
Rozvoj agrolesnictví
střípky ze sociologického výzkumu

Mgr. Lukáš Kala, Ph.D. 
Oddělení vegetační ekologie, Botanický ústav AV ČR



Charakteristika výzkumu 

Kvalitativní výzkum

• 10 seminářů, 2 kraje, téměř 200 
účastníků

• Spolupráce s MAS

• Focus groups + kvalitativní 
rozhovory

• Převaha drobných zemědělců do 
50ha

• 2 obhájené DP 

• Cíle výzkumu

Kvantitatitvní výzkum

• Návaznost na kvalitativní zjištění

• Reprezentativita

• Off-line i on-line sběr dotazníků
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„Zvýšení zemědělské produktivity díky ALS by muselo být 
zcela zřejmé, než bych se do toho vrhnul.“



OČEKÁVÁNÍ: ALS očima farmářů 

• Nízká ekonomická očekávání X 
převažují estetická očekávání a 
estetické až ontologické motivy 
(aby po člověku něco zbylo, aby to 
tam bylo hezčí…)

• Zlepšení mikroklimatu, ale na úkor 
výnosů

• Konzervativní přístup k dřevinám v 
krajině 

• Silvopastorální ALS jsou 
vyzdvihovány oproti silvoorebným

19.12.2019 4

„My (zemědělci) máme vůči společnosti plnit nějaké funkce, o které ovšem nestojíme a 
které nám přináší větší náklady.“ 



Obavy ze zavádění ALS 
Stereotypy:

• Stromy berou vodu (dřeviny nepřítelem zemědělce – kompetice)

• Znehodnocení půdy (aleopatie, vyčerpání živin, kořeny)

• Hospodaření s dřevinami je obtížné (+ identita)

Obavy:

• Rozdílné dozrávání plodin

• Zvířata a dřeviny (nedůvěra)

• Složitý systém dotací a byrokracie

• Průmyslové zemědělství a ALS

• Úlet postřiků (glyfosfát) 

• Nekompatibilita s moderní technikou
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„Byl bych rád, kdyby sadba např. ovocných stromořadí na TTP či orné půdě byla možná bez 
jakékoliv byrokracie i dotací. Mohla by se provádět ve svobodě, vždyť strom není stavba, či 
skládka nebo něco podobného. Dá se rychle odstranit a umožní návrat k původnímu stavu.“



Bariéry ve výsadbě dřevin a zavádění ALS

 Nedostatek ekosystémových 
znalostí

 Úbytek pracovníků v zemědělství

 Nedostatečné institucionální 
zázemí

 Právní bariéry (daně, dotace, 
LPIS, vynětí ze ZPF)

 Převaha hospodaření na 
pronajaté půdě

 Klimatická změna (sucho)
„Agrolesnictví bych založil až po dokončení komplexní pozemkové úpravy. Do té doby 
je to našem katastru neuskutečnitelné, vzhledem k tomu, že až 70% vlastních pozemků 
máme v "náhradním užívání".“



Střípky z dotazníkového šetření

• 20% využívá dřeviny ekonomicky (29% k vedlejší činnosti)

• 67% souhlasí s tím, že dřeviny chrání půdu proti nepříznivým 
vlivům počasí

• 83% souhlasí s tím, že dřeviny jsou krásné a utváří estetickou 
stránku krajiny

• 81% by na vlastním pozemku ALS založilo (26 % na pronajaté)

• Očekávají snížení vlivu eroze (83%), zlepšení mikroklimatu (87%) a 
obávají se zvýšené pracovní náročnosti (70%) a byrokracie (79%)



Děkuji za pozornost

A vyplňte prosím dotazník na 
http://agrolesnidotaznik.jdem.cz/

http://agrolesnidotaznik.jdem.cz/

