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Výroční zpráva 2020

Spolek Permakultura(CS), z. s., dále jen PKCS, vznikl v roce 1996 původně jako mezinárodní 
nevládní organizace. Zabývá se šířením myšlenkové koncepce a praktických metod sloužících k 
vytváření a realizaci udržitelného designu. Ten se může týkat lidských sídel a jejich okolí, zahrad, 
zemědělských systémů, krajiny, měst i celých regionů, ale také utváření lidských společenství. 
Permakultura reaguje na současné globální problémy týkající se vztahů člověka k Zemi a vytváří 
trvale udržitelný způsob života, respektující přírodní ekosystémy. 

Cíle spolku
 propagovat a šířit myšlenky permakultury a designérský systém navrhování trvalých lidských 

usedlostí založený na aplikaci zákonů přírodních ekosystémů, ověřených úspěšných praktikách 
tradičních kultur a poznatcích moderních věd 

 vzdělávat veřejnost v aplikacích, užitečnosti a praxi permakultury 
 pořádat a realizovat přednášky, semináře, konference, výstavy a kurzy permakultury (úvodní, 

designérský, učitelský) a sdružování absolventů těchto kurzů
 garantovat kvalitu kurzů, úroveň odborných lektorů a dodržování mezinárodně uznaného 

programu kurzů 
 zprostředkovávat výměnu praktických zkušeností a ověřovat převzaté struktury a systémy v našich 

zeměpisných podmínkách
 umožňovat vzájemnou spolupráci zájemců o permakulturu
 pomáhat zabezpečovat informace, poradenství, materiály, techniku a fondy pro realizaci 

permakulturních projektů

Činnost v roce 2020

Valné shromáždění 2020
Řádné valné shromáždění se konalo 25. 1. v Praze na Toulcově dvoře. Probrali jsme aktivity v 
uplynulém roce i plány na nadcházející rok. Součástí programu byly prezentace portfolií dvou 
uchazeček o diplom DAPD Denisy Tomáškové a Aleny Kopřivy Chadové. Obě nás svými velmi 
kvalitními projekty přesvědčily, že si diplomy určitě zaslouží.

Členská základna, práce rady spolku
Během roku 2020 nám přibylo 11 členů, celkový počet členů spolku se tím zvýšil na 81.
Bližší informace o členství a jeho výhodách najdete zde: https://www.permakulturacs.cz/article/3/
clenstvi 
Při práci jsme využívali sdílené Google dokumenty.

Publikační činnost
Díky projektu etických investic jsme vydali knihu Jak se dělá lesní zahrada od britského autora 
Patricka Whitefielda v překladu Pavly Kosinové.
Dále jsme se podíleli na vydání knihy Lesní zahrady v praxi od britského autora a lektora Tomase 
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Remiarze; tuto knihu vydalo nakladatelství DharmaGaia a Permakultura CS přispěla na její překlad.
Z projektu etických investic jsme také zaplatili překlady a grafické zpracování dvou knih v režimu 
Creative Commons, tedy nekomerčních titulů, které si může volně stáhnout z webu kdokoli. Jsou 
to tituly Příručka agrolesnictví (překlad Petr Botek) a Příručka konsenzu (překlad Eva Hauserová).

Organizace Permakultura (CS) vydává od roku 2014 dvakrát ročně monotematické brožurky edice 
Klíč k soběstačnosti. V roce 2020 měly témata Trvalky (číslo 13) a Zvířata v permakultuře (číslo 
14). Náklad brožurek byl 1500 kusů. Navíc jsme dotiskli několik starších Klíčů k soběstačnosti, 
jejichž první vydání jsme již vyprodali.
Výtvarnicí obálek byla grafička Markéta Grimová, editorkou Eva Hauserová.
Mimo tuto řadu jsme vydali dvě útlé brožurky z dílny Evy Hauserové, Zahradničení pro úplné 
začátečníky a Spolupráce s mikroby na zahradě.



