Agrolesnický zpravodaj
Českého spolku pro agrolesnictví
Milí členové našeho spolku,
Nějaký čas nám trvalo vydání dalšího agrolesnického zpravodaje, ale nakupily se nám další
informace o agrolesnictví, se kterými bychom se s vámi chtěli znovu podělit. Jsem moc rád, že počet
členů spolku dosahuje téměř k šedesátce, tím jsme se zařadili k jednomu z nejpočetnějších
agrolesnických spolků v Evropě a já pevně věřím že i k nejaktivnějším. Je už snad téměř jisté, že se v
příštím roce, se startem nového programového období SZP, rozběhne opatření na podporu
agrolesnictví. Musím ale přiznat, že s konečným výsledkem nejsme moc spokojeni. Podmínky jsou
velmi striktní, ale zejména finanční alokace na pouhých 900 ha v rámci celé ČR nás zklamala.
Zároveň však doufáme, že je to jen začátek a my se budeme snažit vyjednat lepší podmínky i vyšší
alokaci. O tomto opatření, ale i dalších zprávách, se dočtete ve zpravodaji. Přeji vám všem příjemné
léto.
Bohdan Lojka, předseda spolku

EVROPSKÁ AGROLESNICKÁ KONFERENCE NA
SARDÍNII
Letošní konference EURAF (6th European
Agroforestry Conference) o agrolesnických
formách zemědělského hospodaření v Evropě
se zúčastnilo více než 250 účastníků ze 30
zemí. Členové ČSAL (z institucí: VÚKOZ, ČZU a
MENDELU) se na konferenci prezentovali
formou posterů a tzv. rozšířených abstraktů ve
sborníku. Všechny video postery najdete
online na: https://m.euraf2022.it/poster-area.
V brzké době očekáváme také zpřístupnění
online záznamů jednotlivých přednášek. V
rámci konference proběhla i valná hromada
EURAF (Evropská agrolesnická federace), na
které byl předseda našeho spolku, Bohdan
Lojka, zvolen do jejího předsednictva.

EVROPSKÁ AGROLESNICKÁ KONFERENCE V
ČR?!
Český spolek pro agrolesnictví se přihlásil k
organizaci
7.
Evropské
agrolesnické
konference v roce 2024. Pro konání akce bylo
zvoleno Brno, přičemž exkurze se budou konat
v ČR a přilehlých státech. Pokud máte zájem

nám pomoci s organizací, případně nabídnout
svoje agrolesnické plochy pro exkurze, tak se
nám určitě ozvěte!
NORSKÉ FONDY
Bohužel, náš návrh projektu na založení sítě
experimentálních
a
demonstračních
agrolesnických porostů v ČR, podaný na
podporu v rámci Norských Fondů, nebyl
nakonec podpořen. Pokud ale trvá zájem těch
z vás, kteří v návrhu projektu byli zapojeni, na
založení ALS, doufáme, že se i s podporou
našeho spolku, zapojíte do nového opatření
na podporu ALS v příštím roce (viz níže).
AKIS – PODPORA VÝZKUMU, INOVACÍ A
PŘENOS ZNALOSTÍ DO PRAXE
Program je zaměřen na podporu poradenství v
zemědělství a ČSAL by se, po jeho zahájení v
roce 2023, do něj chtěl zapojit. Budeme rádi,
když se nám ozvou lidé, kteří by se chtěli stát
poradci pro agrolesnictví (např. pro zakládání a
návrh projektů v rámci opatření PRV SZP
MZe), abychom mohli vytvořit síť poradců
sdružených pod naším spolkem.
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POLNÍ DNY ŽABČICE
Na členskou schůzi spolku 13.10. 2022 v
Žabčicích naváže polní den s exkurzí na
silvoorebnou plochu MENDELU. Pozvánku na
tuto akci s podrobnějšími informacemi
budeme brzy šířit mezi naše členy.
AGROLESNICKÉ PROJEKTY V EVROPSKÉM
PROGRAMU HORIZON
Hned dvě výzkumné instituce, jejichž
odborníci jsou členy ČSAL, získali s evropskými
partnery grant ve výzvě HORIZON-CL6-2021CLIMATE-01-08: Agroforestry to meet climate,
biodiversity and farming sustainability goals s
titulem: DIGItal Tools to support AgroForestry
meet climate, biodiversity and farming
sustainability goals: linking field and cloud.
Projekt si klade za cíl vytvořit digitální nástroje
pro farmáře, státní správu, politickou
reprezentaci a další steakholdery, pro účinnou
implementaci a podporu agrolesnických
systémů. Jinými slovy zajistit, aby byl správný
strom zasazen na správném místě a pěstován
správným způsobem za účelem zmírňování
změny klimatu a adaptace v zemědělství a
zajištění
udržitelného
hospodaření
s
přírodními zdroji. Zároveň se nám podařilo
přesvědčit partnery o zřízení jedné ze šesti
„living labs“ právě v České republice. To je
určitě velká příležitost pokračovat v naší
započaté činnosti a propojovat do účinné
spolupráce různé steakholdery: MŽP, MZe,
krajské samosprávy a státní správy a
především farmáře. Právě v living lab by se
měli prakticky otestovat nástroje vytvořené v
průběhu projektu.
LITERATURA O AGROLESNICTVÍ
Rádi bychom Vám připomněli, že na stránkách
spolku naleznete volně ke stažení dvě
brožurky zaměřené jak
obecně na

