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Výroční zpráva 2021
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
l 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 

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

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

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

zeměpisných podmínkách
l umožňovat vzájemnou spolupráci zájemců o permakulturu

Činnost v roce 2021

Valné shromáždění 2021
Řádné valné shromáždění se konalo 12. 2. 2021 vyjímečně pouze online, a to z důvodu omezení 
souvisejících s covid onemocněním. Na platfromě MS Teams se sešlo 26 členů a členek a vznikl 
audiozáznam. Během VS byla zvolena nová předsedkyně a nové složení Rady.

Mimořádné Valné shromáždění se konalo ještě jednou v Praze 22. 6. 2021, po jehož autorizaci 
Rejstříkovým soudem byla zapsána nová předsedkyně i do Spolkového rejstříku.

Nová předsedkyně: Katka Horáčková
Nové složení Rady: Katka Horáčková, Lenka Mořkovská, Jitka Nováková, Zdeňka Pollaková.

Členská základna
Během roku 2021 nám přibylo 19 členů, a to zejména absolventů kurzů, celkový počet členů 
spolku se tím zvýšil na 90. Bližší informace o členství a jeho výhodách najdete zde: 
https://www.permakulturacs.cz/cl  enstvi/  

https://www.permakulturacs.cz/clenstvi/


Publikační činnost
Organizace Permakultura (CS) vydává od roku 2014
dvakrát ročně monotematické brožurky edice Klíč k
soběstačnosti. V roce 2021 měly témata Dešťovka
(číslo 15) a Přiměřené technologie (číslo 16), které se
připojilo stejným tématem k listopadové Konferenci. V
Klíči jsou do podrobna rozvedeny příspěvky, které se
do programu Konference nevešly. 
Během tohoto roku jsme začaly odměňovat autory a
autorky honorářem a/nebo výměnou za inzerci v Klíči,
což snižuje finanční nákladnost na tisk a zejména
pomáhá pokrýt zvyšující se cenu papíru. 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, editorskou skupinou Eva Hauserová a Katka 
Horáčková.

Web www.permakulturacs.cz
Po několika letech jsme se rozhodli přesunout web na novou platformu, abychom zejména 
zjednodušili jeho administraci a zpřehlednili obsah novým čtenářům. Také postupně dochází ke 
sjednocení vizuálu dvou domén  www.permakulturacs.cz a www.akademiepermakultury.cz
Nový web má fulltextový vyhledávač a chystáme v něm vytvořit členskou sekci pro členy a majitele
Ukázkových projektů, aby mohli sami spravovat svůj profil.

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. Nadále jsme spolupracovali s distribuční firmou Kosmas.

Akademie permakultury (APK)
Koordinátorkou APK byla Katka Horáčková.
Přehled kurzů
V důsledku epidemie koronaviru jsme museli nabídku kurzů omezit, a to zejména v jarním a 
podzimním období. Přesto proběhly následující kurzy:
IPC (Úvod do permakultury):
IPC - Úvod do permakultury + jedlý jarní plevel + zakládání zahrady v Drozdově
Permakulturní design při zakládání jedlé lesní zahrady v Beskydech
PDC (Úplný kurz permakulturního designu):
6 + 8 dnů v létě v ášramu Žďárec u Skutče
14denní v Písečné v Orlických horách
Speciální kurzy:
Bylinkářské praktikum, Vlčí Hora
Ajurvédská kosmetika v Beskydech

http://www.akademiepermakultury.cz/
http://www.permakulturacs.cz/


Síť a mapa ukázkových permakulturních projektů
Koordinátorkou projektu byla Lenka Mořkovská.

V roce 2021 jsme zažili velký zájem o projekty k zařazení a
zejména z jejich vlastní iniciativy. Skupina hodnotitelů se
poskládala po letním termínu kurzu PDC ve Žďárci u Skutče
a vytvořili se hodnotící skupinky. Vyhodnotili a zařadili do
naší sítě 9 nových projektů, a další 4 jsme nestačili do zimní
sezony navštívit a přesunuli je na další rok. 

Majitelům ukázkových projektů nyní nabízíme keramickou
plaketu k vyvěšení na branku nebo fasádu. Dále jsme
poněkud upravili dotazník, který s majiteli vyplňujeme.
19. 9. 2021  se konal již počtvrté 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/knihovna/.

Film Příběh lesních zahrad
Ve spolupráci s nakladatelstvím
Dharmagaia jsme zahájili projekt
natáčení doukmentárního filmu o
lesních zahradách s pracovním názvem
Příběh lesních zahrad. Nápad vznikl při
hit-hit kampani při vydání knihy Lesní
zahrady v praxi v předchozím roce. K
tomuto projektu vznikl web 
www.lesnizahrady.cz. Zastoupením
Permakultura CS je v projektu Katka
Horáčková. Během léta a podzimu se
natočilo několik natáčecích dnů na 4
lokacích a vnizklý filmový materiál se
očekává během zimy 2021/2022 na
posprodukci filmu – střih  a zvuk a
dokončení.

