
Mrkev v zimě? Festival spolupráce mezi 
zemědělci a spotřebiteli  
 
14. 2. 2020 / Kampus Hybernská, Praha 1  
 
Zápis z diseminační akce projektu Solid Base  
 
Blok: Spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli 
 

 
Přehled témat: 

● fenomén družstevních a spolkových obchodů 
● solidární dovoz citrusů 
● jaké je to vařit z fér a místních potravin  
● participativní systémy záruky kvality (nejen) potravin (PGS) 

 
Účastníci: 

● Jan Valeška - Spolkový obchod OBŽIVA, https://www.obziva.cz/ 
● Tomáš Franěk Permafarma Jagava, http://www.permafarma.cz/cs 
● Jaroslav Lenhart, Svobodný statek na soutoku, 

https://www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-zemedelstvi 
● Vojtěch Veselý, Ekofarma Biostatek Valeč http://www.biostatek.cz 
● Vratislava Janovská – solidární dovoz citrusů z Řecka, www.cooland.cz  
● Lukáš Čeněk, Fér Café, http://fercafe.net  

bio kavárna v Českých Budějovicích, která se 6 let zaměřuje na místní, 
sezónní biopotraviny a ekologické prostředky  

● Monika Nevrlá, Kateřina Hrabová, Bar Cobra, https://barcobra.cz/cs/ 
cirkulární kavárna, která hledá cesty, jak snižovat svou ekologickou stopu a 
jak vařit ze surovin od místních zemědělců   

● Kamila Vojtěchová, Jiří Mrňa, Barbora Šimůnková, Sac!ra, budoucí restaurant 
na Smíchově s konceptem kuchyně založené na lokálních a sezónní 
potravinách, každý den nový jídelní lístek. Kontakt: 
kamila.vojtechova.kv@gmail.com, jiri.mrna@email.cz, 
baruse.simunkova@gmail.com 

● Eva Čermáková, PRO-BIO Liga, www.lovime.bio  
● Šárka Krčílková, KPZ CooLAND, https://kpzcooland.tumblr.com 
● Jolana Teuberová, Výkvět - rodící se platforma, která chce sdružovat 

ekologické pěstitele a prodejce řezaných květin. Kontakt: +420 604 622 632, 
jolana.teuberova@gmail.com.  

 
Náměty na spolupráci: 
 

● Spolkový obchod Obživa uvítá nové členy - spotřebitele i místní zemědělce. 
https://www.obziva.cz/ 
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● Permafarma Jagava nabízí pro rok 2020 bedýnky bio zeleniny a možnost 

spolupráce s existujícími KPZ nebo potenciálními koordinátory nových 
skupin. http://www.permafarma.cz/cs 

● Ekofarma Biostatek a spřátelení zemědělci z Valče jsou otevření spolupráci s 
novými odběrateli i KPZkami. http://www.biostatek.cz 

● Svobodný statek nabízí možnost odběru zeleniny formou KPZ. 
https://www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-zemedelstvi/kpz/informace
-k-aktualni-sezone 

● Adresář farmářů - je mapa, kde jsou registrované existující KPZ komunity a 
do nich zapojení zemědělci. Právě zde se mohou potkat zemědělci a 
spotřebitelé, pokud hledají svého zemědělce, svou komunitu nebo nové členy. 
https://kpzinfo.cz/spotrebitel/chci-zalozit-novou-kpz 

● Mapa https://kde.lovime.bio zprostředkovává kontakt na místní zemědělce a 
producenty bio potravin v České republice 

● Sac!ra, Fér Café i Bar Kobra vítají spolupráci s místními zemědělci pro 
dodávky kvalitní zeleniny a dalších produktů do restaurace.   

● Kontakty na producenty místních bio potravin lze najít v mapě 
https://kde.lovime.bio/, kterou spravuje PRO-BIO Liga.  

● Možnost zapojit se do solidárního dovozu citrusů ať už jako spotřebitel, nebo 
jako koordinátor(ka) s možností podílet se na dalším rozvoji aktivity. 
Kontakt: Vratislava Janovská, vratislava@cooland.cz 

● V případě zájmu o participativní systémy záruky kvality (nejen) potravin 
kontaktujte Evu Čermákovou (eva@lovime.bio) 

 
 
Témata diskuse:  
 
