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Termín: sobota, 30. října 2021, 9:00 - 18:00

Místo konání: Farma Lukava, Jindřichovice pod Smrkem 198, 463 65

Program:

Stanislava Čížková
Profesí botanička, podílí se na projektování dřevinných 
prvků v krajině. Při realizaci zajišťuje odborný dozor a 
kontrolu při provádění výsadeb a následné péči. Autorka 
knihy „Nelesní dřevinná vegetace: návrhy, výsadba a 
údržba“

Radim Kotrba, (ČSAL)
Je jedním ze zakladatelů českého spolku pro agrolesnic-
tví (ČSAL) a sám je praktikujícím agrolesníkem. Pracuje ve 
Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. a na České 
zemědělské univerzitě. Je členem Předsednictva 
Asociace soukromých zemědělců (ASZ).

Nicolas Haack (DE), Triebwerk
Triebwerk je mladá projekční a poradenská kancelář pro 
agrolesnické systémy v Německu. Podporují všechny 
nezbytné kroky pro úspěšné zavedení agrolesnických 
systémů od plánování až po realizaci a �nancování.
Přitom přikládají velký význam komplexnímu plánování, 
které zohledňuje sociální, ekologické a ekonomické 
aspekty a rozvíjí je do ucelených provozních odvětví. 
Nabízejí také komplexní školicí program, který umožňuje 
zemědělcům rozvíjet vlastní agrolesnické systémy.
Nicolas Haack je jedním ze tří zakladatelů společnosti 
Triebwerk a vede vzdělávací oddělení Německého 
sdružení pro agrolesnictví, které bude od příštího roku 
nabízet agrolesnická školení pro zemědělce a poradce.

Kontakt a přihlášení:
Zaregistrujte se prosím na email: jirka@asociaceampi.cz
Seminář proběhne za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, bude plně překládán do českého jazyka 
a bude pro účastníky bezplatný. Účastník hradí pouze občerstení v ceně 380 Kč.

9:00  Příjezd, zahájení semináře
9:30 Stanislava Čížková (CZ): Zakládání krajinných prvků
11:30 Radim Kotrba (CZ): Agrolesnictví v České republice 
 (představení spolku a jeho činnosti, příklady ALS systémů v ČR)
13:00 Pauza na oběd
14:00  Nicolas Haack (DE): Představení německého zastřešujícího svazu 
 pro agrolesnictví a politický vývoj agrolesnictví v Německu
14:30 Nicolas Haack (DE): Jaké formy agrolesnických systémů existují?
15:30 Nicolas Haack (DE): Jak ve společnosti Triebwerk plánujeme agrolesnické systémy I
16:00 Káva / Čaj
16:30 Nicolas Haack (DE): Jak ve společnosti Triebwerk plánujeme agrolesnické systémy II
18:00 Zakončení semináře / večeře a prostor pro networking

Agrolesnictví 
  a krajinné prvky


