
Zápis z online setkání KPZkoALICE, 1. 4. 2020 od 18 - 20h 

 

Ve středu 1. dubna proběhlo první online setkání KPZkoALICE, které pořádala  Asociace místních 
potravinových iniciativ AMPI. Setkání se účastnilo 33 lidí, mezi nimiž byli zemědělci, koordinátoři 
KPZ, aktivní členové, zájemci o KPZ, ale třeba i zástupci Hnutí Duha, jakožto organizace, která se 
mimo jiné zaměřuje i na oblast zemědělství.  

Protože zápis publikujeme s odstupem, doplnili jsme do zápisu i další aktuality. Například AMPI stihla 
vydat tiskovou zprávu a také URGENCI, mezinárodní síť KPZ, vydala společné prohlášení k situaci 
Covid 19. 

 

Shrnutí nejzásadnějších bodů  

 

AMPI nabízí zemědělcům a iniciativám KPZ možnost propagace prostřednictvím svých 

informačních kanálů.  

Jste KPZ nebo zemědělec, kteří hledají na sezónu 2020 podílníky? Jste zemědělec, který hledá na 
svou farmu pracovníky nebo dobrovolníky? Můžeme vaši poptávku/nabídku zveřejnit na našem 
facebooku KPZky. Kontaktujte Ivu Nevečeřalovou (iva@asociaceampi.cz).  

Zároveň sami můžete využít facebookovou skupinu KPZkoALICE a zveřejnit svou nabídku/poptávku 
tam. 

 

Jaké jsou současné potřeby zemědělců a iniciativ u nás? 

Zdá se, že zemědělců zapojených do KPZ i iniciativ se zatím koronavirová krize příliš nedotkla, 
respektive už z podstaty KPZ jsou na ní lépe připraveny. Zemědělci jsou napojeni na komunitu, kde 
mají zajištěný odbyt. Řada iniciativ má ještě otevřené registrace a přijímají nové členy. Ovšem 
jednotlivé farmy mohou řešit nedostatek pracovních sil, což je ale stálý problém. Některé farmy 
bohužel přijdou letos o domluvené zahraniční stážisty. Zemědělci se spíše bojí situace, kdy by se 
koronavirem infikoval někdo z farmy a tím by bylo ohroženo fungování celé farmy.  

Masivnímu nedostatku pracovních sil budou čelit především velké a konvenční farmy, které jsou 
závislé na sezónních pracovnících ze zahraničí, ale není v možnostech AMPI se tímto zabývat. AMPI 
věnuje své kapacity pro podporu zemědělců zapojených do KPZ a malých šetrně hospodařících 
farem. 

Konkrétní potřeby: 

● Vojta Veselý - Ekofarma Biostatek, http://www.biostatek.cz/ 
nabízí možnost práce i odpočinku u něj na farmě (ubytování v maringotce) 

● KPZ Kladno - Vyváženo  - hledá ještě odběratele do zeleninové KPZ 
https://www.vyvazeno.cz/kpz/ 

● KPZ Žižkov - nově vznikající KPZ, která hledá odběratele (Lucia Jajcay) 
● KPZ Vršovice, Tomáš Uhnák - mají kapacitu tak 30 osob pro vytvoření ještě jedné skupiny 
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● Michael Šatník. Biozeměděle (sady, ovce, agrolesnický systém, neformální KPZ), České 
Švýcarsko, (michael.satnik@gmail.com)  – má zájem o pozemky v Praze, které nyní Magistrát 
nabízí pro ekologické hospodaření. Nemá ale kapacitu věnovat se tomu sám, hledá spojence 
z místa.  

