
kód 

 
Popis výdaje 

 
Použitý povrch 

 Třída a 
kategorie 

lesní cestyI
 

Maximální cena 
bez DPH 

001 Výstavba lesní 
cestyII třídy 1L 

asfaltový beton 001.11 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

7 996 000 Kč/km 

001.12 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

6 763 000 Kč/km 

penetrační makadam 
opatřený uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drobného 
drceného kameniva 

001.21 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

6 524 000 Kč/km 

001.22 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

5 891 000 Kč/km 

mechanicky zpevněné 
kamenivo MZK 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

001.31 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

4 811 000 Kč/km 

001.32 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

4 377 000 Kč/km 

vibrovaný štěrk VŠ 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

001.41 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

4 729 000 Kč/km 

001.42 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

4 311 000 Kč/km 

kamenivo částečně 
vyplněné cementovou 
maltou – štěrkocementový 
makadam ŠCM nebo 
kamenivo zpevněné 
popílkovou suspenzí 
KAPS, v obou případech 
opatřené uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drceného 
kameniva 

001.51 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

5 975 000 Kč/km 

001.52 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

5 399 000 Kč/km 

kamenivo zpevněné 
popílkocementovou 
suspenzí pro lesní cesty 
KAPS-LE 

001.61 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

5 209 000 Kč/km 

001.62 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

4 725 000 Kč/km 

002 Výstavba lesní 

cestyII třídy 2L 

penetrační makadam 
opatřený uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drobného 
drceného kameniva 

002.11 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

6 524 000 Kč/km 

002.12 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

5 911 000 Kč/km 

002.13 2L 3,5/20 5 296 000 Kč/km 

mechanicky zpevněné 
kamenivo MZK 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

002.21 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

4 811 000 Kč/km 

002.22 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

4 377 000 Kč/km 

002.23 2L 3,5/20 4 306 000 Kč/km 



   
vibrovaný štěrk VŠ 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

002.31 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

4 729 000 Kč/km 

002.32 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

4 311 000 Kč/km 

002.33 2L 3,5/20 4 259 000 Kč/km 

kamenivo částečně 
vyplněné cementovou 
maltou – štěrkocementový 
makadam ŠCM nebo 
kamenivo zpevněné 
popílkovou suspenzí 
KAPS, v obou případech 
opatřené uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drceného 
kameniva 

002.41 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

5 975 000 Kč/km 

002.42 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

5 399 000 Kč/km 

002.43 2L 3,5/20 5 193 000 Kč/km 

štěrk – hrubé drcené 
kamenivo HDK frakce 32- 
63 s uzavřením a 
zpevněním povrchu HDK 
zavibrováním přírodního 
výplňového kameniva 
(např. lomové výsyvky) 
v množství 20 – 35 kg/m2

 

002.51 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

4 551 000 Kč/km 

002.52 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

4 160 000 Kč/km 

002.53 2L 3,5/20 4 139 000 Kč/km 

 
štěrkodrť ŠD z přírodního 
kameniva frakce 0-32 a 
hrubší, bez uzavíracích 
nátěrů 

002.61 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

4 238 000 Kč/km 

002.62 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

3 878 000 Kč/km 
m 

002.63 2L 3,5/20 3 519 000 Kč/km 

 
kamenivo zpevněné 
popílkocementovou 
suspenzí pro lesní cesty 
KAPS-LE 

002.71 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

5 209 000 Kč/km 

002.72 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

4 725 000 Kč/km 

002.73 2L 3,5/20 4 445 000 Kč/km 

003 RekonstrukceIII 

stávající lesní 
cesty 2L nebo 
lesní svážnice 
(3L) nebo 
technologické 
linky (4L) na 
lesní cestu 1L 

asfaltový beton 003.11 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

6 717 000 Kč/km 

003.12 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

5 897 000 Kč/km 

penetrační makadam 
opatřený uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drobného 
drceného kameniva 

003.21 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

5 953 000 Kč/km 

003.22 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

5 363 000 Kč/km 

mechanicky zpevněné 
kamenivo MZK 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