Fenomén družstevních a spolkových obchodů 
 
Kromě iniciativ komunitou podporovaného zemědělství www.kpzinfo.cz začínají v 
posledních letech vznikat v České republice i spolkové a družstevní obchody, které 
fungují na podobných principech jako KPZ, ale ještě více prohlubují spolupráci mezi 
spotřebiteli a zemědělci. Zatímco iniciativy KPZ jsou u nás zpravidla neformální 
skupiny, družstvo či spolek umožňuje rozvíjet komunitu a další aktivity jasnějším 
legislativním rámci a s větší stabilitou. Zároveň tyto obchody dokáží nabídnout 
spotřebitelům/členům větší sortiment potravin i dalších výrobků, než to dokáží 
iniciativy KPZ. Na Moravě vznikl například družstevní obchod Victorina Loca 
http://www.viktorinaloca.cz a  Hojnost http://hojnost.org. Jan Valeška představil 
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koncept Spolkového bio obchodu Obživa https://obziva.cz, který založili spotřebitelé 
společně se zemědělci a v roce 2019 otevřeli první výdejní místo v Praze na 
Florenci. Zároveň se představili i zástupci dvou farem, které jsou členy a dodavateli 
do Obživy. Jaroslav Lenhart (Svobodný statek na soutoku), Tomáš Franěk 
(Permafarma Jagava) a Vojtěch Veselý (Ekofarma Biostatek Valeč).  
 
Solidární dovoz citrusů 
 
Vraťka Janovská představila solidární dovoz citrusů z Řecka https://kinobio.eu, 
iniciativu fungující na dobrovolnické bázi, která představuje ukázku spolupráce nad 
rámec jednotlivých KPZ komunit. V roce 2019 se podařilo tímto způsobem propojit 
ke spolupráci i několik skupin KPZ v ČR, které zorganizovaly dovoz téměř jedné 
tuny citrusů ze spřátelené řecké bio farmy a jejich distribuci mezi členy KPZek u 
nás. Aktivita se dále rozvíjí, v lednu 2020 proběhl další dovoz 1,5 tuny citrusů a 
koordinační skupina plánuje pokračovat.   
 
https://kpzinfo.cz/zpravy-z-kpz/csa-beyond-borders-aneb-kdo-ma-zajem-o-citrusy
-z-recka/ 
 
Jaké to je vařit z místních potravin 
 
V bloku se představili zástupci několika kaváren a restaurací, které spolupracují, 
nebo chtějí spolupracovat s místními zemědělci. Bar Cobra je restaurace v Praze 7, 
která patří mezi tzv. cirkulární kavárny https://incien.org/cirkularnikavarny  a 
snaží se cíleně předcházet vzniku odpadu, efektivně využívat zdroje a chovat se 
šetrně k životnímu prostředí. Součástí konceptu je i snaha využívat v kuchyni 
suroviny a potraviny od místních zemědělců. Fér Café je bio kavárna v Českých 
Budějovicích, která se 6 let zaměřuje na místní, sezónní biopotraviny a ekologické 
prostředky. Restaurace Sac!ra teprve bude vznikat na pražském Smíchově. Vizí 
zakladatelů je restaurace s kuchyní založené na kvalitních surovinách od místních 
zemědělců s respektem k sezónnosti.  
 
Dosavadní zkušenosti ukazují, že vybudovat provoz restaurace založené na místní 
zemědělské produkci je u nás zatím obtížné. Chybí zemědělci, kteří by dokázali 
zásobit restauraci včas a dodat dostatečné množství i pestrost sortimentu. 
Restaurace nedokáží být flexibilní v nabídce na jídelním lístku, je to pro ně 
komplikace provozu, nemají např. dostatek skladovacích prostor, aby se mohli 
předzásobit.  

  
Zápis z diseminační akce projektu Solid Base / 2017-1-HU01-KA204-036011 - 
Solid Base - Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System. 
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah 
publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují 
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež 
jsou jejich obsahem. 

 

2 

http://www.asociaceampi.cz/
mailto:info@asociaceampi.cz
https://obziva.cz/
https://kinobio.eu/
https://kpzinfo.cz/zpravy-z-kpz/csa-beyond-borders-aneb-kdo-ma-zajem-o-citrusy-z-recka/
https://kpzinfo.cz/zpravy-z-kpz/csa-beyond-borders-aneb-kdo-ma-zajem-o-citrusy-z-recka/
https://incien.org/cirkularnikavarny/


Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.  
Na břehu 27, 190 00 Praha 8,  IČ: 02572079 
www.asociaceampi.cz - info@asociaceampi.cz  

 
 

 
 
Mohla by Obživa zásobovat i restaurace v Praze?  Tak jak je spolkový obchod 
nastaven v současnosti, to není možné. Mohl by tuhle funkci plnit například 
Countrylife? Bio farma Olešná https://www.biofarmaolesna.cz sdílela svou vlastní 
zkušenost. Olešná sice nedodává přímo do restaurace, ale spolupracuje s KPZ 
Říčany. Pokud některý z členů chce dodávky do restaurace, odebírá z Olešné více 
podílů. Restaurace tímto způsobem sice nepokryje veškerou svou potřebu zeleniny, 
ale aspoň část svých surovin získává z místních zdrojů a je to zároveň podpora pro 
zemědělce.  
 