Pokud máte dotazy, připomínky nebo nové
nápady pro náš spolek, kontaktujte nás na
emailu: info@agrolesnictví.cz

agrolesnictví: Když se řekne agrolesnictví:
didaktická pomůcka – stručně a přehledně o
agrolesnictví
(https://agrolesnictvi.cz/wpcontent/uploads/2021/01/agrolesnictvi02_AK_FINAL_web.pdf), tak na metodiku
výsadeb: Zavádění agrolesnických systémů na
zemědělské půdě:
(https://agrolesnictvi.cz/certifikovanametodika-zavadeni-agrolesnickych-systemuna-zemedelske-pude/)
INTERNATIONAL UNION FOR AGROFORESTRY
(IUAF)
IUAF bude mít valnou hromadu (General
Assembly - GA) na World Congress on
Agroforestry 2022 v Quebecu
a to
18.července. Českým trustee „ex-officio“ je
Jakub Houška. Na GA se bude volit nové
vedení (Board of trustees) o 9 členech. Každý
člen IUAF může nominovat 2 kandidáty a
podpořit 2 již existující nominace. Nominant
se stává kandidátem se třemi nominacemi,
přičemž každá musí být z jiného státu. Členem
IUAF může být fyzická nebo právnická osoba
po vyplnění přihlášky (https://iuaf.org/joiniuaf-now/) a zaplacení členských poplatků.
Připomínáme, že IUAF má sídlo v Praze na
České zemědělské univerzitě. Lesy ČR jsou
také jedním z osmi Gold partner WCA
(https://agroforestry2022.org/en/partners).
SCHŮZE RADY
Rada spolku se schází pravidelně online a to
vždy jednou za měsíc. Příští schůze rady spolku
však proběhne až po prázdninách a to 1.9.
2022. Členové spolku se mohou schůze také
účastnit – pokud máte zájem si poslechnout
co se na schůzi probírá, případně se do schůze
i aktivně zapojit, napište nám email:
info@agrolesnictví.cz a my Vám zašleme
podrobnosti k přihlášení.