003.31 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

3 950 000 Kč/km 

003.32 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

3 610 000 Kč/km 

vibrovaný štěrk VŠ 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

003.41 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

3 860 000 Kč/km 

003.42 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

3 493 000 Kč/km 

kamenivo částečně 
vyplněné cementovou 

003.51 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

5 099 000 Kč/km 



  maltou – štěrkocementový 
makadam ŠCM nebo 
kamenivo zpevněné 
popílkovou suspenzí 
KAPS, v obou případech 
opatřené uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drceného 
kameniva 

003.52 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

4 575 000 Kč/km 

kamenivo zpevněné 
popílkocementovou 
suspenzí pro lesní cesty 
KAPS-LE 

003.61 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

4 211 000 Kč/km 

003.62 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

3 786 000 Kč/km 

004 RekonstrukceIII
 

stávající lesní 
svážnice (3L) 
nebo 
technologické 
linky (4L) na 
lesní cestu 2L 

penetrační makadam 
opatřený uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drobného 
drceného kameniva 

004.11 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

5 953 000 Kč/km 

004.12 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

5 363 000 Kč/km 

004.13 2L 3,5/20 4 468 000 Kč/km 

mechanicky zpevněné 
kamenivo MZK 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

004.21 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

3 950 000 Kč/km 

004.22 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

3 621 000 Kč/km 

004.23 2L 3,5/20 3 185 000 Kč/km 

 
vibrovaný štěrk VŠ 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

004.31 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

3 860 000 Kč/km 

004.32 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

3 493 000 Kč/km 

004.33 2L 3,5/20 3 127 000 Kč/km 

kamenivo částečně 
vyplněné cementovou 
maltou – štěrkocementový 
makadam ŠCM nebo 
kamenivo zpevněné 
popílkovou suspenzí 
KAPS, v obou případech 
opatřené uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drceného 
kameniva 

004.41 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

5 099 000 Kč/km 

004.42 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

4 575 000 Kč/km 

004.43 2L 3,5/20 4 051 000 Kč/km 

štěrk – hrubé drcené 
kamenivo HDK frakce 32- 
63 s uzavřením a 
zpevněním povrchu HDK 
zavibrováním přírodního 
výplňového kameniva 
(např. lomové výsyvky) 
v množství 20 – 35 kg/m2

 

004.51 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

3 677 000 Kč/km 

004.52 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

3 336 000 Kč/km 

004.53 2L 3,5/20 2 996 000 Kč/km 

 
štěrkodrť ŠD z přírodního 
kameniva frakce 0-32 a 
hrubší, bez uzavíracích 
nátěrů 

004.61 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

3 395 000 Kč/km 

004.62 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

3 086 000 Kč/km 

004.63 2L 3,5/20 2 747 000 Kč/km 

kamenivo zpevněné 004.71 2L 4,5/30 4 211 000 Kč/km 



  popílkocementovou 
suspenzí pro lesní cesty 
KAPS-LE 

 2L 4,5/20  

004.72 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

3 786 000 Kč/km 

004.73 2L 3,5/20 3 398 000 Kč/km 

005 RekonstrukceIV 

stávající lesní 
cesty 1L 

asfaltový beton 005.11 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

3 794 000 Kč/km 

005.12 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

3 321 000 Kč/km 

penetrační makadam 
opatřený uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drobného 
drceného kameniva 

005.21 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

2 472 000 Kč/km 

005.22 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

2 199 000 Kč/km 

mechanicky zpevněné 
kamenivo MZK 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

005.31 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

2 244 000 Kč/km 

005.32 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

2 024 000 Kč/km 

vibrovaný štěrk VŠ 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

005.41 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

2 142 000 Kč/km 

005.42 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

1 915 000 Kč/km 

kamenivo částečně 
vyplněné cementovou 
maltou – štěrkocementový 
makadam ŠCM nebo 
kamenivo zpevněné 
popílkovou suspenzí 
KAPS, v obou případech 
opatřené uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drceného 
kameniva 

005.51 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

3 368 000 Kč/km 

005.52 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

2 984 000 Kč/km 

kamenivo zpevněné 
popílkocementovou 
suspenzí pro lesní cesty 
KAPS-LE 

005.61 1L 4,5/30 
1L 4,5/20 

2 961 000 Kč/km 

005.62 1L 4,0/30 
1L 4,0/20 

2 625 000 Kč/km 

006 RekonstrukceIV 

stávající lesní 
cesty 2L bez 
navýšení její 
třídy 

penetrační makadam 
opatřený uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drobného 
drceného kameniva 

