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Několik let zkušeností s KPZ mají i Jana 
a Martin Rosenbaumovi z Rodinné farmy 
Lukava. Prostřednictvím KPZ začali v roce 
2016 distribuovat ovčí sýry. Do té doby je 
prodávali jen ze dvora a na trzích. Jak řekl 
Martin: “To ježdění po trzích každý týden 
a vysvětlování, proč náš sýr je dražší než 
ten ze supermarketu, jsem nesnášel. KPZ 
nás toho zbavilo.”  Farma Lukava musela 
v roce 2018 změnit své působiště i plány. 
Místo výroby sýrů se nyní věnuje pěstová-
ní zeleniny. To, co se ovšem nezměnilo, je 
odbyt v KPZ. V roce 2020 farma testovala 
svou první zeleninovou sezónu s 35 podíl-
níky. Úspěšně. Letos jich plánuje mít 70.

Hospoda na mýtince

KPZ nabízí zemědělcům řadu výhod jako  
je jistota odbytu, posílení finanční stabi-
lity a mnohdy i další podporu od odbě-
ratelů. Ovšem, aby vše šlapalo ideálně, 
KPZ vyžaduje otevřenost, péči a dobré 
komunikační i organizační schopnosti.  

Pokud vám nedělá radost, potkávat se  
a spolupracovat s lidmi, KPZ pro vás není 
to pravé. Je to, jako když si legendární 
hospodský otevřel hospodu na mýtince  
a pak ho štvalo, že mu do ní chodí lidi. 
KPZ totiž není prodej bedýnek, je to nová 
forma vztahu založená na vzájemné 
spolupráci a podpoře. Jak se také ukazu-
je, pro řadu zemědělců může být velmi 
stresující, vytvořit si závazek na celou 
sezónu a přijmout peníze předem. Vědo-
mí, že by nemohli v případě neúspěchu 
dodat to, co slíbili, je tíží, a to i přesto, 
že podílníci jsou ochotni riziko neúrody 
sdílet. Tím nejdůležitějším předpokladem 
pro KPZ je tedy určité osobnostní nasta-
vení, ochota experimentovat a otevřený 
přístup ke světu. Komunitou podporo-
vané zemědělství stojí na lidech, a na 
kvalitě vztahů, které mezi sebou vytvářejí 
a které žijí.

Jak do toho

Pokud vás KPZ zajímá, základním rozcest-
níkem k informacím, poradenství  
i podpoře je web kpzinfo.cz, který provo-
zuje asociace AMPI. Chcete-li začít, ale 
zatím si netroufáte založit vlastní komu-
nitu, můžete zkusit spolupracovat  

s již existující. Řada komunit uvítá  
i příležitostné objednávky. Další varian-
tou je testování první sezóny jen s malou 
skupinou odběratelů, kdy zjistíte, zda 
vám koncept vyhovuje nebo ne. Je dobré, 
nebýt na to sám. Šikovný koordinátor či 
koordinátorka mezi odběrateli vám  
pomůže s organizací skupiny, komunika-
cí, propagací, náborem členů i péčí  
o výdejní místo. Za odměnu může získat 
podíl zeleniny a vy dobrého parťáka. 
Tímto způsobem funguje většina skupin 
u nás. A na závěr? Ptejte se lidí, kteří už 
mají s KPZ zkušenosti, ať už je to AMPI, 
zemědělci či koordinátoři komunit.  
Kontakty na ně najdete na webu kpzinfo.
cz a v Adresáři farmářů. AMPI také v rám-
ci projektu Food&More a KPZ pro Prahu 
připravuje pro rok 2020 řadu akcí,  
z těch nejbližších 11. 2. online setkání  
KPZkoALICE a 25. 2. webinář Zapoj se  
do KPZ. Chcete-li být s KPZ v kontaktu  
a sdílet zkušenosti, přihlašte se k odběru 
Zpravodaje ze světa živého zemědělství, 
nebo se přidejte do uzavřené facebooko-
vé skupiny KPZkoALICE.

