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1.

PRO VZNIKLA A O EM JE TATO KNIHA?
Antonín Martiník

Agrolesnictví je pojem, který se v eské
republice objevuje v posledních letech
stále ēastĢji; dƽvodem je hledání
k pƎírodĢ šetrných, trvale udržitelných
zpƽsobƽ hospodaƎení v krajinĢ.
PƎestože je slovo agrolesnictví složeno
ze dvou známých pojmƽ, ne každý má
pƎedstavu, co toto spojení lesnictví
a zemĢdĢlství znamená. Co to tedy
vlastnĢ je agrolesnictví? OdpovĢě na
tuto
otázku
nalezneme
hned
v následující, druhé kapitole této knihy;
a protože se jedná o pojem pomĢrnĢ
široký ve tƎetí kapitole je agrolesnictví
rozdĢleno podle toho, jaké složky jsou
v nĢm zastoupeny, kde se praktikuje
a také, jaká je jeho pƎevažující funkce.
O všech produkēních, ale i mimoprodukēních funkcích a pƎínosech
agrolesnictví pojednává kapitola ētvrtá.
Aby si ētenáƎ udĢlal jasnĢjší pƎedstavu
o tom, jak agrolesnictví vypadá, jak
funguje a co lze od konkrétních systémƽ
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oēekávat, je do knihy zaƎazena kapitola
pátá, kde je prezentováno nĢkolik
vybraných agrolesnických systémƽ ze
zahraniēí. V souēasnosti je agrolesnictví
spojováno pƎedevším s výrobou
zemĢdĢlskou, resp. realizuje se na
pƽdách urēených primárnĢ k produkci
zemĢdĢlské. Nebylo tomu tak vždy.
V dobách, kdy neexistovalo striktní

rozlišení na pƽdy lesní a zemĢdĢlské
(starovĢk, stƎedovĢk), se hospodaƎilo
„agrolesnicky“ témĢƎ všude – o tom
pojednává kapitola šestá. Dnes se
agrolesnictví v
eské
republice
praktikuje jen v malém, nĢkteré
konkrétní pƎíklady jsou uvedeny
v kapitole sedm. Dƽvodƽ, proē se dnes
s agrolesnictvím u nás setkáváme

Silvopastorální systém – ovce a cenné dƎeviny (Francie).

Alley cropping – linie dƎevin na orné pƽdĢ – na obr. oƎešáky, tƎešnĢ a
další cenné dƎeviny (Francie).

jen okrajovĢ je hned nĢkolik, o tĢch
nejdƽležitĢjších se dozvíme v osmé
kapitole. Jak již bylo naznaēeno výše, je
tím hlavním smĢrem agrolesnictví
dneška zavádĢní a kultivace (pĢstování)
dƎevin na zemĢdĢlských pƽdách pƎi
zachování zemĢdĢlské výroby. O tom,
jak postupovat pƎi zakládání takovýchto
agrolesnických systémƽ najdeme více
informací
v
deváté
kapitole.
PƎedkládaná publikace je pro zájemce
jen
struēným
seznámením
se

s agrolesnictvím – pro ty z Vás, kdo by
mĢli zájem se problematice vĢnovat
hloubĢji, jsou v poslední desáté kapitole
uvedeny odkazy na pƎípadné další
publikace, internetové zdroje, webové
stránky, ale i na osoby, spolky, instituce
a podniky zabývající se agrolesnictvím
v eské republice, jakož i ve svĢtĢ.
PƎedkládaná knižní publikace je urēena
široké
veƎejnosti
–
studentƽm,
farmáƎƽm, pracovníkƽm státní správy,
ale i všem ostatním, kteƎí chtĢjí být

v obraze, když se Ǝekne „agrolesnictví“.
PƎedkládaná
kniha
(didaktická
pomƽcka) je jedním z hlavních výsledkƽ
projektu TAR (ÉTA) - „TL01000298 –
Agrolesnictví – šance pro regionální
rozvoj a udržitelnost venkovské
krajiny“, projektu, který se jako první
snaží zmapovat agrolesnictví v eské
republice.
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2. JAK LZE AGROLESNICTVÍ CHARAKTERIZOVAT?
Antonín Martiník, Bohdan Lojka
Pojem agrolesnictví lze vysvĢtlit hned v nĢkolika rovinách.
V prvé ƎadĢ se jedná o hospodáƎské odvĢtví kombinující
výrobu lesní a zemĢdĢlskou, tedy stromy, ale i keƎe,
resp. jejich užitky s produkty zemĢdĢlství zahrnující jak
rostlinou, tak živoēišnou výrobu. Touto kombinací, kde
významnou roli hraje i ēlovĢk jako aktivní hospodáƎ,
odbĢratel produktƽ i správce krajiny vznikají jedineēné
agrolesnické systémy (ALS) nebo také agrolesnické praktiky.
Agrolesnictví je rovnĢž vĢdní obor zabývající se výzkumem
agrolesnických systémƽ, jejich pƎínosy a podstatou jejich
fungování, což mj. mƽže vést k jejich inovaci. V neposlední
ƎadĢ je agrolesnictví spojeno s urēitým zpƽsobem pƎístupu
ēlovĢka k pƎírodĢ, krajinĢ a vƽbec bytí. Agrolesnictví má Ǝadu
definic, uveěme jen ty základní. V rámci spoleēné
zemĢdĢlské politiky EU je v naƎízení 1305/2013 ēlánku 23
agrolesnictví definováno následovnĢ: „agrolesnické systémy
(ALS) se rozumĢjí systémy využívání pƽdy, v jejichž rámci je
stejný pozemek zároveŸ využíván k pĢstování stromƽ
a k zemĢdĢlské produkci“. eský spolek pro agrolesnictví na
základĢ definice EURAF (European Agroforestry Federation)
upravuje vymezení ALS pro podmínky R jako „zpƽsob
hospodaƎení na zemĢdĢlské nebo lesní pƽdĢ, který
kombinuje pĢstování dƎevin s nĢkterou formou zemĢdĢlské
6

produkce na jednom pozemku, a to buě prostorovĢ, nebo
ēasovĢ“. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému
(dƎeviny, plodiny, zvíƎata pƎípadnĢ jiné) jsou pĢstovány,
resp. chována s hospodáƎským a/nebo environmentálním ēi
kulturním zámĢrem (www.agrolesnictvi.cz).

Sluneēní radiace
Déšƛ

Vítr

Intercepce
korunou

Stín

Živiny

StanovištĢ pro
prospĢšné organizmy

Organický materiál

Živiny

Kombinace stromƽ a zemĢdĢlských plodin
(pƎevzato www.fao.org/3/a-i7137e.pdf).

Zástin

KeƎe

Opad

HospodáƎská zvíƎata
a pastva

Kombinace stromƽ a hospodáƎských zvíƎat
(pƎevzato www.fao.org/3/a-i7137e.pdf).

V souvislosti s agrolesnictvím uveěme i základní
principy, na kterých toto odvĢtví stojí. Je to
pƎedevším udržitelnost, tedy takový zpƽsob
hospodaƎení, který nesnižuje, resp. uchovává
produkēní schopnost pƎírodních zdrojƽ (pƽda).
Dále je to produktivnost tzn. výsledkem
agrolesnictví jsou urēité hmotné (dƎevo,
obilí,…), ale i nehmotné (ochrana pƽdy)
produkty a koneēnĢ také adaptabilita, kterou
lze vysvĢtlit schopností pƎizpƽsobit agrolesnické
systémy potƎebám spoleēnosti, ale i zámĢnám
pƎírodním.

3. JAK SE AGROLESNICTVÍ ROZD LUJE?
Antonín Martiník, Bohdan Lojka
Agrolesnictví neboli agroforestry je
celosvĢtovĢ používaným pojmem, což
vede k potƎebĢ jeho dalšího ēlenĢní.
Jiné bude agrolesnictví v tropických

oblastech a jiné v mírné zónĢ. Jinak se
bude agrolesnicky hospodaƎit na
velkých farmách a jinak bude vypadat
agrolesnický systém drobného farmáƎe.

KoneēnĢ jiné bude agrolesnické
hospodaƎení v lesních porostech a jiné
na pƽdĢ zemĢdĢlské.

7

Základní rozdĢlení agrolesnictví je dle jeho vnitƎní struktury,
která je dána jeho „složkami (komponenty)“ s nimiž konkrétní
systém pracuje (viz 2. kapitola). Za tyto složky se považují:
dƎeviny (stromy nebo keƎe);
zemĢdĢlská rostlinná produkce (obilniny, pícniny,…);
zvĢƎ a zvíƎata;
ostatní (pƎedevším byliny, nektar, plody dƎevin,…).
Silvopastevní systémy

DƎeviny

Pastviny/
zvíƎata

ZemĢdĢlské
plodiny

Rƽzné formy

Rƽzné formy

Další systémy

Silvoorebné systémy

Kombinací tĢchto složek, resp. komponentƽ vznikají
celosvĢtovĢ tyto základní ētyƎi agrolesnické systémy, resp.
praktiky:
• Agrisilvicultural – zemĢdĢlsko-lesnické
systémy kombinující zemĢdĢlskou (rostlinou) výrobu
s dƎevinami;
• Silvopastoral – lesnicko-pastevní
systémy založené na pastvĢ, resp. chovu zvĢƎe a zvíƎat
v porostech dƎevin,
nebo se jedná o kultivaci
dƎevin na pastvinách;
• Agrosilvopastoral – zemĢdĢlsko-pastevnĢ-lesnické
systémy kombinující všechny tƎi výše uvedené
komponenty (dƎeviny, plodiny, zvíƎata);

Speciální pƎíklady

Agrosilvopastorální systémy

Rƽzné formy

Základní ēlenĢní agrolesnických systému dle
povahy komponentƽ (pƎevzato Nair, P.K.R. 1993).

• Other systems – ostatní praktiky
jedná se pƎedevším o systémy pracující se stromy jako východiskem pro vēelaƎství nebo pro produkci ryb, ale i ty kde
pƎevažují mimo-produkēní efekty.
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Na základĢ výše uvedeného bylo do nedávna pro mírnou zónu Evropy používáno následující ēlenĢní agrolesnických
systémƽ:
• Silvoarable – pĢstování dƎevin na orné pƽdĢ v kombinaci se zemĢdĢlskou produkcí.
• Multipurpose trees – dƎeviny v krajinĢ ēasto s mimo-produkēním efektem.
• Forest farming – farmaƎení v lesích, resp. využívání lesních porostƽ k získávání nedƎevních produktƽ.
• Riparian buffer strips – bƎehové porosty, a pƎedevším porosty dƎevin sousedící se zemĢdĢlskými pozemky.
• Silvopasture – pastva zvíƎat a zvĢƎe v porostech dƎevin.
V souēasnosti se nad klasifikací agrolesnických systémƽ v EvropĢ vede živá diskuse, jejíž výsledkem je níže uvedené ēlenĢní
zohledŸující zpƽsob využití pƽdy, pƎítomnost jednotlivých složek a postavení stromƽ v systémƽ.
Agrolesnické praktiky
Pozice stromƽ/dƎevin

Agrolesnické systémy
Lesní pƽda

ZemĢdĢlská pƽda

Silvopastevní

Lesní pastva

DƎeviny na pastvinách

Silvoorebné

Vícepatrové lesní
zahrady (jedlý les)

Linie a pásy dƎevin
Pásy výmladkových dƎeivn
Vícepatrové zahrady s dƎevinami (napƎ. permakultura)

Stromy uvnitƎ pozemkƽ
V trvalých kulturách

Polní sady
Pastevní sady

Agrosilvopastevní

SoubĢžné pĢstování plodin, dƎevin a pastvy

Stromy na okrajích
pozemkƽ

Krajinné prvky s
dƎevinami

Stromy v sídlech

MĢstské/vesnické
agrolesnictví

Lesní lemy a okraje

Krajinné prvky s dƎevinami
(ochranné remízky a živé ploty, rozptýlené soliterní dƎeviny,
aleje, lesní lemy, skupiny stromƽ atd.)

Domácí zahrady

Pracovní klasifikace agrolesnictví podle EURAF (pƎevzato z Dupraz et al. 2018).
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S ohledem na výše uvedené ēlenĢní,
historický vývoj a souēasný stav lze
v eské republice rozdĢlit agrolesnické
systémy hned z nĢkolika hledisek
(historické ēlenĢní, podle skladby
komponentƽ, dle pƎevažující funkce).
Zkusme se v této publikaci zamĢƎit na
legislativní
hlediska,
tedy
jaké
agrolesnické systémy, resp. praktiky
a technologie (modifikace sytému dle
místních podmínek) je možno uplatnit
na
rƽzných
druzích
pozemkƽ
(vyhl. ē. 357/2013 Sb.).
Tak napƎíklad na lesních pozemcích se
mƽže jednat o silvopastevní systémy
(Silvopasture), soubĢžné pĢstování
plodin a dƎevin pƎi obnovĢ lesƽ
(polaƎení – viz kapitola 7), nebo
zámĢrné
pĢstování
ostatních
nedƎevních produktƽ v lesích (Forest

farming – vēelaƎství, pĢstování hub
a bobulovin).
V ovocných sadech to budou opĢt
pƎedevším silvopastorální formace. Na
zahradách lze oēekávat nejvĢtší škálu
pƎístupu bezprostƎednĢ kombinujících
pĢstování bylin, zeleniny, ovoce, ale
i rychle rostoucích nebo medonosných
dƎevin, chov hospodáƎských zvíƎat,
vēetnĢ drƽbeže apod. PodobnĢ širokou
škálu agrolesnických systémƽ lze
uplatnit také na ostatních plochách, kde
nebývá tak striktní legislativa.
PƎedevším liniové a pásové systémy
(alley cropping nebo alley coppice)
rychle rostoucích anebo cenných
listnatých dƎevin pĢstovaných prioritnĢ
na dƎevo lze oēekávat na orných
pƽdách a trvalých travních porostech.
Jednotlivé nebo skupinovité formace

dƎevin s mimoprodukēní pƎedevším
biologickou a estetickou funkcí
(Multipurpos trees) budou ēastĢjší na
trvalých travních porostech. Na orných
pƽdách, pƎípadnĢ trvalých travních
porostech bezprostƎednĢ sousedících
s vodním tokem to budou rƽznĢ široké
bƎehové porosty (Riparian buffer strips).
K liniovým systémƽm na orných pƽdách
patƎí také vĢtrolamy (Windbreakes)
a protierozní pásy (Hedgerows).
Výše uvedené dĢlení založené na druhu
pozemku, na nĢmž je agrolesnictví
praktikováno mƽže být vzhledem k ƎadĢ
zákonných povinností vztahujících se
k druhu a zpƽsobu využití pozemku
vhodným vodítkem pƎi zakládání, ale
i péēi o stávající systémy.

Monokulturní krajina vypadá ēasto
pĢknĢ jen v krátký ēasový úsek; bývá
sice považována za vysoce produkēní,
ale také labilní, sterilní, takƎka
neprƽchozí a je založená na vysokých
energetických vkladech.
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4. CO LZE OD AGROLESNICTVÍ OEKÁVAT?
Antonín Martiník
Kapitola by rovnĢž mohla nést název
„Proē zakládat agrolesnické systémy“
nebo „Proē se agrolesnictví vĢnovat“.
Dƽvodƽ je hned nĢkolik. Jak bylo
naznaēeno v pƎedchozích kapitolách,
agrolesnictví postihuje celou škálu
postupƽ a pƎístupƽ praktikovaných
nejen na pƽdĢ zemĢdĢlské, ale i v lese,
na zahrádkách a ostatních plochách.
Z toho pramení obtížnost zobecnĢní

pƎínosƽ, ale i možných nedostatkƽ
agrolesnictví.
Vždy
je
potƎeba
porovnávat konkrétní systém v daných
podmínkách
s
odpovídající
„alternativou“. Ve vĢtšinĢ pƎípadƽ
zemĢdĢlských systémƽ je touto
srovnávací
kulturou
konvenēní
zemĢdĢlská
produkce.
Srovnání
agrolesnických systémƽ s lesnickými
kulturami je spíše výjimeēné; dƽvodem

je menší uplatnĢní agrolesnických
systémƽ v lese než na poli. Na stranu
druhou probíhající klimatická zmĢna
a také vnímání role lesƽ ve spoleēnosti
mƽže vést ke zmĢnĢ i v této oblasti.
V základní rovinĢ lze pƎínosy
agrolesnictví oēekávat v rovinĢ
ekonomicko-produkēní a ekologickosociální (environmentální).

