Agrolesnický zpravodaj
Českého spolku pro agrolesnictví
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPOLKU
Milí přátelé agrolesníci, rozhodli jsme se touto cestou vás pravidelně (4x za rok) informovat o
činnosti našeho spolku. Velmi mě těší, že naše členská základna stále roste a byl bych velmi rád,
aby každý z vás měl co nejvíce informací o tom, co se ve spolku děje a nejlépe, aby se každý
mohl do této práce zapojit. Alespoň v krátkosti bychom vás tedy tímto způsobem chtěli
informovat a i více vtáhnout do dění kolem agrolesnictví u nás i ve světě. Budeme rádi za vaše
příspěvky, nápady a postřehy do tohoto zpravodaje.
Příjemné čtení Vám přeje
Bohdan Lojka
Projekt v programu Země (dříve NAZV)
Podali jsme čtyřletý projekt s názvem
„Hodnocení agrolesnických systémů jako
resilientní formy zemědělského hospodaření v
krajině naplňující cíle nové SZP ke změně
klimatu a biodiverzitě i jako mitigační nástroj
NAP“.
AGFOSY
Úspěšně byl ukončen projekt, který se
zaměřoval na vzdělávání v agrolesnictví.
Všechny výukové materiály a nyní i závěrečná
zpráva projektu jsou volně dostupné v češtině
zde: www.agroforestrysystems.eu/cs
INTERNATIONAL UNION FOR AGROFORESTRY
(IUAF)
IUAF byla oficiálně ustanovena v Praze na ČZU
v roce 2020 dle slov jejího současného
prezidenta především díky úsilí Jakuba Houšky
a Bohdana Lojky. Jejím cílem je vytvoření
globální sítě pro účinnou výměnu vědeckých
výsledků, praktických zkušeností farmářů a lidí
praktikující agrolesnictví a také zkušeností z
politik a systémů podpor na regionálních i
vládních úrovních. IUAF má také ambici
aktivně ovlivňovat jednání a tvorbu politik v
oblasti zemědělství, lesnictví a životního
prostředí v globálním měřítku. Více informací
na konci zpravodaje.

NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM
Členové ČSAL jsou aktivně zapojeni do
přípravy dotačního opatření na podporu
založení agrolesnických systémů. V rámci
opatření bude finančně podporována výsadba
a údržba dřevin (5 let) jak na orné půdě, tak
trvalých travních porostech. Opatření v rámci
nového programovacího období SZP by mělo
být zahájeno v roce 2023
NORSKÉ FONDY
ČSAL se spolu s dalšími institucemi podílel na
přípravě návrhu projektu do výzvy Norských
Fondů – Rago. Cílem projektu je založení sítě
výzkumných a demonstračních agrolesnických
parcel v celé ČR.

Členská schůze ČSAL!
ve středu 13. října 13:00,
na České zemědělské univerzitě
místnost bude upřesněna

Pokud máte dotazy, připomínky nebo nové
nápady, kontaktujte nás na emailu:
info@agrolesnictví.cz
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KONFERENCE EURAF
Pátá agrolesnická konference pořádaná
organizací EURAF proběhla online formou 1719.5. Na konferenci se probíralo mnoho
zajímavých agrolesnických výzkumných prací a
záznam z přednášek je zpřístupněn na
stránkách: https://betools.it/euraf/
Z našeho spolku na konferenci prezentovali v
poster sekci pan Lojka a Weger a jejich
příspěvky najdete na našich stránkách
(www.agrolesnictvi.cz) v sekci: Výukové
materiály/Videa.

vysázet hlavně lokální odrůdy ovocných
dřevin. Spolupráce bude spočívat především v
návrhu designu systémů a případně v dalším
využití ploch k výzkumným účelům.

PLATFORMA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČSAL se zapojilo do Platformy ekologického
zemědělství nejenom z důvodu šíření
myšlenek agrolesnictví pro zájemce z řad
ekologického zemědělství, ale také pro lepší
zpětnou vazbu a odstranění překážek, které by
ekologické zemědělce omezovaly při realizaci
agrolesnictví v rámci jejich hospodaření. Více
o platformě najdete zde: www.ctpez.cz.

