
MÍSTNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
V PODMÍNKÁCH MĚST

zkušenosti z Britské Kolumbie
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Komunitou podporované zemědělství
(Community supported agriculture - CSA)

• Funguje na základě přímých vztahů 
(dohody o partnerství) mezi místními 
zemědělci a spotřebiteli z měst

• Přístup ke kvalitním čerstvým potravinám
• Podpora udržitelného zemědělství a místní 

ekonomiky (v konkurenci globálního trhu)
• Šetrné využívání životního prostředí
• Postupně se rozšiřuje po celém světě 

(Japonsko, USA, Kanada, UK, Evropa, ČR,...) 



Městské farmy (Urban farms)

• Farmy vznikají na nevyužitých plochách 
města (proluky, parkoviště, brownfields,...)

• Vypěstovaná zelenina je prodávána na 
místních trzích, restauracím, atd.

• Poskytují smysluplné pracovní příležitosti a 
vzdělání pro lidi v těžké životní situaci  

• Farmy se stávají místem setkávání místní 
komunity a místem výměny zkušeností

• Napomáhají revitalizaci městského 
prostředí



Městská farma SOLEfood 
na ploše nevyužívaného 
parkoviště (Vancouver)



Školní pěstební zahrady

• Nezastupitelný význam pro městské školy
• Děti, studenti jsou zapojeni do plánování, 

návrhu, realizace i vlastní péče o zahradu
• Mají možnost sadit, sít, sklízet, připravovat  

a jístjídlo, které vypěstovali
• Zdravé stravování ve školách
• Výuka postupů šetrných k životnímu 

prostředí (kompostování, atd.)
• Propojení s místní komunitou (trhy, 

restaurace)



Školní zahrady při 
základních školách 
(Vancouver)



Komunitní zahrady
• Forma městského zemědělství umožňující lidem 

pěstovat vlastní zeleninu a ovoce přímo ve městě

Komunitní zahrady ve 
Viktorii a Vancouveru



Farmářské trhy
• Prostor pro prodej místních produktů, 

společenská událost, místo setkávání

Farmářské trhy ve 
městečku Smithers



Závěr 

• Ač se donedávna zdálo, že zemědělské plochy 
z okolí měst brzy vymizí, vypadá to, že tomu 
do budoucna bude právě naopak

• Podpora místního zemědělství má pro města  
a jejich příměstské oblasti celou řadu přínosů  

• Udržitelné místní zemědělství může být velmi 
efektivním nástrojem k ochraně a péči o 
příměstskou krajinu

• To platí i pro trojskou krajinu, která byla 
utvářena z velké části zemědělstvím



Jablka ve štěpnici Trojského zámku

Děkuji za pozornost
Hana Bernardová