006.11 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

1 515 000 Kč/km 

006.12 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

1 360 000 Kč/km 

006.13 2L 3,5/20 1 202 000 Kč/km 

mechanicky zpevněné 
kamenivo MZK 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

006.21 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

1 536 000 Kč/km 

006.22 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

1 377 000 Kč/km 

006.23 2L 3,5/20 1 220 000 Kč/km 

 
vibrovaný štěrk VŠ 
z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů 

006.31 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

1 414 000 Kč/km 

006.32 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

1 271 000 Kč/km 

006.33 2L 3,5/20 1 126 000 Kč/km 

kamenivo částečně 006.41 2L 4,5/30 2 388 000 Kč/km 



  vyplněné cementovou 
maltou – štěrkocementový 
makadam ŠCM nebo 
kamenivo zpevněné 
popílkovou suspenzí 
KAPS, v obou případech 
opatřené uzavíracím 
nátěrem dvouvrstvým 
s posypem z drceného 
kameniva 

 2L 4,5/20  

006.42 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

2 134 000 Kč/km 

006.43 2L 3,5/20 1 880 000 Kč/km 

štěrk – hrubé drcené 
kamenivo HDK frakce 32- 
63 s uzavřením a 
zpevněním povrchu HDK 
zavibrováním přírodního 
výplňového kameniva 
(např. lomové výsyvky) 
v množství 20 – 35 kg/m2

 

006.51 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

1 208 000 Kč/km 

006.52 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

1 088 000 Kč/km 

006.53 2L 3,5/20 968 000 Kč/km 

 
štěrkodrť ŠD z přírodního 
kameniva frakce 0-32 a 
hrubší, bez uzavíracích 
nátěrů 

006.61 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

953 000 Kč/km 

006.62 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

862 000 Kč/km 

006.63 2L 3,5/20 772 000 Kč/km 

 
kamenivo zpevněné 
popílkocementovou 
suspenzí pro lesní cesty 
KAPS-LE 

006.71 2L 4,5/30 
2L 4,5/20 

2 961 000 Kč/km 

006.72 2L 4,0/30 
2L 4,0/20 

2 625 000 Kč/km 

006.73 2L 3,5/20 2 291 000 Kč/km 

007 Výdaje na 
nákup pozemku 
v souvislosti 
s projektem 
(max. do výše 
10 % celkové 
výše 
způsobilých 
výdajů na 
projekt) 

   Maximálně 10 % 
celkové výše 
výdajů,  ze 
kterých je 
stanovena dotace 

008 Projekční a 
průzkumné 
práce a 
inženýrskou 
činnost během 
realizace 

projektuV
 

   Maximálně 20 % 
celkové výše 
výdajů,  ze 
kterých je 
stanovena dotace 

 
Kód 

 
Popis výdaje 

Objekty na lesních 
cestách / vybavení 

lesních cest 

  
Maximální cena 

bez DPH 

009 Související 
objekty lesní 
cesty a její 
další technické 
vybavení 

zlepšení podloží 
stanovené stavebně 
geologickým průzkumem 
tak, aby bylo dosaženo 
minimální únosnosti pláně 
(modul přetvárnosti 

009.01  308 Kč/m2
 



  zeminy pláně Edef;2 ≥ 30 
MPa) 

   

trativod nebo drenáž – 
délka 5 m 

009.02  7 000 Kč/ks 

trativod nebo drenáž – 
příplatek za každý 1 m 
nad délku 5 m 

009.03  1 000 Kč/m 

hospodářský propustek 
DN 400 pod sjezdem do 
lesa nebo v napojení na 
lesní svážnici (3L) nebo 
na technologickou linku 
(4L) – délka 7,5 m 

009.04  59 000 Kč/ks 

hospodářský propustek 
DN 400 pod sjezdem do 
lesa nebo v napojení na 
lesní svážnici (3L) nebo 
na technologickou linku 
(4L) – příplatek za každý 
1 m nad délku 7,5 m 

