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Czech Agroforestry Society 

 
Program agrolesnické exkurzní cesty ČSAL do Francie 2017 

(Výzkumné plochy Restinclière, Montpellier, farmářské agrolesnické objekty projekt Agr’eau, 
Toulouse) 

 
Studijní cesta organizovaná Českým spolkem pro agrolesnictví je zaměřena jednak na výzkumné 
plochy v agrolesnických systémech (panství Restinclière poblíž Toulouse, zde nás provede nestor 
francouzského agrolesnictví a dlouhodobý předák EURAF Christian Dupraz, INRA France) a také 
na ukázky zemědělské praxe s agrolesnickými prvky u soukromých farmářů (průvodci Aubin 
Lafon, Fabien Balaguer, AFAF – Association Française d’Agroforesterie, projekt Agr’eau). 
Exkurze bude tedy obsahovat jak „výzkumnické prvky“, tak objekty „osvědčené praxe“. Odborný 
překlad z angličtiny a francouzštiny bude zajištěn. 

Jedná se o 3 plné dny odborného programu (+kulturní cíle, příp. odpočinek). Cesta tam a cesta zpět 
je plánována vždy po jednom dnu (Praha-Montpellier ca 14h, Toulouse-Praha ca 16h).  

 

Program 
Pondělí 8.5.2017 
7:00 odjezd z Prahy, směr Francie; přibližná trasa Plzeň – Rozvadov – Nürnberg – Heidelberg – 
Karlsruhe – Baden-Baden – Mulhouse – Dijon – Lyon – Orange – Nîme – Montpellier. Cesta trvá 
ca 14 hodin, je nutno počítat s přestávkami.  Přibližný příjezd ca 21h, následuje ubytování v hotelu 
Kyriad (ve dvoulůžkových pokojích se snídaní). 
 

Úterý 9.5.2017 
8:00 : odjezd od hotelu 
8:30: příjezd do Restinclières – agrolesnický statek (ca 400 ha) 
8:45: obecný úvod a představení majetku Restinclières (Christian Dupraz) 
9:00-11:00 :  agrolesnický systém s obilninami a and ořešákem. 

produkce dřevin a zemědělských plodin 
  agrolesnictví a ukládání uhlíku 
  cykly živin v agrolesnictví 
  kořenové systémy a kořenová fenologie dřevin užívaných v agrolesnictví 
11:00-13:00 : několik zastávek v rozličných agrolesnických systémech (s jasanem, jeřábem, 
břestovcem, třešní), vinice v agrolesnických systémech (vliv různých dřevin a kultivarů vinné révy 
na produktivitu vinice) 
13:00-14:00: piknikový oběd v blízkosti zámečku Restninclière 
14:00-15:00:  přejezd na farmu Vézénobres v blízkosti Alès 
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15:00-17:30 : Farma “Terres de Roumassouze”, Vézénobres: 
představení agrolesnické farmy jejími majiteli (Denis a Virginie Flores) 
Farmové testování společenstev zelenina/dřeviny: mikroklima, produktivita a 
biodiverzita. 
Zpět k historickému hospodaření: zemědělské plodiny/topolové systémy a měření 
LER 

17h30-19h00 : zpáteční cesta do Montpellier volná večeře ve městě. 
 
Středa 10.5.2017 
8:00 : odjezd od hotelu 
9:00 : příjezd na farmu Perdiguier (Maraussan, v blízkosti Béziers) 
9:00-11:00 :  komerční „silvo-arable“ agroforestry (farmář : Jerome Ferraci ) 

Ochutnávka vína na zámku Perdiguier 
11:00-12h00 : přejezd do Carcassonne, 
12h00-14h00 : návštěva citadely Carcassonne a oběd 
14h00-15h00 : přejezd na farmu LaLosse (farmář: Gert De Ridder) 
15h00-17h00 : silvopastorální systémy: ovce a dřeviny 
17h00-19h00 : přejezd do Toulouse, ubytování v hotelu Adagio-Jolimont, dvoulůžkové pokoje se 

snídaní. 
 

Čtvrtek 11.5.2017 
9:30 : odjezd od vlakové stanice Toulouse Matabiau (vlastním autobusem, odjezd od hotelu bude 

upřesněn) 
 
10:00 - 10:45 : zastávka 1 (45 min): L’Isle Jourdain – rodinná farma Bérard  

smíšené systémy zemědělských plodin/chovu skotu  
2 agrolesnické plochy vysazené v roce 2010 (alley cropping + „živé ploty“) 
- 1.8 ha zemědělské plodiny 
- 8.5 ha pastviny 

 
11:00 - 11:15 : zastávka 2 (15 min): Auradé – bývalá farma na produkci hedvábí. 

