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Co vše v první bedýnce bude? Jak to bude chutnat? Zvládnu to 
sníst? Otázky doprovázelo neobyčejné těšení. A pak to přišlo. 
Usměvavá biozelinářka nám tu nádheru přivezla rovnou pod 
nos: křehké saláty, čerstvé ředkvičky, pórek, bylinky, vejce, kade-
řávek a mangold. Všechno vonělo a navrch jsme dostali květiny. 
Někteří se nedočkavě zakousli do ředkviček. Jiní se jali hledat 
na internetu, co se vlastně dělá s kadeřávkem a mangoldem. Re-
cepty pak sdíleli s ostatním. Například na skvělé polévky.
Ne, neobjednali jsme si jednorázově klasické bedýnky, ale touhle 
jarní zeleninou jsme vloni zahájili první sezónu pravidelných 
dodávek naší potravinové komunity. Chtěli jsme systém KPZ 
vyzkoušet na vlastní kůži, a tak jsme ji založili rovnou v práci. 
Čtenářky a čtenáři Pravého domácího znají naši neziskovou 
organizaci Ekumenická akademie jako propagátorku fair trade 
(férové kávy anebo čokolády), solidární ekonomiky a od nedávna 
i jako organizátorku kampaně Pěstuj planetu, kterou podporuje 

i tento časopis. Vzhůru tedy do podpory místních (bio)pěstitelů!

Na celou sezónu
Bedýnky sice byly úhledně srovnané, ale jen podle jed-

notlivých druhů zeleniny. Úkolem každého člena KPZ 
bylo si sestavit svůj podíl sám podle seznamu. V sys-

tému KPZ se jedná totiž o mnohem víc než o službu: je založen 
na budování vztahu mezi spotřebiteli a drobnými zemědělci. 
Začíná třeba u ulehčení práce s roztříděním produktů a končí 
plácnutím si na odběr po celou sezónu. 
A pro pořádek a jistotu se platí hezky dopředu – podle vzájemné 
dohody – v jedné či více splátkách. To zajistí drobným hospo-
dářstvím finanční stabilitu a zjednoduší plánování, kolik a co je 
potřeba zasít a zasadit. Dodávky pak obsahují rozličné plodiny, 
které právě uzrály. Do poslední chvíle přetrvává napětí, co zrov-
na v dodávce bude. Jaké budou saláty? Strefíme se do sezóny 
jahod? Budou tam zase cukety? Vsaďte se mezi sebou! Ale i ně-
kteří zemědělci jdou s dobou a ohlásí obsah třeba den předem 
na internetu. 
Zkrátka spotřebitelé a pěs-
titelé společně sdílejí bo-
hatství úrody, ale i rizika 
neúrody. Všichni máme 
v paměti loňské horké 
a suché léto. U nás to bylo 
vidět na popraskaných 
(ale vynikajících) rajča-
tech či zakrslém květáku. 

TEXT: 
Markéta 

Vinkelhoferová

Opravdovému jídlu blíže

Zkratka KPZ dostává v Česku nový obsah. Dříve jsme ji znali jako krabičku poslední záchrany. 
V současnosti se jedná o komunitou podporované zemědělství, které se každým rokem rozrůstá.  
Letos jsou u nás takových komunit téměř tři desítky. Pojďme se podívat, co se v KPZ skrývá.

Koukně
te na:

www.kpzinfo.cz

www.potravinovasuverenita.cz

www.solidarni-ekonomika.cz

Foto: archiv KPZ Ekumenické 
akademie a KPZ CooLAND
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1/ Utvořte partu lidí anebo využijte tu, kterou kolem sebe máte (např. na pracovišti).
2/ Ujasněte si, o jakou produkci máte zájem (sortiment, certifikace bio, rodinná farma apod.). 
3/ Najděte podle kritérií zemědělce ve svém okolí, buď vyptáváním anebo např. na: www.adresarfarmaru.cz.
4/ Navštivte pěstitele osobně a dohodněte si podmínky dodávek (cena, frekvence dodávek, doprava na odběr-
né místo).
5/ Je praktické si také ujasnit, zda bude váš vztah neformální, založený na důvěře, či sepíšete písemnou doho-
du (vzory např. v manuálu Ekologického institutu Veronika: www.bit.ly/veronica-kpz).
6/ Domluvte ve své KPZ jasná pravidla předem – zejména co se týká časového ohraničení výdeje zeleniny 
členům, služby členů při výdeji, komunikaci se zemědělcem a mezi členy atd.
7/ A nyní si už jen vychutnávejte čerstvou produkci... anebo se při tom o své zkušenosti můžete dělit s ostatní-
mi na internetu. My se kamarádíme s KPZ CooLAND, která má bezva blog. Je tam spoustu užitečných rad, ne-
jen se zakládáním, ale jak si KPZ zpestřit dobrotami z bylinek, květinami či sýry. Mrkněte na: www.cooland.cz.
8/ To ještě není vše: doporučujeme podělit se o své vědomosti a načerpat další na některém ze seminářů,  
které pořádá Asociace místních potravinových iniciativ. Více na: www.kpzinfo.cz.