 

Dodržení hygieny při dodávkách do KPZ v současné koronavirové karanténě 

Různé KPZ sítě, ale i jednotlivé farmy v zahraničí vydávají doporučení, která by měla pomoci 
zemědělcům i spotřebitelům při organizaci KPZ a ujistit spotřebitele o tom, že KPZ je v tuhle chvíli 
jednou z nejbezpečnějších cest k jídlu. Řada z těchto doporučení se dá aplikovat i v naší situaci. Zde 
několik zdrojů pro inspiraci: 

● Community Supported Agriculture UK: COVID 19 Resources for CSAs 
● Land Workers Alliance: Practical Thinks to Make Your Food Business Safer 
● MIRAMAP: Recommandations et solidarités en AMAP suite aux nouvelles mesures 

restrictives 
● Praktiky na farmě: Henry's Farm COVID-19 Safety Practices 
● Zpráva pro odběratele od Henry´s Farm: CSA in the Time of Coronavirus 
● Prohlášení Rocksteady Farm&Flowers pro své odběratele: Moje milovaná komunito 
● příklad z farmy Norwich Farmshare: video How Norwich Farmshare Are Tackling The Virus 

Providing Locally Sourced Food to The Community  

Pokud najdeme v AMPI kapacity, vytvoříme podobná pravidla i v češtině. Jestliže narazíte na 
zajímavé zdroje, posílejte je na sarkak@asociaceampi.cz nebo sdílejte na facebookové skupině 
KPZkoALICE. 

 

Společné prohlášení AMPI a iniciativ KPZ 

AMPI vydala tiskovou zprávu “Síla komunitou podporovaného zemědělství (nejen) v době 
koronavirové”, kterou si můžete přečíst zde. Díky této zprávě vydal Ekolist na svém webu komentář. 

AMPI zareaguje na prohlášení mezinárodní sítě URGENCI “Community Supported Agriculture is a Safe 
and Resilient Alternative to Industrial Agriculture in the Time of Covid-19”, a přeložit jej do češtiny. K 
tomuto prohlášení by se mohla přihlásit AMPI společně se zemědělci a KPZ iniciativami. 

 

Rozvoj KPZkoALICE 

Tomáš Uhnák (KPZ Vršovice) otevřel otázku dalšího rozvoje KPZkoALICE a členských příspěvků pro 
rok 2020. Utváření Koalice je cílem pro letošní rok a AMPI nechce v tuhle chvíli stanovit direktivně 
výši členských příspěvků, protože teprve budou vznikat pravidla jejího fungování. Nicméně 
komunity, zemědělci i jednotlivci mohou finančně podpořit její aktivity prostřednictvím Darujme.cz 
projekt Rozvoje komunitou podporovaného zemědělství. 

AMPI během dubna připraví informace a text, kterým mohou koordinátoři a zemědělci oslovit své 
podílníky a požádat je o individuální podporu rozvoje KPZkoALICE .  
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Zatím mohou koordinátoři informovat podílníky o tom, že KPZkoALICE vzniká a proč. Sdílejte s nimi 
příspěvek Když místo “JÁ” začneme jednat jako “MY” a vyzvěte je, ať se přidají k facebookové 
skupině.  

 

Legislativní ukotvení KPZ, práce na farmách a dobrovolnictví 

Setkání se účastnil Martin Rexa a Ester Dobiášová z Hnutí Duha. Zajímá je, zda by mohlo Hnutí Duha 
pomoci aktuálně zemědělcům ať už se zprostředkováním odbytu nebo dobrovolných pracovníků na 
farmách. To je potenciálně i oblast do budoucna, které by se mohlo HD věnovat vzhledem ke svým 
zkušenostem s organizací dobrovolníků.  

Svobodný statek řeší zaměstnávání dobrovolníků dobrovolnickou smlouvou dle zákona 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198#cast1 

Hnutí Duha zároveň přichází s námětem využít potenciálu Adresáře farmářů 
https://www.adresarfarmaru.cz/ pro koordinovanou akci na podporu zemědělství například tím, že 
by v databázi bylo možné vyhledávat podle filtru farmy, které aktuálně hledají pracovníky nebo 
odbyt.  

Ze setkání vyplynulo, že důležitou a nevyřešenou otázkou je pracovně-právní legislativa související se 
zaměstnáváním dobrovolníků, ale i legislativní ukotvení KPZ jako takové. Tomáš Uhnák nabídl, že 
kolega právník může zmapovat všechny zákony, kterých se dotýká oblast KPZ a zaměstnávání na 
farmách. 

