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Komunitou podporované zemědělství

přímá cesta ke kvalitním potravinám 

často začíná u ovoce a zeleniny



O čem se dnes dozvíte

• asociace AMPI
• potravinový systém
• co je to KPZ
• principy KPZ
• KPZ u nás a ve světě 
• jak to mají s KPZ zemědělci a 

spotřebitelé
• proč má smysl zajímat se i o kvalitu, lze 

po ní pátrat aneb PGS
• bio-nebio, SISPO neboli ovoce pod 

drobnohledem
• základní informační zdroje





Jak vypadá náš potravinový systém?

supermarket
pěstuji a vyrábím  

potraviny sám

• NEznám kdo, kde, jak
• pravidla stanovuje někdo jiný
• dlouhé vzdálenosti
• mnoho prostředníků
• mnoho odpadů 
• etika?

• znám kdo, kde, jak
• pravidla si stanovujete vy

• krátké vzdálenosti
• bez prostředníků

• minimum odpadů
•ručíte si za kvalitu

místní potravinové 
iniciativy



Co se točí kolem KPZ?

KPZ

Šetrné 
zemědělství

• Živá půda

• Soulad s přírodou

• Diverzita

• Krajina

Solidární 
ekonomika

• Vzájemná podpora

• Komunita a sdílení

Potravinová 
suverenita

• Aktivní zapojení

• Lokální měřítko

• Právo na jídlo



Co je to KPZ
komunitou podporované zemědělství



Komunitou podporované 
zemědělství je přímé partnerství 

mezi zemědělci a spotřebiteli, 
kteří mezi sebou sdílí rizika 

i přínosy hospodaření.

Foto: Kevin V. Ton



Princip KPZ | partnerství 

FOTO Kevin V. Ton
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Princip KPZ | lokálnost 



FOTO Kevin V. Ton

Princip KPZ | solidarita 



FOTO Kevin V. Ton

Princip KPZ | agroekologie



KPZ u nás a ve světě 



foto: Šárka Krčílková

KPZ ve světě

• hnutí KPZ vzniklo původně v Japonsku v roce 1971 Teruó
Ičiraku varoval spotřebitele před nebezpečím chemikálií 
používaných v zemědělství, které způsobovaly problémy s 
kontaminací půdy a potravin 

• „teikei“ - „jídlo s tváří zemědělce“ - jediný tehdejší přímý 
způsob, jak si zajistit bezpečné potraviny – jen tak si 
spotřebitelé mohli být jistí, kdo, jak a kde pěstuje jejich 
jídlo

• následovalo rozšíření do Evropy, USA a Kanady aj.

• na začátku 21. století vznikla mezinárodní síťová 
organizace URGENCI



KPZ v Evropě

Odhad počtu 

spotřebitelů 

zapojených do 

KPZ v Evropě 

(2015)



KPZ v České republice

foto: TVEI

2015 2020

Počet iniciativ 24 80

Počet členů 600 1800

Počet strávníků 1800 5400

Velikost skupiny (počet členů) ? 10 - 110

Průměrná velikost skupiny 
(medián)

? 22



Aktéři KPZ: Zemědělec, odběratel, koordinátor

Členové
platí za odběr (členské příspěvky), sdílí riziko

Zemědělci (producenti)
pěstují jídlo, starají se o krajinu

Koordinátoři
zajišťují chod KPZka, facilitují

Podporovatelé
poskytovatel výdejního místa, solidární fond, poskytovatelé grantů...



KPZ z pohledu 
spotřebitelů a zemědělců



Motivace spotřebitelů

● Osobní 

70% zájem o původ jídla

37% zdravé potraviny

● Společenská odpovědnost

70% peníze putují konkrétnímu zemědělci

58% podílet se na lokální úrovni změně systému 

46% snižování závislosti na globálních řetězcích

● Podpora životního prostředí

46% snižování ekologické stopy

36% sezónnost potravin
Průzkum Food&More, 2020



Jak přispívají potravinové iniciativy ke změně? 

maximální zkrácení potravinového řetězce
přijetí spoluzodpovědnosti za potravinový systém
vytvoření zdravého emocionálního vztahu k jídlu

FOTO Radim Seydl

prostřednictvím 
osobního prožitku a radosti



Jíst duhu 
KPZka vás naučí vnímat kvalitu jídla, jíst přirozeně pestrou stravu, 

vytvořit zdravý vztah k jídlu a zvýšit nutriční gramotnost

FOTO Šárka Krčílková



Jak vypadá zeleninový podíl v KPZ? 