Participativní systémy záruky kvality (nejen) potravin (PGS) 
 
Eva Čermáková (Lovime.bio) představila systém PGS/ místní systém záruky 
kvality, jakožto dostupnou alternativu oficiální biocertifikace – způsob certifikace, 
kdy se skupina zemědělců a/nebo zpracovatelů domluví se svými  spotřebiteli a 
odběrateli na zásadách a pravidlech produkce kvalitních potravin v souladu s 
pravidly ekologického zemědělství. V rámci dvouletého projektu byl připraven 
vzdělávací program, který je k dispozici na:  https://www.lovime.bio/projekty/pgs/. 
Nyní je záměrem  testovat PGS v podmínkách České republiky. Současní zájemci o 
PGS certifikaci: 

1. KPZ CooLAND, která chce metodiku využít při výběru necertifikovaných 
zemědělců do svého KPZka a se stávajícími ekozemědělci se zaměřit na 
podporu udržitelnosti na farmě, která jde nad rámec EZ pravidel.   

2. Výkvět – platforma ekologických pěstitelů a prodejců řezaných květin, která 
chce PGS využít k vytvoření vlastních standardů ekologické produkce pro 
své sdružení. 

3. Vojtěch Veselý -  Biostatek Valeč - chce využít PGS jako přístup pro revizi 
hospodaření na své farmě pro lidi, kteří od něj nakupují jídlo. 
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Blok: Vzdělávání na školách v tématu jídla 
 
Přehled témat: 

● příklady vzdělávacích programů nejen pro školy 
● školní jídelny a bariéry zavádění místních potravin a bio potravin do škol 

 
Účastníci: 

● Jana Kožnarová - Kokoza 
http://kokoza.cz/work/projekt-uzavreny-cyklus-jidla-skol/, Asociace 
místních potravinových iniciativ http://www.asociaceampi.cz  

● Karolína Kalmunzerová - Skutečně zdravá škola 
http://www.skutecnezdravaskola.cz 

● Eva Čermáková, PRO-BIO Liga www.lovime.bio   
● Eva Rýznerová - Slow Food Prague http://www.slowfood.cz 

 
Náměty na spolupráci 

● Školy i další zájemci o zapojení do výše uvedených programů vzdělávání se 
mohou obrátit přímo na realizátory programů. 

● Skutečně zdravá škola spravuje mapu prověřených farmářů, výrobců a 
distributorů surovin a potravin, schopných dodávat do jídelen potraviny, 
http://www.skutecnezdravaskola.cz/mapa-skutecne-zdravych-dodavatelu 

● PRO-BIO LIGA spravuje mapu, kde lze najít zemědělce a producenty místních 
bio potravin v České republice https://kde.lovime.bio 

 
Téma diskuse: 
 
Program: Uzavřený cyklus jídla na školách (Kokoza)   
http://kokoza.cz/work/projekt-uzavreny-cyklus-jidla-skol 
Začlenění  funkčního uzavřeného cyklu jídla (UCJ)  do vzdělávacího procesu na 
škole a zvýšení  povědomí žáků o původu, možnostech pěstování a zpracování 
vypěstovaných druhů zeleniny, ovoce a bylin. 
 
Program skutečně zdravá škola a Skutečně zdravá jídelna (Skutečně zdravá škola) 
http://www.skutecnezdravaskola.cz/proc-se-zapojit 
Škola jako centrum udržitelného stravování (386 zapojených škol), důraz na 
komunitu na škole (tj. zaměstnanci, rodiče, personál jídelny, ale i lokální 
dodavatelé). 
http://www.skutecnezdravajidelna.cz  
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Cílem programu je návrat návrat kvalitních, čerstvých a sezónních produktů od 
domácích zemědělců na stoly strávníků.  
 
Program: Na bio do města  (Lovime.bio) 
https://www.lovime.bio/projekty/na-bio-do-mesta/ 
Přiblížit biopotraviny s vazbou k vaření  žákům, rodičům, kuchařkám ZŠ a 
veřejnosti  v Praze např. formou spolupráce s provozovateli restaurací, kurzů vaření 
a akcí spojených s ochutnávkou a osvětou o ekologickém zemědělství a 
biopotravinách, besed se zástupci médií zabývajících se jídlem a potravinami. 
 
Program: Učíme vařit bio (Lovime.bio) 
https://www.lovime.bio/projekty/ucime-se-varit-bio/ 
Program pro studenty a pedagogy středních odborných škol gastronomického 
zaměření. Součástí je vaření z biosurovin pod vedením profesionálních kuchařů, 
exkurze do gastro provozů, certifikovaných ekofarem a k výrobcům biopotravin, 
semináře a debaty o ekologickém zemědělství.  
 
Program: Jídlo s příběhem (Lovime.bio) 
https://www.lovime.bio/projekty/jidlo-s-pribehem/ 
Exkurze pro děti základních a středních škol na certifikované ekologické statky. 
 
