Zápis z 11. jednání PS k agrolesnictví
9. 3. 2022, 13:00 – 15:00 hod, online
Přítomni: Kuna, Sekáč, Dolejský, Dušek, Lojka, Weger, Kotrba, Houška, Martiník, Kostelníková, Chaloupka,
Kerdová, Borský, Nekolný, Staněk, Křížková, Typoltová, Čapková, Haluzová, Čámská, Jungr, Svobodová, Mráz,
Urbič
Pracovní skupina byla vedena Pavlem Sekáčem, náměstkem pro řízení Sekce pro fondy EU, který v úvodu
zdůraznil, že pro reálné spuštění intervence v roce 2023 je potřeba respektovat aktuální nastavení, které
vyplynulo z již uskutečněných užších pracovních skupin k této intervenci. Uvedl, že případná změna
v nastavení intervence, může být realizována prostřednictvím modifikací programového dokumentu či novel
nařízení vlády, kterým bude intervence implementována. Toto podpořil i Vladimír Dolejský, náměstek pro
řízení sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, který jednoznačně doporučil spuštění
intervence a následné případné úpravy před odkladem. Zároveň informoval o úzké spolupráci obou rezortů.
Prezentace Davida Kuny, ředitele odb. environmentálních podpor PRV, zahrnovala:
- aktuální vývoj nastavení intervence Založení agrolesnického systému a Péče o založený agrolesnický
systém, které budou implementovány jedním nařízením vlády. Účastníci byli informováni o nutnosti
stanovisek OOP pro agrolesnické systémy na kultuře T v EVL a ptačích oblastech (mimo OOP pro
dřeviny ze seznamu pro tuto intervenci).
- byly vysvětleny reakce MZe k zaslaným připomínkám ČSAL
- uvedeny aktuální technické parametry silvoorebného agrolesnického systému a definice výsadby
ve skupině, ke kterým se v rámci jednání PS postupně dospělo.
Diskuse:
1) Kultura agrolesnictví: již v úvodu vysvětleny legislativní překážky (Ing. Typoltová, vedoucí odd.
registrů), definice ve čl. 4, nařízení EP a Rady (EU) 2021/ 2115, kde je v odst. 3 definována zemědělská
plocha, není počítáno s jinou kulturou než orná půda, TTP a trvalými kulturami (např. RRD)
2) Dřeviny:
- Parametry vysazovaných ovocných dřevin a lesních druhů (+certifikace, potvrzení o původy)
- nutnost respektování podmínek stanoviště – potřeba metodik a poradenství
- doplnění pásů dřevin o keře, které mohou přispět k podpoře biodiverzity – nutno přesně
definovat druhy, které budou zemědělci moci vysadit
- zahrnutí stávajících dřevin do ALS – jednotlivé dřeviny by měly být vyznačeny jako KP
3) Úprava parametrů pro „ochranné pásy dřevin“ – návrh na rozšíření na 6 m, podloženo aktuálním
výzkumem (dr. Weger).
4) Zahrnutí stávajících ALS, jejichž založení bylo financováno z jiných zdrojů do intervence na péči
Závěr:
1) Dřeviny pro výsadbu – doporučeno definovat výškou, k dalším konzultacím budou osloveni zástupci
OUCR a SLŠ, doplňkové dřeviny, raději
2) Možnost úpravy parametrů šíře pásů – 6 m, úprava parametrů, pokud má své opodstatnění, je možné
vydiskutovat zejména s ohledem na rozvržení pásů na jednom ha
3) Zahrnutí stávajících agrolesnických systémů – téma bude potřeba dále diskutovat i na úrovni EU, zda
je vůbec možné řešit případnou následnou péči u takto založených ALS
- založený agrolesnický systém z dotace EU určitým způsobem garantuje trvalost systému, dotace
je navržena pro agrolesnický systém, který je založen podle navržených podmínek a následně je
podpořena péče o něj.
- pokud by byl založen někým jiným, je třeba řešit i otázku kontrolovatelnosti parametrů takového
systému, splnění podmínek OOP, atd.
- bude diskutováno možné založení ALS metodou LEADER

4) Zahrnutí „ochranných pásů dřevin“ do neprodukčních ploch – toto je dále diskutováno na úrovni EU
i národní úrovni
5) Uplatnění RRD – není uzavřena možnost dále diskutovat např. ve spolupráci s MŽP, z jednání s EK
prozatím vyplývá, že ALS jsou na orné půdě nebo TTP, zatímco RRD jsou vnímány jako trvalá kultura.

Zapsala: Lenka Svobodová
Schválil: ŘO Ing. David Kuna