Komunitou podporované  
zemědělství

Komunitou podporované zemědělství, 
ve zkratce KPZ, propojuje většinou malé, 
rodinné, ekologicky nebo šetrně hospo-
dařící zemědělce se skupinou odběratelů 
tzv. podílníků. Iniciativy mohou mít 
různou formu, ale vždy stojí na stejných 
principech: přímé partnerství mezi 
zemědělcem a podílníkem bez dalších 
prostředníků, lokálnost, dlouhodobá vzá-
jemná důvěra a podpora. V praxi to může 
vypadat tak, že se vaše farma propojí se 
skupinou odběratelů, domluvíte se spo-
lečně na ceně i dalších podmínkách a vy 
jim pak celou sezónu pravidelně budete 
dodávat to, co vypěstujete a vytvoříte. 
Podílníci vám mohou zaplatit dohodnu-
tou cenu na celou sezónu předem  

a dokonce s vámi sdílet riziko neúrody. 
Zdá se vám to jako pohádka? KPZ u nás 
zakořenilo před 11 lety a v současné době 
je zde zmapováno 80 fungujících skupin. 
Nejčastěji je zájem o zeleninu. Rostoucí 
zájem o KPZ a místní potraviny začíná  
být ovšem limitován nedostatkem  
zemědělců. 

Jak to vidí KPZ zemědělci

Mezi první KPZ průkopníky patří Pavel 
a Gábina Šelongovi. Navázali na tradici 
svých předků a na Ekofarmě Šelongovi  
v Pustějově na Novojičínsku pěstují 
zeleninu, kterou od roku 2012 dodávají 
podílníkům v systému KPZ. V současné 
době farma živí 200 rodin od konce květ-
na do konce listopadu. Postupně se KPZ 
stalo pro Šelongovi jediným odbytovým 

kanálem. Jak říká Gábina: “Jsme vděční 
za to, že dodáváme zeleninu lidem, kteří 
dokáží ocenit náš způsob hospodaření 
a péči o půdu i krajinu. Podstatné je, že 
naše úsilí není marné, vše, co na poli 
vypěstujeme, je využito.” 

Odběratelé v KPZ mají nejčastěji zájem 
o zeleninu, ale rostou i skupiny, které 
pravidelně odebírají další potraviny jako 
mléčné výrobky a sýry. V roce 2019 začali 
s KPZ experimentovat začínající zeměděl-
ci Anna a Alex Page z Buvolí farmy Ohař. 
A jaké jsou jejich zkušenosti? Anna říká: 
“Pro nás je to obrovská pomoc, že nám 
lidé zaplatí před sezónou. Mohli jsme tak 
například postavit ohrady. Víme, že to, 
co vyrobíme, budeme mít komu dodat. 
Navíc máme i přímou zpětnou vazbu. Je to 
nejlepší věc, kterou jsme mohli udělat.”

JAK PĚSTOVAT JÍDLO 
PRO KOMUNITU? 
Hospodaříte, nebo chcete hospodařit v souladu s ekologickými principy? Je pro vás důle-
žitá zdravá a živá půda, péče o zvířata, krajinu a kontakt s odběrateli? Pak právě pro vás 
může být vhodnou cestou komunitou podporované zemědělství. Díky němu můžete najít 
stálé odběratele, získat větší stabilitu, finanční jistotu, ale i nová přátelství.  

Farma Lukava patří mezi zastánce agroekologie 
a využívá při svém hospodaření i koňskou sílu. 

Setkání s KPZ podílníky a společné sázení stromů na Buvolí 
farmě Ohař. 

AMPI vzdělává děti i dospělé  
o souvislostech jídla, zemědělství  
a krajiny. Zastřešuje rozvoj komuni-
tou podporovaného zemědělství  
a lokálních potravinových systémů. 
V KPZkoALICI propojuje spotřebitele 
a zemědělce. Ve Farmářské škole 
nabízí ucelený program praktického 
vzdělávání na ekologických farmách 
u nás i v zahraničí. 

Šárka Krčílková je spoluzakladatel-
kou a koordinátorkou KPZ CooLAND 
a od roku 2017 se věnuje v AMPI 
solidárním potravinovým systémům. 
Kontakt: sarkak@asociaceampi.cz

•	 Vše o komunitou podporovaném zemědělství - kpzinfo.cz
•	 Asociace místních potravinových iniciativ AMPI - asociaceampi.cz
•	 Mapa potravinových iniciativ a zemědělců zapojených do KPZ -  

adresarfarmaru.cz
•	 KPZkoALICE - facebooková skupina pro sdílení zkušeností lidí zapojených  

a se zájmem o KPZ - facebook.com/groups/2868724583206511
•	 Elektronický Zpravodaj ze světa živého zemědělství - bit.ly/39Yxzwn
•	 Farmářská škola - farmarskaskola.cz
•	 Mapa ekologických zemědělců - kde.lovime.bio
•	 Nadace pro půdu - nadacepropudu.cz

Součástí KPZ je i osvěta spotřebitelů o tom, co všechno zeměděl-
ství v souladu s přírodou obnáší. 

UŽITEČNÉ ODKAZY
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Ekofarma Šelongovi.


