
 

   

ZÁPIS 
z workshopu KPZ – Komunitou podporované zemědělství  

čtvrtek 26. 5. 2015 v 16.00 hodin, kancelář MAS Moravská brána, Lipník nad Bečvou 

 

Workshop na téma komunitně podporované zemědělství byl kanceláří MAS Moravská 
brána zorganizován na základě identifikované poptávky v území a na základě analytických 
dat, ze kterých vyplývá absence tohoto typu podnikání v území MAS Moravská brána. 
Území je současně definováno jako zemědělské, proto je zde očekávatelný velký 
potenciál k diverzifikaci možností zemědělského podnikání. Setkání se zúčastnilo celkem 
10 osob.  

Metodického vedení workshopu se ujala p. Alena Malíková z firmy Probio, která je 
zároveň propagátorkou a iniciátorkou mnoha již více akcí podporujících vznik takovýchto 
synergických zemědělských sítí mezi zemědělcem a přímým spotřebitelem. Dále se 
setkání zúčastnili manželé Šelongovi, kteří již KPZ farmu založili, stejně tak pan Kuchařík. 
Posluchači byli zemědělci místní úrovně, kteří jsou možnými realizátory myšlenky KPZ 
v území.  

Celý workshop se nesl ve velmi tvůrčím duchu a lze jej vyhodnotit jako velmi příznivý 
start do případné další spolupráce s drobnými zemědělci v území při vyplňování mezery 
na místním trhu v podobě absence nabídky bedýnkového prodeje či jakéhokoli způsobu 
zkrácení spotřebitelského řetězce mezi hospodářem a zájemcem o čerstvé domácí 
produkty.  

 
1. pí. Hluzinová po představení účastníků uvedla analytická data z území, z nichž 

vyplývá absence krátkých dodavatelských řetězců v území, stav zemědělství 
(pokles drobných zemědělců), obecně též stav zaměstnanosti a podnikání.  

2. pí. Malíková představila základní principy komunitně podporovaného 
zemědělství, jeho historii, využívání na evropské úrovni a jeho možné varianty.  

3. zemědělci podnikající uvedeným stylem, popsali začátky, úskalí a výhody jejich 
podnikání.  

4. po tomto teoretickém úvodu přišli ke slovu účastníci se svými dotazy, rozvinula se 
diskuse o reálnosti založení takového stylu podnikání v našem území. Z diskuse 
vyplynula potřeba jednotícího prvku v území, který by inicioval další setkávání a 
pomáhal metodicky začínajícím podnikatelům v překonávání formálních úskalí.  

 

Zapsal: Vendula Hluzinová 

 