Produkēní hlediska

BezprostƎednĢ to souvisí s vĢtší
korunou a lepší alokací živin ze
zemĢdĢlských pƽd, kde mohou dƎeviny
ēerpat zbytkové živiny nespotƎebované
zemĢdĢlskými plodinami. Vyšší výnosy
ze zemĢdĢlské plodiny vēetnĢ travin
naopak souvisí s ochranným pƽsobením
dƎevinné vegetace – biotiētí škƽdci,
a dále abiotiētí ēinitelé (vítr, mráz,
vysychání),
schopnosti
dƎevin

meliorovat pƽdu, v nĢkterých pƎípadech
také
v
redistribuci
spodní
vody. PƎedpokladem úspĢchu je však
vhodná kombinace dƎevin, plodin
anebo
zvíƎat,
optimalizace
prostorového rozmístĢní a také správný
management. PƎi nevhodném smíšení,
rozmístĢní a managementu lze naopak
oēekávat zhoršení celkových výnosƽ.

KromĢ diverzity v produktech, a tedy
i v eliminaci rizik, lze u nĢkterých
agrolesnických
systémƽ
oēekávat
i relativnĢ vyšší produkci dané komodity
na jednotce plochy než je tomu
u monokultur. Tento jev je pro stromy
rostoucí ve smĢsích se zemĢdĢlskými
plodinami
vysvĢtlován
nižší
mezidruhovou konkurencí, a tedy i lepší
pƎirƽstavostí
daného
jedince.
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K produkēnímu srovnání agrolesnických
systémƽ se systémy konvenēními je
nejēastĢji využíván tzv. LER (land ratio
ekvivalent), který vyjadƎuje relativní

rozdíly v produkci tĢchto dvou systémƽ.
NapƎ. hodnota 1,4 vyjadƎuje, že
z agrolesnického systému lze oēekávat
o 40 % vyšší produkci než ze systému

konvenēního, neboli
pƎi
využití
smíšeného agrolesnického systému lze
ušetƎit až 40 % pƽdy oproti
monokulturám.

Ekonomická hlediska

pĢstebním (chovatelským) nezdarem.
PƎedevším u tĢch systémƽ, kde se novĢ
pracuje se stromy je potƎeba poēítat
s dlouhodobostí návratu investic, která
se pohybuje ēasto v horizontu nĢkolika
desítek let. Vyšší budou u tĢchto

systémƽ rovnĢž vstupní náklady, které
by mohly do znaēné míry Ǝešit dotace.
Ty
jsou ostatnĢ stĢžejní pro
ekonomické hodnocení jakéhokoliv
systému a do znaēné míry souvisí
s kulturou a prioritami v dané zemi.

PotenciálnĢ
vyšší
produkce,
resp. efektivita systému se následnĢ
mƽže projevit také do ekonomického
hodnocení. Již zmiŸovaná diverzita
v
produktech
znamená
vĢtší
ekonomickou stabilitu zpƽsobenou
možným
výpadkem
cen
nebo

LER – land equivalet ratio; nahoƎe je
plocha dvou monokultur (0,8 a 0,6
ha) tj. celkem 1,4 ha, které poskytují
stejnou produkci jako je možné
dosáhnout na ploše 1 ha pƎi
smíšeném pĢstování – LER =1,4
(pƎevzato:
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_
equivalent_ratio).
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Ekologická (environmentální) hlediska:
PodobnĢ jako produkēní jsou také
ekologické pƎínosy agrolesnictví odvislé
od konkrétního systému. NejēastĢji jsou
pƎíznivé
ekologické
efekty
agrolesnických systému spojovány se
zavádĢním stromƽ do zemĢdĢlské
velkovýroby. Jak již bylo naznaēeno
u produkēních hledisek, stromy ovlivŸují
ekologické vazby v ekosystému potažmo
v celé krajinĢ. Kultivace stromƽ
v zemĢdĢlské krajinĢ zvyšuje její
biodiverzitu, vznikají nové biotopy
a migraēní trasy pro volnĢ žijící živoēichy

a rostliny (role biocenter a biokoridorƽ).
PƎedevším ve svažitých terénech na
orné pƽdĢ pƽsobí dƎeviny protieroznĢ,
totéž platí v rozsáhlých rovinách
s vysokým ohrožením vĢtrnou erozí
(vĢtrolamy). Pásy dƎevin podél vodních
tokƽ naopak zabraŸují splachu z polí do
vodního toku a zpevŸují jeho bƎehy
(bƎehové porosty). Za zmínku stojí
rovnĢž pƎíznivý vliv dƎevin na pƽdní
vlastnosti (úrodnost), což platí jak na
pƽdách orných, tak na pastvinách.
PƎínosné jsou dƎeviny také pro zvíƎata

pasoucí se ve volné krajinĢ, kde jim
poskytují stín, ale i ochranu pƎed
nepƎíznivými povĢtrnostními vlivy (silný
vítr). Stromy a keƎe rovnĢž ovlivŸují
klimatické podmínky, a to jak ve svém
bezprostƎedním okolí (ochlazující efekt),
tak globálnĢ (malý vodní cyklus).
S klimatickou funkcí bezprostƎednĢ
souvisí cyklus uhlíku (CO2) v nĢmž
dƎeviny hrají stĢžejní roli (ukládání
uhlíku do biomasy).

zvládnutím vícero oborƽ a celostním
myšlením. Stromy v zemĢdĢlské krajinĢ
jsou
garantem
dlouhodobosti
hospodaƎení a vytváƎejí vztah ēlovĢka
k pƽdĢ a krajinĢ. Agrolesnické
hospodaƎení
pƎináší
výzvy
pro
venkovský sektor, jako je pƎidružená

výroba a zpracování lokálních produktƽ.
PƎedevším v zahraniēí jsou agrolesnické
farmy vyhledávanou destinací pro
trávení aktivní dovolené oceŸované
hlavnĢ velkomĢstskou populací.

Sociální a kulturní hlediska:
ZmĢna z monokulturního a úzce
zamĢƎeného
hospodaƎení
na
agrolesnickou ēasto mnohostrannou
výrobu pƎináší také zmĢny v sociální
oblasti.
Smíšené
agrolesnické
hospodaƎení vyžadují od hospodáƎe
vĢtší
zdatnost
spojenou
se
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5. JAK SE AGROLESNICTVÍ PRAKTIKUJE VE SV T ?
5.1 Tradiēní agrolesnictví v tropických zemích
Bohdan Lojka
V
tropických
oblastech
je
agrolesnictví tradiēním zpƽsobem
hospodaƎení. V oblastech humidních
tropƽ se jedná zejména o
tzv. multistrata agrolesnictví, které
ve
svém
základu
imituje
vícepatrovou strukturu pƽvodního
tropického lesa. V pƎípadĢ Amazonie
se napƎ. jedná o systém, kdy
zemĢdĢlci nejdƎíve vysadí tradiēní
jednoleté plodiny (napƎ. maniok,
rýže, banány) a v meziƎádcích vysadí
rƽzné druhy stromƽ. Základ systému
tvoƎí ovocná dƎevina Inga edulis
(guaba), která roste velice rychle, a
je využitelná jak pro plody a palivové
dƎevo, tak zejména pro zlepšování
pƽdní úrodnosti a potlaēení plevelƽ.
Dále jsou vysazovány další zejména
pƽvodní ovocné a lesní dƎeviny. Po
sklizni jednoletých plodin se mohou
14

v meziƎádcích již vzrostlých stromƽ
pĢstovat
stínomilné
plodiny
(napƎ. ananas, zázvor atd.). Od
tƎetího roku již zaēínají produkovat
ovocné stromy a v dalších letech se
již mohou sklízet druhy poskytující
dƎevo a konstrukēní materiál.
Výhodou takového agrolesnického
systému je, že poskytuje každým
rokem urēitý tržní produkt, zejména
pak v prvních letech, než zaēnou
produkovat stromy. Dále je tento
systém velice blízký tradiēnímu
hospodaƎení místních farmáƎƽ a mĢl
by zajistit trvalé využití pƽdy a tím
zabránit migraci zemĢdĢlcƽ a
praktikování velice destruktivního
žěárového zemĢdĢlství, které stále
najdeme v mnoha oblastech
tropických lesƽ.

Multistrata agrolesnická parcela v peruánské
Amazonii.

Tradiēní agrolesy v oblasti Sidama, jižní Etiopie. Pod korunami stromƽ
je pĢstován kávovník, enset (varianta banánovníku) a další plodiny.
Jak bylo již zmínĢno, varianty tohoto
typu agrolesnictví lze nalézt v mnoha
oblastech tropƽ a jejich souēástí jsou
také svĢtovĢ významné tržní plodiny
jako je kakaovník, kávovník ēi ēajovník.
Tyto plodiny lze sice pĢstovat
i intenzivním plantážním zpƽsobem jako
monokultury,
ale
právĢ
drobní
zemĢdĢlci je pĢstují v kombinaci se
stínícími dƎevinami, ovocnými ēi lesními
dƎevinami, nebo i ostatními plodinami.
Takto pĢstované plantážní plodiny, sice
oproti
monokulturnímu
pĢstování
nedosahují takového výnosu, ale
farmáƎi
nemusí
používat
drahá
prƽmyslová hnojiva a chemické
pƎípravky na ochranu rostlin.
Na druhou stranu, poskytují produkci
mnohem déle (napƎ. až 50 let), ve
srovnání s monokulturním pĢstováním
(10–20 let). Navíc, tyto „agrolesy“
chrání pƽdu pƎed erozí, zadržují vodu,

stromy, ale také udržují a zvyšují pƽdní
úrodnost a poskytují další zdroj pƎíjmƽ.
Takový zpƽsob pĢstování je tedy pro
drobné zemĢdĢlce výhodnĢjší jak
ekologicky, tak ekonomicky. ObecnĢ

v tropech, v okolí témĢƎ každé
zemĢdĢlské usedlosti, najdete rƽznĢ
velkou domácí zahradu, která je
dobrým pƎíkladem agrolesnictví.
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5.2 Agrolesnické pĢstování kávy
Lenka Ehrenbergerová
Kávovník arabský pochází z Etiopských
tropických lesƽ, kde rostl jako zastínĢný
keƎ, takže zástin je pro nĢj pƎirozený.
Bohužel tradiēní agrolesnické plantáže
byly v 90. letech 20. století ēasto
pƎevedeny
na
výsadby
bez

zástinu, které dnes v mnoha zemích
dominují. Tradiēní formou založení
agrolesnické plantáže je výsadba
kávovníku do podrostu tropického
deštného lesa, ve kterém byla
provedena proƎezávka korun. Další,

ēasto používanou, metodou je souēasné
vysazení stínících dƎevin s kávovníkem
na holou pƽdu (po vypálení pƽvodního
porostu). Na mnoha úrodných pƽdách
je kávovník pĢstován v intenzivních
agrolesnických systémech, a to ve
velkých blocích, kde je zástin výraznĢ
regulován a jsou zde použity hlavnĢ
bobovité stínící dƎeviny (napƎ. Inga,
Gliricida,
Arythrina).
Výhodami
pĢstování kávy v agrolesnických
systémech jsou zejména: káva ze
zastínĢných plantáží je kvalitnĢjší,
diverzifikace pƎíjmƽ pĢstitelƽ (ceny kávy
jsou velmi nestálé), snížení eroze
(kávovník je ēasto vysazený na strmých
svazích), snížení výskytu plevelƽ,
zvýšení biodiversity.

Plantáž zastínĢna banánovníkem a stromy rodu Inga.
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Káva v Peru
Káva je v Peru hlavní exportovanou
zemĢdĢlskou plodinou. Kávové plantáže zde
zaujímají rozlohu pƎibližnĢ 406 000 ha,
pƎiēemž vĢtšina se nachází na svazích And
mezi 900 a 1 800 m n. m. Nejvíce kávy se
zpracovává v oblasti centrálního pralesa, kde
pƎevládají pozemky o velikosti 35 – 40 hektarƽ
a pƎibližnĢ polovina z nich se obdĢlává
intenzivní formou v zástinu dƎevin (hlavnĢ
rodu Inga). Naproti tomu, v další oblasti
zpracování kávy – Valle del Apurimac,
nalezneme spíše malé plantáže (1 – 2 ha)

Plantáž zastínĢna stromy rodu Inga.
rozptýlené mezi políēky ostatních zemĢdĢlských plodin jako je
kakao nebo koka a mladým sekundárním lesem. V posledních
desetiletích se v agrolesnických systémech s kávou zaēaly
pĢstovat rovnĢž introdukované dƎeviny jako borovice nebo
blahoviēník. Jejich vliv na pƽdu i úrodu je však tƎeba sledovat,
protože zejména blahoviēník má velké nároky na živiny a vláhu
a pƽdu mƽže velmi vyēerpat.

Fíkovník jako stínící dƎevina na kávové plantáži.
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5.3 Agrolesnictví v Mediteránu (StƎedozemí) – Dehesa (silvopastevní systém)
Antonín Martiník
StƎedozemí patƎí k oblastem s výrazným
podílem agrolesnicky obhospodaƎované
krajiny. Specifické je zdejší klima,
charakteristické suchým a teplým létem
a dále vlhkou a studenou zimou.
Klimatické
podmínky
vedou
k
pomalému rƽstu dƎevin a k malé
produkci zemĢdĢlských plodin, což
vytváƎí pƎedpoklady pro širší uplatnĢní
silvopastevní systémƽ., které zde sice
byly historicky tradiēním systémem
obhospodaƎování krajiny, a jejichž
zákonitý úpadek v druhé polovinĢ
20. století byl výsledkem celosvĢtových

zmĢn
nejen
v
zemĢdĢlství
(intenzifikace, hnojení). V souēasnosti
vzrƽstá význam tĢchto celostních,
ekologicky vyvážených, a tedy trvale
udržitelných systémƽ v souvislosti s
globální zmĢnou klimatu, ale i ochranou
pƎírody a krajiny. Stromy na pastvinách,
poskytují chovaným zvíƎatƽm stín a
potravu (žaludy, vĢtve v dobĢ letní
nouze), meliorují pƽdu a jsou využívaní i
produkēnĢ – palivo, korek. Naproti
tomu extenzivní pastva ve volné krajinĢ
Ǝídce
porostlé
stromy
spolu
s hospodáƎským efektem snižuje riziko

požárƽ, zvyšuje biodiverzitu ale
i
atraktivitu
území
(turismus,
zamĢstnanost). Ve ŠpanĢlsku a
Portugalsku se tyto systémy nazývané
Dehesa, resp. Montado rozprostírají na
více než 3 mil. ha. Z domácích zvíƎat
kdysi dominovala prasata, dnes
pƎevažuje hovĢzí dobytek, ale udržela
se i postava ovcí, koz i koní. DƎevinou
složku tvoƎí pƎedevším duby, a to dub
korkový (Quercus suber) a dub
cesmínovitý (Quercus ilex), které jsou
na pastvinách rozprostƎeny obvykle v
hustotĢ 30 – 60 jedincƽ na ha.

