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VELMI DLOUHÝ NÁZEV KAPITOLY1

Káva je víc než nápoj. Je to kulturní a politický fenomén a podle způsobu, jak se ke kávě 
přistupuje, lze zjistit mnohé o dané kulturní i politické situaci. Důležitou roli v  tom také 
hrají kavárny jako místo setkávání, debat nebo kritiky politických poměrů.

Než se však káva dostane v  podobě espressa nebo cappuccina na stůl v  kavárně, urazí 
dlouhou cestu. Je to nejcennější a neobchodovanější tropická plodina, dokonce druhá 
nejobchodovanější komodita na světě hned po ropě. Polovinu trhu s  kávou ovládá 
pouze pět společností (Kraft, Nestlé, Proctor & Gamble, Sara Lee and Tchibo). Ty stojí 
mezi producenty a spotřebiteli. Asi 25 milionů producentů vypěstuje 80 % veškeré kávy. 
A pijáků kávy jsou stamiliony.

Po dlouhá léta jsme měli k  dispozici pouze kávu značky Standard, kávová kultura 
meziválečných let se u nás dlouhá léta nepěstovala, teprve v posledních letech se opět 
stává káva tématem přitahujícím pozornost. Nejen, že roste zájem o kvalitu, i nabídky 
kaváren se rychle mění. Od několika známých značek se nabídka posouvá k  mnoha 
menším, v Česku vznikají stále nové malé pražírny a kvalita nabízené kávy se také zvyšuje. 

Zájem o kvalitu bývá i často spojen i se zájmem o původ kávy. A od původu je to již jen 
kousek k  tomu, aby nás nezajímal jen produkt sám o sobě, ale i podmínky, za jakých 
vznikl. 

Jak funguje mezinárodní trh s kávou? Jaké jsou životy lidí, kteří kávu pěstují? Jaké místo 
má káva v jejich životě? V jakých pracují podmínkách? A co můžeme dělat pro to, abychom 
pili dobrou kávu a zároveň věděli, že její pěstitelé dokážou uživit? Právě těmito a dalšími 
otázkami se budeme zabývat v  následujícím textu. Podíváme se na kávu nejen jako na 
plodinu, ale budeme ji sledovat v širším společensko-politicko-ekonomickém kontextu.
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1TROCHU JINÁ HISTORIE KÁVY

Papež Klement VIII. sice kávovou kulturu kolem roku 
1600 podezříval z  bezbožnosti a některé dámy se 
obávaly, že káva negativně ovlivňuje mužskou po-
tenci, ale to se neprokázalo, a tak vítěznému tažení 
kávy Evropou v  průběhu sedmnáctého století nic 
nebránilo. Tehdy vznikající kavárny se stávaly místy 
čilého občanského a politického ruchu nastupují-
cích měšťanských tříd. V Anglii se jim říkalo „penco-
vé univerzity“, protože za penci zaplacenou za šálek 
kávy bylo možné setkávat se v kavárně se vzdělaný-
mi osobnostmi.

Možná ještě významnější bylo rozšíření kávy mezi li-
dové vrstvy, kde tento střízlivý nápoj zčásti nahradil 
dříve obvyklé pivo, které se pilo jako výživný nápoj 
už od rána a nepřispívalo příliš k  flexibilitě pracují-
cích tříd, kterou vyžadoval nastupující kapitalismus. 
Dodnes se nejvíce kávy vypije v zemích s výraznou 
luterskou tradicí, včetně impozantních dvanácti ki-
logramů kávy na hlavu ročně ve Finsku (v České re-
publice je to třetina). I když je dobře známa Luthero-
va záliba v pivu, k jeho teologii zdůrazňující význam 
práce a přičinlivosti se káva hodí jistě lépe. 

Káva se popíjela už v 16. století v kavárnách na blíz-
kém východě a v Egyptě. O něco později se kavárny 
dostaly do Evropy. V Praze byla otevřena první kavár-
na v roce 1714 na Starém městě. Kavárny fungovaly 
jako společenská centra, kde se uzavíraly obchody, 
kde se setkávali intelektuálové, umělci i spisovatelé.

První zmínky o kávě se objevují v Evropě až koncem šestnáctého století, tedy v době, kdy už bylo pití kávy 
rozšířeno v muslimském světě, který odmítal a odmítá pití alkoholu. V arabském světě se šíření kávy v pod-
statě časově kryje s velmi energickým šířením islámu. Zatímco alkohol mysl spíše zatemňuje a obluzuje, 
působí káva opačně. Kofein v ní obsažený se rychle vstřebává a zintenzivňuje mozkovou činnost, zvyšuje 
srdeční činnost a mírně i krevní tlak. Když je dávka příliš velká, dochází k celkovému podráždění, poruchám 
trávení, nepravidelnosti srdeční činnosti, nespavosti apod.

