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Definice agrolesnictví v Evropě

EU nařízení 1325/2013
Agrolesnictví je takové využití půdy, ve kterém jsou stromy pěstovány
v kombinaci se zemědělskou produkcí na stejné jednotce půdy.

EURAF
Agrolesnictví je integrace dřevin se zemědělskými plodinami nebo/a
hospodářskými zvířaty, při využití benefitů plynoucích z jejich interakcí
(ekonomických či ekologických). Stromy mohou být uvnitř parcel, nebo na
okrajích popřípadě formou zelených pásů.

ČSAL
Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který
kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na
jednom pozemku a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky
agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata, případně jiné) jsou
pěstovány, resp. chována s hospodářským, environmentálním a/nebo
kulturním záměrem.



Definice agrolesnictví v Evropě

Agrolesnictví = pěstování stromů zemědělci na 

zemědělské půdě

> způsob hospodaření 

> na zemědělské nebo lesní půdě 

> kombinuje pěstování dřevin se zemědělskou 
produkcí R+Ž

> cíle: ekonomické, environmentální, sociální
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Tradiční ALS v ČR

 Není známá rozloha 

 Velmi často spojené s menšími rodinnými farmami a 
ekologickým zemědělstvím

 Pasené a polní sady

> Pastviny a louky pod sady ovocných dřevin (jabloně, 
hrušky, třešně a švestky)

 Lesní dřeviny na pastvinách

> Na okrajích pozemků –skupinky nebo soliterní stromy

 Polaření – pěstování plodin při zakládání lesa

 Domácí zahrady – pěstování zeleniny pod ovocnými 
stromy 



Hlavní typy ALS
 Pěstování dřevin na orné půdě

> Liniové výsadby vysokokmenných cenných lesních či ovocných dřevin 

> Výmladkové pásové výsadby RRD – alley cropping

> Větrolamy, remízky a liniové výsadby na okrajích pozemků nebo 
půdních bloků

 Stromy na pastvinách – silvopastorální systémy

> Pěstování cenných sortimentů dřevin na pastvině 

> Pěstování vysokokmenných ovocných dřevin na pastvině

 Agrolesnické porosty kombinující RRD s chovem zvířat

> Výmladkové plantáže RRD s chovem drůbeže, prasat apod. 

 Tradiční systémy s vysokou přírodní nebo kulturní hodnotou

> Pasené a polní sady

> Břehové pásy dřevin (Riparian buffer strips)

> Ochranné pásy dřevin

> Lesní a domácí zahrady 



Pasené sady



Silvopastorální sadolouka – pastva koz a jelenovitých pod třešněmi



Silvopastorální systémy jako management

Údržba chráněných území před expanzí dřevin a poklesem druhové 
diverzity



Silvopastorální systémy
obory a chov zvěře



Polní sady – pěstování plodin v sadech ovocných dřevin – Bílé Karpaty



Živé ploty, liniové výsadby na okrajích polí, větrolamy
– okolí obce Šumice







Domácí zahrady – třešně a brambory



Pěstování plodin při 
zakládání topolů na lesní 
půdě 
– Židlochovice

Domácí zahrady – maloprodukční
samozásobitelské zemědělství je 
možné nalézt na mnoha místech 
ČR



Alejové výsadby v Evropě























Woodland eggs 
Produkce vajec v lesních plantážích



Porosty RRD s dominantní ekologickou funkcí

Protierozní porosty k ochraně půd v drahách 
soustředěného odtoku a kritických bodech 

Zemědělské větrolamy k zmírňování větrné eroze a 
zlepšení welfare chovaných zvířat 

Kořenový filtr k odnímání přebytečných živin z 
podzemních vod

Bioremediační porosty k odnímání těžkých kovů z 
kontaminované půdy



RRD v agrolesnictví

Alejový systém s RRD topolem a ozimá pšenice, SV Německo, Cottbus. Photo by Dirk Freese. 





Rozsah ALS v EU

 EU 27 – 15,4 mil. ha 

> 3,6 % rozlohy >>> 8,8% zemědělské půdy

> ALS s živočišnou produkcí (15,1 mil. ha)

> ALS s cennými dřevinami (1,1 mil. ha)

> ALS na orné půdě (0,3 mil. ha)

 Španělsko (5,6 mil. ha), Francie (1,6 mil. ha), 
Řecko (1,6 mil. ha), Itálie, Portugalsko, Bulharsko

 Polsko, Německo a ČR 1-2 %!