Pastva ēerných prasat iberijských v
agrolesnickém systému dehesa.
Foto: V. Rolo.
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5.4 Alley cropping (linie dƎevin na orné pƽdĢ) – OƎešák x pšenice tvrdá
Jakub Houška
V jižní ēásti Evropy (pƎedevším v jižní
Francii) je z moderních zpƽsobƽ
agrolesnických
systémƽ
pomĢrnĢ
rozšíƎený alley cropping oƎešáku
v kombinaci s pšenicí tvrdou (Triticum
durum), která se využívá pƎedevším k
výrobĢ tĢstovin. Rod Juglans je zde
zastoupen
pƎedevším
oƎešákem
královským (Juglans regia) anebo jeho
kƎíženec oƎešáku královského a ēerného
(Juglans regia x nigra). OƎešák královský
je pƽvodnĢ druh z Balkánu a pƎedního
a stƎedního východu, dnešní areál
rozšíƎení je však až na Britské ostrovy
a na východ do íny. Je pĢstován
pƎedevším pro své plody – oƎechy.
BĢhem 20. století bylo vypĢstováno
zakládáním semenných sadƽ velký
poēet odrƽd. OƎešák ēerný pochází

z východní ēásti severní Ameriky, u nás
je pĢstován v lesních porostech
v nižších nadmoƎských výškách pro
relativnĢ rychle rostoucí dƎevo. Existují
ēetné hybridy/klony, které se vyznaēují
pƎednostmi z obou tĢchto druhƽ:
velikostí úrody a kvalitou oƎechƽ, vĢtší
odolností vƽēi nemocem ze strany
J. regia a kvalitou dƎeva a rychlostí rƽstu
J. nigra. Pšenice tvrdá je pak druhem
pšenice, která je podobnĢ jako pšenice
setá nároēná na pƽdu (nejlépe se jí daƎí
na hlubokých stƎednĢ tĢžkých pƽdách
s dostatkem živin i vody). Oproti pšenici
seté má však vyšší nároky na teplo
a daƎí se jí v regionech s pomĢrnĢ
dlouhým, teplým a suchým létem
(StƎedomoƎí). PrimárnĢ jsou využívány
jarní osevy, pƎi podzimních je náchylná

k nižším teplotám. V podmínkách jižní
Francie se osvĢdēilo agrolesnické
pĢstování kƎížence oƎešáku (královský
x ēerný) s technickými parametry: (1)
založení ve sponu 3 m, dnes po 20
letech spon 6 m, (2) poēet stromƽ na ha
pƎi založení 300, cílový 100, vzdálenost
mezi liniemi cca 12 m, (3) vyvĢtvování
do výše 4 m. Rƽzné kultivary oƎešákƽ
mají také rƽznou fenologii, což lze
využít pro ēasový posun v hlavním rƽstu
pšenice a významnĢji jsou oƎešáky
olistĢny až v dobĢ její skliznĢ (eliminace
konkurence o svĢtlo). Pšenice tvrdá
mƽže být rotována s dalšími
komoditami,
napƎ.
s
hrachem
a jeēmenem.
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OƎešák je pĢstován primárnĢ na velmi
kvalitní dƎevo (dýha), s plánovaným
mýtním vĢkem 30 let a s finanēním
výnosem 1000 € /m3. ExperimentálnĢ
bylo zjištĢno, že tyto výnosy jsou
zƎetelnĢ vĢtší v porovnání s lesnickým
managementem. Na jižní MoravĢ (ŠZP
Žabēice) je testována varianta stƎídání
v jedné linii oƎešáku a topolu, pƎiēemž
topol je zamýšlen ke sklizni po cca 15-ti
letech. Do té doby slouží ēásteēnĢ

k
tvarování
habitu
oƎešákƽ
a v zamýšleném mýtním vĢku jako
ekonomický profit (energetické využití).
Topol zde nahrazuje polovinu poētu
oƎešákƽ, které by byly pƎi dané pĢstební
technologii
vyƎezány,
ovšem
nevýhodnĢji finanēnĢ zhodnoceny díky
mladému vĢku pƎi relativnĢ pomalém
rƽstu. ZemĢdĢlec tak bude mít vedle
každoroēního
výnosu
pšenice
(pƎíp.
dalších
komodit)
výrazný

ekonomický profit po 15-ti a po 30-ti
letech od založení. Ekologické nároky
obou složek tohoto agrolesnického
systému pƎedurēují jeho využití
v teplejších oblastech R, v nižších
nadmoƎských výškách (cca do 500 m) na
relativnĢ bonitních pƽdách. PƎedevším
se jedná o region jižní Moravy (JmK,
ēást Zlínského a Olomouckého kraje)
a nĢkteré oblasti v Polabí.

PĢstování Juglans nigra x regia spolu s pšenicí tvrdou (Restinclières, jižní Francie).
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6. JAK SE AGROLESNICTVÍ VYVÍJELO U NÁS?
Antonín Martiník
S jistou nadsázkou lze Ǝíci, že
agrolesnictví stálo u zrodu moderních
zpƽsobƽ hospodaƎení v krajinĢ, tak jak
jsou známé dnes. První tzv. neolitická
revoluce, se kterou je spojen vznik
kulturní
krajiny,
byla
vytváƎená
všestranným (agrolesnickým) využíváním
pƎevážnĢ lesní pravĢké krajiny. Ranné
zemĢdĢlství tak nebylo niēím jiným než
využíváním více ēí ménĢ stromy porostlé
krajiny k chovu domestikovaných zvíƎat
a k pĢstování prvních rostlin. asto bylo
praktikováno žárové zemĢdĢlství, které
je i dnes u primitivních národƽ
považováno za udržitelnou formu
hospodaƎení v krajinĢ (agrolesnictví).
Typickým jevem pravĢké krajiny bylo její
zarƽstaní a opĢtovná kultivace v místech
se stƎídavým osídlením. U zrodu kulturní

krajiny ale stála pƎedevším pastva, která
vznikla pƎetváƎením pƎírodní, hlavnĢ
lesní krajiny.
Proces zkulturnĢní, do té doby pƎevážnĢ
pƎírodní krajiny, je urychlen v období
stƎedovĢku, kdy jsou postupnou
pƎemĢnou lesa kolonizovány podhorské
a pozdĢji i horské oblasti. V místech
trvalých
sídel
se
stabilizovalo
tzv. trojpolní (úhorové) zemĢdĢlství
a postupem ēasu zƽstávají pole, sloužící
doēasnĢ i jako pastviny, zcela beze
stromƽ. Stromy a jejich formace však
nadále
tvoƎí
nedílnou
souēást
stƎedovĢké a pozdĢji i barokní krajiny, aƛ
už se jedná o stromoƎadí lemující cesty
nebo oddĢlující hranice pozemku. Lesy,
znaēnĢ zdevastované trvalou pastvou
a tĢžbou dƎeva jsou v tomto období dále

využívány k travaƎení a hrabání steliva,
což vede k jejich obtížné obnovĢ. Ta je
zámĢrnĢ provádĢna až se vzrƽstajícím
nedostatkem dƎíví ve 2. polovinĢ
18. století, kdy je snaha omezit pastvu
alespoŸ v mladých porostech. V lesích se
ve vĢtší míƎe využívá polaƎení, s jehož
pomocí jsou zakládány nové lesy na
rozeschlých holinách a zarostlých
Ǝedinách. StƎedovĢká a pozdĢji barokní
krajina je, na rozdíl od krajiny starovĢké,
již strukturalizovaná (je zde pole, les,
pastviny a pozdĢji i louky), nicménĢ
pƎedevším
v
lesních
porostech
nalezneme primitivní formy toho, co
dnes nazýváme agrolesnictví (pastva,
polaƎení).
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Pestrá a mozaikovitá zemĢdĢlská krajina v jižním Rumunsku – podobnĢ
pravdĢpodobnĢ vypadala krajina také u nás pƎed sto a více lety.

22

Zásadní pƎelom ve využívání krajiny
nastává s nástupem období, které
nazýváme antropocén. To je, mimo
jiné,. charakterizováno využíváním
neobnovitelných zdrojƽ a nástupem
kapitalismu. V krajinném managementu
se tato éra projevuje hlubším
oddĢlením zemĢdĢlské výroby od
lesnictví. Na poli je praktikováno
stƎídavé zemĢdĢlství s pĢstováním
pícnin, okopanin a obilnin; je stále více
využívána mechanizace a chemizace,
což vede k pƎesunu ēásti obyvatelstva
z venkova do mĢsta. Intenzifikace se
dotýká také chovu dobytka – úbytek
pastvin a pƎechod k stájovému chovu.
Lesy
a
lesnictví
se
stávají
specializovaným odvĢtvím pro výrobu
pƎedevším jehliēnatého dƎeva. Vzrƽstá
požadavek na omezení pastvy v lesích,
která na ƎadĢ míst narušuje jejich
obnovu. CelkovĢ lze Ǝíci, že i pƎes
rostoucí
specializaci,
mechanizaci
a industrializaci zemĢdĢlství zƽstávají

stromy nedílnou souēástí zemĢdĢlské
krajiny (louky a pastviny s ovocnými,
pƎípadnĢ lesními dƎevinami), a to až do
50. let 20. století.
Druhá polovina 20. století je
v tehdejším eskoslovensku ve znamení
socializace a kolektivizace, zemĢdĢlské
pozemky jsou scelovány, likvidují se
meze, remízky a stromoƎadí. Zvyšuje se
i intenzita využívání pesticidƽ, což se
negativnĢ projevuje na pƽdĢ, biotĢ, ale
také zdraví ēlovĢka. V krajinĢ pƎežívají
pouze nĢkteré relikty pasených sadƽ
a luk se stromy v horských
a podhorských oblastech (napƎ. Bílé
Karpaty). V lesích je definitivnĢ
zakázána pastva; významnĢ se ale
polaƎí, a to až do zaēátku 90. let, kdy
dochází k úpadku této specifické formy
agrolesnictví.
Pomineme-li
oborní
chovy, pak snad jediným, státem
podporovaným,
agrolesnickým
systémem jsou vĢtrolamy zakládané
hlavnĢ na jižní MoravĢ.

Rozvoj moderních forem agrolesnictví
lze datovat až zaēátkem nového
milénia, kdy stoupá ekologické
uvĢdomĢní obyvatelstva, a jsou hledány
k pƎírodĢ šetrnĢjší zpƽsoby hospodaƎení
v krajinĢ. Sterilní, monokulturní
zemĢdĢlská krajina již nenaplŸuje
požadavky spoleēnosti a je snaha
navrátit stromy, tam kde kdysi rostly
a plnily Ǝadu neprodukēních funkcí.
Teprve katastrofální sucho a postupující
globální klimatická zmĢna v letech
2015 – 2019 vedou k celospoleēenské
debatĢ a zmĢnĢ zemĢdĢlství a jednou
z diskutovaných cest je i agrolesnictví.
Vzniká celospoleēenská poptávka po
udržitelných formách hospodaƎení
v krajinĢ, jsou zakládány pokusy
a demonstraēní plochy; hledají se cesty
k legalizaci agrolesnictví, jeho dotaēní
podpoƎe; probíhá osvĢta a vydávání
vzdĢlávacích materiálƽ.
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7 JAKÉ ZNÁME P\ÍKLADY AGROLESNICTVÍ U NÁS
7.1 VĢtrolamy nejen na jižní MoravĢ
Antonín Martiník, Aneta Blažejová
K historicky i v souēasnosti významným
lokálním
agrolesnický
systémƽm
v eské republice patƎí vĢtrolamy,
jejichž primární funkcí bylo snižování
vĢtrné eroze v oblastech s rozsáhlými
bloky zemĢdĢlské pƽdy. Jedná se
pƎedevším o nížinné oblasti – Jižní
Moravu, Polabí apod., kde se dnes silnĢ

projevují dopady globální klimatické
zmĢny. Také proto je dnes stále více
zdƽrazŸována více funkēnost tĢchto
vĢtrolamƽ, kromĢ ochrany proti erozi
mohou tyto pásy zelenĢ pƎispĢt ke
zvyšování
biologické
rozmanitosti
v
pusté
zemĢdĢlské
krajinĢ,
nezanedbatelná je i dƎevo-produkēní

funkce pĢstovaných dƎevin, ale i jejich
vliv na klimatické podmínky v širší
oblasti. Historicky byly vĢtrolamy v R
zakládány pƎedevším v 50. až 60. letech.
Bohužel od té doby zƽstali ēasto bez
následné péēe a ve vĢtšinĢ pƎípadƽ
nebyl plánovaný rozsah vĢtrolamƽ zcela
uskuteēnĢn.

V centrální ēásti vĢtrolamu byly využity rychle rostoucí, ale krátkovĢké dƎeviny – topol ēerný, po jeho odumƎení v místech,
kde chybĢjí dlouhovĢké dƎeviny se rozvíjí travo-bylinná vegetace, anebo se zde šíƎí invazní druhy.
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Zakládání multifunkēního vĢtrolamu u obce Hrušky.

Jedním z pƎíkladných objektƽ je oblast BƎeclavska, kde napƎ.
v katastru obce Hrušky vzniklo v 60. letech 20. století cca 10
km vĢtrolamƽ. V souēasnosti je snaha o jejich rekonstrukci,
ale i zakládání nových vĢtrolamƽ. Topoly tvoƎící horní etáže
jako krátkovĢké rychle rostoucí dƎeviny jsou ēasto na pokraji
své životnosti, dubƽm a jilmƽm ve druhé etáži chybí
potƎebná péēe a do uvolnĢných prostor se nekontrolovanĢ
šíƎí javor jasanolistý. Zakládání nových vĢtrolamƽ je ēasto
iniciativou vlastníkƽ pozemkƽ. Jedním z nich je firma Forestagro Hrušky, která na svých pozemcích v letech 2018–2020
založila ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v BrnĢ asi
400 m dlouhý vícefunkēní vĢtrolam. Na založení tohoto
vĢtrolamu, který vznikl za podpory projektu TAR (ÉTA –
TL01000298 ), se podíleli také zástupci místních sdružení
a široká veƎejnost.
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7.2 Moderní agrolesnictví na orné pƽdĢ – alejové pĢstování (alley cropping)
Bohdan Lojka, Anna Chládová
Rodina Millerova žije a hospodaƎí v
obci Holubice nedaleko Prahy
pƎibližnĢ
od
17.
století.
V souēasnosti rodina pana Jana
Millera hospodaƎí na cca 880 ha
pƎevážnĢ orné pƽdy se zamĢƎením
na intenzivní pĢstování obilnin,
cukrové Ǝepy, Ǝepky a krmných
plodin. HospodáƎství je dále
zamĢƎeno na chov mléēného skotu
(cca 350 ks). Farma typickým
pƎíkladem rodinného hospodáƎství
s velmi intenzivním zpƽsobem
hospodaƎení. Jan Miller sám vidí
nĢkteré nepƎíznivé vlivy tohoto
hospodaƎení, jako je eroze, úbytek
pƽdní
úrodnosti,
snižování
biodiverzity apod. Proto se rozhodl
v roce 2018 ve spolupráci s eskou
zemĢdĢlskou univerzitou v Praze
(ZU) založit na ēásti svých
pozemkƽ (2,5 ha) pokusnĢNová výsadba stromƽ na farmĢ p. Millera.
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provozní agrolesnický systém na
orné pƽdĢ. Jedná se o liniovou
výsadbu dƎevin v kombinaci
s klasickým pĢstováním dalších
plodin na orné pƽdĢ (tzv. alley
cropping).
Od
založeného
agrolesnického systému oēekává
pan Miller zejména diverzifikaci
a rozēlenĢní intenzivní zemĢdĢlské
krajiny, vyšší zadržení vody
v
krajinĢ,
návrat
zvĢƎe,
a v neposlední ƎadĢ i ekonomické
výnosy ze stromƽ v dlouhodobém
horizontu (kvalitní dƎevo, štĢpka
apod.). Pokud se taková zkouška
osvĢdēí tak by rád rozšíƎil takovéto
výsadby i na ostatní plochy. Liniová
výsadba stromƽ by mohla probíhat
i v rámci pozemkových úprava
a mohly by je realizovat nejen
vlastníci pƽdy, ale také obce.

Byly vybrány vhodné dƎeviny a navržen agrolesnický
design, tak aby mezi liniemi stromƽ bylo možné
provozovat
klasickou
zemĢdĢlskou
produkci
(pĢstování obilnin, Ǝepky, vojtĢšky atd.). Jan Miller to
bere jako zkoušku, co mƽže v takovýchto
podmínkách fungovat, jaké stromy zde mohou rƽst,
jak je nároēné se o nĢ starat po založení, jak snášejí
sucho apod. Agrolesnictví bylo založeno na polích
s horším produkēním potenciálem, kde klasická
rostlinná produkce není velmi rentabilní. Vysazeny
byly dƎeviny, jako topol osika, topol šedý, jeƎáb bƎek,
tƎešeŸ ptaēí, dub zimní, javor a lesní odrƽdy jablonĢ.
V liniích byly vysety i oƎechy oƎešáku ēerného
a pomocí Ǝízkƽ vysazeny i výmladkové linie rychle
rostoucích topolƽ (japan) a vrb. Vzdálenost mezi
liniemi je 25,5 m tak, aby mezi liniemi mohla být
využita klasická zemĢdĢlská technika, spon stromƽ
v liniích 3–5 m. NejvĢtší hrozbou po výsadbĢ je
v souēasné dobĢ sucho. Poprvé byly na pozemku
vysazeny rychle rostoucí dƎeviny (RRD), a to na jaƎe
v roce 2018, ale po velmi suchém létu vĢtšina Ǝízkƽ
uschla. Výsadba RRD a sazenic stromƽ byla následnĢ
opakována na podzim 2018. Na jaƎe a v létĢ byla
nĢkolikrát provádĢna zálivka a pravidelnĢ probíhá
dosazování odumƎelých dƎevin. Dƽležitá je i ochrana
stromƽ proti okusu zvĢƎí (individuální ochrana –
plastové pletivo).
Agrolesnický design na farmĢ p. Millera.
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7.3 Výmladková plantáž s chovem drƽbeže a produkcí zeleniny („Lesní vejce“ z Nové Olešné)
Jan Weger, Jana Jobbiková
PƎes 600 zemĢdĢlcƽ a vlastníkƽ pƽdy
v eské republice má dlouhodobé
zkušenosti
s
pĢstováním
výmladkových
plantáží
rychle
rostoucích
dƎevin
(RRD)
na
zemĢdĢlské pƽdĢ. Od roku 1994 se
jich založilo na více než 3000 ha, a
protože se jedná velmi ēasto o menší
plantáže (0,5–2 ha) založené v
blízkosti sídel, jsou tyto porosty
ideální i pro malé agrolesnické
systémy. Jednou z ukázek je farma
Bartoš v Nové Olešné. V letech 1999
až 2004 si zde založili postupnĢ
nĢkolik
výmladkových
porostƽ

Agrolesnický design Nová Olešná.
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topolƽ a vrb: pokus, plantáž,
mateēnici a alej na celkem 0,6 ha –
primárnĢ pro samozásobení štĢpkou
a pro produkci sadby – Ǝízkƽ RRD.
V rámci takto vzniklé plantáže v té
dobĢ zároveŸ pĢstovali zeleninu
a chovali ve volném výbĢhu malé
hejno slepic (cca 20–30 kusƽ nosnic a
jeden kohout), v nĢkterých obdobích
i další drƽbež jako krƽty nebo
kachny,
pro
produkci
vajec,
resp. masa pro vlastní spotƎebu.