009.05  13 000 Kč/m 

trubní propustek DN 600 
mm – délka 5 m 

009.06  175 000 Kč/ks 

trubní propustek DN 600 
mm – příplatek za každý 1 
m nad délku 5 m 

009.07  13 000 Kč/m 

trubní propustek DN 800 
mm – délka 5 m 

009.08  221 000 Kč/ks 

trubní propustek DN 800 
mm – příplatek za každý 1 
m nad délku 5 m 

009.09  17 000 Kč/m 

trubní propustek DN 
1 000 mm – délka 5 m 

009.10  287 000 Kč/ks 

trubní propustek DN 
1 000 mm – příplatek za 
každý 1 m nad délku 5 m 

009.11  21 000 Kč/m 

trubní propustek DN 
1 200 mm a větší – délka 
5 m 

009.12  396 000 Kč/ks 

trubní propustek DN 
1 200 mm a větší – 
příplatek za každý 1 m 
nad délku 5 m 

009.13  30 000 Kč/m 

vtoková jímka na trubním 
propustku DN do 800 mm 
(včetně) 

009.14  112 000 Kč/ks 

vtoková jímka na trubním 
propustku DN nad 800 
mm 

009.15  155 000 Kč/ks 

samostatný nájezd do 
lesního porostu o délce 
25 m se zpevněným 
povrchem, bez 
hospodářského propustku 

009.16  350 000 Kč/ks 

napojení na pozemní 009.17  553 000 Kč/ks 



  komunikaci o délce 25 m 
(s asfaltovým povrchem) 

   

napojení na lesní svážnici 
(3L) nebo technologickou 
linku (4L) o délce 25 m se 
zpevněným povrchem, 
bez hospodářského 
propustku 

009.18  496 000 Kč/ks 

lesní sklad 009.19  1 172 Kč/m2
 

výhybna 009.20  171 000 Kč/ks 

obratiště 009.21  1 246 000 Kč/ks 

most – půdorysná plocha 
mostovky 

009.22  75 000 Kč/m2
 

brod – půdorysná plocha 
dražby brodu 

009.23  21 000 Kč/m2
 

opěrné a zárubní zdi – 
objem konstrukce 

009.24  17 000 Kč/m3
 

vsakovací nebo 
pramenná jímka 

009.25  37 000 Kč/ks 

svodnice vody – délka 4 
m 

009.26  6 000 Kč/ks 

svodnice vody – příplatek 
za každý 1 m nad délku 4 
m 

009.27  1 413 Kč/m 

bod záchrany 009.28  1 911 Kč/ks 

plocha, na které může 
přistát vrtulník (heliport) 

009.29  3 781 000 Kč/ks 

 

I Kategorie lesní cesty je dána poměrem volné šířky cesty (v m) a návrhové rychlosti (v km.h
-1

) 
 

II 
Výstavba lesní cesty = zřízení (novostavba) nové lesní cesty v lesním porostu. Zahrnuje zejména: 

 
- odstranění pařezů v šířce  pruhu terénu dotčeného  stavbou, jejich odklizení,  odvoz a uložení    

na skládku (nebo rozdrcení, seštěpkování), 
- zasypání jam po odstraněných pařezech, 
- sejmutí lesní půdy a hrabanky a uložení na dočasné deponium, 
- odvodnění staveniště, 
- zemní práce pro zřízení tělesa lesní cesty (odkopávky, násypy, svahování, úprava pláně, 

hloubení příkopů), 
- zlepšení podloží stanovené stavebně geologickým průzkumem tak, aby bylo dosaženo minimální 

únosnosti pláně (modul přetvárnosti zeminy pláně Edef;2 ≥ 30 MPa), 
- zřízení vrstev vozovky (včetně krajnic), 
- úprava nebo zřízení napojení na pozemní komunikace a dopravní trasy v lese, 
- úprava nebo zřízení samostatných sjezdů do lesních porostů, 
- zřízení podélného odvodnění, 
- zřízení objektů příčného odvodnění (drenáže, trativody, propustky, mosty, brody, svodnice vody), 
- zřízení ostatních částí stavby nutných pro zajištění stability tělesa cesty (rigoly nebo drenáže, 

záhozy, rovnaniny, opěrné a zárubní zdi, úpravy zářezových i násypových svahů včetně jejich 
protierozní ochrany apod.), 

- vybudování bezpečnostních zařízení, 
- vybudování lesních skladů, 
- zřízení dopravních značek a bodů záchrany, 
- event. vybudování ploch, na kterých může přistát vrtulník (heliport). 



