
Agrolesnictví - deklarace 
 
                    
Agrolesnictví bylo vědecky i prakticky ověřeno na celosvětové úrovni jako udržitelná forma 
hospodaření v kulturní krajině s příznivými produkčními a mimoprodukčními funkcemi. 
 
Pro jejich rozvoj v ČR je zásadní: 

1. Revize legislativních omezení pro přítomnost dřevin určených pro produkci v kombinovaných 
managementech hospodaření na zemědělské půdě a odstranění kritérií penalizačního 
charakteru. 

2. Připravit nástroje k možné podpoře agrolesnictví v budoucí SZP v návaznosti na evropskou 
legislativu. 

3. Vydefinování a zavedení druhu zemědělské kultury Agrolesnický systém (ALS) v centrální 
evidenci půdy LPIS tak, aby mohl být součástí zemědělského hospodaření v krajině. 

4. Sladit Národní akční plán pro adaptaci na klimatickou změnu a implementační karty 
Strategického rámce 2030 tak, aby ALS byly v implementační části obsaženy jako 
podporovaný způsob hospodaření. 

5. Ověřit ve výzkumu hlavní typy ALS v přírodních podmínkách ČR. 
 

Vzhledem k naléhavosti problémů a stavu krajiny ČR a jako výstup ze semináře konaného 
10. května 2018 na půdě poslanecké sněmovny, apelují níže podepsaní účastníci semináře 
tímto na vládu ČR, aby se bez odkladu zabývala výše uvedenými doporučeními. 
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- Ing. Jakub Houška, Ph.D. (vedoucí Odboru krajinné ekologie, VÚKOZ, v.v.i.) 
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