ást A1–2: klonový test topolƽ a vrb s chovem drƽbeže (0,2 ha; spon dƎevin 2m x 0,5m; 10
000 ks/ha). ZaƎízení pro chov drƽbeže jsou pohyblivá a umisƛovaná podle aktuální potƎeby na
manipulaēních plochách plantáže.
·
ást B: výmladková plantáž pro palivové dƎevo / štĢpku (0,15 ha; nejlepší odrƽdy topolu
a vrby, stejný spon)
·
ást C: mateēnice na produkci Ǝízkƽ (výsadbového materiálu) na 0,1 ha
·
ást D: manipulaēní prostor plantáže, který se používá soubĢžnĢ pro drobnou
zeleninovou produkci (0,1 ha; šíƎka 12m)

Chov drƽbeže na plantážích rychle rostoucích
dƎevin, Nová Olešná.

Slepice zaēaly plantáž dƎevin postupnĢ využívat jako úkryt pƎed
dravci, kteƎí se v kraji hojnĢ vykytují (hlavnĢ krahujci). Dále si zde
nacházejí potravu ve formĢ rƽzných druhƽ hmyzu nebo
mlžƽ, nĢkterých bylin (kopƎivy, pampelišky apod.) a hub vēetnĢ
dƎevokazných. Na oplátku plantáž hnojí svým trusem . Výzkumní
pracovníci (z VÚKOZ, v.v.i. Prƽhonice) zaznamenali mírný nárƽst
koncentrací fosforu a draslíku ve zdejší pƽdĢ a stabilní obsah
uhlíku (humusu). Za pƎíznivé pro rƽst dƎevin také považují
skuteēnost, že slepice odstraŸují plevele, odumƎelé dƎevo a
zƎejmĢ i nĢkteré škodlivé organizmy (houby, larvy). KromĢ výše
uvedených synergických efektƽ je podle chování drƽbeže zƎejmé,
že také dochází ke zvýšení životní pohody zvíƎat (welfare), neboƛ
volný pohyb v pƎirozeném prostƎedí jim umožŸuje plnĢ projevit
vlastní pƎirozené chování a snížit stresovou zátĢž.
V agrolesnickém systému mají dostatek prostoru pro pohyb,
kontaktu s dalšími jedinci svého druhu, zajištĢní úkrytu pƎed
nepƎízní poēasí atd. Zda a jaký vliv má chov slepiēek v tomto ALS
na kvalitu vajec nebo masa je pƎedmĢtem dalšího výzkumu.
Volný chov drobných hospodáƎských zvíƎat s sebou pƎináší
i nĢkterá úskalí, kterým je pƎedevším ohrožení slepic ze strany
lišky nebo kuny. K odstranĢní této hrozby využívají zapuštĢné
ploty a drƽbež na noc zavírají do kurníku. Dalším zajímavým
Ǝešením jsou pojízdné kurníky, které lze (nejen) na noc uzavƎít,
pƎípadnĢ pƎemístit na bezpeēnĢjší místo v blízkosti lidského
obydlí.
Výmladková plantáž RRD s chovem drƽbeže a produkcí zeleniny
v Nové Olešné mƽže být dƽležitou inspirací pro další zájemce
o podobné zpƽsoby hospodaƎení.
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7.4 Silvopastevní agrolesnické systémy
Radim Kotrba
Farmy s jelenovitými druhy zvíƎat a stromy jsou
souēástí zemĢdĢlství na rozdíl od obor, které jsou
mysliveckými zaƎízeními (foto farma Friedbergerových
v Husinci).
Silvopastevní agrolesnické systémy
kombinují pĢstování stromƽ na
zemĢdĢlské pƽdĢ s chovem zvíƎat.
V eské republice i v EvropĢ jsou
tradiēními a zároveŸ nejrozšíƎenĢjšími
agrolesnickými systémy. Integrace
dƎevin na pastviny vytváƎí komplexní
systém pro vzájemné interakce, které
jsou dƽležité pro správné a udržitelné
fungování celého agroekosystému.
ZvíƎata poskytují produkcí výkalƽ
stromƽm živiny, odstraŸují spadané
plody a listy, a tím snižují šíƎení chorob,
škƽdcƽ aj. Stromy v agrolesnických
systémech
jsou
rozmístĢny
ve
vzdálenostech od sebe tak, aby
nekonkurovaly travnímu porostu a byl
tím umožnĢn jeho intenzivní rƽst. Na
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zakládaných pastvinách se dƎeviny
vysazují po okrajích pastvin, v liniích
uvnitƎ pastvin, nepravidelnĢ, jako
rozptýlená výsadba nebo skupiny
dƎevin, které vytváƎí pro zvíƎata
prostƎedí pro odpoēinek a chrání je
pƎed nepƎízní poēasí. Ze zahraniēních
studií prokazatelnĢ vyplývá, že skot

dává pƎednost odpoēinku pod stromy
oproti
pƎístƎeškƽm
poskytnutých
ēlovĢkem. Množství pƎítomných stromƽ
na hektar pastviny závisí na druhu
dƎeviny, typu jejich rozmístĢní nebo
tvaru koruny, ale nejēastĢji se pohybuje
do 100 dospĢlých jedincƽ..

V pƎípadĢ chovu zvíƎat ve výmladkových
plantážích dƎevin (topol, vrba, olše, dub
aj.) to mohou být až tisíce stromƽ na
hektar. Stromy na pastvinách plní roli
produkēní (dƎevní hmota, píce, ovoce),
ale také mimoprodukēní funkce, která
spoēívá ve zlepšení chovného prostƎedí
pro zvíƎata (stín, mikroklima, snížení
proudĢní vĢtru). ZvíƎata tak ménĢ trpí
tepelným stresem, pasou se déle, což
se mƽže pozitivnĢ odrazit v jejich lepší
produktivitĢ (napƎ. vyšší hmotnostní
pƎírƽstky, kvalita vajec, mléka),
zdravotním stavu a celkové pohodĢ
zvíƎat (welfare). VýbĢr druhƽ stromƽ je

závislý na zamĢƎení jejich produkce a
druhu chovaných zvíƎat. TĢm by mĢly
stromy poskytovat pestrý zdroj potravy
ze semen a plodƽ – nejlépe kombinací
rƽzných druhƽ lesních dƎevin (dub, buk,
jedlý kaštan) a vysokokmenných odrƽd
ovocných dƎevin (jabloŸ, hrušeŸ, jeƎáb,
moruše, tƎešeŸ, slivoŸ aj.). Vzájemné
pƽsobení mezi stromy a zvíƎaty mƽže
mít i negativní úēinky. PƎi vyšším
zatížení velkými zvíƎaty mƽže docházet
k utužení pƽdy, a tím zhoršení infiltrace
vody, na svažitých pozemcích k místní
erozi nebo obnažení koƎenƽ. Zcela
zásadní pro pƎežití stromƽ mƽže být

poškození kƽry drbáním, ohryzem a
loupáním. Tento jev je ménĢ rizikový
u dospĢlých dƎevin, které mají kƽru
dostateēnĢ silnou a pevnou. Stromy po
výsadbĢ jsou k poškození nejnáchylnĢjší
a vzrƽstá tak finanēní investice do jejich
ochrany/oplocení. Míra poškození závisí
na druhu chovaných zvíƎat a zpƽsobu
chovu. Koēovným pastevectvím jsou
stromy zvíƎaty poškozovány ménĢ než
pƎi nepƎetržitém chovu na jednom
místĢ. NĢkteré druhy poškozují dƎeviny
minimálnĢ (drƽbež, prasata, skot), ale
napƎíklad u ovcí, koz, jelenovitých, lam
a koní je riziko poškození vysoké.

PƎi pastvĢ skotu není po odrostu
dƎevin nutná mechanická ochrana
(farma D. Pitka).
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7.5 PolaƎení v lesích na jižní MoravĢ
Antonín Martiník
Jedním z mála pƎíkladƽ
agrolesnictví
v
lesních
porostech, se kterým se
mƽžeme, byƛ velmi Ǝídce,
setkat v eské republice i dnes
je
polaƎení.
Jedná
se
o
soubĢžné
pĢstování
zemĢdĢlských
plodin
pƎi
zakládání nové generace lesa
na lesní pƽdĢ. Plodiny jako je
kukuƎice, brambory, Ǝepa nebo
paprika
jsou
pĢstovány
v meziƎádcích vysazovaných
dƎevin. Po dvou až tƎech letech
od výsadby, dojde vlivem
výškového rƽstu dƎevin k
zapojení porostu a k ukonēení
pĢstování plodin.

PolaƎení se v minulosti
praktikovalo na ƎadĢ stanovišƛ,
ēasto i tam, kde vlivem pastvy
nebo nevhodným hospodaƎením vznikl zapojený travní
porost. Kultivace pƽdy pƎi
polaƎení vedla ke snadnĢjší
obnovĢ dƎevin. Dnes se
s polaƎením setkáváme pouze
v lužních oblastech. Jedná se
o nejteplejší a rovinaté oblasti,
kde jsou k polaƎení nejpƎíznivĢjší
podmínky.
Lesnické
hospodaƎení zde probíhá
velkoplošnĢ, ēasto s celoplošnou pƎípravou pƽdy. Pƽdy jsou
v luzích bohaté na živiny a ze
vsi do lesa to zde není daleko.

PolaƎení na polesí Tvrdonice – pĢstování
brambor v meziƎádcích vysetého dubu
letního.
32

KromĢ pƎínosƽ z pĢstování plodin má
polaƎení pƎíznivý vliv také na odrƽstání
dƎevin – kultivace pƽdy v meziƎadách
zabraŸuje vzniku a rozvoji buƎenĢ,
zlepšují se pƽdní vlastnosti a vysázené
dƎeviny rychleji odrƽstají. Bez polaƎení
by bylo nezbytné v meziƎadách

mechanicky nebo chemicky likvidovat
nežádoucí buƎeŸ, která odebírá
vysázeným dƎevinám vláhu a mƽže je
poškodit i mechanicky. NejēastĢji se
polaƎí mezi vysázenými topoly, které se
pĢstují v širším rozestupu, najdeme ale
také ukázky s dubem letním nebo tƎešní

ptaēí. Rozvoj polaƎení je odvislý od
ochoty a motivace malopĢstitelƽ takto
hospodaƎit. JistĢ perspektivní systém
pƎinášející klady jak lesu, tak
malopĢstitelƽm, stojí na fyzické lidské
práci a jeho další rozvoj bude mj.
záviset na cenách a dostupnosti
kvalitních potravin.

PolaƎení na polesí Židlochovice – pĢstování
zeleniny v meziƎádcích vysázeného topolu lze
provádĢt dva až tƎi roky po výsadbĢ než dojde
k zapojení porostu.
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8. CO LIMITUJE AGROLESNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE?
8.1 Právní limity zavádĢní agrolesnictví v R
Helena Doležalová
„Agrolesnictví“ není v právních
pƎedpisech upraveno, definovány jsou
jen „zemĢdĢlsko-lesnické systémy“ ve
druhém odstavci ēl. 23 naƎízení (EU)
ē. 1305/20131; jejich zavádĢní je jedním
z podopatƎení podle ēl. 21 (Investice do
rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesƽ). „ZemĢdĢlskolesnické plochy“ mohou být na základĢ
rozhodnutí ēlenských státƽ plochami
využívanými v ekologickém zájmu
podle ēl. 46 naƎízení (EU) ē. 1307/2013.
lenské státy mohly podle ēl. 23 odst. 2

1 NaƎízení

naƎízení (EU) ē. 1305/20132 urēit
minimální a maximální poēet stromƽ na
hektar s pƎihlédnutím k místním
pƽdním, klimatickým a environmentálním podmínkám, druhƽm lesních
dƎevin a potƎebĢ zajistit udržitelné
zemĢdĢlské využití pƽdy, avšak eská
republika tak neuēinila.
ObecnĢ bývá „agrolesnictví“ definováno
mnohem šíƎeji a zahrnuje znaēné
množství
kombinací
souēasného
pĢstování stromƽ a zemĢdĢlské ēinnosti
(vēetnĢ pastvy) na jednom pozemku,

což komplikuje snahy o relevantní
právní úpravu v eské republice3.
PƎekážky
souēasného
pĢstování
stromƽ a zemĢdĢlské ēinnosti na
jednom pozemku spoēívají zejména
v podmínkách a pravidlech získávání
dotací v rámci Spoleēné zemĢdĢlské
politiky. Aby byly plochy s nĢkterými
krajinnými prvky souēástí zpƽsobilé
plochy
zemĢdĢlského
pozemku,
podle ēl. 9 a 10 naƎízení (EU)
ē. 640/20144, které doplŸuje naƎízení
(EU) ē. 1306/20135 je omezen poēet

(EU) ē. 1305/2013 o podpoƎe pro rozvoj venkova z Evropského zemĢdĢlského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení naƎízení Rady
(ES) ē. 1698/2005
2 NaƎízení (EU) ē. 1307/2013 kterým se stanoví pravidla pro pƎímé platby zemĢdĢlcƽm v režimech podpory v rámci spoleēné zemĢdĢlské politiky
a kterým se zrušují naƎízení Rady (ES) ē. 637/2008 a naƎízení Rady (ES) ē. 73/2009
3 DOLEŽALOVÁ, H (2019).
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stromƽ na na max. 100 (vyjma
agroenvironmentálnĢ-klimatických opatƎení,
ekologického
zemĢdĢlství
a využívání pomĢrného systému na
základĢ rozhodnutí ēlenských státƽ,
které však nelze využít na trvalé travní
porosty s ovocnými stromy, které nesou
opakovanĢ úrodu). Žádoucí je zvýšit
tento poēet pro poēátek pĢstování, do
doby, než stromy dorostou do urēitých
parametrƽ6. Je-li na ploše s ovocnými
stromy hustota ovocných stromƽ vĢtší
než 100 ks/ha (nebo 800 keƎƽ/ha), tak
je plocha evidována buě jako jiná
kultura nebo ovocný sad7.
Podle ustanovení § 3a odst. 12 písm. b)
zákona o zemĢdĢlství,8 lze na dílu
pƽdního bloku (jehož minimální výmĢra

je 0,01 ha, tj. 100 m2) pĢstovat pouze
jeden druh zemĢdĢlské kultury. Na dílu
pƽdního bloku se mƽže nacházet
ekologicky významný prvek; další
výjimky jsou možné v rámci
agroenvironmentálnĢ-klimatickéh opatƎení ēi ekologického zemĢdĢlství.
Vlastník (ēi jiná osoba oprávnĢná užívat
zemĢdĢlskou pƽdu) má povinnost
zemĢdĢlskou pƽdu užívat nebo
udržovat v souladu s charakteristikou
druhu pozemku (v katastrálních
pƎedpisech); jednou z výjimek je
hospodaƎení uživatele pƽdního bloku
zaƎazeného do evidence pƽdy podle
zákona o zemĢdĢlství a v souladu s ní.
PƎi rozhodování o poskytnutí dotace

vychází pƎíslušný orgán z této evidence,
pƎiēemž nepƎihlíží k údajƽm o výmĢƎe
parcel a druhu pozemkƽ vedených
podle katastrálních pƎedpisƽ. ObecnĢ
lze vysazovat na zemĢdĢlských
pozemcích dƎeviny do té míry, nedojdeli ke zmĢnĢ druhu pozemku nebo
zpƽsobu využívání území, nebrání-li
tomu nĢkterý ze zákonných zákazƽ,
nebo nehrozí-li pokácení pro nesplnĢní
zákonných podmínek. Jestliže by mĢlo
vysazení dƎevin za následek zmĢnu
druhu pozemku nebo zpƽsobu jeho
využití o výmĢƎe nad 300 m2, je tƎeba
požádat o rozhodnutí o zmĢnĢ využití
území, pƎíp. územní souhlas.