Členská schůze ČSAL!
- čtvrtek 13. října v 9:30
- Žabčice Lidový dům, kopeček 4,
664 63
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DOTAČNÍ TITUL AGROLESNICTVÍ
Pracovní skupina při MZe, zahrnující odborníky
z různých erudovaných institucí a také
nevládní organizace, vytvořila technické
parametry pro dotační titul agrolesnictví. ČSAL
s řadou z nich nejsou plně spokojeni, rádi
bychom ledacos měli nastaveno tak, aby
parametrizace lépe reflektovala velmi
variabilní podmínky české zemědělské krajiny
a také rozličné potřeby farmářů a titul byl tak
pro ně atraktivnější. Velká výtka patří alokaci,
která představuje podporu pro 900 ha na 5 let,
tj. 180 ha na jeden rok. Pro představu –
sousední Slovensko s téměř poloviční
výměrou ZPF má alokaci 1350 ha. Považujeme
za chybu při všech politických proklamacích o
Green Deal apod., bezprecedentně redukovat
tuto alokaci na naprosté minimum, místo
správné propagace tohoto perspektivního
způsobu managementu. Dle našeho názoru
má právě MZe ukazovat farmářům směr,
kterým se mají vydat. Máme také obavu, že
minimální alokace může být příčinnou malého
zájmu pro nejistotu finančního krytí. Farmář si
přece nezaplatí projekt na agrolesnické
výsadby bez toho, aby měl solidní
pravděpodobnost, že se na něj v rámci titulu
dostane. Podrobnější informace lze dostat na
našich stránkách:

https://agrolesnictvi.cz/dotacni-titul-als/
I tak věříme, že se opatření v příštím roce
úspěšně rozběhne a naším cílem je ukázat, že
mezi českými zemědělci je velký zájem o
založení agrolesnických ploch, a že
plánovanou alokaci se nám podaří naplnit
během prvního roku či dvou. Pak budeme mít
silný argument pro jednání s MZe aby alokaci
významně navýšili. Také věříme, že první rok či
dva ukáže některé nedostatky v nastavení
opatření a ty budeme moci vyladit.
Dobrou zprávou je to, že opatření je pro
zemědělce nárokové, tj. pokud splní všechny
podmínky, tak mu musí být podpora
vyplacena a nejde tedy o princip „kdo dříve
přijde, ten dřív mele“. Zájemce musí zejména
předložit agrolesnický projekt na založení a
údržbu o jehož detailech ještě jednáme. ČSAL
by rád i podle svých možností zájemcům
pomohl s vytvořením takového projektu.
Dobrou zprávou je i to, že částka dotace je
poměrně štědrá: 4 300 EUR/ha v prvním roce
pro založení a 730 EUR/ha/rok v dalších pěti
letech na údržbu. Další dobrou zprávou je, že
se podařilo prosadit a notifikovat, aby se
příkmenný pás pod výsadbou silvoorebního
systému započítával do tzv. neproduktivních
ploch, tedy povinné % plochy bez zemědělské
produkce pro výplatu ekoplatby v rámci I.
pilíře SZP.
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DOTAČNÍ TITUL AGROLESNICTVÍ – SOUHRN
POŽADAVKŮ
-

-

-

-

Vyhlášení: od 1.1. 2023
Předpokladem je 5letý závazek
Minimální výměra 0,5 ha
Více než 50% lesních dřevin, žádný z
použitých druhů dřevin nesmí být ve
výsadbě zastoupen více než 50%
Počet stromů ve výsadbě je 100 na 1 ha,
lesní dřeviny (vysazované jako odrostky 121
– 205 cm) doplněné ovocnými stromy
(vysazované jako ovocné vysokokmeny nad
170 cm)
na konci závazku musí být 75%
životaschopných jedinců
Výsadby budou realizovány dle stručného
projektu
Mezi pásy dřevin jsou pěstovány
zemědělské plodiny nebo se seče tráva či
probíhá pastva
Podpora není určena pro výmladkové
plantáže a pěstování vánočních stromků

- Silvopastevní systémy: bude podporována
roztroušená nebo liniová výsadba, přičemž
skupinu dřevin je možné vysadit pouze v
případě, že nebude tvořit více jak 20
jedinců nebo pokrývat více jak 400 m2
souvislé plochy, přičemž skupiny musí být
minimálně 50 m od sebe. Údržba TTP bude
probíhat formou sečení nebo pastvou.
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