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lidé / příroda / potraviny

Většina toho, co dnes jíme,  
pochází z intenzivního  
zemědělství a potravinářství, 
které přispívá ke ztrátě úrodnosti půdy, její erozi, 
znečištění vod a ztrátě biodiverzity. Jako spotřebitelé 
však často neznáme své možnosti, jak ovlivnit 
fungování našeho zemědělství a potravinářství.

představuje vztah mezi zemědělci a spotřebiteli – podílníky, kteří 
společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Umožňuje nám přímo 
ovlivnit podobu zemědělství a původ potravin v místě, kde žijeme.
Je cestou k potravinové suverenitě.

ŠETRNÁ PÉČE O KRAJINU
Lidé v KPZ znají pole či zahradu, kde 
vzniká jejich jídlo. Znají způsob hospodaření 
svého zemědělce. Podporují jej v ekologicky 
šetrném hospodaření, a třeba i v použití 
starých odrůd osiv či tradičních plemen, 
která nemusí být tolik výnosná, avšak 
napomáhají k zachování místní rozmanitosti. 

RADOST Z POZNÁVÁNÍ 
NOVÝCH CHUTÍ
Jistota odbytu umožňuje zemědělci 
pěstovat rozmanité či méně známé 
rostliny a podílníci tak mohou 
objevovat nové chutě.

TVŮRČÍ VAŘENÍ
KPZ umožňuje podílníkům 
rozvíjet jejich kuchařské umění: 
vařit z neznámých potravin, 
použít jednu surovinu v mnoha 
obměnách, sdílet s ostatními 
své recepty.

PRAVIDELNÝ ODBĚR
Zemědělci přivážejí své produkty 
pravidelně do vybraného odběrného 
místa KPZ v předem stanoveném 
čase. Podílníci většinou zajišťují 
i samotný výdej. Mohou se tak se 
svými zemědělci pravidelně potkat 
a poznat se osobně.

VOLBA VELIKOSTI
Podílníci KPZ si na začátku 
sezóny (leden – únor) volí 
velikost podílu a četnost odběru. 
Většinou jednou týdně nebo 
jednou za čtrnáct dní.

OSOBNÍ BLÍZKÉ VZTAHY
KPZ tvoří koordinátoři, podílníci 
a zemědělci, pravidelně spolu 
komunikují, dávají si zpětnou vazbu 
a setkávají se zpravidla 2x do roka.

SDÍLENÍ RIZIKA NEÚRODY 
I BOHATSTVÍ ÚRODY
Na začátku roku zaplatí podílníci zemědělci 
za jeho hospodaření v jedné nebo ve dvou 
splátkách. Odnesou si vždy to, co se u něj 
urodilo. Některý rok to může být více, jiný 
méně. Zemědělec má tak jistotu, že jeho 
práce, která je vždy stejná, ať je úroda 
malá či velká, bude zaplacena.

PARTNERSTVÍ
Vzájemnou spolupráci podílníci 
a zemědělci stvrzují závazkem 
odebírat a dodávat potraviny 
z farmy po určitou dobu. Smlouva 
se obvykle uzavírá na jednu 
sezónu – od jara do podzimu.

LOKÁLNOST
KPZ rozvíjí místní ekonomiku. 
Finance, které komunita podílníků 
zemědělci zaplatí, zůstanou 
v místním oběhu a neodplují 
například na Kajmanské ostrovy.

SOLIDARITA
KPZ stojí na vzájemné podpoře mezi 
zemědělci a podílníky. Především jde 
o sdílení rizik a přínosů hospodaření 
a nastavení ceny přijatelné pro obě strany 
tak, aby zemědělci měli finanční jistotu 
a podílníci si mohli dobré jídlo dovolit. 

AGROEKOLOGIE
Komunitou podporovaní zemědělci 
hospodaří šetrně a s respektem 
k životnímu prostředí, vodě, půdě, krajině, 
hospodářským zvířatům a lidem ve svém 
okolí. Spolu s podílníky tak kladou důraz 
na spolupráci s přírodou a na péči o její 
bohatství při produkci jídla. 
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