5 NaƎízení

Komise v pƎenesené pravomoci (EU) ē. 640/2014 ze dne 11. bƎezna 2014, kterým se doplŸuje naƎízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) ē. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnĢtí plateb a správní sankce
uplatŸované na pƎímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmínĢnost.
6 How can policy support the uptake of agroforestry in Europe? [online]. AGFORWARD, 2017 [cit. 2020-04-10]. Dostupné:
https://www.agforward.eu/index.php/en/how-can-policy-support-the-uptake-of-agroforestry-in-europe.html, s. 11.
7 ZÁVAZNÝ METODICKÝ POSTUP K AKTUALIZACI EVIDENCE PpDY A EKOLOGICKY VÝZNAMNÝCH PRVKp podle zákona ē. 252/1997 Sb., o zemĢdĢlství,
ve
znĢní
pozdĢjších
pƎedpisƽ
[online].
Ministerstvo
zemĢdĢlství
[cit.
2020-04-11].
Dostupný:
http://eagri.cz/public/web/file/2141/met_ep_evp_120218.pdf, s. 55.
8 Zákon ē. 252/1997 Sb., o zemĢdĢlství, ve znĢní pozdĢjších pƎedpisƽ
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Jako plantáž dƎevin nelze využívat
zemĢdĢlskou pƽdu I. a II. tƎídy ochrany,
v ostatních pƎípadech s ēasovým
omezením (podle ustanovení § 3 odst. 5
a 6 zákona o ochranĢ zemĢdĢlského
pƽdního fondu).
Porosty vyšší než 3 m nesmí rƽst
v ochranném pásmu nadzemního
vedení elektrizaēní soustavy; trvalé
porosty
se
nesmí
vysazovat
v ochranném pásmu podzemního
vedení (podle § 46 odst. 9 a 10
energetického zákona). Další zákazy
vysazování trvalých porostƽ urēitých
parametrƽ jsou stanoveny na ochranu
plynovodu, telekomunikaēní sítĢ nebo
plynovodní pƎípojky, a v okolí zásobníku
plynu pouze na základĢ souhlasu osob
stanovených v § 68 odst. 6 energetického zákona. ObdobnĢ to platí i
pro ochranné pásmo zaƎízení pro
výrobu nebo rozvod tepelné energie
podle § 87 odst. 4 energetického
zákona. Také zákon o elektronických
komunikacích obdobnĢ chrání bezpeēný a spolehlivý provoz komunikaēních
vedení a elektronických komunikaēních
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zaƎízení.
Výsadbu dƎevin nebo jejich zachování
mohou ovlivnit i podmínky ochranných
pásem vodních zdrojƽ, ochrana vodních
tokƽ, vodních dĢl a ochrana proti
povodním podle vodního zákona.
DƎeviny mƽže ovlivnit i ochrana
kulturních památek podle zákona
o státní památkové péēi.
Bezpeēnost silniēního provozu je
dƽvodem pro zákaz vysazování stromƽ
nebo vysokých keƎƽ a pĢstování
takových kultur, které by svým
vzrƽstem a s pƎihlédnutím k úrovni
terénu
rušily
potƎebný
rozhled
v silniēním ochranném pásmu podle
ustanovení § 33 zákona o pozemních
komunikacích.
Mnohá omezení pro výsadbu dƎevin
vyplývají i ze zákona na ochranu pƎírody
a krajiny, napƎ. v zájmu ochrany pƎed
šíƎením nepƽvodních druhƽ a kƎížencƽ,
ochranou
významných
krajinných
prvkƽ,
krajinného rázu,
zvláštĢ
chránĢných území a druhƽ, soustavy
Natura 2000 apod., tedy je-li potƎeba
získat povolení, souhlasy, stanoviska

nebo výjimky ze zákazƽ. Na základĢ
tohoto zákona jsou chránĢny i samotné
dƎeviny pƎed poškozováním a niēením,
což mƽže komplikovat úmysly využívat
je jako zdroj dƎeva.
PƎekážkou výsadby dƎevin mƽže být
i nesoulad tohoto zámĢru s územnĢ
plánovací dokumentací (napƎ. jsou-li
pƎíslušné pozemky urēené k zastavĢní).
Vlastník
pozemku
mƽže
podle
ustanovení § 1017 obēanského zákoníku požadovat v pƎípadĢ, že pro to má
rozumný dƽvod, aby se soused
zdržel sázení stromƽ v tĢsné blízkosti
spoleēné hranice pozemkƽ, a vysadil-li
je nebo nechal-li je vzrƽst, aby je
odstranil. KromĢ výjimek platí pro
stromy dorƽstající obvykle výšky
pƎesahující 3 m jako pƎípustná
vzdálenost od spoleēné hranice
pozemkƽ 3 m a pro ostatní stromy
1,5 m.

Pastva je nežádoucí zejména v tĢch
pƎípadech, kdy by mohla pasená
hospodáƎská
zvíƎata
poškodit
pĢstované plodiny nebo dƎeviny, je-li
tƎeba bránit narušování povrchu
pozemku, na kterém se zvíƎata pasou,
a je-li nezbytné omezit ēi zamezit
pƽsobení
jejich
exkrementƽ.
Nemožnost pastvy je z tĢchto dƽvodƽ
výslovnĢ
uvedena
v
nĢkterých

ustanoveních upravujících podmínky
poskytování dotací.
Pozemky s remízky, háji, vĢtrolamy
a mezemi na orné pƽdĢ a trvalých
travních porostech byly z environmentálních dƽvodƽ osvobozeny od danĢ z
pozemkƽ na základĢ ustanovení § 4
odst. 1 písm. k) zákona ē. 338/1992
Sb., o dani z nemovitých vĢcí, ve znĢní
do dne 31. 12. 2019. Ode dne

1. 1. 2020 jsou na základĢ zákona
ē. 364/2019 Sb., osvobozeny jen
neprodukēní plochy (v rozsahu, v jakém
se na nich nachází urēité krajinné prvky
evidované v evidenci ekologicky
významných prvkƽ a další pozemky
nevyužívané k podnikání).

Chov slepic v agrolesnickém systému ve Francie. Foto: N. Teutscherová.
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8.2. Co omezuje nebo naopak podporuje agrolesnictví z hlediska zemĢdĢlské dotaēní
politiky?
Jana Jobbiková
V rámci dotaēní analýzy byla provedena
také „SWOT analýza a syntéza“ silných
a slabých stránek dotaēního prostƎedí a
pƎíležitostí a hrozeb z prostƎedí
ēeského zemĢdĢlství (veƎejná správa,
legislativa, zemĢdĢlští podnikatelé,
zájmové organizace atd.) ve vztahu
k ALS v R.
Nejvyšší bodové ohodnocení získaly
následující aspekty:
S (silné stránky): Možnost pastvy ve
vĢtšinĢ sadƽ a možnost pĢstování
zemĢdĢlských plodin v meziƎadí sadƽ
podporují potenciál rozvoje (zejména)
silvopastevních systémƽ.
W
(slabé
stránky): Nemožnost
pĢstování stromƽ na orné pƽdĢ
a nemožnost kombinovat porosty RRD
s živoēišnou nebo rostlinnou výrobou.
\ešení v tĢchto otázkách mƽže
usnadnit další rozvoj ALS mimo
ovocné sady a TTP.
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O (pƎíležitosti): Rostoucí zájem ze
strany
zemĢdĢlcƽ
a
synergie
produkēních a neprodukēních funkcí
v ALS jsou základní pilíƎe, na kterých
mohou agrolesnické systémy do
budoucna stavĢt.
T (hrozby): Legislativní pƎekážky
rozvoje ALS a pƎíliš mnoho regulací pro
zemĢdĢlské
podnikatele
(napƎ. nezpƽsobilost plochy pro pƎímou
platbu, pokud na ní jsou dƎeviny mimo
režim EVP – ekologicky významné
prvky) pƎedstavují asi stĢžejní otázky,
jejichž opomíjení mƽže rozvoj ALS
prƽbĢžnĢ komplikovat.
Strategie
Ze syntézy získaných poznatkƽ dále
vyplývají možné strategie chování
vedoucí ke zmĢnĢ pƎístupu k podpoƎe
rozvoje ALS v R. Níže uvádíme nĢkteré
z nich.

Zelenina mezi Ǝadami stromƽ
pĢstovaných pro cenné dƎevo Francie.

1. Strategie WO – odstranĢní slabých stránek s využitím pƎíležitostí
Strategie WT – odstranĢní slabiny a tím i ohrožení
Ve svĢtle naléhavé potƎeby transformovat ēeské
zemĢdĢlství mƽže být ALS silným a variabilním
prostƎedkem
za
pƎedpokladu
nĢkterých
legislativních zmĢn. V dotaēním prostƎedí k tomu
mƽže pƎispĢt pƎehodnocení omezování nebo
zákazu pĢstování dƎevin v rƽzných zemĢdĢlských
kulturách, což pƎedpokládá pƎedevším celkovou
zmĢnu pƎístupu k režimu pĢstování stromƽ na
zemĢdĢlské pƽdĢ ze strany státní správy.
ZemĢdĢlští podnikatelé, kteƎí na svých pozemcích
chtĢjí Ǝešit problémy (s erozí apod.), ekologický
a produkēní význam dƎevin vĢtšinou oceŸují.

W

Vzhledem k tomu, že existuje celá Ǝada nástrojƽ
propagace v zemĢdĢlství, mĢly by být více
využívány pro nefinanēní podporu rozvoje ALS.
Mohou být velmi nápomocné také v další fázi pƎi
vytváƎení trhƽ s produkty ALS. Jedním z takových
nástrojƽ je napƎ. Celostátní síƛ pro venkov.

W

Absence (nejen finanēní) podpory produkce z ALS

O

Existence Celostátní sítĢ pro venkov, poradenství
v zemĢdĢlství
Neexistence trhu s ALS produkty

O
T
Jak

T
Jak

Omezování pĢstování stromƽ na TTP a nemožnost
pĢstování stromƽ na orné p.
Naléhavost transformace ēeského zemĢdĢlství
Legislativní pƎekážky rozvoje ALS
ZmĢnou pƎístupu k režimu stromƽ na zem. pƽdĢ
a odstranĢním legislativních pƎekážek

Zvýšením informovanosti a propagací produktƽ
a vytvoƎením dodavatelsko-odbĢratelských vztahƽ
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2. Strategie ST – použití silných stránek pro zamezení hrozeb
Strategie SO – rozvoj silných stránek pomocí pƎíležitostí
Kombinování produkēních a neprodukēních funkcí je
plantážím RRD stejnĢ vlastní jako ALS. Zkušenosti
s pĢstováním topolƽ a vrb na zemĢdĢlské pƽdĢ mohou
být tedy velmi pƎínosné také pro ALS, které se ve vĢtší
míƎe teprve zaēínají rozvíjet. NejvĢtší pƎekážkou v tomto
transferu znalostí je nĢkdy nepƎesný a zjednodušený
pohled na RRD vycházející z neznalosti jejich vlivu na
životní prostƎedí nebo pƽdu. . V rámci SZP jsou plantáže
RRD jednoznaēnĢ zaƎazeny mezi zemĢdĢlské kultury
a dlouhodobĢ podporovány formou pƎímé platby
a v souēasném programovém období SZP jsou také
souēástí ozelenĢní, konkrétnĢ EFA oblastí, které mají za
cíl zvýšení biodiverzity na farmách.
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PƎímé platby a ozelenĢní pro plantáže RRD
generující znalosti
Zapomenuté a nedostateēné znalosti o ALS
Synergie produkēních a neprodukēní funkcí
ZmĢnou pohledu na porosty RRD, které
stejnĢ jako ALS kombinují produkēní
a neprodukēní funkce; a využitím znalostí
a zkušeností s pĢstováním RRD.

V rámci stávající SZP existují možnosti podpory inovací,
které jsou zásadní pro rozvoj každého sektoru ekonomiky.
PƎíslušná opatƎení by ovšem mĢla být zjednodušena
z hlediska jejích pravidel i administrativy, aby mohla být
využita širším okruhem žadatelƽ. Prvotní pro dostateēný
rozvoj inovací je pƎedevším vnímání zemĢdĢlcƽ jako
skuteēných podnikatelƽ. Mnohem zásadnĢjší je proto
podpora podnikatelského prostƎedí, které generuje
inovace zcela pƎirozenĢ. Bude-li zemĢdĢlcƽm umožnĢno
zavádĢt ALS, mohou být tyto systémy ze své podstaty
významným nástrojem nejen pro inovace ēeského, ale
i evropského zemĢdĢlství. eská republika má potenciál
být v této oblasti dobrým pƎíkladem a možná leaderem,
pokud této pƎíležitosti využije.
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Operaēní skupiny v rámci EIP
ZemĢdĢlec není vnímán jako podnikatel
a inovátor
R jako potenciální inovátor v EU
Zjednodušením a zefektivnĢním projektƽ EIP
(Evropské inovaēní partnerství) a využitím ALS
jako vlajkové lodi inovací v zemĢdĢlství

8.3. Názory a pohledy zemĢdĢlcƽ aneb co ukázal sociologický výzkum
Lukáš Kala
V kapitole jsou shrnuty hlavní výsledky
sociologického výzkumu, který se
zabýval
názory
zemĢdĢlcƽ
na
agrolesnictví, resp. jejich pohledem na
problematiku soubĢžného pĢstování
dƎevin na zemĢdĢlských pƽdách
se zemĢdĢlskou produkcí. Ohniskové
debaty se zemĢdĢlci probíhaly v rámci
semináƎƽ od podzimu 2018 do jara
2019. Návazující dotazníkové šetƎení
probíhalo od podzimu 2019 do jara
2020 a zúēastnilo se ho témĢƎ 500
zemĢdĢlcƽ.

-

-

Panující obavy a stereotypy:
-

-

\ada zemĢdĢlcƽ vnímá ALS jako
zalesŸování krajiny, ALS jsou ēasto
zamĢŸovány za les nebo sad
a objevuje se i obava o ztrátu orné
pƽdy (ALS jsou pƎitom chápány jako
neprodukēní dƎeviny podobnĢ jako
nálety a jsou vnímány jako ménĢ
hodnotné prvky v krajinĢ).
Obava zemĢdĢlcƽ, že zavádĢní ALS

-

bude povinné v kontextu zavádĢní
environmentálních
opatƎení
snažících se napƎ. o zmenšení
dopadƽ klimatické zmĢny.
V rƽzných formách obēas zaznĢla
obava z výsmĢchu, že místo
pĢstování zemĢdĢlských plodin
nebo chovu zvíƎat pĢstují (sází)
stromy, což je z hlediska mnohých
respondentƽ v rozporu s identitou
a povoláním zemĢdĢlce.
astá obava zemĢdĢlcƽ, že stromy
budou vysušovat krajinu, odebírat
plodinám vodu i živiny, stínit a že se
pƽda bude pod stromy špatnĢ
obdĢlávat, což dokládali vlastní
zkušeností.
Velké obavy zemĢdĢlcƽ také
s ohledem na ekonomickou
návratnost investic do ALS; zaznívají
pƎedsudky, že se ALS nevyplatí (trh
je dƎevem nasycen), a že budou
nákladnĢjší na údržbu a spotƎebu

-

-

pohonných hmot kvƽli ztížené
mechanizaci; ēasto zmiŸovaná byla
také vĢtší pracnost, která je
v kontextu ubývání pracovních sil
v zemĢdĢlství velmi limitující.
ZemĢdĢlci také pƎedpokládají, že
majitelé propachtovaných pozemkƽ
nebudou ochotni svolit k výsadbĢ
dƎevin; panují obavy z výpovĢdi
pachtu, z požadavku na odstranĢní
vysázených dƎevin a promarnĢní
investice.
Panují také obavy s ohledem na
ochranu výsadeb proti okusu od
zvĢƎe i hospodáƎských zvíƎat
a dalšími negativními vlivy prostƎedí
(sucho, kompetice rostlin…).
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Doporuēení:
• V prvé ƎadĢ je potƎeba zdƽrazŸovat, že ALS т spontánní sukcese
a ponechání pƽdy ladem, že je možné dƎeviny ekonomicky využívat
a pĢstovat napƎ. cenné listnáēe, ovocné a jiné produkēní dƎeviny.
• PƎi propagaci ALS musí zaznívat, že je to možnost pƎinášející jisté
benefity, nikoliv nutnost, a tomu musí být pƎizpƽsobena i legislativa
a dotaēní politika.
• Proti stereotypu, že zemĢdĢlec nemá co do ēinĢní se dƎevinami,
funguje argumentace a odvolávky na tradiēní a historicky
osvĢdēené formy zemĢdĢlství využívající dƎeviny.
• Pro lepší pochopení hospodaƎení stromƽ s vláhou chybí pƎímé
praktické ukázky ALS v R, dále je potƎeba popsat formou metodiky
postupy péēe o stromy (napƎ. ēasté orání, vyvĢtvování atd.).
• ZemĢdĢlcƽm je vhodné poskytnou ekonomickou rozvahu investic
do ALS s propoēítanou návratností pro rƽzné skladby plodin
a dƎevin; je vhodné se vyvarovat ekonomické argumentaci, pokud
není podložená funkēním modelem z R.
• Z odpovĢdí lze nabýt dojmu, že zemĢdĢlci dostateēnĢ nekomunikují
s vlastníky a jen se obávají vypovĢzení pachtu; je tƎeba vybavit
zemĢdĢlce návodem, jak zmĢnu hospodaƎení na pozemcích
s vlastníky komunikovat (že se jedná o zhodnocení pozemkƽ a ne
naopak); i zde je ale prostor pro úpravu legislativy a dotaēní
politiky.
• Je nezbytné se zemĢdĢlci komunikovat a metodicky je vést,
pƎíp. informovat je o možnostech ochrany dƎevin proti
zvĢƎi/zvíƎatƽm a zahájit diskusi o snižování stavƽ zvĢƎe vƽbec,
protože právĢ zvĢƎ a sucho nejsou jen obavou pro ALS, ale vážnou
hrozbou pro krajinu vƽbec.