On-line obchod
Publikační činnost je úzce propojena s on-line obchodem PKCS, který nabízí i publikace jiných 
nakladatelů, pokud mají tématiku příbuznou permakultuře. Jeho management vykonávala Lenka 
Mořkovská. Nabídka našeho e-shopu se objevila na našich stáncích na několika akcích, v roce 2020
byly ale akce pro veřejnost kvůli koronaviru silně omezeny. Přesto jsme zaznamenali nárůst zájmu 
o naše tituly, zřejmě v souvislosti s tím, že lidé trávili víc času doma a na zahrádkách a objednávali 
víc zboží on-line. Nadále jsme spolupracovali s distribuční firmou Kosmas.
V oddílu „Ke stažení“ našeho e-shopu lze získat zdarma různé materiály, především nejstarší, již 
vyprodaná čísla časopisu Klíčová dírka (předchůdce edice Klíč k soběstačnosti).
Nově je v obchodě možnost prokliknout na konkrétní publikaci a získat tak na ni přímý link.

Akademie permakultury (APK)
Na webových stránkách APK www.akademiepermakultury.cz je k dispozici veřejnosti sekce s 
učebními materiály (ke stažení, nebo prokliky na videa), dostupná po přihlášení.
Koordinátorkou APK byla Katka Horáčková, administraci webu vykonávala Mirka Frydrychová.
APK také organizuje výzkum lesních zahrad ČR podle britského vzoru.
Přehled kurzů
V důsledku epidemie koronaviru jsme museli nabídku kurzů omezit. Proběhly následující kurzy:
IPC (Úvod do permakultury):
Zahrady, které děti baví
Úvod do permakultury a zakládání zahrady
PDC (Úplný kurz permakulturního designu):
Pětivíkendová forma, Praha a Žďárec u Skutče
Dvoutýdenní forma, Poděbrady
Speciální a pokročilé kurzy:
Spolupráce s mikroby na zahradě
Permakulturní design lidských společenství (dva termíny)
Kurz pokročilého permakulturního designu, Písečná v Orlických horách
Bylinkářské praktikum, Vlčí Hora
Ajurvédská kosmetika v Beskydech
Hospodaření s vodou na pozemku a stavba zahradního jezírka
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Proběhlo také několik setkání 5P – přátelské pracovní pohodové permakulturní potkávání v 
Merbolticích, pořádala Katka Horáčková.

Síť a mapa ukázkových permakulturních projektů
Koordinátorkou projektu byla Eva Freibergová, později Dagmar Haladová.
V roce 2020 jsme vyhodnotili a zařadili do naší sítě 3 nové projekty. I zde se projevila epidemie 
koronaviru nižším počtem nových projektů.
Majitelům ukázkových projektů nyní nabízíme keramickou plaketu k vyvěšení na branku nebo 
fasádu. Dále jsme poněkud upravili dotazník, který s majiteli vyplňujeme.
12. září jsme již potřetí uspořádali Den otevřených vrátek na permakulturních projektech.

Permakulturní knihovna
V Brně je stále k dispozici studentům knihovna v Lipce na Kamenné ul., vedená Danou 
Křivánkovou. Pražská pobočka knihovny fungovala v Sousedské klubovně na Jižním Městě, 
knihovnice je Jitka Nováková. Bližší informace jsou v sekci Knihovny na webu PKCS: 
https://www.permakulturacs.cz/article/160/knihovna.
Dne 1. října jsme v Sousedské klubovně uspořádali setkání u příležitosti založení místní 
semínkovny.

Letní konvergence
Již tradiční letní setkání proběhlo 27. - 29. 8. v Polomu u Sedloňova v Orlických horách, účast byla 
20 osob. Organizátorka Zdenka Pollaková pro nás připravila vycházku po okolí s návštěvou 
zajímavé skalky manželů Grulichových, na programu byla beseda s Magdalenou Vožickou, 
autorkou knihy Jak přežít konec civilizace, dále s manželi Škodovými (náměty na podporu 
drobných začínajících ekozemědělců), a konečně prezentace dvou ukázkových permakulturních 
projektů: Adély Hrubé v Orlických horách a Moniky Dobrovodské v Brně.

