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Tilandsie (Tilandsia) vypadají nejčastěji
jako malý trs trávy buď v zelené, nebo
šedostříbrné barvě. Prodávají se
přichycené na kousku dřeva, kameni nebo
umístěné v efektní skleněné nádobě. Patří
totiž mezi epifyty, tedy rostliny, které
odebírají potřebné živiny ze vzdušné
vlhkosti. Tyto skromné rostlinky potřebují
jen dostatek rozptýleného světla, vzdušné
stanoviště a pravidelné rosení měkkou
vodou – zelené vyžadují vláhy více,
stříbřité snesou i sušší prostředí. Voda
z vodovodu je pro tilandsie příliš tvrdá,
ideální je voda dešťová, ale postačí i voda
balená. Potěší i květem, který značí, že se
vaše rodina tilandsií brzy rozroste.

ROSTLINA TÝDNE
ANITA BLAHUŠOVÁ

I
niciativa se označuje zkratkou
KPZ. Mnohým tato tři písmena při-
pomenou pro skauty nezbytnou
„krabičku poslední záchrany“.
V tomto případě jde o první písme-

na slov „komunitou podporované země-
dělství“, takzvané kápézetko. Tento sys-
tém propojuje menší, většinou rodinné ze-
mědělce přímo se skupinou odběratelů. Ti
se tak stávají podílníky na jeho hospodaře-
ní.

Jak vše vypadá v praxi, vysvětluje zá-
stupkyně Asociace místních potravino-
vých iniciativ, o. p. s., Šárka Krčílková:
„Způsobů je více. Několik odběratelů se
například spojí s ekologickým zeměděl-
cem, domluví se společně na ceně i dal-
ších podmínkách a on jim pak celou sezo-
nu pravidelně dodává své produkty.
Nebo si skupina lidí se zahradníkem pro-
najmou pole a začnou na něm společně
hospodařit. Podílníci jsou ochotni zapla-
tit zemědělci předem a sdílet s ním tak
i případné riziko neúrody.“

Čerstvý patizon nebo buvolí mléko?
Zemědělec tímto způsobem získá větší fi-
nanční stabilitu a může lépe plánovat své
aktivity. Podílníka pak kromě kvalitních
potravin hřeje dobrý pocit z podpory kon-
krétního sedláka a nepřímo i z možnosti
ovlivnit příznivě tvář okolní krajiny.

V systému komunitou podporovaného
zemědělství se platí konkrétnímu země-
dělci předem na delší období. Neobjedná-
vají se jednotlivé druhy zeleniny, lidé do-
stanou to, co se na poli zrovna urodilo.
Někdy toho může být méně, jindy více,
vše závisí na sezónnosti i počasí. Sorti-
ment, který se v rámci komunitou podpo-
rovaného zemědělství nabízí, je nicméně
skutečně široký.

„Většinou se začíná se zeleninou, mů-
žete ale odebírat sýry, mléko, maso, vajíč-
ka nebo med. Experimentovalo se také
s odběrem místních květin,“ vypočítává
Šárka Krčílková. Ani u zmíněného buvo-
lího mléka nejde o nadsázku, členem sítě
zemědělců je totiž od letoška i první čes-
ká buvolí farma.

A iniciativa se neomezuje pouze na
naše území: „Spolupráce probíhá nejen
napříč celou Českou republikou, ale do-
konce i mezinárodně. Takovou ukázkou

spolupráce je třeba společná objednávka
a dovoz olivového oleje nebo citrusů
z Řecka. V tomhle případě sice nejde o lo-
kální potraviny, ale platí, že jsou pěstova-
né ekologicky a odběratelé znají příběh
konkrétního zemědělce, který je vyro-
bil,“ doplňuje Krčílková.

Deset let důvěry
Komunitou podporované zemědělství
u nás není žádný nový experiment. První
iniciativa vznikla už před deseti lety, poz-
ději byla založena Asociace místních po-
travinových iniciativ (AMPI). Cílem nej-
různějších aktivit je vytvoření sítě lidí za-
pojených do KPZ, nejde ale jen o podpo-
ru drobných zemědělců.