NovĢ založená výsadba v systému
„alley cropping“, farma pana Millera
Úholiēky.
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Jaká mají zemĢdĢlci oēekávání a zvíƎata a ochrana dobytka pƎed poli lovit – zde však panuje velká
sluncem, pƎípadnĢ snížení výparu; nejistota.
kde vidí pƎíležitosti:
- Zdaleka nejvĢtší oēekávání mají
zemĢdĢlci od ALS ve vztahu k ochranĢ
pƽdy pƎed erozí; uvádĢli ēasto, že ALS
chápou jako vĢtrolamy, pƎíp. jako
protierozní pásy, které mají jasnou
funkci – zmírŸování vĢtrné eroze
a zadržení odtoku srážkové vody.
- Stromy jsou také vnímány jako vhodný
prvek k rozdĢlení pozemkƽ (napƎ.
v kontextu zmenšení pƽdních blokƽ);
jako pƎíležitost je vnímáno provedení
komplexních pozemkových úprav (KPÚ)
a provedení digitalizace katastru.
- Velká oēekávání panují stran zlepšení
mikroklimatu pole; nejvíce zmiŸovaným
oēekáváním v rámci otevƎených
odpovĢdí bylo poskytnutí stínu pro

menší oēekávání panují stran obnovy
malého vodního cyklu a zvýšení srážek.
- PƎekvapivĢ ēasto se zemĢdĢlci
v odpovĢdích odvolávali na zlepšení
estetické stránky krajiny; zdá se také, že
zlepšení obrazu zemĢdĢlce jakožto
správce krajiny je pro mnohé
respondenty dƽležité a od ALS si slibují
zmĢnu
postojƽ
veƎejnosti
k zemĢdĢlství.
NĢkteƎí
zemĢdĢlci
(zejména
ekologicky
hospodaƎící)
oēekávají
zvýšení
biodiverzity
a
snížení
negativního vlivu škƽdcƽ díky tlaku
jejich predátorƽ, kterým ALS umožní na

- Pouze nĢkteƎí zemĢdĢlci oēekávají
zvýšení úrodnosti pƽdy a zlepšení
obĢhu živin na poli; vƽēi schopnosti
stromƽ filtrovat živiny z pƽdy a vracet je
zpĢt opadem listí panuje spíše nejistota
- ParadoxnĢ nejmenší oēekávání panují
stran diverzifikace pƎíjmƽ a zlepšení
ekonomické situace zemĢdĢlských
podnikƽ ēi hospodáƎství; také stran
dotací kompenzujících ekonomické
náklady výsadeb pƎevažují obavy nad
oēekáváními; pƎíležitost pro rozvoj
agro-turismu, sekundární ēi pƎidružené
výroby vidí jen malá ēást dotázaných
zemĢdĢlcƽ.

„Alley cropping“
s obilninami – Francie.
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Doporuēení:
- Propagaci ALS je vhodné stavĢt na jejich protierozní funkci
a pƎiblížit fungování liniových dƎevinných výsadeb na pƎíkladu,
zemĢdĢlci pozitivnĢ oceŸovaných vĢtrolamƽ, pƎíp. protierozních
pásƽ, a to zejména na hranicích pozemkƽ;
- V pƎípadĢ ekonomického efektu agrolesnictví je mj. vhodné
mluvit také o snížení nákladƽ na budování pƎístƎeškƽ pro zvíƎata
nebo o nepƎímých úsporách na závlahu apod. (zemĢdĢlci pƎíliš
nevĢƎí na ekonomický efekt diverzifikace pƎíjmƽ, který je potƎeba
stimulovat a podložit na zdárných ukázkách).
- PƎi osvĢtĢ lze pracovat s estetickým cítĢním zemĢdĢlcƽ;
pƎekvapením výzkumu byla motivace znaēné ēásti zemĢdĢlcƽ sadit
dƎeviny proto, že jsou krásné a že se to tak má dĢlat (obecnĢ se na
to zapomíná, ale ALS jsou považovány za primárnĢ za krajinotvorný
prvek nebo nĢco estetického v krajinĢ).
- ZavádĢní agrolesnictví mƽže velmi napomoci k provedení
komplexních pozemkových úprav (KPÚ) a digitalizace katastru; zde
je tƎeba velmi intenzivnĢ pracovat s místní samosprávou
a stakeholdery; sami zemĢdĢlci nás upozorŸovali na to, že ēekají
na KPÚ, protože hospodaƎí na náhradních pozemcích; výsadbĢ
dƎevin v krajinĢ brání to, že jen malá ēást zemĢdĢlcƽ pracuje na
svých pozemcích, což je dle výzkumu hlavní limitující faktor.
- Primární argumentace ve prospĢch ALS nemƽže být bohužel
postavena jen na ekosystémových znalostech stran obĢhu živin,
vody a energie v biotopu pole; znalosti z ekologie jsou mezi
zemĢdĢlci velmi nerovnomĢrnĢ zastoupeny a velká ēást zemĢdĢlcƽ
nerozumí základním principƽm, o které se argumentace tohoto
druhu opírá; zde je prostor pro osvĢta a vzdĢlávání.
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Jaké jsou pƎekážky a bariéry:
• Byrokracie a pƎekážky ze strany státní
správy jsou považovány za hlavní bariéry
rozvoje ALS u nás; obecnĢ si zemĢdĢlci
stĢžují na pƎílišnou regulaci a upozorŸují
na skuteēnost, že kdyby neexistovaly
byrokratické pƎekážky, sadili by sami i bez
dotací; opakovanĢ byla zmiŸována
„šikana“
ze
strany
úƎedníkƽ;
problematický je zejména subjektivní
pƎístup, který je umožnĢn využitím rƽzné,
ēasto rozporné, legislativy, a nastavení
zemĢdĢlské politiky, zejména dotaēních
titulƽ, proti dƎevinám (SZIF dle zemĢdĢlcƽ
vnímá stromy jako nežádoucí element
v krajinĢ, v registru pƽdy (LPISu) jsou
dƎeviny
stále
kroužkovány
nebo
vyškrtávány) v kapitola 8.1.
• Jako bariéra zakládání ALS bylo dále

Silvopastevní systém
v Miskovicích.

oznaēováno sucho nebo obecnĢ nevhodné
klimatické podmínky R; zemĢdĢlcƽm
chybí jasná „rajonizace“, v jakých
podmínkách a jakým zpƽsobem zakládat
ALS; zemĢdĢlci se obávají, že v jejich
stávajících podmínkách nebudou schopni
stromy udržet.
• Malí zemĢdĢlci poukazují na zpƽsob

hospodaƎení velkých podnikƽ, které jsou
dle jejich názoru jednou z hlavních
pƎekážek v zavádĢní ALS v R; domnívají
se, že dokud nebudou sadit dƎeviny „velcí
hráēi“, žádná pozitivní zmĢna se nedá
oēekávat; dotazníkové šetƎení však
ukázalo, že velké podniky jsou k výsadbĢ
dƎevin na zemĢdĢlské pƽdĢ velmi
rezervované.
• ZemĢdĢlci také ēasto poukazovali na
možný nedostatek vhodného sadebního
materiálu; chybí informace, kde získat
kvalitní sadební materiál; za pƎekážku je
považována absence školek a vysoká cena
sazenic vyvolaná vysokou poptávkou;
zemĢdĢlci by si sice mohli napĢstovat
vlastní materiál, ale obávají se podmínek
pƎípadné dotace.
• PƎekážkou ve výsadbĢ dƎevin je také
neznalost zemĢdĢlcƽ v péēi o dƎeviny;
panují obavy o to, kdo se bude o stromy
starat a z ēeho bude péēe financována;
poukazují na to, že nejde jen
o vyvĢtvování, ale také o zálivku.
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Doporuēení:
• Spíše než zavádĢní nových dotaēních titulƽ (byƛ
mohou rozvoji ALS napomoct) je tƎeba odstranit
bariéry, které výsadbĢ dƎevin na zemĢdĢlské
pƽdĢ brání.
• Je vhodné vytvoƎit pƎehled vhodných dƎevin na
základĢ nadmoƎské výšky, prƽmĢrné teploty
a prƽmĢrných srážek atd. a nabídnout jej
zemĢdĢlcƽm vēetnĢ metodiky péēe o dané
dƎeviny
(požadavky
jsou
jednoduchost,
struēnost, grafické zpracování); zemĢdĢlci neví,
které druhy stromƽ sázet – v tomto smĢru je
nutné pƎipravit „standardy ALS“, kde bude
napsáno: co k výsadbĢ potƎebujeme, jak
postupovat s pƎípravou i samotnou výsadbou; jak
o dƎeviny následnĢ peēovat; zaznĢla také

Silvoorebný systém v Šardicích.
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poptávka po odborném vedení, které by
pomáhalo zemĢdĢlcƽm v rozjezdu.
• Zaznívala potƎeba exkurzí nebo praktických
ukázek – napƎ. možnost vytvoƎení mapového
serveru nebo aplikace, kam by uživatelé
zaznamenávali ALS v krajinĢ a zájemci z Ǝad
zemĢdĢlcƽ by se tam mohli zajet podívat, spojit
se s tamním hospodáƎem, zeptat se ho na
podrobnosti a tipy ..
• Je nezbytné pƽsobit na vedení velkých
zemĢdĢlských podnikƽ (napƎ. prostƎednictvím
akcionáƎƽ, družstevníkƽ); obrat v politice velkých
zemĢdĢlských firem, aƛ už díky dotacím nebo
tlaku akcionáƎƽ, mƽže mít vĢtší efekt než
jakékoliv jiné snažení.

Obrázek znázorŸující jaké jsou motivace zemĢdĢlcƽ k
pĢstování dƎevin – vzniklo dle analýzy z roku 2020.
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9. JAK POSTUPOVAT P\I ZAKLÁDÁNÍ AGROLESNICKÉHO SYSTÉMU?
Antonín Martiník, Jan Weger
Základním pƎedpokladem založení
jakéhokoliv agrolesnického systému je
rozhodnutí a vƽle vlastníka, pƎípadnĢ
nájemce (uživatele) pozemku k tomuto
kroku.
NeménĢ
dƽležitým
pƎedpokladem jsou i dostupné finanēní
zdroje, které spolu s legislativními
bariérami mohou limitovat založení
zamyšleného sytému (viz kapitola 8).
Vlastní proces zakládání bude vycházet
z
oēekávaných
funkcí
a
cílƽ
plánovaného
systému.
Dalším
významným faktorem ovlivŸujícím

postup zakládání jsou pƎírodní,
resp. produkēní podmínky uvažovaných
pozemkƽ, zejména pƽdní a klimatické,
pƎedchozí zpƽsob hospodaƎení a výskyt
rizikových faktorƽ (eroze, škƽdci,
klimatické extrémy). Dalším faktorem je
volba
vhodného
agrolesnického
systému, pƎípadnĢ jeho modifikace, aby
splŸoval zámĢr vlastníka a/nebo
hospodáƎe a souēasnĢ byl vhodný pro
daný pozemek.
Pomineme-li lesní pƽdu a specifické
systémy blízké permakultuƎe lze na

orných pƽdách a pastvinách zakládat
tyto
systémy,
pƎípadnĢ
jejich
kombinace:
1. Linie a pásy vysokokmenných dƎevin
na orné pƽdĢ: liniové výsadby (alley
cropping), vĢtrolamy, bƎehové porosty,
živé ploty;
2. Výmladkové pásy dƎevin na orné
pƽdĢ;
3. DƎeviny na pastvinách, pastevní
sady – silvopastevní systémy.

9.1 Linie a pásy vysokokmenných dƎevin na orné pƽdĢ
Antonín Martiník, Jan Weger
Jedná se o Ǝady, anebo linie dƎevin
pĢstované v kombinaci se zemĢdĢlskou
produkcí na orné pƽdĢ. DƎeviny jsou
pĢstovány pƎedevším pro hodnotovou
produkci v delším obmýtí – pƎedevším
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tzv. systémy alley cropping, pƎípadnĢ
z mimoprodukēních dƽvodƽ, jako
napƎíklad vĢtrolamy a protierozní nebo
hraniēní pásy, pƎíp. bƎehové porosty.
Vlastní proces založení agrolesnického

systému, resp. výsadby dƎevin na orné
pƽdĢ by mĢl probíhat v následujících
krocích:

1.
rozhodnutí
systému

o

založení 2.
bariery a limity založení mezi pásy (liniemi), v jaké orientaci
budou linie (pásy) vedeny a koneēnĢ
systému

Majitel nebo nájemce, resp. uživatel
pozemku se rozhoduje na základĢ
zkušenosti, potƎeb a cílƽ hospodaƎení.
Motivace k založení agrolesnického
systému na orné pƽdĢ mohou být
rƽzné – od ēistĢ produkēních
a ekonomických (diverzifikace a zvýšení
nebo alespoŸ stabilita výnosƽ), pƎes
ekologické (snížení eroze, zmírnĢní
klimatických
extrémƽ,
zvýšení
biodiverzity) až po dƽvody sociální
a etické (estetická funkce dƎevin
v zemĢdĢlské krajinĢ, vztah ke stromƽm
a vnitƎní pƎesvĢdēení o potƎebĢ stromƽ
v krajinĢ) – podrobnĢji viz kapitola 4.

PodrobnĢji o barierách a limitech
založení
agrolesnických
systémƽ
pojednává pƎedešlá kapitola 8.

3.

volba designu systému

Design znamená jednak plošný podíl
pƎipadající na jednotlivé komponenty
(složky) – dƎeviny a plodiny, jednak
prostorové rozmístĢní dƎevinné složky
po ploše pozemku. S volbou designu
systému je spojeno rozhodnutí, zda se
bude jednat o pásy (vĢtrolamy, bƎehové
porosty, živé ploty) nebo úzké linie
(alley cropping), jaká bude vzdálenost
metry

min 6m

do 5 m

aleje kosterních dƎevin v rozestupu 3 - 10m
s travním podrostem, doplŸkovou dƎevinou nebo mulēí

Modelové schéma liniového agrolesnického
systému: 1 ha (100 x 100 m) se 4 Ǝadami
stromƽ sázených 3–10 metrƽ od sebe (80–
120 ks/ha; linie dƎevin zabírají cca 9%
pozemku).

88
100

10 -40m (+?)

do 5 m

jaký bude rozestup dƎevin. Volba
designu
vychází
z
oēekávané
(požadované) funkce systému, ze
stanovištních (pƎírodních) podmínek
z velikosti a tvaru pozemku, pƎípadnĢ
pozemku navazujících.