Pozitiva agrolesnictví

 produkční a ekonomické 

> diverzita produktů při uchování nebo zvýšení celkové 
produkce

> multifunkční zemědělství a rozložení rizik hospodaření

> tvorba vysoce hodnotných produktů

 environmentální a ekologické – pozitivní vliv na 
složky životního prostředí

> celkovou biodiverzitu, půdu, vodní režim v krajině

> stabilita lokálního klima, omezení průsaku živin, porušení 
podorniční desky

> globální změny – významná a dlouhodobá vazba uhlíku



Pozitiva agrolesnictví

 sociální

> zvýšení zaměstnanosti na venkově, rozložení 
sezonnosti výroby (seju na jaro, sklízím v létě, 
sázím na podzim, kácím v zimě)

> dlouhodobá finanční investice 

> podpora rodinné formy hospodaření a 
mezigenerační výměny v hospodářství 

 kulturní 

> podpora vztahu ke krajině jako celku 

> zvýšení estetické hodnoty krajiny



Role stromů v ALS (zemědělská funkce zachována)

1. Produkční role 2. Servisní role

Komerční dřevo

Palivové dřevo

Stavební materiál

Ovoce, plody

Píce pro zvířata

Léčivé produkty

Mulč a zelené hnojení

Na úrovni farmy:

Ochrana proti vodní a větrné erozi

Zlepšení půdní úrodnosti

Udržení organické hmoty a fyzikálních vlastností půdy

Zlepšení koloběhu živin 

Potlačení plevelů, chorob a škůdců

Stín (zvířata a rostliny)

Snížení rychlosti větru

Ohraničení pozemku a oplocení

Zlepšení mikroklimatu

Na širší úrovní:

Zlepšení hydrologického cyklu

Udržení biodiverzity, biokoridory, refugia

Vázání uhlíku a ochlazování krajiny



Negativa?
 alelopatie

> uvolňování jednou rostlinou látek toxických pro jinou 
rostlinu/rostliny, např. ořešák černý

 konkurence
> voda
> světlo

 acidifikace
> zejména jehličnany

 odebírání organické hmoty při sklizni dřevin
> zejména při technologii „celostromové“
> platí i pro cyklus živin (RRD)



Rizika spojená s implementací ALS

 Dlouhodobá návratnost investic

 Konkurence stromů – živiny, světlo, voda

 Vyšší pracovní náročnost (dobrovolnost?)

 Ztížená mechanizace

 Nedostatek informací pro zemědělce

 Vlastnické poměry na zemědělské půdě

 Nedostačující legislativa



Evropská legislativa

 Zavedení definice agrolesnictví

 Podpora pod dobu pěti let po založení ALS 
(80 % přímých nákladů)

 Implementace závislá ne členských státech

 Zavedení agrolesnictví do tzv. EFA (Ecologicaly Focus
Areas) v GREENINGu

 Zvýšení počtu stromů (až do 250 na ha) na polích s 
plodinami (v současnosti 100/ha)



ALS legislativa v ČR
 Dosud neexistuje v České republice

 Pracovní skupina vznikla na MZe v roce 2013

 Diskuse o implementaci nové reformy zemědělské politiky EU v 
oblasti ALS

 Vznik ČSAL (2014)

 První agrolesnický seminář – ČZU (2015)

 Dokument: Implementace a podpora zakládání agrolesnických 
systémů na zemědělské půdě v ČR – podpora ASZ

 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (usnesení vlády č. 
861 ze dne 26.10.2015, příloha č. 1 obsahuje agrolesnictví)

 Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České 
republice ( implementace dokumentu OSN „Přeměna našeho 
světa: Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj“ ze září 2015 )



Legislativní bariéry pěstování dřevin na ZPF

 Zákon o zemědělství → RRD = zemědělská kultura
 Zákon o Nakládání se sadbou  → kontrolu producentů sadby RRD 

provádí ÚKZUZ
 Zákon o ochraně přírody a krajiny  → definuje rizika pro ŽP (invaze, 

krajinný ráz, ZCHÚ) a nutný souhlas s výsadbou RRD (místní orgán 
ochrany přírody na ORP)

 Zákona o ochraně ZPF → zákaz pěstování plantáží dřevin v 1. a 2. třídě 
ochrany ZPF, povinnost odstranit pařezy a rekultivovat půdu po 
ukončení pěstebního cyklu, povinnost nahlásit založení plantáže do 15 
dnů od jejího založení



Perspektivy ALS v ČR
Udržování a rozšiřování tradičních ALS

Rozvoj nových a intenzivních ALS, zejm.

 „Alley cropping“ – alejové výsadby 

> pěstování zem. plodin s cennými  dřevinami (třešeň 
ptačí, ořešák, jeřáb břek) 

 RRD rychle rostoucí dřeviny v ALS (topoly a vrby)

> pěstování plodin mezi pásy RRD

> RRD s chovem drůbeže

> RRD s dalšími cennými dřevinami 

 Silvopastorální systémy

> pastviny s cennými dřevinami



 Zachování a zakládání živých plotů, liniových 
výsadeb dřevin a ochranných pásů

>pěstování dřevin na okrajích polí

>pěstování dřevin u vodních toků 

 Management soukromých lesů se specifickým 
komponentem

>chov divoké zvěře, oborový chov

>lesní zemědělství, lesní zahrady, permakultura

Perspektivy ALS v ČR



Možnosti dotací v rámci ALS
 Program péče o krajinu (PPK)
 Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
 Národní program Životní prostředí (NP ŽP)
 Příspěvky na hospodaření v lesích
 Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 LIFE 
 Národní programy MZe
 Program rozvoje venkova (PRV)
 Programy SZIF: 

> Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí (Greening: EFA) 

> Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) 
> Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)



Český spolek pro agrolesnictví
ČSAL

www.agrolesnictvi.cz


