
  

  

  

 

VÚKOZ Průhonice 

Konference/workshop na téma  

Agrolesnictví  
šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny 

Klub C se nachází ve 

výukovém pavilonu T 

(Fakulta Tropického 

Zemědělství), boční 

vchod 

Parkoviště 

Výstupní zastávka bus č. 107 

Konference/workshop je akce organizovaná v rámci projektu TAČR ÉTA (TL01000298). Hlavním 

cílem konference je seznámit veřejnost s Agrolesnickými systémy, jejich potenciálem a možnou 

aplikací v rámci zemědělské politiky ČR.  Během odpoledních workshopů se účastníci budou moci 

vyjádřit k tématu, sdílet svoje zkušenosti a poskytnout cenné návrhy a rady pro budoucnost 

agrolesnictví v ČR. 

Kdy:  pátek 7. 12. 2018, od 8:30 do 17:00 

Kde:  Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) 

   Klub C  

   Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol 

 

  

ČZU Plán areálu Praha-Suchdol 

 



 

  

  

Program konference/workshopu:  

Agrolesnictví  

šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny  

8:30 Registrace účastníků 

Zahájení  

9:00 Petr Sklenička 
Rektor České zemědělské univerzity v Praze 

Petr Dušek 
Ministerstvo zemědělství 

  

Iveta Macurová 
Jihomoravský kraj 

Josef Stehlík 
Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR 

Bohdan Lojka 
Předseda Českého spolku pro agrolesnictví, Vedoucí katedry tropických plodin a agrolesnictví FTZ, 
ČZU 

Přednášky 

9:30 Agrolesnictví (ALS) – novinka nebo návrat k tradicím? 
Současný stav ALS v ČR a Evropě  

Bohdan Lojka, ČZU 

9:50 Historie a současnost stromů na zemědělské půdě  Jana Krčmářová, EÚ AV                           

10:20 Ekologické aspekty pěstování dřevin na zemědělské půdě  
ochrana půdy a vody 

Jakub Houška, VÚKOZ 

10:30 Přestávka – občerstvení    

11:00 Současný stav a možnosti rozšiřování ALS systému v 
zemědělské krajině na jižní Moravě (příkladová studie k.ú. 
Hrušky) 

Aneta Blažejová, MENDELU 
 

11:20 Silvopastorální agrolesnictví 
stromy a chov hospodářských zvířat 

Radim Kotrba, VÚŽV, ČZU  

11:40 Pěstování rychle rostoucích dřevin v agrolesnictví Jan Weger, VÚKOZ 

12:00 Právní a administrativní východiska pěstování dřevin na 
zemědělských pozemcích  

Jana Jobbiková, VÚKOZ Helena 
Doležalová, ASZ 

12:30 Zkušenosti s ALS z praxe:   

  Jaroslav Jankovič - Borievkové pasienky - tradičné agrolesnícke systémy na Slovensku 

  Daniel Pitek - soukromý zemědělec   

  Jiří Michalisko - soukromý zemědělec   

13:00 Přestávka – občerstvení    

Workshopy 

14:00 Agrolesnictví na orné půdě Jakub Houška, Jan Weger 

  Socio-ekonomické funkce ALS a legislativní aspekty Lukáš Kala, Kamila Vávrová, Jana 
Jobbiková, Helena Doležalová 

  Agrolesnictví a chov hospodářských zvířat Radim Kotrba 

  Tradičních ALS s vysokou přírodní a kulturní hodnotou   Jana Krčmářová 

15:30 Přestávka – občerstvení    

15:30 Prezentace výsledků pracovních skupin s návrhy na 
implementaci do legislativy, praxe i výzkumného ověřování 

  

  Diskuze   

17:00 Zakončení    

 



 

 

Jak se k nám dostanete 

Autem: Z Dejvic ulicí Jugoslávských partyzánů směr Roztoky (Podbabskou a Roztockou ulicí podél 

řeky) stále po hlavní silnici směr Suchdol po ulici Kamýcká. Poté zabočit na ulici Internacionální. 

Parkování bude dispozici na centrálním parkovišti P1 přímo v areálu ČZU (viz plánek na první 

stránce). Při vjezdu do areálu se musí projekt skrz závory, stačí zazvonit a říct, že jedete na 

konferenci – pustí Vás dovnitř. 

MHD: Ze stanice Dejvická autobusem 107 nebo 147 na stanici Zemědělská univerzita. Jízda trvá 

cca 8-10 min. 

 

Stravování 

Během konference/workshopu bude účastníkům konference poskytnuto zdarma občerstvení 

(bagety, sladké pečivo, káva, čaj, apod.) 

Na oběd bude možné zajít do: Menzy ČZU, Restaurace Na Farmě, či mimo areál ČZU.   

 

Kontaktní údaje  

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat na: 

tel: +420 22438 3418, +420 604 949 500 

email: chladova@ftz.czu.cz 

 

Organizátoři konference/workshopu: 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 
Mendelova univerzita v Brně 
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
Asociace soukromého zemědělství České republiky 

 

Finanční podpora:  Projekt TAČR ÉTA (TL01000298); Agrolesnictví - šance pro regionální 

rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny 
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