10 -40m (+?)

do 5 m

10 -40m (+?)

do 5 m

Orná pƽda s
konvenēním osevním
postupem (min 4
plodiny)

prƽjezd 12m

prƽjezd

prƽjezd

prƽjezd

metry

6

2,5

28

2,5

28

2,5

28

2,5

m2

600

220

2830

250

2800

220

2830

250
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U pƎevážnĢ ekonomicky zamĢƎených
systémƽ mohou sehrát významnou
roli ekonomické modely založené na
optimalizaci
Cash-flow
(s
minimalizací rozlohy dƎevin); v
pƎípadĢ ochrany pƎed pƽdní erozí to
bude sklonitost nebo síla a smĢr
pƎevládajícího vĢtru; u systémƽ s
pƎevažujícím
ekologickým
zamĢƎením mohou smĢr, délka a
šíƎka pásu dƎevin vycházet z návrhƽ
územních
systémƽ
ekologické
stability
(biokoridory)
nebo
komplexních pozemkových úprav,
specifický tvar budou mít pobƎežní
pásy podél vodních tokƽ.
Linie nebo pásy dƎevin zakládáme
kolmo na smĢr pƎevažujících vĢtrƽ,
ve svažitých terénech pak po
vrstevnicích. Je vhodné využít a
propojit existující krajinné prvky,
pƎiēemž šíƎka mezi pásy a mezi
liniemi odpovídá násobku šíƎky
zábĢru mechanizaēních prostƎedkƽ.
Liniemi dƎevin jsou myšleny obecnĢ
úzké pásy obvykle od cca jednoho do
rámcovĢ tƎí metrƽ šíƎky, pƎiēemž po
celé délce pásu je v jeho stƎedu v
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urēitém rozestupu vysázena a
následnĢ
pĢstována
konkrétní
dƎevina. Pásové systémy jsou
obvykle širší, než je tomu u linií;
názory na maximální šíƎku nejsou
vyhranĢné, z biologického hlediska
by tato šíƎka nemĢla pƎekroēit výšku
pĢstovaných stromƽ v dobĢ mýtní
zralosti – u pásƽ širších lze hovoƎit o
samostatných prvcích
dƎevinné
vegetace (lesa) a jednoletých plodin
(pole), ēímž se ztrácí provázanost
obou komponentƽ a funkēní
(agrolesnický) význam mají pouze
porostní okraje. Na rozdíl od linií jsou
pásové výsadby tvoƎeny nĢkolika
(více než jednou) Ǝadami dƎevin. Jak
u linií, tak pƎedevším u pásových
systémƽ lze pƎitom pracovat mimo
hlavní dƎeviny také s druhy
pomocnými (doprovodnými – ēasto
se jedná o keƎe), které mají
mimoprodukēní význam. Chrání pásy
(linie) pƎed nežádoucím rozvojem
travino-bylinné vegetace, pƎíznivĢ
pƽsobí na kvalitu dƎevin hlavních a
zvyšují biologickou rozmanitost
systémƽ.

Plošné pásové cca 12 m široké
výsadby vĢtrolamu s kombinací
rƽzných zpƽsobƽ ochrany proti
zvĢƎi. V popƎedí tubusy a síƛky v
zadní ēásti oplocení.

Mohou být ale také zdrojem
dalších produktƽ, jako je napƎíklad
drobné ovoce, vēelí pastva nebo
potravinový doplnĢk ēi surovina
(vƽnĢ,
barviva).
Podstatným
faktorem ekonomických modelƽ
jsou rovnĢž dotace na založení
systémƽ, které ovlivŸují jejich
nákladovost i výnosovost. V této
souvislosti
lze
odkázat
na
pƎipravovaný dotaēní program,
resp. opatƎení na zakládání
agrolesnických systémƽ, který by
mĢl platit od pƎíštího plánovacího
období SZP (spoleēné zemĢdĢlské
politiky), tedy od roku 2022. V
rámci jeho pƎípravy a zpracování
návrhu
budou
nastaveny
legislativní podmínky pro zakládání

4.

ALS a definovány jejich základní
parametry
tzn.
seznam
podporovaných a doplŸkových
dƎevin,
pĢstební
schémata
a postupy (vhodné spony, vhodná
sadba, údržba, ochrana). Z hlediska
sortimentu dƎevin jsou v návrhu
jako
kosterní
dƎeviny
upƎednostŸovány domácí druhy.
Naopak nepƽvodní druhy s rizikem
invazního chování (trnovník akát,
dub ēervený apod.) podporovány
nebudou. Dále nebude možné
sázet na jednom pozemku (ALS)
pouze jeden druh – monokulturu,
ale musí být vysázena smĢs
nejménĢ 2–3 produkēních druhƽ,
pƎípadnĢ doplnĢná vhodnými keƎi
nebo funkēními dƎevinami.

JednoƎádková 2,5 m široká linie dƎevin s rƽzným
zpƽsobem ochrany proti zvĢƎi.

volba dƎevin

Zcela zásadní význam pƎi zakládání nového agrolesnického systému má volba dƎevin. ObecnĢ platí, že k zakládání liniových
agrolesnických systémƽ se hodí pƎedevším listnaté dƎeviny. Ve specifických pƎípadech (napƎ. chudé pƽdy, podhorské oblasti) by se
mohly uplatnit stanovištnĢ vhodné jehliēnany jako napƎ. borovice lesní (Pinus sylvestris) nebo tis obecný (Taxus bacata), z druhƽ
nepƽvodních tƎeba i cedr libanonský (Cedrus libani). V obecné rovinĢ lze vycházet ze dvou základních východisek, a to jsou
pƎírodní podmínky a funkce, resp. typ systému.
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Volba dƎevin pro výsadbu ALS dle ētyƎ základních oblastí reprezentujících pƎírodní podmínky R.
Základní oblasti dle
pƎírodních podmínek R
Nejsušší a ēasto i
nejteplejší oblasti
lokalizované pƎedevším
do nížin a pahorkatin,
kde je souēasnĢ nejvyšší
míra zornĢní (rámcovĢ
odpovídají kukuƎiēné
pƎípadnĢ ƎepaƎské
výrobní oblasti).

Vhodné dƎeviny pro zakládání ALS
duby – využitelné pƎedevším jako nosné hlavní (kosterní) dƎeviny do pásových výsadeb, kromĢ domácích
hojnĢ se vyskytujících druhƽ, tj. dubu zimního (Quercus petraea) a dubu letního (Q. robur), resp. jeho
ekotypu, který snáší sušší oblasti a roste pƎedevším na živných podkladech, lze doporuēit také duby, které
se u nás vyskytují jen okrajovĢ, nebo jsou pƽvodem z jihovýchodní Evropy - jedná se pƎedevším o dub
šípák (Q. pubecsens), dub cer (Q. cerris), dub balkánský (Q. freinetto), dub jadranský (Q. virgiliana), nebo
dub žlutavý (Q. dalechampii)
topoly – pƎedevším domácí topol ēerný (Populus nigra), u nĢhož lze oēekávat solidní produkci, dále topol
osika (P. tremola), pƎípadnĢ topol šedý (P. × canescens) a koneēnĢ i vysoce produkēní kƎížence topolƽ
jako jsou topol kanadský (P. × canadesis) nebo topol vznešený (Populus × generosa) aj.

habr obecný (Carpinus betulus) – vhodný pƎedevším do pásových výsadeb
javor babyka (Acer capmpestre) – rovnĢž perspektivní v pásových výsadbách a podobnĢ jako habr
vhodná výchovná a výplŸová dƎevina
jeƎáby – jeƎáb bƎek (Sorbus torminalis) a jeƎáb oskeruše (S. domestica) – dƎeviny s vysoce cenĢným
dƎevem využitelné v liniích i jako dƎeviny kosterní v pásových výsadbách pƎedevším na bazických
podkladech
jilm habrolistý (Ulmus minor) – cenná sucho snášející dƎevina, lze ji ale vzhledem k její citlivosti na
grafiózu využít pouze jako pƎímĢs do pásových výsadeb
lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) – v suchých oblastech a na živných pƽdách mƽže plnit významnou
mimoprodukēní funkci (medonosná dƎevina)
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stƎemcha obecná (Padus avium) – opomíjená dƎevina se znaēným potenciálem snášet sucho
tƎešeŸ ptaēí (Cerasus avium) – vysoce cenĢná a doposud i znaēnou odolnost vykazující dƎevina, která mƽže
být využita v liniích, ale za pƎedpokladu intenzivní péēe a pƎíp. pƎítomnosti výchovné dƎeviny, nebo jako
kosterní - pásová dƎevina opĢt pĢstována s dƎevinami výchovnými
líska turecká (Corylus colurna) – zástupce nepƽvodních druhƽ, která vykazuje vysokou odolnost vƽēi suchu,
poskytuje zajímavé dƎevo a Ǝadíme ji mezi dƎeviny rychle rostoucí
oƎešák královský (Juglans regia) a oƎešák ēerný (Juglans nigra), pƎíp. jejich kƎíženci - jedná se o další
ekonomicky zajímavé dƎeviny (oƎešák ēerný je druh nepƽvodní), problémové mƽže být jejich alelopatické
pƽsobení
Roli doprovodných, výchovných a výplŸových dƎevin by zde mohli plnit kromĢ nĢkterých výše uvedených
dƎevin (javor babyka, habr obecný, stƎemcha obecná) pƎedevším keƎe – ptaēí zob obecný (Ligustrum
vulgare), trnka obecná (Prunus spinosa), rƽže (Rosa spp.), kalina tušalaj (Viburnum lantana), jeƎáby
z okruhu jeƎábu muku (Sorbus spp.), líska obecná (Carylus avellana), svída krvavá (Swida sanguinea) nebo
hlohy (Crataegus). NĢkteré z doplŸkových dƎevin a keƎƽ mohou plnit i produkēní funkci jako napƎíklad bez
ēerný (Sambucus nigra), líska obecná nebo rƽzné druhy keƎových vrb
Oblasti ve stƎedních
polohách s vyššími
srážkovými úhrny, kratší
vegetaēní dobou
relativnĢ nižším
ohrožením suchem
(pƎedevším ƎepaƎské, ale i
bramboráƎské výrobní
oblasti).

tƎešeŸ ptaēí – mohla by se stát nosnou ekonomickou dƎevinou v tĢchto oblastech, pĢstovaná v pásech
s výchovnými dƎevinami jako je javor babyka, nebo habr obecný
líska nebo hloh – mohou zastat výchovnou funkci

lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá – perspektivní dƎevina stƎedních poloh, i když „jen“ s mĢkkým
dƎevem
javor mléē (Acer platanoides) – mƽže plnit roli ekonomické dƎeviny ve stƎedních polohách, je vhodný jak do
linií, tak pásových výsadeb
bƎíza bĢlokorá (Betula pendula) – najde uplatnĢní pƎedevším v liniových výsadbách
trnka obecná (Prunus spinosa) – kromĢ lísky a hlohu se významnĢji mƽže uplatnit v keƎovém patƎe právĢ
tato dƎevina
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Podhorské oblasti
s dostatkem srážek,
krátkou vegetaēní dobou,
ale i s nízkou mírou
zornĢní, a tedy i menším
potenciálem pro
zakládání agrolesnických
systému tohoto typu
(bramboráƎská a horská
výrobní oblast).

javor klen (Acer pseudoplatanus) – ve vyšších polohách by mohl být nosnou dƎevinou agrolesnických
systémƽ na orných pƽdách

Specifické oblasti podél
vodních tokƽ nebo
podmáēené pƽdy, jedná
se obvykle o místa, kde
není vhodné zemĢdĢlsky
(orebnĢ) hospodaƎit a
která sama vybízejí
k výsadbám vhodných
melioraēních dƎevin,
jejichž kultivace naopak
pomáhá zlepšit podmínky
k zemĢdĢlské ēinnosti
v jejich bezprostƎedním
okolí.

dub letní – vhodná dƎevina podél vodních tokƽ v níže položených oblastech

tƎešeŸ ptaēí, ale také javor mléē – lze použít dle konkrétních podmínek
jeƎáb ptaēí (Sorbus aucuparia) – mƽže v liniových výsadbách ve vyšších polohách nahradit bƎízu
buk lesní (Fagus sylvatica) - lesnicky významnou dƎevinu lze vzhledem k jeho nárokƽm využívat
pƎedevším v širších pásových výsadbách

jilm vaz (Ulmus leavis) – lze využít od nížin až do stƎedních poloh, jedná se o druh jilmu, který jeví nejvĢtší
toleranci vƽēi grafióze
javor mléē – v blízkosti vodních tokƽ v nižších, ale i stƎedních polohách
oƎešák ēerný – v blízkosti vodních tokƽ v nižších polohách a teplejších oblastech (nepƽvodní)

topol ēerný, bílý, osika, šedý – v blízkosti vodních tokƽ v nižších polohách a teplejších oblastech
vrba bílá (Salix alba), pƎíp. vrba kƎehká (Salix fragilis) a jejich pƎírodní nebo kulturní kƎíženci (stromové
vrby) – využití v blízkosti vodních tokƽ v nižších polohách a teplejších oblastech
bƎíza bĢlokorá, pƎíp. pýƎitá (Betula pubescens) – vhodná dƎevina pro zamokƎená místa podél vodních
tokƽ
olše lepkavá (Alnus glutinosa), ve vyšších polohách pak olše šedá (Alnus incana)
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) – využití této velice cenné rychle rostoucí dƎeviny je v souēasné dobĢ
limitováno chƎadnutím jasanu zpƽsobeným houbou Hymenoscpyhus fraxineus
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5.

technologie zakládání

Vlastnímu založení systému, respektive
vnášení dƎevinné složky na zemĢdĢlské
pozemky (orné pƽdy), by mĢlo
pƎedcházet vytyēení, tedy naznaēení
linií, v místech jejich plánovaného rƽstu.
Vytyēení
pozemku,
kde
budou
kultivovány dƎeviny, má pƎímou vazbu
na pƎedpokládanou pƎípravu pƽdy,
kterou
provádíme
pƎed
vlastní
výsadbou. Po sklizni plodiny je vhodné
na místĢ plánovaných výsadeb provést
hloubkovou pƎípravu pƽdy (orbu), dále
lze v pƎípadĢ ēasné skliznĢ plodiny,
aplikovat do konce vegetaēní sezóny
zelené hnojení. Vhodné je i zatravnĢní
pásu pƎed výsadbou. Výsadby pak
mohou probíhat na podzim nebo na
jaƎe, pƎípadnĢ až na podzim pƎíštího
roku.
Vlastní termín výsadby, resp. realizace
založení závisí na celé ƎadĢ faktorƽ,
z nichž nejdƽležitĢjší jsou: osevní
postupy, prƽbĢh poēasí a dostupnost
sadebního materiálu. Osevní postup
determinuje dobu skliznĢ plodiny,
a tedy i následnou pƎípravu pozemku
k výsadbĢ, ale také stanovuje termín

následného osetí, k nĢmuž by mĢlo
dojít až po realizaci výsadeb. NapƎ. pro
podzimní výsadbu je vhodná ozimá
plodina, která je sklizená v létĢ,
následnĢ je provedeno zelené hnojení
(zaoráno na podzim), po kterém je
provedena výsadba a jarní osetí
zemĢdĢlskou plodinou. Vlastní prƽbĢh
poēasí mƽže do znaēné míry ovlivnit
termín výsadby, napƎ. pƎedēasné
zamrznutí pƽdy, nebo suchý, ale i pƎíliš
deštivý podzim, mohou vést k pƎesunutí
výsadby až na jarní, pƎíp. pƎedjarní
období.
Dƽležitá je také volba reprodukēního
materiálu, který zahrnuje jak sadební
materiál,
tak
pƎípadnĢ
osivo,
resp. semena nebo Ǝízky dƎevin.
U vĢtšiny dƎevin lze upƎednostnit
sadební materiál, a to pƎedevším
z dƽvodƽ vĢtšího rizika poškození
semen dƎevin hlodavci. Výjimkou
mohou být dƎeviny jako je bƎíza, rƽže
nebo oƎešák, u nichž k poškození
hlodavci
nedochází
nebo
je
zanedbatelné. VyspĢlost a velikost
sadebního
materiálu
je
dalším
významným faktorem ovlivŸujícím

technologii zakládání, ale i následnou
péēi.
Rizikovým
faktorem
agrolesnických výsadeb je také
poškozování sadby dƎevin zemĢdĢlskou
chemií, zejména nĢkterými herbicidy
pƽsobícími pƎes listy pƎípadnĢ mladé
kmínky a prýty. Pokud není možné
omezit jejich použití na dobu kdy
dƎeviny dostateēnĢ odrostou (zmĢna
plodin, aplikací) je možno doporuēit
vyspĢlý kvalitní sadební materiál
(poloodrostky a odrostky – obvykle
vĢtší než 1 m s vyvinutou silnĢjší kƽrou),
který vysazujeme v cílovém rozestupu.
Naopak menší sazenice a síje
provádíme
ve
vĢtší
hustotĢ
s pƎedpokladem dalšího výbĢru
a následné redukce poēetnosti dƎevin.
Sadební materiál využíváme jak
prostokoƎenný, tak krytokoƎenný, který
je sice dražší, ale obvykle s ním
dosahujeme vĢtší úspĢšnosti výsadeb.
Rozestup a spon jedincƽ v Ǝadách
(liniích), resp. v pásech je odvislý od
dƎeviny, designu a využitého sadebního
materiálu.
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Cílový rozestup hlavních (kosterních) dƎevin
v liniích se obvykle pohybuje kolem pĢti (topol)
až deseti (dub) metrƽ; kratší je u rychle
rostoucích dƎevin, delší u druhƽ dlouhovĢkých.
Výchovné a výplŸové dƎeviny sadíme do pásƽ
obvykle cca dva a více metrƽ od dƎeviny hlavní.
U vyspĢlého sadebního materiálu používáme
obvykle jamkovou výsadbu (rýē, jamkovaē,
motyka), u menších sazenic s kƽlovým
a srdēitým koƎenem lze využít i štĢrbinovou
výsadbu (sazeē). PƎedevším u podzimních
výsadeb je potƎeba dƽslednĢ dodržet hloubku
výsadby a lépe je sazenice tzv. utopit, ēímž
pƎedcházíme možnému vymrzání.