Infostánky a další propagace permakultury
Řada akcí, na kterých se pravidelně vyskytujeme se stánkem, nebo s přednáškami, byla postupně 
během roku zrušena kvůli epidemii, a tak náš dosah na veřejnost byl menší, náhradou ovšem bylo 
zapojení se do několik online aktivit.

http://www.lesnizahrady.cz/


Jaro 2021
Kongres Přírodních zahrad – pořadatelkou je Lenka Eywa – kde měla Katka Horáčková 2 přednášky
na téma – Mýty v permakultuře a Kadibudky a kompostování.
Naše sesterská permakulturní organizace Permakultura SK pořádá pravidelně v měsících mimo 
zahradnickou sezonu (zima a brzké jaro) živé streamy, tedy vysílání s osobnostmi permakulturního 
života, a to nejen ze Slovenska, ale také z České republiky. V tomto programu byla hostem Katka 
Horáčková s tématem : Veganská permakultura a Kadibudky a lidský hnůj jako zdroj živin.
Svobodný domek, který je jedním  z našich (letos znovu-zařazených) míst v Mapě ukázkových 
permakulturních projektů, pořádal soubor online rozhovorů. Katka Horáčková byla zase pozvaná 
na svoje sdílení tématu Permakultura v praxi.

19. 6. 2021 – Svatojánské slavnosti na Vlčí Hoře – stánek s publikacemi Lenka Mořkovská
8. 9. 2021 – Konference ZPÁTKY K JÍDLU v Národním zemědělském muzeu – stánek s publikacemi - 
Lenka Mořkovská a Katka Horáčková 

Zpravodaj „PERMAKULT“
Měsíčník se zprávami ze světa permakultury rozesíláme přes novou platformu – Ecomail -  na 
stupající počet adres, kterých je přes 2500. Několik dní po jeho rozesílání jej umísťujeme na BLOG 
v novém webu www.permakulturacs.cz/blog , aby se dostal k ještě více zájemcům.

Navíc jsme zhruba čtvrtletně rozeslali zvláštní zpravodaj členům PKCS.
Na Facebooku jsme měli přibližně 8000 sledujících, na Instagramu skoro 1000 sledujících.

Permakulturní Konference na téma PŘIMĚŘENÉ TECHNOLOGIE
Konference proběhla v Toulcově dvoře ve dnech 13. a 14. listopadu 2021.

Vzhledem k podzimní další vlně onemocnění covid a
nejistotě v účasti mnohých návštěvníků jsme ji
uspořádali formou ONLINE sledování pro ty, kdo
nemohli být na místě a formou NAŽIVO pro ty, kteří
na Toulcův dvůr přišli.
Návštěvnost byla vysoká – přes 80 lidí v sále, a celkem
se prodalo přes 100 vstupenek – každá vstupenka
opravňovala ke sledování online záznamu. 

Z celé konference vznikl přímý přenos ve spolupráci
se Standou Milerem, který ho postupně zpracoval na
jednotlivé přednášky, které jsme pak uveřejňovali na
našem youtube kanále a sociálních sítích. 

Na Konferenci jsme zejména slavili možst se vidět po
skoro 2 letech izolace, a navíc cenu Oskeruše dostal 
Marek Kvapil za jeho dlouhodobou propagaci
permakulturního pěstování, a čestné členství jsme
věnovali Janě Kotoučkové za její dlouhodobou propagaci permakultury a přírodních zahrad.

http://www.permakulturacs.cz/blog


Hospodaření
Hospodaření + kancelář:
Přehled hospodaření (výsledovka + rozvaha) bude od dubna k nahlédnutí ve Sbírce listin v 
Obchodním rejstříku. 

Orgány spolku
Na konci roku 2021 pracovala Rada PKCS v tomto složení:
Katka Horáčková – předsedkyně, propagace a Akademie permakultury
Jitka Nováková - hospodářka
Lenka Mořkovská – manažerka obchodu a  koordinátorka Mapy permakulturních projektů ČR
Zdeňka Pollaková – tajemnice a péče o členy

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu edice Klíč k soběstačnosti 
– a to vydání Klíče k soběstačnosti č. 15 – Dešťovka.
Za vstřícnou spolupráci na novém webu a dalších IT záležitostech děkujeme našemu webmasterovi
Jakubovi Podlahovi, grafičce Markétě Grimové a Šárce Bočkové za vizuální zpracování slajdů pro 
Konferenci.
Zvlášť děkujeme dárcům, kteří přispěli na činnost spolku (nepřejí si být jmenováni, ale sami vědí, 
kdo to jsou :-).
Děkujeme všem nadšeným dobrovolníkům, kteří pro organizaci obětavě pracují ve svém volném 
čase. Děkujeme členům a členkám organizace za pravidelnou podporu. 
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří navštívili naše akce, zakoupili si naše tiskové materiály, 
přispěli naše sociální sítě na náš web, anebo 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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