Program: Škola chutí aneb vzděláváme všemi smysly (Slow Food Prague) 
http://www.slowfood.cz/nase-aktivity/skola-chuti 
Učení a změna pomocí smyslových zážitků a her. Vaření ve školních družinách. 
Představení kuchyní z různých zemí formou ochutnávek a kurzů vaření.  
 
Programy Environmentální výchovy (AMPI) 
http://www.asociaceampi.cz/ekovychova 
Výukové programy ekologické výchovy pro mateřské a základní školy, ekodivadla, 
exkurze a vzdělávání pro pedagogy.  
Nabídka exkurzí do komunitních zahrad, rodinných farem, sadů a včelnic v Praze a 
okolí 
https://exkurzezahrady.cz/wp-content/uploads/2020/03/Katalog-exkurzi-Ucime-se
-na-statku-a-zahrade_jaro2020.pdf. 
 
Jedním z dalších zmíněných vzdělávacích programů je projekt Ekoškola 
https://ekoskola.cz, který byl v roce 1994 založen v Kodani a v roce 2005 ho v České 
republice založilo vzdělávací centrum Tereza.  
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Tématem diskuse byly také bariéry, které brání zavádění místních potravin a bio 
potravin do škol. Bariéry vznikají na legislativní úrovni, závisí na provozovatelích 
škol i školních jídelen, na pedagogickém sboru i personálu institucí, ale i na 
otevřenosti i ochotě rodičů. Jednou z bariér jsou například zaběhnuté dodavatelské 
řetězce, do kterých velmi těžko vstupují noví dodavatelé. Farma Olešná uvedla 
vlastní zkušenost, kdy tento problém překonala tak, že se stala dodavatelem 
stávajícího dodavatele a do školní jídelny tímto způsobem dodává zeleninu.   
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Blok: Zemědělci pro 21. století   
 
Přehled témat: 

● Nadace pro půdu 
● projekt Konipas 
● inkubační farmy 
● městské farmaření 
 

Účastníci: 
● Martin a Jana Rosenbaumovi, Farma Lukava, https://www.lukava.net 
● Katka Klimešová, Nadace pro půdu, https://nadacepropudu.cz  
● Alena Wranová, AMPI, www.asociaceampi.cz  
● Lucie a Brett Gallagherovi (městské hospodaření Prokopská zahrada - , 

https://www.facebook.com/Prokopskazahrada, gallagher.luci@gmail.com)  
 

Náměty ke spolupráci:  
● Nadace pro půdu vítá spolupráci s ekologickými zemědělci, vlastníky 

pozemků i dárci https://nadacepropudu.cz 
● Magistrát hlavního města Prahy jako vlastník pozemků nabízí své pozemky 

(zemědělská půda) po ekologické hospodaření. Jeden z nejaktivnějších 
odborů je o. ochrany prostředí, bližší informace poskytuje například jeho 
pracovník Milič Solský (milic.solsky@praha.eu) 

● Ondřej Šanc (Hospodářství pod Strážným Vrchem 
https://www.podstraznym.cz může poskytnout zkušenosti s evropskými 
dobrovolníky, kteří na jeho farmě působili v rámci programu Evropské sbory 
solidarity (https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/dobrovolnictvi  

● Dotazy a zájem o stážování na farmách směřujte: inkubace@asociaceampi.cz 
 
 
Témata diskuse: 
 
Nadace pro půdu 
 
Kateřina Klimešová představila aktivity Nadace Pro půdu, jejímž posláním je 
chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu 
člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Nadace získává půdu, ať už darem 
nebo nákupem a pronajímá ji vhodným nájemcům, kteří se zaváží k šetrnému 
způsobu hospodaření na pronajaté půdě. Peníze na nákup pozemků získává nadace 
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právě z pronájmu půdy, ale i z darů od soukromých dárců. Nadace dále propaguje 
odpovědné zacházení s půdou, propojuje majitele půdy a zájemce o hospodaření, 
spolupracuje s obdobně zaměřenými organizacemi a podporuje projekty, které 
přispívají k dosažení cílů nadace. https://nadacepropudu.cz 
 
Projekt KONIPAS 
 
Martin a Jana Rosenbaumovi sdíleli své zkušenosti s ekologickým hospodařením 
na malé rodinné farmě s výrobou ovčích sýrů (Farmu Lukava www.lukava.net). 
Životní zkušenosti je dovedli k poznání, že být na všechno sám, je dlouhodobě 
neudržitelné. Proto spojili síly s Nadací pro půdu a AMPI do společného projektu 
KONIPAS. Cílem je vybudování školící farmy, kde se bude pěstovat zelenina, 
pracovat s koňmi a zároveň bude farma sloužit jako centrum pro výchovu 
budoucích zemědělců. https://nadacepropudu.cz/nataceni-spotu-o-centru-konipas 