Jinak naše zelinářka i my měli 
štěstí: měla dostatek spodní 
vody a my si mohli užívat hoj-
nost letních měsíců. Budování 
partnerství mezi členy KPZ a ze-
mědělci může zajít i mnohem 
dál. Kdo se v pěstování trochu 
vyzná, totiž ví, jaká je se zele-
ninou piplačka. Velmi se tedy 
hodí občasná návštěva spojená 

s menší brigádou na poli (podle hesla „víc rukou víc udělá“). My 
jsme si s naší zelinářkou paní Karafiátovou vybudovali příjemný 
vztah a ona na oplátku jezdí na naše akce do Prahy.

Lokálně a důstojně
V člověku omámeném dnešní dobou přesto hlodá červík pochyb-
nosti: Proč vlastně to všechno? Není jednodušší jít si podle chuti 
vybrat do supermarketu cokoliv v jakékoliv roční době? „Neprů-
hlednost agro-potravinářského komplexu ve skutečnosti ohrožu-
je naše zájmy – máme stále menší možnost ovlivnit, co a v jaké 
kvalitě budeme nakupovat a také za jakou cenu,” vysvětluje 
dlouholetý propagátor systému KPZ Jan Valeška, spoluzakladatel 
PRO-BIO LIGY a Asociace místních potravinových iniciativ.
Je známo, že většinu jídla světa vypěstují drobní zemědělci, 
kteří nedrancují planetu jako velký agro-byznys. Pokud dáme 
přednost jim, podpoříme nejen dostatek kvalitního lokálního 
jídla, ale i šetrné hospodaření v krajině. Nestačí? Přispějeme 
ke spolupráci lidí a povzbudíme místní ekonomiku. Peníze 
vyhozené za jídlo nevalné chuti ze supermarketů (které navíc 
nesmyslně procestovalo planetu) se tu stejně neohřejí a odtečou 
nám rychle někam z dohledu.
Komunitou podporované zemědělství je jednou z cest, jak se 
zkoušet z toho všeho vymanit. Člověk si zajistí čerstvé a zdravé 
potraviny a pěstitelé tolik potřebné důstojné živobytí a respekt. 
Proto také drobní zemědělci v zemích globálního Jihu, kde jich 
stále hospodaří většina, založili hnutí Potravinové suverenity, 
které se postupně přeneslo k nám do Evropy. Byla to i reakce 
na trend opouštění venkova za lepším 
živobytím. Na světě poprvé v historii lidstva 
začala většina obyvatel žít ve městech a tam 
se dostatek kvalitního jídla vypěstovat nedá. 
Potravinová suverenita přináší právo na zdra-
vé potraviny, které neškodí lidem ani přírodě, 
stejně jako právo nás všech přetvářet neudrži-
telný způsob produkce a konzumace.

P. S.: Sezóna sice už začala, ale možná stále 
existuje možnost se do nějaké KPZ doda-
tečně zapojit či se domluvit se zemědělcem 
na kratší sezoně „na zkoušku“. Prozkoumejte 
všechny nabídnuté webové odkazy.

Alena Karafiátová 
bio-zelinářka, Dvůr Vyšínek, dodává KPZ 
Ekumenické akademie a dalším v Praze
„Ačkoli spolupráce s KPZtkami skýtá mnohé 
komplikace, přesto ji považuji za nejen nejlepší 
způsob prodeje, kterému dávám přednost před 
bedýnkovým systémem či trhy, ale hlavně 
za smysluplnou činnost, neboť umožňuje vy-
tvářet přímý vztah mezi odběrateli a zemědělci 
a o tom by potravinová suverenita měla být.“

Margit Slimáková 
specialistka na zdravotní prevenci 
a výživu
„Lokální potraviny jsou nejčerstvější, 
nejchutnější a nejzdravější. Prospívají 
konzumentům i životnímu prostředí. 
Komunitou podporované zemědělství 
je pro mne ta nejsnazší cesta k tako-
výmto bezva potravinám, a proto jej 
s nadšením podporuji.“

Proč fandím komunitou 
podporovanému zemědělství (KPZ)?

Tomáš Hajzler 
propagátor svobody v práci a zod-
povědného podnikání
„Možná bude můj názor v roce 2016 
extrémní. Ale na základě toho, co 
jsem si o dnešním zemědělsko-potra-
vinářském systému zjistil, upřímně 
nechápu, jak může ještě dnes vůbec 
někdo do marketů chodit. A jak 
můžeme celý ten systém tolerovat. 
Pokud si nechci ‚uhnat rakovinu‘ a ve-
dle toho devastovat přírodu, je nutné 
vědět, jak a kde moje jídlo vzniká.“

JAK ZALOŽIT KPZ krok za krokem


