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Identifikace společných problémů a syntéza příkladů dobré praxe
Celková těžba (mil. m3)
/podíl nahodilé těžby
(%)

Celková produkce
lesnických výrobků/z
toho kulatina (mil. €)

CZ

AT

CZ

2010

16,74/38,6

17,83/28,6

1424/560

2016

17,61/53,4

16,76/32,0

2017

19,39/60,6

2018

AT

Podíl NACE 02/16 na
hrubé přidané
hodnotě (%)

CZ

AT

2094/874

0,681/0,712

0,407/0,736

1928/697

2104/855

0,657/0,534

0,384/0,780

17,65/36,7

2073/762

2183/903

0,669/0,548

0,381/0,780

25,69/89,6

19,19/51,7

2003/831

2242/953

0,593/0,505

0,366/0,842

2019

32,58/95,0

18,90/62,1

1868/846

1967/796

0,749/0,460

0,321/0,855

2020

35,80/94,8

16,79/53,1

dosud
nepublikováno

1704/644

dosud nepublikováno

Identifikace společných problémů a syntéza příkladů dobré praxe

Produkce hlavních sortimentů dříví
kulatina/vláknina/palivové dříví (mil. m3)
CZ

AT

2017

11,49/5,52/2,38

9,50/3,20/4,90

2018

14,43/6,42/3,85

10,40/3,60/5,20

2019

18,92/6,45/5,02

9,80/3,40/5,60

2020

20,68/8,36/6,72

8,70/2,90/5,30

Socioekonomický výzkum
v zemědělství, lesnictví,
horských oblastech a rozvoji regionů
Poskytování poradenských a doplňkových služeb zemědělcům a
vlastníkům lesů v oblasti řízení rizik.

SR109 „Kvalita života obyvatelstva pracujícího v zemědělství a lesnictví“
• Kvalita a úroveň života pracujících v zemědělství a lesnictví v
porovnání se zbytkem populace v Rakousku.
• Všechny analýzy vycházejí z indikátoru stanoveného pro „Monitoring
udržitelného rozvoje v Rakousku“ (MONE).
• Vyšší kvalita života „zemědělského a lesnického obyvatelstva“ je
indikována ve vztahu k sociální integraci (vysoká úroveň vykonávané
dobrovolnické práce) a výraznějšímu pocitu bezpečí v rezidenční
oblasti, který pravděpodobně zásadně souvisí i s životem na venkově.

Poradenská služba agrární komory

Les – konzultační a poradenské služby v okresech působnosti
zemědělské komory
Land&Forst - pro větší společnosti většinou právní poradenství a
advokacie
Sdružení vlastníků lesa prodej dřeva a společný nákup
Soukromé společnosti stavebních inženýrů, koncepce řízení a
tvorby lesnických map

https://noe.lko.at/startseite+2400+++1081

Lesnické dotace na
obnovu lesa

Standardní platba
(EUR)

smrk

1,70

jedle

3,10

ostatní jehličnany

2,50

listnáče

3,50

keře

5,50 – 6,40

Vzácné a chráněné
druhy

6,80

Drcení a mulčování

1400 / ha

Oplocování

6-15 / m

„Kůrovcová
kompenzace“

3500 / ha

% dotace kryjících
přímé náklady

60 – 80 podle
regionů a zařízení
LHP

Za rok 2018 a 2019
podle satelitního
snímkování

Strategie boje v kůrovcové kalamitě
PRIORITA A
„zásah právě včas“

PRIORITA B
„poraženi v boji“

INTENZIVNÍ
Přeměna lesa
Hospodářsky
důležité oblasti
Střední a vysoké
bonity

Ai
„ZPOMALIT A
PŘESTAVĚT“
Silné ale postupné
snižování podílu
smrku

Bi
„SMĚREM K
NOVÉMU“
Silná a rychlá
redukce smrku

EXTENZIVNÍ
Prostor pro
biologické procesy,
přirozená obnova,
sukcese

Ae
„KONZERVACE
SMRKU“
Udržení
maximálního podílu

Be
„CO NABÍZÍ
PŘÍRODA“
Nejnižší bonity

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství
podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor.
•příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství,
•příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů,
•příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
•příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu,
•úhrady nákladů podle lesního zákona,
•služby poskytované vlastníkům lesů,
•podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
•dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
•vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 a informace
pro přechodné období 2021–2022,
•vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
•vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Děkuji za pozornost
jitka.menhazova@mendelu.cz