 
Stážování na farmách 
 
Alena Wranová (AMPI) představila budoucí projekt propojení inkubačních farem. 
Cílem projektu je vytvořit síť inkubačních farem, které budou připraveny školit 
zájemce o ekologické hospodaření formou dlouhodobých stáží a v případě zájmu 
jim poskytnout rady při zakládání vlastního podniku. Projekt  je v začátcích a v 
následujících dvou letech bude AMPI v rámci mezinárodního projektu FARMTrain 
tvořit rámcovou strukturu možností stážování na farmách v ČR pro pro budoucí 
stážisty i poskytovatelé stáží. 
https://www.accesstoland.eu/FarmTrain-to-depart-soon 
V diskusi se objevilo i téma, jak vyřešit pracovněprávní vztah stážistů na 
stážovacích farmách. To ovšem bude právě jeden z důležitých aspektů, které bude 
nutné vyřešit.  
 
Máte-li na farmách zájem se blíže seznámit a v budoucnu zapojit do praktického či 
teoretického stážování pište na email: inkubace@asociaceampi.cz 
 
Ondřej  Šanc z hospodářství Pod Strážným vrchem v Merbolticích 
(https://www.podstraznym.cz) přinesl do debaty o stážování i aspekt 
dobrovolnictví na základě zkušeností s Erasmus+ projekty - Evropské sbory 
solidarity (https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/dobrovolnictvi/), ve 
kterých může sdílet vlastních zkušeností, jakožto žadatel projektu a prací s 
dobrovolníky. 
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Městské farmaření 
 
Lucie a Brett Gallagherovi jsou představiteli fenoménu “městského farmaření”. 
Začínají hospodařit na pozemcích Magistrátem hlavního města Prahy, který je 
nabízí pro ekologické hospodaření. Záměrem Lucie a Breta je i zapojení místní 
komunity a vytvoření vlastní iniciativy komunitou podporovaného zemědělství už 
v sezóně 2020. https://www.facebook.com/Prokopskazahrada 
 
Fenomén městského farmaření popisuje článek „Noví pražští vidláci“, který vyšel v 
posledním čísle 7 Generace a je k dispozici online na Ekolistu zde. Téma městského 
farmaření se objevuje i v článku “Lepší pachty, lepší krajina”, k dispozici online zde. 
V článcích se čtenář potká nejen s příběhy manželů Gallagherových, ale i dalšími 
vlaštovkami nové generace zemědělců jako např. Lada Jakubíková z Pole u sv. 
Prokopa https://www.facebook.com/prokopole/ nebo Davida Ježka, Farma ježek 
https://www.farmarjezek.cz 
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Blok: Rozvoj sítě komunitou podporovaného 
zemědělství 
 

 
Přehled témat: 

● projekty pro rozvoj KPZ 
● vize dalšího rozvoje komunitou podporovaného zemědělství v České 

republice, KPZkoALICE - založení národní sítě KPZ  
● propojování KPZ s dalšími systémy založenými na solidaritě 
● premiéra video spotů pro propagaci KPZ 
● představení nově vydané knihy “Revoluce jednoho stébla slámy” 
 

Účastníci: 
● Honza Valeška, Šárka Krčílková, Jana Kožnarová, AMPI, 

www.asociaceampi.cz, www.kpzinfo.cz  
● Bára Kinkalová, Happy Films - http://www.happyfilm.cz/ 
● Lenka Kubelová , Alferia - https://www.alferia.cz 

 
Náměty ke spolupráci:  
 

● Materiály vzdělávacího programu Solid Base budou k dispozici ke stažení na 
stránkách www.kpzinfo během jara 2020. AMPI o tom bude informovat 
prostřednictvím Zpravodaje Potravinové suverenity, emailem koordinátorům 
a zemědělcům KPZ a Facebooku.  

● Propojování a propagace prostřednictvím AMPI 
Zvěte nás na setkání KPZ, sdílejte s námi pozvánky na své akce, dejte nám 
vědět o tom, co děláte. Pomůžeme vás propojit či sdílet informace 
prostřednictvím našich sítí (Zpravodaj KPZ, facebook atd.)  

● Zapojení do dění ohledně vznikající KPZkoALICE: pište na email 
kpzkoalice@asociaceampi.cz.  První schůzka se bude konat v Praze 18. 3. od 
18:00 hod. Cílem bude diskuse o návrhu statutu KPZkoALICE, který byl 
představen na festivalu. Pokud máte zájem se schůzky zúčastnit, registrujte 
se prostřednictvím formuláře zde.   

● Bára Kinkalová, režisérka a dokumentaristka,  http://www.happyfilm.cz - 
nabízí spolupráci na natáčení videospotů a filmových dokumentů z oblasti 
ochrany životního prostředí, zemědělství a komunit.   

● Jakub Lanc - kontaktujte v případě zájmu o konferenci nemonetárních 
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systémů v Praze na konci května.  