SCHŮZE RADY
Rada spolku se schází pravidelně online a to
vždy jednou za měsíc. Příští schůze rady spolku
proběhne 7.10.2021. Členové spolku se
mohou schůze také účastnit – pokud máte
zájem si poslechnout co se na schůzi probírá,
případně se zapojit do plánování, napište nám
email: info@agrolesnictví.cz a my Vám
zašleme podrobnosti k přihlášení.

AGROLESNICTVÍ A VOJENSKÉ LESY
Strategický plánu VLS ČR a.s., hovoří o založení
nových agrolesnických ploch na celkové ploše
100 ha. Konkrétně by se mělo jednat o plochy
na újezdech Doupov, Boletice a Lipník nad
Bečvou. V naprosté většině případů se přitom
jedná o travní porosty, kde je plánováno

PORADENSKÁ AKREDITACE
ČSAL byla udělena akreditace vzdělávacího
subjektu pro potřeby Programu rozvoje
venkova, díky které bude moci organizovat
nové přednášky, kurzy a e-learningy.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Děkujeme členům spolku za zaplacení
členských příspěvků. Jelikož je každý člen
spolku zároveň členem Evropské agrolesnické
federace (EURAF), tak 10 EUR z každého
Vašeho příspěvku putoval právě této
organizaci.
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IUAF - International Union for Agroforestry
Idea založení International Union for
Agroforestry (IUAF) byla poprvé prezentována
na 3. světovém kongresu pro agrolesnictví
v Dillí (2014) a definitivně stvrzena 236
účastníky 4. světového kongresu v Montpellier
v roce 2019, kde jejím založením bylo
pověřeno 9 delegátů. Po úspěšném rozvoji
agrolesnictví v ČR v předchozích letech jsme
byli našimi zahraničními partnery osloveni
s nabídkou ustanovit tuto organizaci v ČR.
Stalo se tak i přes nepřízeň covidové
pandemie a IUAF byla po administrativním
maratónu zaregistrována k 1. červnu 2020 u
Městského soudu v Praze jako klasická NGO.
Sídlo organizace bylo díky podpoře pana
rektora prof. Ing. Petra Skleničky, CSc
poskytnuto na Fakultě tropického zemědělství
ČZU v Praze. Hlavním posláním unie je účinná
výměna vědeckých výsledků, praktických
zkušeností farmářů a lidí praktikující
agrolesnictví a také zkušeností s různými
systémy podpor a politik na regionálních i
vládních úrovních. IUAF má také ambici
aktivně ovlivňovat jednání a tvorbu politik
v oblastní zemědělství, lesnictví a životního
prostředí v globálním měřítku.
V čele nově založené IUAF stojí významné
osobnosti z oblasti světového agrolesnictví:
prezidentem IUAF je Christian Dupraz – nestor
evropského a světového agrolesnictví, bývalý
prezident Evropské agrolesnické federace.

Christian Dupraz
president

Leigh Winowiecki
sercretary

Aster Gebrekirstos (viceprezidentka) a Leigh
Winowiecki
(tajemnice)
vedou
velké
výzkumné projekty v rámci ICRAF (World
Agroforestry Center), výzkumného ústavu s
celosvětovou působností se sídlem v Nairobi.
Patrick Worms je pokladníkem IUAF a
současným prezidentem EURAF. Jde tedy o
osobnosti jak s odbornými znalostmi v oblasti
agrolesnictví, tak se zkušenostmi s řízením
mezinárodní platformy. Exekutivní orgán IUAF
je Board of Trustees, který dle stanov vedle
volených členů zahrnuje také další členy exofficio: bývalý prezident IUAF (nyní je pouze
současný prezident), Secretary General (v
současnosti neobsazená pozice) a stálý český
zástupce (Jakub Houška). V současnosti má
IUAF jedinou zaměstnankyni pro vytvoření
webových stránek a vizuální prezentace Unie,
jíž je Anna Chladová.
Ustanovení IUAF v Praze podpořil svým
oficiálním dopisem také ministr zemědělství
Miroslav Toman a ministr životního prostředí
Richard Brabec. Důležitá finanční podpora pro
rok 2021 pak byla poskytnuta Lesy České
republiky, s.p., velké úsilí založení IUAF
věnovali především Jakub Houška a Bohdan
Lojka. Tímto aktem se ČR stává jedním
z center environmentálně velmi progresivního
a zároveň produkčně plnohodnotného směru
v zemědělství.

Aster Gebrekirstos
vice-president

Patrick Worms
tresurer
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