Náměty, jak šířit rychleji model KPZ 

● otevření KPZ pro konvenční zemědělce 
AMPI chce rozvíjet KPZ v propojení s principem ekologického zemědělství nebo šetrnými 
metodami hospodaření. S tím souhlasí i sami zemědělci zapojení do KPZ (Pavel Šelong - 
Ekofarma Šelongovi, Jana Rosenbaumová - Farma Lukava, Katka Šimková - Svobodný statek 
na Soutoku)  

● podpora rozvoje KPZ shora (např. podporou přímo z poslanecké sněmovny) 
Jako smysluplné se zdá například pomocí kampaně obecně posílit informovanost lidí o 
podpoře místních zemědělců raději než se zaměřit cíleně na KPZ.  

● spolupráce s Místními akčními skupinami v regionech 
AMPI je spolupráci s MASkami otevřená, ovšem aby spolupráce mohla fungovat, je potřeba 
aby konkrétní akční skupina měla kapacity se této oblasti dlouhodobě věnovat a stejně tak i 
AMPI. 

 

Co se děje v KPZ ve světě 

Šárka Krčílková (AMPI) představila, jaká je současná situace KPZ hnutí ve světě a jak reaguje na 
koronavirovou krizi. AMPI je totiž součástí mezinárodní sítě kPZ - URGENCI a má tak informace z 
dění. Zde pár střípků: 

● Francouzská síť MIRAMAP vydala doporučení, jak se chovat v potravinových komunitách v 
době koronaviru a zároveň vytvořila stránky COVID 19 et AMAP : Toutes les informations. Ve 
Francii v podstatě media znovu objevila místní potravinové systémy a jsou zde považovány za 
bezpečnou cestu k potravinám. MIRAMAP proto vytvořila balíček informací pro novináře, 
který odpovídá na časté otázky.  
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● Britská síť Community Supported Agriculture vydala doporučení COVID 19 Resources for 
CSAs. Zároveň vytváří i nové komunikační kanály a snaží se také propojovat poptávku s 
nabídkou v oblasti práce a  odbytu pro farmy.  

● V Řecku nejsou KPZ uznané jako registrovaný distribuční kanál a je proto ve vážném ohrožení 
fungování KPZ v současné situaci přísné karantény, kdy smějí provozovat distribuci potravin 
jen uznané odbytové kanály. Řekové svolávají setkání jejich národní sítě. 

●  V USA zaznamenávají zemědělci velká nárůst počtu zájemců o místní potraviny. Například 
podle Harvie Farm, který provozuje systém pro logistiku objednávek a dodávek z farem je 
nárůst zájmu o 200%. Ovšem zamýšlejí se i na tím, jak situace bude vypadat i po krizi a jak i 
potom udržet zájem spotřebitelů o místní potraviny, aby se nevrátili zpátky do 
“supermarketu”. 

● V Indii byly zrušeny místní trhy a překupníci zneužívají situace a nakupují od farmářů za 
velmi nízké ceny.  

● Ve Švýcarsku registrují vyšší zájem o KPZ a místní potraviny. Na jedné straně současná 
situace znamená komplikace s distribucí, kdy se dosud fungující systém bude muset změnit, 
na druhou stranu to je příležitost pro zapojení odběratelů a intenzivnější spolupráci mezi 
aktéry v KPZ.  

● URGENCI,  mezinárodní síť KPZ, vydala již několik prohlášení. Už v polovině března to byla 
Message of solidarity with Urgenci members around the world. Text můžete najít i v češtině 
na našich stránkách zde. Nejnovějším prohlášením je Community Supported Agriculture is a 
Safe and Resilient Alternative to Industrial Agriculture in the Time of Covid-19. Tento text, 
bychom chtěli také v nejbližších dnech přeložit do českého jazyka. 

● URGENCI ve spolupráci s výzkumnými organizacemi připravila mezinárodní výzkum, který se 
zaměřuje na zkušenosti spotřebitelů a jejich stravování v současné době. Online dotazník 
najdete zde: Eating in the time of Covid 19, zatím v angličtině a francouzštině.  
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