● Pralets přijímá nové členy i zájemce o průvodcování. V případě zájmu 
kontaktujte Marcelu Týfovou (marcela.tyfova@email.cz)  nebo 
info@pralets.cz. Zároveň jste zváni na nejbližší setkání Pralets: 20. 3. od 18 do 
20 hodin, KC Nesedím sousedím Praha 6. Zde se můžete potkat se členy, vidět 
jak se praží naživo, dozvědět se vše o tom, jak systém funguje a do systému se 
i registrovat s průvodcem. 

 
Témata diskuse 
 
V úvodu představila Šárka Krčílková, Jana Kožnarová a Honza Valeška některé 
projekty, které v současné době pomáhají AMPI rozvíjet komunitou podporované 
zemědělství v České republice. 
 
Projekt: Solid Base 
 
SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System – 
je mezinárodní projekt (2017 - 2020) jehož cílem bylo vytvoření praktických 
vzdělávacích programů, které nabídnou zemědělcům a na ně navázaným 
komunitám spotřebitelů potřebné informace, ale i nástroje k zajištění jejich lepší 
finanční soběstačnosti. Společnými partnery jsou z Maďarska (TVE), Německa 
(SOLAWI a Die Agronauten), Francie (URGENCI) a za Českou republiku AMPI.Více o 
projektu v příspěvku „Seznamte se… SolidBase“. V roce 2019 AMPI testovala v ČR 
čtyři vzdělávací moduly zaměřené na oblast managementu, finančního plánování, 
využití digitálních nástrojů a participativního rozhodování v iniciativách KPZ a 
dalších solidárních potravinových systémech. Výstupem projektu je zpráva z 
výzkumu finanční udržitelnosti KPZ v Evropě. Dále vznikla Příručka ke 
vzdělávacím programům, která poskytuje mnoho praktických informací, odkazů i 
živých příkladů. K dispozici bude zároveň Průvodce lektora, kde potenciální 
zájemci o šíření programu najdou plány seminářů včetně popisu metodiky a 
podpůrných materiálů jako prezentace atd. V současné chvíli se připravují české 
verze všech výstupů, které budou volně k dispozici na stránkách www.kpzinfo.cz 
 
Součástí projektu byla také rešerše IT technologií, které mohou pomoci se správou a 
komunikací v potravinových solidárních systémech. Obdobně jako potravinová 
suverenita vzniká trend “datové suverenity”. Vznikají IT solidární systémy, a 
programátoři řeší velmi podobné věci, jako lidé v KPZ - viz například rozhovor zde. 
Výsledkem rešerše je přehled nástrojů, které jsou založené právě na principech 
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“datové suverenity”, kde to jsou uživatelé, kdo rozhodují o nakládání s daty a ne 
poskytovatelé platformy. Na stejném principu byla vyvinuta v rámci projektu 
aplikace pro plánování rozpočtu Solid Base App.  
 
Projekt: Voices for CSA 
 
V uplynulém roce byla AMPI také součástí mezinárodního projektu Voices for CSA 
zaměřeného na rozvoj advokačních aktivit v oblasti komunitou podporovaného 
zemědělství, realizovaný v konsorciu mezinárodních organizací pod vedením 
francouzské organizace URGENCI. Jedním z výsledků projektu bude průvodce pro 
členy a podporovatele KPZ “Advokační práce pro KPZ”. Manuál bude k dispozici v 6 
jazycích včetně českého a ke stažení na stránkách www.kpzinfo.cz 
 
Projekt: Food and More 
 
AMPI je společně s dalšími zahraničními partnery z Maďarska (TVE), Polska (FER) 
a Francie (URGENCI) součástí projektu Food and More (2019 - 2021), který v lednu 
2020 odstartoval prvním setkáním v Praze. Projekt je zaměřen na participativní 
fungování a spolupráci, vzájemné učení a předávání zkušeností mezi již fungujícími 
aktéry KPZ (zemědělci i spotřebitelé), ale i těmi novými. V rámci projektu vzniknou 
materiály, které pomohou vzdělávat, aktivizovat spotřebitele a šířit myšlenku KPZ. 
Vznikne vzdělávací program tří seminářů, webináře, videa, mentoringový program 
i inkografiky. Cílem je posílit KPZ hnutí a spolupráci mezi iniciativami na národní i 
mezinárodní úrovni.  
 
Nový projekt Food and More nabízí AMPI možnost více se soustředit na sdílení 
stávajících zkušeností v KPZ, ale i na jejich rozvoj a myšlenkový a sebevzdělávací 
proces lidí zapojených v KPZ i doposud nezapojených.  
 