Infostánky a další propagace permakultury
Řada akcí včetně pravidelné podzimní permakulturní konference byla kvůli epidemii zrušena. 
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Částečnou náhradou za konferenci bylo on-line setkání členů 13. 11.

Několika akcí jsme se přece jenom zúčastnili:
6.-8.3. Konference přírodního stavitelství v Praze-Holešovicích
7.3. Permakulturní festival v Žilině na téma Okraje
19. 9. Festival Evolution, Praha-Holešovice. Kromě stánku jsme zde s nakladatelstvím DharmaGaia 
uspořádali křest knih Jak se dělá lesní zahrada a Lesní zahrady v praxi, spojený s přednáškou 
Katky Horáčkové o lesních zahradách.

Propagace
Jarní vydání knihy Patricka Whitfielda Jak se dělá lesní zahrada bylo doprovozeno velmi úspěšným 
videem Katky Horáčkové.
Na křest knihy Lesní zahrady v praxi navazovala crowdfundingová kampaň nakladatelství 
DharmaGaia, určená na natočení dokumentu o lesních zahradách v ČR.
Rozběhli jsme YouTube kanál PKCS, pořídili jsme překlady titulků videí australské iniciativy Happen
Films do češtiny a kanál doplnili videi z našich konferencí.
Začali jsme rozvíjet účet PKCS na Instagramu.

Zpravodaj „Akce a novinky z permakultury“
Jednou měsíčně jsme rozesílali e-mailový zpravodaj s novinkami z permakultury, který měl již 
kolem 2 400 odběratelů.

Navíc jsme zhruba čtvrtletně rozeslali zvláštní zpravodaj členům PKCS.
Na Facebooku jsme měli přibližně 7000 sledujících.

Hospodaření

Hospodaření + kancelář:
Založili jsme zvláštní spořicí účet, zakoupili jsme záložní disk pro APK.
Přehled hospodaření (výsledovka + rozvaha) je k nahlédnutí ve Sbírce listin v Obchodním 
rejstříku. 

Orgány spolku
Na konci roku 2020 pracovala rada PKCS v tomto složení:
Eva Hauserová – předsedkyně
Jitka Nováková - hospodářka
Ivana Mertová – tajemnice
Lenka Mořkovská – manažerka obchodu
Katka Horáčková – koordinátorka APK, organizátorka akcí
Denisa Tomášková – lektorka APK
Dagmar Haladová – koordinátorka Mapy a sítě permakulturních projektů ČR

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu edice Klíč k soběstačnosti.
Za vstřícnou spolupráci dále děkujeme našemu webmasterovi Ondřeji Němečkovi, grafičce 
Markétě Grimové, za propagaci našich akcí Pravému domácímu časopisu. 
Zvlášť děkujeme dárcům Mirce Frydrychové a Davidu Pulkrábkovi, kteří oba přispěli PKCS po 10 
000 Kč.
Děkujeme všem nadšeným dobrovolníkům, kteří pro organizaci obětavě pracují ve svém volném 



čase. Děkujeme členům organizace, že obětavě řeší problémy, které nás potkávají.
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří navštívili naše akce, zakoupili si naše tiskové materiály, 
přispěli do našeho časopisu nebo na náš web, nebo nás podpořili jakkoli jinak. 
A konečně děkujeme i členům našich rodin za trpělivost, pochopení a podporu pro naše snažení.

Kontaktní a identifikační údaje
Permakultura (CS), z. s.
Sídlo:
Dělnická 544/14, 624 00 Brno-Komín
IČ: 62 77 20 31
Tel.: 737 537 393
číslo účtu:  2100069645/2010  (FIO banka)
e-mail: rada@permakulturacs.cz
            predseda@permakulturacs.cz
Registrace organizace č.j.:II/s-OS/1-3535/96-R
Registrace organizace – datum: 5.12.1996

Podpořilo nás:
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