Snahou je šíření hodnot péče o krajinu,
systematické vzdělávání i spolupráce se
zástupci různých sektorů a oborů. Poměr-
ně logicky vznikají spotřebitelské skupi-
ny zejména ve velkých městech, jako je

Praha, Ostrava a Brno. Nejčastější moti-
vací pro účast v systému je snaha o pří-
stup ke zdravým sezónním potravinám,
podle provedeného průzkumu je ale důle-
žitá také možnost podpořit konkrétního
zemědělce, který hospodaří s respektem
k půdě, krajině a dalším zdrojům. Dnes
u nás existuje odhadem kolem čtyřiceti
KPZ iniciativ, do kterých je zapojeno na
dva tisíce odběratelů a dvě desítky země-
dělců a zájem stále roste. „Některé KPZ
už naráží na strop daný kapacitou země-
dělce. Chybí zejména zelináři, kteří se
stávají v České republice pomalu ohrože-
ným druhem díky náročnosti povolání
i konkurenci levných potravin. Mnozí ze-
mědělci či potencionální odběratelé také
o komunitou podporovaném zemědělství
ještě neslyšeli a neví, jak funguje. Těm
jsme připraveni poskytnout co nejširší in-
formační podporu,“ říká Šárka Krčílko-
vá.

Stříbrné trsy
Nemáte prostor, čas či energii pěstovat si sami zeleninu nebo

ovoce, přitom ale chcete konzumovat produkty sezonní
a kvalitní? Zkusili jste dovoz bedýnek, ale rádi byste o původu
produktů věděli víc? Už jednu dekádu u nás funguje systém,
díky kterému budete s pěstiteli ve velmi úzkém kontaktu.

Se zemědělcem na jednom poli
Systém komunitou podporovaného zemědělství je postavený na partnerství mezi producenty a skupinou spotřebitelů. Ti buď mohou využívat k pěstování třeba kus pole, nebo odebírat to, co se zrovna urodí. FOTO SHUTTERSTOCK
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nejvyšší: 12,9 °C v roce 1925
nejnižší: -22,6 °C v roce 1795
Dlouhodobý normál: 0 °C

(od r. 1775 měřeno v pražském Klementinu)

REKORDNÍ
TEPLOTY 4. 1.

Athény 14°

zítra
2°/0°

pozítří
2°/-2°

úterý
3°/-4°

středa
7°/2°

čtvrtek
6°/1°

ZÍTRA Oblačno až zataženo,
ve východní polovině území
přechodně i polojasno. Místy
sněhové přeháňky, pod 300
m srážky smíšené. Nejnižší
noční teploty 2 až -2 °C,
nejvyšší denní 0 až 4 °C.
Mírný severozápadní vítr
3 až 7 m/s, místy s nárazy
kolem 15 m/s.

POZÍTŘÍ Oblačno až zataže-
no, ojediněle i polojasno. Bě-
hem dne ubývání oblačnosti.
Ojediněle mlhy, i mrznoucí.
Nejnižší noční teploty 1 až
-3 °C, při zmenšené oblač-
nosti ojediněle až -5 °C.
Nejvyšší denní teploty 0 až
4 °C. Slabý jihozápadní až
jižní vítr 1 až 4 m/s.

POČASÍ Oblačno až zataženo, až 5 °C

Ústí n. Labem
3°/1°

Liberec
1°/0°

Praha
4°/1°

Plzeň
4°/-1°

K. Vary
2°/-1°

Č. Budějovice
5°/0°

Jihlava
3°/-2°

Brno
5°/0°

Zlín
5°/-1°

Olomouc
5°/-1°

Pardubice
5°/1°

Ostrava
6°/0°

7.57

16.12

12.27

01.59Bio 1

Madrid 12°

Paříž 8°

Londýn 8°
Berlín 6° Moskva 1°

Varšava 4°

Kyjev4°

Vídeň 6°

Sofie 9°

Řím 14°

západní
4 až 8 m/s

Hr. Králové
4°/1°

DNES Oblačno až zataženo, na většině
území občasný déšť. Nad 1000 m, od severu
postupně nad 400 m sněžení. Nejnižší noční
teploty 4 až 0 °C, na Moravě až -2 °C. Nejvyšší
denní teploty 1 až 5 °C. Čerstvý západní vítr
4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s.
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Oslo 1°

Čísla udávají teploty: ve dne / v noci.
Předpověď
ČHMÚ z 2. 1.

SOBOTNÍ POČASÍ A TEPLOTY V EVROPĚ

Jizer. hory Tanvaldský Špičák 40
Bedřichov 10

Krkonoše Rokytnice 15
Pec pod Sněžkou 40

Orlické hory Deštné 30
Říčky 30

Jeseníky Praděd 70

Beskydy Bílá 30
Rališka 35

Krušné hory Klínovec 40

Šumava Zadov 35

Rakousko Kaprun 190
Hintertux 205

Francie Val d’Isère 265
Méribel 160

Itálie Cortina 130

Slovensko Chopok 80

SNĚHOVÁ POKRÝVKA V HORSKÝCH STŘEDISCÍCH (CM)
stát/hory středisko výška sněhu stát/hory středisko výška sněhu