KPZ v evropském kontextu 
 
URGENCI https://urgenci.net, mezinárodní síť komunitou podporovaného 
zemědělství KPZ, propojuje po celém světě organizace i jednotlivce z 32 zemí, kteří 
sdílí základní hodnoty agroekologie jako je potravinová suverenita, solidární 
ekonomika, biodiversita, a zároveň podporuje vznik a rozvoj národních sítí KPZ.  
 
Loni URGENCI spustila nový web https://hub.urgenci.net, kde najdete manuály, 
webináře a dalších materiály, které vám pomohou při založení či organizaci KPZka.  

  
Zápis z diseminační akce projektu Solid Base / 2017-1-HU01-KA204-036011 - 
Solid Base - Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System. 
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah 
publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují 
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež 
jsou jejich obsahem. 

 

12 

http://www.asociaceampi.cz/
mailto:info@asociaceampi.cz
https://app.solidbase.info/
http://urgenci.net/closing-voices-for-csa-does-not-mean-shutting-up/
http://www.consumersinternational.org/members/members/association-of-conscious-consumers-acc/
http://www.consumersinternational.org/members/members/association-of-conscious-consumers-acc/
http://urgenci.net/
https://urgenci.net/
https://hub.urgenci.net/


Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.  
Na břehu 27, 190 00 Praha 8,  IČ: 02572079 
www.asociaceampi.cz - info@asociaceampi.cz  

 
 

 
 
KPZkoALICE 
 
Komunitou podporované zemědělství se v České republice rozvíjí od roku 2009, kdy 
vznikla první iniciativa KPZ. V prvních letech myšlenku potravinových iniciativ a 
KPZ šířila organizace PRO-BIO Liga. V roce 2014 vznikla samostatná organizace 
Asociace místních potravinových iniciativ, která zastřešuje rozvoj KPZ u nás a 
zároveň je napojená na mezinárodní partnery, jako například evropská síť 
komunitou podporovaného zemědělství URGENCI. 
 
Po 11 letech u nás existují asi čtyři desítky komunit a začínají vznikat i další 
potravinové iniciativy jako spolkové a družstevní obchody. AMPI poskytuje 
zájemcům informační a poradenskou podporu. Asociace spravuje portál 
www.kpzinfo.cz, kde jsou návody a publikace,  odkazy na další zdroje, pozvánky na 
akce. AMPI vydává “Zpravodaj KPZ a potravinové suverenity” a nabízí praktické 
kurzy, jak založit KPZko, nebo jak iniciativu lépe vést a zároveň poskytuje 
individuální poradenství. AMPI pomáhá propojovat spotřebitele a zemědělce 
prostřednictvím Adresáře farmářů, na jejíž správě se podílí. V současné chvíli je 
ovšem AMPI limitována vlastními kapacitami a zdroji financování.  
 
Existující iniciativy vznikají spontánně a jejich vznik i dlouhodobé fungování není 
snadné. Ke spolupráci mezi iniciativami a předávání zkušeností dochází nahodile. 
Jak ukázal evropský výzkum, iniciativy i zemědělci se potýkají s finančními i 
organizačními problémy. Pokud je mají řešit sami, je to nad jejich kapacity a hrozí, 
že se komunita rozpadne. Celý systém je velmi křehký. 
 
AMPI má proto dlouhodobý záměr propojit existující iniciativy a zemědělce do 
formální sítě KPZkoALICE. Chceme aby celý rozvoj KPZ stál na pevnějších 
základech, ať už finančně či organizačně a měli možnost se do procesu zapojit sami 
aktéři KPZ ať už spotřebitelé či zemědělci. Jak ukazují příklady ze zahraničí, je to 
cesta, jak posílit celé hnutí, rozvíjet je rychleji, poskytnout účinnější podporu 
iniciativám i zemědělcům, sdílet praktické zkušenosti, umožnit snadnějšímu 
vzniku nových komunit a zapojení nových zemědělců, mít silnější hlas při 
prosazení udržitelnějšího zemědělství a potravinového systému. Příklady takových 
sítí jsou např. německá síť Solawi, belgická síť GASAP, britská síť CSA UK, 
francouzská síť AMAP i mezinárodní síť URGENCI).  
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AMPI na festivalu představila první návrh statutu KPZkoALICE, který by měl být 
ovšem předmětem další diskuse. Víme, že nás čeká hodně práce aby se vytvořil 
rámec, který umožní demokratické rozhodování participaci. Proto AMPI plánuje na 
18. 3. první setkání k postupu faktického nastartování KPZkoALICE. Pokud s 
návrhem souzníte, chcete být u další diskuse, nebo jen vědět, co se bude dít dál, 
kontaktujte AMPI prostřednictvím emailu: kpzkoalice@asociaceampi.cz  
 
