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Agrolesnictví bylo velmi rozšířené po celé Evropě- na našem území se na stromy 
na ZP v evidenci ‚zapomnělo‘ po pol. 19 st. (Lawson, 2018)

Kulturní zemědělská poušť (průmyslový způsob hospodaření a jeho 

dopad na krajinu)

Kyjovsko, 14.8. 2018 

15.12.2020

Kulturní krajina Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov
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… podzimní bouřka 23.9. 2018 s erozní událostí

… letní bouřka 14.6.2020 masivní odtok vody
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Pozitiva 
agrolesnictví

Produkční a ekonomické 
Diverzita produktů při uchování nebo 
zvýšení celkové produkce 

Multifunkční zemědělství a rozložení 
rizik hospodaření

Environmentální – ekosystémové 
služby

Ochrana proti erozi

Udržení a zlepšení půdní úrodnosti

Udržení vody v krajině

Udržení  biodiverzitu

Změna mikroklimatu – adaptace na 
klimatické změny

Významná a dlouhodobá vazba uhlíku 
– mitigace klimatických změn

Dlouhodobá návratnost investic

Konkurence stromů – živiny, světlo, 
voda

Vyšší pracovní náročnost

Ztížená mechanizace

Náročnější management 

Nedostatek informací pro zemědělce

Vlastnické poměry na zemědělské 
půdě

Neexistující legislativa 

Negativa 
agrolesnictví



Český spolek pro 
agrolesnictví (ČSAL)

Vznik v roce 2014 - předseda

Národní organizace EURAF

V současnosti 40 členů

Podpora a propagace ALS v ČR

Osvěta 

Legislativní vymezení agrolesnictví

Vzdělávání a poradenství

Spolupráce s ASZ

www.agrolesnictvi.cz

http://www.agrolesnictvi.cz/




Výzkumný projekt: Agrolesnictví –
šance pro regionální rozvoj a 
udržitelnost venkovské krajiny 

Lojka B a kol. 2020. Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě. Certifikovaná metodika. ČZU Praze, 72 pp, ISBN 978-80-213-3061-0Publikace

Projekt financovaný v programu TAČRéta na roky 2018 – 2020
Koordinace ČZU v Praze, 6 partnerů z ČR (ČZU, VÚKOZ, 
MENDELU, AV, ASZ, SčK, JmK )

Rozpočet 13 416 000,-Kč

Výstupy projektu
Vědecké články
Výzkumná zpráva
Certifikovaná metodika – zavádění ALS v ČR
Didaktická příručky – Když se řekne agrolesnictví

Cíl projektu
Posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění ALS na území 
ČR s primárním zaměřením na socioekonomický, legislativní a 
environmentální kontext.
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Publikace Martiník A a kol. 2020. Když se řekne agrolesnictví, Didaktická pomůcka – stručně a přehledně o agrolesnictví, MENDELU, 65 pp.









Děkuji za pozornost