III Rekonstrukce lesní cesty 2L, lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu 
vyšší třídy (1L nebo 2L) = změna účelu nebo zlepšení technických parametrů lesní cesty 2L, lesní 
svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) pro její zařazení do vyšší třídy (1L nebo 2L). Při takové 
rekonstrukci se řeší zejména: 

 
- rozšíření tělesa lesní cesty 2L, lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) včetně zemních 

prací a včetně vybudování výhyben a obratišť, 
- obnova a úprava rozhledů, 
- úprava směrového a výškového vedení, 
- zřízení nebo oprava vozovky, 
- obnova, oprava a doplnění podélného a příčného odvodnění, 
- opravy a doplnění objektů na lesní cestě, 
- opravy a doplnění ostatních stavebních částí tak, aby výsledná lesní cesta odpovídala dané 

třídě dle platné ČSN 73 6108 Lesní cestní síť, 
- úprava nebo zřízení napojení na pozemní komunikace a dopravní trasy v lese, 
- úprava nebo zřízení samostatných sjezdů do lesních porostů, 
- opravy a doplnění bezpečnostních zařízení, dopravních značek a bodů záchrany 
- event. vybudování lesních skladů nebo ploch, na kterých může přistát vrtulník (heliport). 

 
IV Rekonstrukce lesní cesty 1L nebo 2L bez zvýšení její třídy = odstraňování vad nebo poškození 
většího rozsahu na tělesu lesní cesty 1L nebo 2L pro její uvedení do původního stavu s možným 
zlepšením jejích technických parametrů (bez zvýšení její třídy). Při takové rekonstrukci se provádí 
zejména: 

 

- oprava povrchu souvislých  úseků  lesní  cesty  s  obnovením  nebo  zvětšením  její  volné  šířky 
a rozhledů,  včetně  případných  zemních  prací  a  včetně   případného  vybudování  výhyben     
a obratišť, 

- oprava krajnic lesní cesty, 
- obnova, oprava a doplnění podélného a příčného odvodnění lesní cesty, 
- opravy a doplnění objektů na lesní cestě, 
- opravy a doplnění bezpečnostních zařízení, dopravních značek a bodů záchrany, 
- úpravy nebo zřízení napojení na pozemní komunikace a dopravní trasy v lese, 
- úpravy nebo zřízení samostatných sjezdů do lesních porostů, 
- zajištění stability zářezových a násypových svahů lesních cest, 
- event. oprava a vybudování lesních skladů nebo vybudování ploch, na kterých může přistát 

vrtulník (heliport). 
 

V Mezi tyto výdaje patří: 
- vypracování plánu BOZP a koordinace BOZP na staveništi, 
- výkon autorského dozoru projektanta, 
- výkon technického dozoru investora, 
- záchranné biologické přenosy, 
- záchranné archeologické výzkumy, 
- vypracování projektové dokumentace (včetně dokumentace pro provádění stavby a 

dokumentace skutečného provedení stavby), 
- stavebně geologický, hydrogeologický a/nebo inženýrsko-geologický průzkum, 
- stavebně technický nebo stavebně historický průzkum stávajících stavebních konstrukcí, 
- průzkum geodetických a mapových (či GIS) podkladů, 
- průzkum existence inženýrských sítí a jejich ochranných (a bezpečnostních) pásem 
- průzkumné práce nařízené orgánem státní správy a samosprávy (biologické hodnocení, žádost   

o souhlas s odnětím  zemědělské  půdy  ze  zemědělského  půdního  fondu,  posuzování  vlivů  
na životní prostředí, dendrologický průzkum a další průzkumy podle právních předpisů), 

- zpracování rozpočtů, 
- zeměměřické výkony (geodetické práce). 

 


