
    

   

 
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s partnery Sítě 

Vás zvou na seminář zaměřený na možnosti čerpání evropských dotací v souvislosti 
s podporou zdravého způsobu hospodaření, včetně představení  

nové intervence Agrolesnictví Strategického plánu Společné zemědělské politiky  
2023–2027 (SP SZP). 

 
 

Zelený čtvrtek pro zelenější region 

dne 6. dubna 2023 od 8.30 do 15.00 hod. 

Penzion nad Stájí 
Jakartovice 35, 747 53 Jakartovice 

  

Program: 

08.30 – 09.00   

 Prezence účastníků  

09.00 – 10.30   

 Zahájení, úvodní slovo organizátorů Ing. Vandy Myšákové, koordinátorky Celostátní 
sítě pro venkov (CSV) a partnera CSV Bc. Jiřího Michaliska 

 Agrolesnictví – osvědčený směr péče o krajinu;  

o co nám možnost realizovat agrolesnictví v ČR přináší?  

o představení nové intervence Strategického plánu Společné zemědělské politiky 
SP SZP 2023–2027  

o představení prvních zkušeností s agrolesnickými systémy v praxi  

o zavádění agrolesnických systémů napříč členskými státy Evropské unie – 
porovnání podmínek a představení dlouhodobých zkušeností s agrolesnickým 
způsobem hospodaření v jiných zemích.  

Bc. Jiří Michalisko, zemědělský podnikatel, partner CSV a aktivní člen mnoha 
významných zemědělských sdružení, oceněn stříbrnou medailí v rámci programu 
Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina 2021 

prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., Ing. Radim Kotrba, Ph.D., Ing. Tereza Humešová, 
Ing. Zuzana Špaková, Český spolek pro agrolesnictví (ČSAL) 

10.30 – 11.00     

 Coffee break 



    

   

 

11.00 – 12.00 

 Půda – struktura, vlastnosti a její význam pro zdravou a prosperující krajinu, 
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Škůdci a rizika poškození, identifikace škůdců a prevence napadení dřevin 
v agrolesnických systémech, doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., MENDELU  

 Význam ochrany rostlin a dřevin v agrolesnických systémech, 
Ing. Vladimír Řehák, CSc, Česká společnost rostlinolékařská 

13.00 – 13.45  

 Oběd 

13.45 – 15.00 

 Exkurzní část – komentovaná prohlídka farmy s prezentací realizovaného projektu 
z Programu rozvoje venkova 2014–2020, Bc. Jiří Michalisko 

 Diskuze, předpokládané ukončení akce 

 

 

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení zajištěno. 
 Kontaktní osoba pro rezervaci a případné dotazy:  

Ing. Vanda Myšáková, tel: 601 393 906, e-mail: vanda.mysakova@szif.cz 
 

 
Registrace účastníků do 30. března 2023, kapacita omezena. 

  
 

Za organizátory Vás srdečně zvou 
 

 
     Bc. Jiří Michalisko     Ing. Vanda Myšáková 
                                                                             

   zemědělský podnikatel    krajský koordinátor CSV 
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