Propojení KPZ s dalšími systémy založenými na důvěře a sdílení   
 
Má KPZ potenciál propojit se s dalšími systémy? Určitě ano, propojení s dalšími 
aktivitami může pomoci k větší stabilitě a rozvoji komunity. Mezi prvními 
vlaštovkami u nás je například propojení KPZ se spolkovými a družstevními 
obchody (např. http://hojnost.org), komunitními zahradami (např. Komunitní 
zahrada Vidimova http://kokoza.cz/mapa/komunitni-zahrada-vidimova a KPZ 
Mezi domy), ale i Pralets https://pralets.cz. Naposledy zmíněná iniciativa Pralets 
představuje systém, jehož principem je zprostředkování výměny zboží a služeb bez 
peněz, systém který je podobně jako KPZ založený na důvěře, šetrném přístupu ke 
zdrojům,  rozvoji komunity i blízkých vztahů. Ukazuje se, že i členská základna se 
do jisté míry prolíná. V posledních dvou letech se objevují i mezi iniciativami KPZ 
pokusy o propojení obou systémů. V Pralets jsou v současné chvíli členem 
například KPZ Pikovice a KPZ CooLAND. Ačkoli spolupráce není zatím intenzivní, 
nabízí se tu potenciál do budoucna. Nepeněžní transakce mohou být v KPZkách 
velmi zajímavým impulsem, je ovšem potřeba domyslet systém kombinace 
peněžních a nepeněžních toků. 
 
Jakub Lanc (jakub.lanc@gmail.com) připravuje na konec května v Praze 
minikonferenci o nemonetárních systémech. Ve stejném termínu by mělo 
proběhnout i setkání českých Let systémů. 
 
Lucie Gallagher (Prokopská zahrada) jako začínající zemědělec v Praze zkouší 
hodně pracovat s odpadovými vstupy.  
 
Videospoty pro propagaci KPZ 
 
AMPI ve spolupráci s režisérkou Bárou Kinkalovou a některými aktéry komunitou 
podporovaného zemědělství natočili v roce 2019 sérii 5 video spotů, které vysvětlují 
principy KPZ i praktickou stránku jeho fungování.  
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Bára Kinkalová k tématu zemědělství a komunit přivedlo před několika lety 
natáčení 30 minutového dokumentu Happy Farmers o zeleninové ekofarmě, která 
je součástí zen-buddhistického kláštera zvaného Plum Village ve Francii. Na 
festivalu “Mrkev v zimě” Bára uvedla premiérové promítání videospotů pro 
propagaci KPZ.  
 
Všechna videa jsou k dispozici na Youtube kanálu AMPI a odkazy na jednotlivá 
videa najdete také zde: 

● Komunitou podporované zemědělství: principy 
● Komunitou podporované zemědělství: odběrové místo a sezónnost 
● Komunitou podporované zemědělství: zapojení zemědělců do KPZ 
● Komunitou podporované zemědělství: děti v hlavní roli 
● Komunitou podporované zemědělství: odběratelé a zemědělci tvoří komunitu 

 
Ve zkratce o permakultuře 

 
Lenka Kubelová z nakladatelství Alferia https://www.alferia.cz představila české 
vydání knihy „Revoluce jednoho stébla slámy“ od Masanobu Fukuoka, který byl 
zakladatel způsobu přírodního zemědělství v Japonsku v 70. letech 20. století. 
 
Kateřina Pazderů (FAPPZ/ČZU, pazderu@af.czu.cz) v té souvislosti připomněla 
existenci 9. minutového videa v japonštině o přístupu taoistického 
fungování…“nedělejte nic a budete mít všechno“. Film využívá i ve výuce studentů 
na ČZU, aby ukázala i jinou cestu zemědělského hospodaření a náhledu na život.  
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Něco na víc - “Není mrkev, jako mrkev” 
 
Během celého odpoledne mohli návštěvníci festivalu ochutnávat různé druhy 
mrkve a hodnotit, jaká z nich jim nejvíce chutná. Mezi vzorky byla lokální bio 
mrkev z Ekofarmy Černíkovice, bio mrkev koupená v supermarketu vypěstovaná v 
Holandsku a lokální konvenční mrkev od firmy Bramko Semice, koupená v 
supermarketu. Návštěvníci hodnotili, jak jim mrkev chutná, aniž znali původ 
vzorků. A jak to dopadlo? 
 

● Nejvíce bodů získala bio mrkev z ekofarmy Černíkovice -  celkem 214 bodů 
● Na druhém místě skončila taktéž bio mrkev, ovšem nizozemská z Billy - 185 

bodů 
● Nejméně lidem chutnala nebio mrkev z Alberta - od firmy Bramko, Semice - 

144  bodů 
 
Výsledky nelze zobecnit, protože výzkum není reprezentativní. Výsledky mohlo 
ovlivnit to, jakým způsobem byla mrkev skladovaná, i to, že lidé ochutnávali vzorek 
z různých částí mrkve. Je ale potěšující, že minimálně účastníci festivalu, kteří 
fandí ekologickému zemědělství, dokáží ocenit chuť bio.  
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