Hloubení jam pro výsadbu pomocí vrtáku.

Výsadba
Ǝizkovance
šlechtĢného
topolu do
jamkovaēem
pƎedem
vyhloubené
jamky.
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6.

péēe o vysazené dƎeviny

Do péēe lze Ǝadit zálivku, ochranu proti
zvĢƎi a nežádoucí vegetaci (buƎeni),
pƎípadnĢ
vylepšování,
jednocení
a mulēování. Naopak pƎi výsadbách na
zemĢdĢlské pƽdy obvykle odpadá
potƎeba doplŸkového hnojení. Po
výsadbĢ je možné provést mulēování
v bezprostƎední blízkosti vysazených
rostlin. Jako mulēe lze využít napƎ. kƽru
dƎevin nebo štĢpku; využití slámy
pƎináší vĢtší riziko výskytu hlodavcƽ.
Optimální síla mulēe zlepšuje podmínky
pro pƎežívání vysázené rostliny –
udržuje vlhkostní pomĢry v pƽdĢ
a zamezuje rƽstu nežádoucí buƎenĢ.
Zálivku provádíme pƎedevším v prvním
roce
po
výsadbĢ
v
období
dlouhotrvajícího sucha. Dlouhodobá
opakovaná závlaha (snad s výjimkou
trvalé závlahy po celou dobu
produkēního cyklu) je nevhodná.
DƎeviny si musí zvyknout na bĢžné
podmínky, jinak hrozí, že po vysazení
závlah zaēnou trpĢt a zaschnou.
V pƎípadĢ nezdaru výsadeb lze na
podzim u jarních, ale i u výsadeb z
loŸského podzimu provést vylepšování,

tedy náhradu uhynulých rostlin novými.
K vylepšování pƎistupujeme po analýze
pƎíēin nezdaru, kdy obvykle volíme
stejný druh dƎeviny, ale vyspĢlejší
sadební materiál. Opaēným pƎípadem je
jednocení, které provádíme u zdaƎilého
výsevu kosterních dƎevin, kdy vzejde
vícero rostlin. Typickým pƎíkladem
mƽže být síje oƎešáku, kdy vzejde vícero
oƎechƽ vysetých do téže jamky.
Ochrana proti škodlivému pƽsobení
zvĢƎe – okusu a vytloukání pƎitom patƎí
mezi nejnákladnĢjší položky pƎi
zakládání agrolesnického systému.
U linií bezvýhradnĢ, v pƎípadĢ pásu
s výjimkami, lze doporuēit individuální
mechanickou
ochranu
(chemická
ochrana repelenty je v zemĢdĢlské
krajinĢ zcela nedostateēná). Kolektivní
ochranu, tj. celoplošné oplocení
provádíme jen v ēástech s širšími pásy,
kde jsou vysazovány (vysévány) menší
rostliny v obvykle vĢtší hustotĢ.
Oplocení tvoƎí bariéry pƎedevším pro
zvĢƎ spárkatou, pro zajíce a drobné
šelmy nebývá pƎekážkou. Z prostƎedkƽ
individuální ochrany lze doporuēit

tubusy, síƛky nebo samonosná pletiva.
Všechny tyto typy ochrany mají svá
úskalí: poškození sítĢk zajíci, kratší
životnost tubusƽ, poškození terminálu
u samonosného pletiva za vĢtrného
poēasí. Vlastní volba je odvislá od výšky
vysazované dƎeviny, druhu vyskytující
se
zvĢƎe,
cenové
dostupnosti
a pƎírodních podmínek. Obvykle je
potƎeba poēítat s funkēností ochrany
rámcovĢ tƎi (okus) až deset let
(vytloukání). Stejnou životnost je
potƎeba vyžadovat od použitého kolíku,
proto preferujeme dubové nebo
akátové dƎevo, pƎíp. železnou tyē.
Vážné škody na výsadbách a síjích
mohou zpƽsobit myšovití hlodavci. Jako
vhodnou preventivní i pƎímou metodu
biologické ochrany lze doporuēit
umísƛování berliēek pro dravce. Další
možnou metodou biologické prevence
proti škodám zvĢƎí i hlodavcƽ je
výsadba pomocných krycích dƎevin,
které jsou buě více atraktivní pro
zvíƎata nebo mají krycí funkci (trny).
Možnou alternativou je také alespoŸ
zapichování vĢtví atraktivních Možnou
alternativou
je
také
alespoŸ
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zapichování
vĢtví
atraktivních
odvádĢcích dƎevin v blízkosti dƎevin
cílových (vrba, topol).
Ochrana výsadeb a síjí proti
negativnímu vlivu (odbĢr vody a živin)
travino-bylinné vegetace (buƎeni) je
dƽležitá pƎedevším v prvních dvou až
tƎech letech po založení. Také buƎeŸ
mƽže mít na vysázené (vyseté) dƎeviny
pozitivní vliv – stínĢní, proto je potƎeba
její pƽsobení vyhodnocovat a peēlivĢ
zvážit provedení adekvátních opatƎení.
Stále
více
je
doporuēována
neceloplošná ochrana – pásový
neceloplošný ožin v bezprostƎední
blízkosti dƎeviny nebo ožin na vysoké
strništĢ.

7.

péēe o odrostlé dƎeviny

Za odrostlé dƎeviny považujme ty, které
již nevyžadují ochranu proti zvĢƎi
a buƎeni. Obvykle se jedná o dƎeviny
v období starší než pĢt let od jejich
založení, kdy je malá pravdĢpodobnost
úhynu.
V
plošných
výsadbách
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K péēi o mladé dƎeviny
mƽže patƎit také pletí
vysetého oƎešáku –
vitální travino-bylinná
vegetace odebírá
mladým rostlinám
potƎebou vláhu a brzdí
jejich rƽst.
založených ve vĢtší hustotĢ provádíme
výchovné seēe zahrnující redukci poētu
s pƎihlédnutím k zdravotnímu stavu,
kvalitĢ a druhovému spektru dƎevin.
U kosterních dƎevin provádíme
vyvĢtvování, a to v jedno až dvouletých
intervalech, v závislosti na rychlosti

rƽstu, síle boēních vĢtví a druhu
dƎeviny. Technologie vyvĢtvování je již
nad rámec této publikace a lze odkázat
na odbornou literaturu (napƎ. Sendecký
et al. 2019).

9.2 Výmladkové pásy dƎevin na orné pƽdĢ
Jan Weger
Výmladkové pásy dƎevin (VPD) jsou
silvoorebným agrolesnickým systémem,
který je založen na využívání
výmladkové schopnosti nĢkterých
dƎevin, která umožŸuje opakovanou
sklizeŸ nadzemní biomasy v krátkých
obmýtích (2–10 let) bez potƎeby
založení nového porostu. VPD vytváƎejí
mezistupeŸ
mezi
liniovými
a celoplošnými formami výmladkového
pĢstování dƎevin na zemĢdĢlské pƽdĢ,
pƎiēemž kombinují výhody obou
systémƽ, a to zejména:

•
VytváƎejí na poli „malé remízky
nebo úzké lesíky“ s tzv. porostním
prostƎedím, které je velmi efektivní
v tlumení klimatických extrémƽ a plnĢní
všech
mimoprodukēních
funkcí
oēekávaných od ALS (napƎ. ochranu
proti erozím, zvyšování biodiverzity)
•
Ekonomická produktivita VPD
je pƎi dodržení zásad správného
hospodaƎení srovnatelná s jednoletými
plodinami a návratnost vložených
prostƎedkƽ je kratší než u mnoha jiných
ALS

Výmladkové pásy z topolƽ a akátƽ na orné pƽdĢ ve
Forstu, NĢmecko. Foto: M. Pástor.

Hlavním produktem výmladkových pásƽ
dƎevin je biomasa, jednak ve formĢ
štĢpky (energetické a materiálové
využití, napƎ. pro mulēování), dále
v podobĢ palivového dƎeva, tyēovin
a tenkých sortimentƽ. PƽvodnĢ
pƎevládající využití tĢchto produktƽ
v energetice se postupnĢ rozšiƎuje na
materiálové a surovinové využití
napƎ. v nábytkáƎském prƽmyslu nebo
v zahradnictví (mulēování).
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1. Základní pĢstební schéma
výmladkových pásƽ
Od pƎedešlých systémƽ se pásové
výsadby výmladkových dƎevin odlišují
v designu, dƎevinné skladbĢ, zpƽsobu
zakládání, ale i managmentu a cílovém
sortimentu. Z hlediska ekonomické
a logistické optimalizace je možno
doporuēit
následující
základní
parametry:
•
VPD tvoƎí dvoj až ētyƎ Ǝádky
dƎevin vysazené ve sponu vhodném pro
výmladkové pĢstování tzn. 1,8 – 2,2
x 0,25 – 0,5 m;

Ukázka možného schématu VPD:
3 trojƎádkové pásy výmladkových
dƎevin na 1 ha orné pƽdy.
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•
vzdálenosti mezi výmladkovými pásy na pozemku ALS jsou
uēeny
ekologickými
potƎebami
pozemku
a
vhodností
pro
agrotechniku , obvykle pak 2 až 4 pásy
na 1 ha ve vzdálenosti vĢtší než 25 m;
•
na okraji pozemku pƎíp.
v jiném vhodném místĢ budou
ponechány prƽjezdy pro mechanizaci
(min. 6 a max. 12 m);
•
podíl VPD na agrolesnickém
pozemku je 10 – 20 %.

VPD je možno zakládat a pĢstovat v celé
ƎadĢ dalších variant, podle potƎeb
pozemku a zámĢru zemĢdĢlce.
V pƎípadĢ pƎijetí dotaēního opatƎení
agrolesnictví u nás (vēetnĢ legislativy)
by bylo možné zakládat systémy
kombinující liniové výsadby vysokokmenných (kosterních) dƎevin tzv. alley
coppice s pásy výmladkových dƎevin
s pĢstováním cenných listnáēƽ.

2. Používané dƎeviny a sadba
Sortiment dƎevin tvoƎí domácí druhy
dƎevin vhodné pro výmladkové
pĢstování, zejm.: topoly, vrby, olše,
jasany, lísky, duby, habry vēetnĢ odrƽd
nĢkterých
nepƽvodních
dƎevin
a kƎížencƽ. Populární jsou napƎíklad
odrƽdy a klony topolƽ a vrb vykazující
vysokou produkci dendromasy jako
topol
Max–4
(P.
nigra
×P. maximowiczii; tzv. japonský topol)
nebo
odrƽdy
domácích
vrb
‘Tora‘,‘Rokyta‘ a ‘Stvola‘.
Také u výmladkových dƎevin platí, že
k využití nepƽvodních druhƽ je
nezbytné kladné stanovisko orgánu
ochrany pƎírody. ObecnĢ je proto

vhodné použít dƎeviny ze seznamƽ MZe
(2004) a MŽP/VÚKOZ (2019).
Základní postupy založení VPD jsou
shodné s liniovými agrolesnickými
výsadbami popsanými v pƎedchozím
textu, kromĢ toho, že jsou nejēastĢji
zakládány výsadbou nezakoƎenĢných
Ǝízkƽ (2018 – 30 22 cm dlouhé úseky 1–
2 letých prýtƽ), které mají nĢkteré
specifické
požadavky,
zejména
v kvalitní pƎípravĢ pƽdy (jako pro
okopaniny) a odplevelování (bez
chemie nebo jen vhodné povolené
pƎípravky). PodrobnĢjší návody na
zakládání
a
pĢstování
pásƽ
výmladkových dƎevin lze odvodit
z
doporuēení
pro
výmladkové
plantáže – viz napƎ. poradenské stánky

VÚKOZ Prƽhonice:
(https://www.vukoz.cz/index.php/isoz
e-domu)

3.

Legislativa

Výmladkové pásy je již dnes možno
pĢstovat jako nĢkolik úzkých plantáží
rychle rostoucích dƎevin, což je však
administrativnĢ nároēné. V pƎípadĢ
pƎijetí nového opatƎení „Agrolesnictví“
v rámci nové Spoleēné zemĢdĢlské
politiky (od roku 2021–2022) by jejich
zakládání bylo administrativnĢ výraznĢ
jednodušší.

Produkēní výmladkový pás topolƽ (klon Max-4) v trvalém travním porostu pro produkci palivového
dƎeva. V prƽbĢhu opatƎení COVID-19 byl ještĢ rozšíƎen o chov slepic.
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9.3 DƎeviny na pastvinách, pastevní sady – silvopastevní systémy
Antonín Martiník
Na rozdíl od obou pƎedešlých lze
u silvopastorálních systémƽ kromĢ
Ǝadového uspoƎádání ve vĢtší míƎe
akceptovat
také
nepravidelné
rozmístĢní dƎevin po ploše. UspoƎádání
dƎevin
zde
nebývá
limitováno
dostupnou mechanizací. KromĢ linií

budou ēasté solitéry nebo skupiny
dƎevin. Odlišnosti dozná také dƎevinná
skladba – nižší využití herbicidƽ, než je
tomu u rostlinné výroby stejnĢ jako
možnost zdroje potravy pro zvíƎata
vedou k širšímu zapojení plodonosných
dƎevin (jablonĢ, hruška, švestky aj.), do

tĢchto systémƽ. Poslední významnou
odlišností bude zpƽsob ochrany proti
zvĢƎi; kromĢ zvĢƎe zde lze oēekávat
dlouhodobý tlak chovaných zvíƎat
a tomu musí být uzpƽsobena ochrana
vysazených dƎevin ēili v mnohem vĢtší
míƎe bude využito svaƎované pletivo.
Chov ovcí v sadu
ovocných dƎevin –
Dubeēno.
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10. Na koho a kam se mƽžete obrátit, zajímá-li vás agrolesnictví?

Výzkumné a vzdĢlávací instituce:
Mendelova univerzita v BrnĢ – výuka pƎedmĢtu
agrolesnictví, výzkum agrolesnických systémƽ
www.mendelu.cz,
kontakty:
Antonín
Martiník
(martinik@mendelu.cz),
Lenka
Ehrenbergerová
(xehrenb0@node.mendelu.cz)
eská zemĢdĢlská univerzita – výuka pƎedmĢtu
Agrolesnictví a výzkum v oblasti agrolesnictví,
www.czu.cz; kontakty: Bohdan Lojka (lojka@ftz.czu.cz),
Radim Kotrba (kotrba@ftz.czu.cz)
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i. – pƎednášky pro odbornou a laickou
veƎejnost v rámci osvĢtové a poradenské
ēinnosti odboru fytoenergetiky
www.vukoz.cz, kontakty: Jan Weger (weger@vukoz.cz),
Jana Jobbiková (jana.jobbikova@vukoz.cz)

Spolky a sdružení:
eský spolek pro agrolesnictví – agrolesnická osvĢta,
sdružení farmáƎƽ, výzkumníkƽ i pƎíznivcƽ agrolesnictví.
www.agrolesnictvi.cz, info@agrolesnictvi.cz
EURAF – Europien Agroforestry Federation,
www.euraf.isa.utl.pt
ICRAF
–
World
Agroforestry
Centre,
www.cgiar.org/research/center/world-agroforestrycentre

Projekty:
AGFOSY – vzdĢlávací systém o agrolesnictví:
https://www.agroforestrysystems.eu/cs/
TAR – (ÉTA) „TL01000298 – Agrolesnictví – šance pro
regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“
/www.tacr.cz./
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