200 let staré morušové pollardy. Dnes součást silvopastorálního systému. 
 
12:00 - 13:00 : zastávka 3 (1h00): Montadet – farma Jean & Cyril Hamot 

Orná půda na přechodu k agro-ekologickému zemědělství/agrolesnictví 
Limitovaná orba a/nebo přímá síje do živého mulče. 
Plodiny: pšenice, kukuřice, sójové boby, slunečnice, ovce + canola na osivo. 
Meziplodiny: fava boby (koňský bob – zimní kryt) + zkušebně hrachor setý 
(Lathyrus sativus) a (krmný) čirok (letní kryt). 

 
13:15 – 15:30 zastávka 4 + Agroforestry bufet (2h30): farma Jack & Kevin De Lozzo 

smíšená plodinová/dobytková farma 
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certifikovaný organický alley cropping + ploty sázené pravidelně od roku 2008 
minimální orba (3-5 cm hloubka) 
Plodiny: pšenice, zimní a jarní ječmen, oves, čirok 
Meziplodiny: fava boboy (koňský bob), vojtěška, (štírovník (Lotus spp.), vičenec 
(Onobrychis spp.) 
Stáda masných plemen skotu (Limousine, krmené především trávou) + vedlejší 
produkt obiloviny pěstované na farmě. 

 
15:45 - 16:15 zastávka 5 (30 min): Samatan – farma Francis Villemur 

drůbeží farma 
Několik volných ploch („free range plots“) založených v roce 2010. 

 
17:30 : zpáteční cesta do Toulouse. 
 
Pátek 12.5.2017 

Po snídani v hotelu odjezd do Prahy, stejnou trasou jako jsme přijeli. V případě zájmu zastávky 
turistického/kulturního rázu, příp. koupání ve Středozemním moři u Montpellier. Předpokládaný 
návrat do Prahy v pátek okolo 22. hodiny. 
 
 

Předpokládané náklady na osobu 
Cesta – pronajatý autobus: 3500,-Kč; počítáme s ne zcela úplným obsazením z důvodu většího 
komfortu. 
Ubytování: 

- noc na osobu v Montpellier (Hotel Kyriad Centre-Antigone) 38.5 € (ca 1.078,-Kč) 
včetně snídaně, počítáme 2 noci. 

- noc na osob v Toulouse (Hotel Adagio-Jolimont) 41.7 € (ca 1.168,-Kč) včetně snídaně, 
počítáme 2 noci. 

Stravování: 
- snídaně v ceně hotelů. 
- obědy organizované (kalkulace 40€ za oběd), počítáme se třemi obědy. 

Dohromady:  
 11.600,-Kč, z toho přibližně 8000,-Kč cesta a ubytování (se snídaní). 
Částka nezahrnuje cestovní pojištění, které si každý zařizuje sám. 
 

Přihlášky 

Exkurze je určená především českým farmářům a soukromým zemědělcům, je však otevřená i 
ostatním zájemcům z řad akademických a výzkumných organizací, státní zprávy, 
environmentálních/občanských společností (spolků) atd. 
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Abychom mohli vše na 100 % potvrdit a objednat závazně autobus a ubytování, prosíme o zaslání 
přihlášky na přiloženém formuláři nejpozději do 31.3.2017. Za potvrzenou přihlášku považujeme 
úhradu ceny zájezdu. Až bude uhrazeno 38 přihlášek, další platby budou považovány za platby 
náhradníků, se kterými budeme v kontaktu.  

Stornopoplatky: Při odhlášení do 31. 3. 50%, při odhlášení po tomto termínu 100 %. V případě vážných 
důvodů individuálně, příp. výměnnou „kus za kus“ s jinou osobou. 

 
Pokyny pro platbu  

Na transparentní účet ČSAL (č.ú. 2700634767/2010) s variabilním symbolem (VS) = 08052017; do 
zprávy pro příjemce „PŘÍJMENÍ“ pro jednoznačnou identifikaci. Pro zájemce, kterým bude cenu 
zájezdu hradit organizace, bude vystavena faktura s patřičnými náležitostmi. 

 

Pro příp. dotazy nás lze kontaktovat emailem: houskaj@af.czu.cz, nebo telefonicky: +420 723 551 514. 
 
 
 
V Praze, dne 6.3.2017      Za organizační výbor 
        Jakub Houška 
        Lenka Ehrenbergerová 
        Bohdan Lojka 


