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Agrolesnický rodinný systém Jelen z Misek 



Jak začít s agrolesnictvím? 



Koncept rajské zahrady, a nebo… 

Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights, oil on oak panels, 220 cm × 389 cm 
(87 in × 153 in), Museo del Prado, Madrid 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch
https://en.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://en.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://en.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado


… i „parkového“ chovu zvěře, kde zvěř 
udržuje krajinu a člověk v ní „loupí“ 



… a nejsnadněji se loupí ze svého 

a vychovává na svém. 
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Příklad rodinné farmy využívající agrolesnictví k chovu zvířat, produkci 
ovoce,  zeleniny , bylin, palivového dřeva ….a k udržitelnému způsobu 
života v krajině 

Koeficient  ekologické stability  0,15 

Zemědělská činnost už před cca 7 tis. l 

Devastace okolí Kutné Hory od cca 15 st. 

3.5 ha 



Krajina okraje Polabí s minimem prvků ekologické stability 

1.10.2020 7 Snaha o maximální zornění 



…  která je náchylná k erozi. 
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Proč stromy na pastvinách? 
Zdroj krmiva včetně podzimního opadu listí 
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krmivo pro zvěř a následně palivové dřevo   



Třešňobraní 



Palivové dřevo z prořezu dřevin 
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Zvýšení produkce biomasy a diverzity potravních zdrojů pro zvířata Údržba habrového živého plotu 
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Co na snímku chybí? Foto 5. prosinec 2018  

Listí sežráno před 
nástupem zimy  



 

1.10.2020 17 Ochrana dřevin 
Zastínění, teplota a 
vlhkost 

(Lawson, 2018) 

  Mikroklima a 
welfare zvířat  



Ochrana pastviny před letním úsuškem- kvalita 

• xxx 

© P. Horák 
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Chov drůbeže- prostředí jako enrichment 



Začátek chovu včel- když už přilétly 

 



Pěstování zeleniny 



Levandule, byliny a drobné ovoce 
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výšky 2-2,5 m  
(jelen evropský, 
lama) 



Ochrana proti okusu 
- kari síť (10x10 cm, drát 4 mm) ukotvená k zemi 
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Malá a ruční mechanizace k údržbě 
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Biodiverzita –  kolonie včelek samotářek v 
třešňovém sadu díky chovu zvířat 
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… se meziročně stále rozšiřuje 

duben 2019 
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Únor 2019  
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květen 2019 
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červen 2020 
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Klimatická změna a uhlík 

Mluvil jsem k někomu o 
klimatické změně a odpověděli 

mi:  
„Dříve nebo později někdo 

vynalezne přístroj který zachytí z 
atmosféry uhlík efektivním 

způsobem“. 

Odpověděl jsem jim,  
že netřeba, že už existuje  

a jmenuje se:  
„Strom“. 
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Budoucnost či nutnost agrolesnictví? 

… musí mít vždy ekonomickou racionalitu a vizi! 



Agrolesnicví 
místo kde se všem spolu dobře žije… 
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Děkuji za pozornost! 
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r … a kde k radosti je blízko. 

 

Selfíčko Honzy H. z každoroční trachtace (2017) 



Děkuji za pozornost! 
 

 maugli46@volny.cz 
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Tel. 739003931 
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