FOTO Radim Seydl

KPZ CooLAND sezóna 2020 



Je pro vás KPZ 
správná volba?

Komunitní fungování

stěžejní pravidla fungování KPZ a osobní zodpovědnost musí 
respektovat a převzít každý

nezapomínat na koordinátora (a to ani v případě pokud je jím 
současně zemědělec)

Pravidelnost přísunu potravin

přijmout do života zásadu vařit či zpracovávat sezónní potraviny je 
alfa - omega a k tomu mnohdy podnítí rozvoj vlastní kreativity

Zásadní je zodpovědnost každého člena

zajímat se 
FOTO - AMPI



FOTO Šárka Krčílková

"V takovém zemědělci jako jsem 
já, se musí skloubit několik 

dovedností - prvovýroba mlíka, 
výroba sýrů a obchod. Díky 

KPZkám nemusím v současné 
chvíli vůbec odbyt řešit a můžu se 

tak zase věnovat naplno tomu 
hlavnímu - výrobě sýrů a ručit za 

kvalitu.„

Vojta Veselý, Ekofarma Biostatek Valeč



foto: Radim Seydl

PGS aby zkratek 
nebylo málo

• PGS = Participatory Guarantee Systems

• lokální participativní systémy záruky kvality jsou 
dostupnou alternativou k oficiální bio certifikaci

• liší se v přístupu – jsou založeny na důvěře, místních 
komunitách a sdílení znalostí, a nabízí tak víc než 
jen systém záruky

• koncept zastřešuje a rozvíjí IFOAM - Mezinárodní federace 
hnutí ekologického zemědělství, která operuje ve více jak 
117 zemích, v ČR se alternativním systémům věnuje Pro-
bio liga/Lovíme.bio



Jakou KPZku chceme a proč? 
formální vs. neformální sdružení

Hodnoty, záměr 
Kdo bude odpovědný za Do jaké míry budeme chtít naše vztahy formalizovat?

Kolik máme kapacit pro administrativní úkony?

foto: Šárka Krčílková

Lze se vyznat 
v kvalitě? 

• přímý přístup k ověřeným 
informacím 

• Sherlockem na farmě

• Sherlockem na farmářském trhu



foto: Lovime.bio

Proč raději volit bio ovoce?

Analýza zpracovaná Lovíme.bio – autorky Eva Čermáková a Andrea Hrabalová 2021



foto: Na ovoce

Jablka určená pro 
dětskou výživu

• jablka určená pro výrobu dětské výživy se pěstují v 
systému integrované produkce 

• produkce musí splňovat přísná kritéria reziduí pesticidů, 
kdy limity jsou nastaveny stejně jako v ekologickém 
zemědělství

• v době sklizně musí být reziduální zbytek pesticidů nižší 
než 0,01 mg/kg

• zpracovatelé tolerují jakostně nižší znaky (drobnější 
plody, zhojená menší poškození, drobnější skvrnky 
strupovitosti apod.)

• takto pěstovaná jablka ale bohužel nelze pro běžnou 
konzumaci nikde zakoupit



vznikají už i u nás další 
potravinové iniciativy, které 

rozšiřují koncept KPZ

spolkový obchod Obživa

spolek Hojnost

družstvo

sociálně – environmentální 

podnik



foto: URGENCI

Kde hledat KPZ 
informace

• asociaceampi.cz

• kpzinfo.cz

• adresarfarmaru.cz

• kde.lovime.bio

Jak být s KPZ v kontaktu

• KPZkoALICE - uzavřená skupina na Facebooku

• Zpravodaj ze světa živého zemědělství



foto: Šárka Krčílková

Ať kvetou další KPZ

Děkuji za pozornost

alena@asociaceampi.cz


