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Hospodařit v Praze není lehká věc, 
říká zemědělec Petr Řebíček 37/
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V roce 2009 vznikla u nás první iniciativa ko-
munitou podporovaného zemědělství (KPZ). 
Je to systém, který propojuje spotřebitele 
přímo s  místními šetrně hospodařícími ze-
mědělci. Od divokých KPZ začátků se hodně 
událo. Loni bylo u nás zmapováno 80 skupin, 
které odhadem živí 5 500 lidí. V Evropě je do 
KPZ zapojen asi 1 milion jedlíků. A každý rok 
rostou nové. Seznamte se s příběhem jedné 
z  nich, který ukazuje, že KPZ je víc než jen 
jídlo.

Příběh KPZ Mezi domy

Naše odběratelská skupina KPZ Mezi domy 
na Praze 11 vznikla před 4 lety jako návazná 
iniciativa členů Komunitní zahrady Vidimo-
va. Chtěli jsme odebírat potraviny od lokál-
ních farmářů, kteří hospodaří s  respektem 
k půdě i lidem, pečují o krajinu a mají zájem 
vytvářet blízký vztah s námi, jako jejich pra-
videlnými odběrateli. Také jsme si uvědomili 
naši zodpovědnost v obnově respektu k po-
volání zemědělců, kterým chceme vyjádřit 
naši podporu i v podobě férové ceny za jejich 
produkty.

Víc než jen jídlo

Velkou inspirací v začátcích nám byla asocia-
ce AMPI, s jejíž podporou jsme během 2 mě-
síců stihli připravit 1. sezonu s pravidelnými 
závozy zeleniny, vajíček a ovčích produktů od 
českých farmářů. Připojilo se kolem 40 rodin 
z okolí a v následujících letech jsme rozšířili 
nejen skupinu na cca 65 rodin, ale i nabídku 
o  společné závozy jablek, moštů, mléčných 
produktů, hovězího i  kuřecího masa, medu 
či objednávky z  eshopů a  třeba i  olivového 
oleje a citrusů z Řecka.

Nejde ale jen o  nakupování. Tím, že od far-
mářů odebíráme potraviny a  další výrobky 

za férovou cenu, zajistíme jejich lepší a  sta-
bilnější životní podmínky. Chceme podporo-
vat zejména malá hospodářství rodinného 
typu. Součástí života komunity je i  organi-
zace různorodých akcí a setkávání třeba na 
farmě. Samozřejmě do setkávání nikoho ne-
nutíme. Věříme, že naše nadšení motivuje 
další a každý si u nás najde to správné místo.

V  průběhu 4 let došlo k  postupnému vývo-
ji v samotném fungování. Hlavní koordinaci 

Komunitou podporované zemědělství má přínos 
jak pro zemědělce, tak pro samotnou komunitu.
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místo 1 člověka již obstarává sehraný tým 
cca 5 osob a  rozšířením sortimentu potře-
bujeme i víc lidí na zapojení se do služeb na 
výdeji. Každoročně organizujeme 3–5  spo-
lečných návštěv či brigád u farmářů a pozná-
váme se i mezi sebou. Díky živé komunikaci 
v uzavřené skupině na sociální síti vyměňu-
jeme nejen recepty, ale i přebytky z domác-
ností či sdílíme občasné dotazy na soused-
skou výpomoc.

A  co máme za další plány? Chtěli bychom 
více pracovat na komunitním pilíři naší KPZ, 
protože vnímáme, že potenciál KPZ je mno-
hem větší než jen usnadnění distribuce po-
travin a  podpora ekologického a  drobného 

zemědělství. V době stále většího individua-
lismu ve společnosti a zároveň postupného 
úpadku sociálního státu je potřeba se mít ve 
svém okolí o  koho opřít. Prostředí sídliště, 
hodně anonymní s velkou hustotou obyvatel, 
přitom přímo volá po vzniku skupin, jako je 
ta naše.

Konkrétně chceme úzce spolupracovat s dal-
šími projekty v  okolí  – Komunitní zahrada 
Vidimova, Sousedská klubovna Jižní Město. 
Pořádat společné procházky, hlídání dětí, 
brigády na poli u  Ježka www.farmarjezek.cz 
nebo třeba swapy oblečení. Uvidíme, co nám 
letos vládní opatření a vlastní strach dovolí.

Zapojte se do KPZ i vy

Rozvoj KPZ a dalších místních potravinových 
iniciativ založených na solidaritě, důvěře, 
vzájemné podpoře a  agroekologii zastřešu-
je u  nás asociace AMPI www.asociaceampi.
cz. Je zapojena do řady národních (KPZ pro 
Prahu  – Hl. m. Praha) nebo mezinárodních 
projektů (Food & More, SALSIFI, COACH  – 
Evropská unie), které pomáhají rozvoj KPZ 
u  nás financovat. AMPI propojuje existující 
iniciativy v  národní síti KPZkoALICE, pomá-
há růst dalším iniciativám, nabízí poraden-
ství a podporu. Navíc je AMPI sama aktivní 
v celosvětové síti URGENCI www.urgenci.net. 
Chcete-li se do KPZ zapojit i  vy, začněte na 
webu kpzinfo.cz.

Tohle vám konvenční zemědělství z celé řady 
důvodů neumožní.

Nic nebrání zapojit se do práce. Na snímku 
hraběnka.

Text: Anna Černá, 
Martina Lesáková (KPZ Mezi domy), 

Šárka Krčílková (asociace AMPI)

Foto: KPZ Mezi domy