TROCHU JINÁ HISTORIE KÁVY
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NEJVěTší pROdUCENTI KÁVY

Káva se pěstuje ve více než 70 zemích světa, ale přes 
60 % celkové světové produkce se vypěstuje pouze ve 
čtyřech zemích – v Brazílii, Vietnamu, Kolumbii a In-
donésii. Na prvním místě je Brazílie (2,5 mil. Tun kávy 
za rok), následuje Vietnam (1,1 mil. tun), další jsou Ko-
lumbie (560 tis.), Indonésie (560 tis.), Etiopie (400 tis.), 
Indie (280 tis.), Mexiko (270 tis.), Guatemala (230 tis.),  
Honduras (230 tis.), Peru (219 tis. tun) a Uganda (190 
tis.).1 60 % veškeré kávy vyprodukuje Latinská Ame-
rika, po ní následují Asie a Oceánie (27 %) a Afrika 
(13 %). Brazílie, Vietnam, Kolumbie a Indonésie jsou 
nejen největší producenti, ale i vývozci kávy.

NEJVěTší dOVOzCI/SpOTřEBITElé

Spotřeba kávy se za posledních 40 let téměř zdvoj-
násobila. Ze 4,2 milionů tun v roce 1970 na 8,1 mil. 
tun v roce 2010. To je 91procentní nárůst.

Největší podíl na nárůstu spotřeby kávy mají země, 
kde se káva pěstuje (57 %) a také tzv. nové trhy, kam 
patří třeba východní a střední Evropa (46 %).

Celkem 30 % veškeré vypěstované kávy se vypije 
v producentských zemích. Se zbylými 70 % se obcho-

1   Fairtrade and Coffee. Commodity briefing. Květen 2012. Fairtrade Foundation, s.3. 
Dostupné zde: http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/
resources/2012_Fairtrade_and_coffee_Briefing.pdf

duje na mezinárodních trzích. Největším dovozcem 
je USA (1,27 mil. tun), Německo (546 tis.), Japonsko 
(431 tis.).

Největší pijáci kávy jsou ale Finové. Každý člověk 
tam v průměru vypije 12 kg kávy za rok. Po Finsku 
následuje Norsko (9.2 kg) a Dánsko (8.7 kg). Z  pro-
ducentských zemí pijí nejvíce kávu Brazilci (5 kg na 
člověka za rok).2

VýzVY KÁVOVéHO SEKTORU 

Kávový byznys čelí v  současné době mnoha pro-
blémům, jako jsou pokračující globální ekonomic-
ká krize, nestálé ceny, nedostatek zásob, zvyšování 
nákladů na produkci, omezená dostupnost půdy 
a pracovní síly, potravinová bezpečnost,  chudoba 
producentů a dopady klimatické změny. 

Káva poskytuje živobytí 125 milionům lidí na celém 
světě a zajišťuje ve venkovských oblastech velmi po-
třebný zdroj příjmů mužům i ženám při sklizni i ve 
výrobě. 

Pro mnoho zemí představuje vývoz kávy 
významnou část národní daně z příjmu a hrubého 
domácího produktu  a je životně důležitým zdro-
jem  devizových příjmů, na které se spoléhají vlády, 

2  Tamtéž, s. 4.

Obchod s kávou je velký byznys, přitom polovinu trhu s kávou ovládá pouze pět společností (Kraft, Nestlé, 
Proctor & Gamble, Sara Lee and Tchibo). Ty stojí mezi producenty a spotřebiteli. Asi 25 milionů producentů 
vypěstuje 80 % veškeré kávy. A pijáků kávy jsou stamiliony.

VýzVY KÁVOVéHO BYzNYSU
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Uganda 2,3 %

ostatní  
14 %

Brazílie  
34 %

Vietnam  
34 %
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Etiopie 4,5 %
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USA  
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Největší producenti 
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(Uganda, Honduras, 
Peru,Guatemala, 
Mexiko, Indie, Etiopie, 
Indonésie, Kolumbie, 
Vietnam, Brazílie, 
Další země) 
Zdroj: ICO

Největší dovozci kávy 
v procentech, 2006 – 
2010 (USA, Německo, 
Japonsko, Itálie, Francie, 
Kanada, Španělsko, 
Velká Británie, Další 
země) 
Zdroj: ICO
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aby zajistily svým občanům zdravotní péči, vzdělá-
ní, infrastrukturu a další sociální služby. V  Burundi 
tvoří káva 60 % národního exportu země, v  Hon-
durasu je to čtvrtina, v  Nicaragui je to téměř pě-
tina. V Etiopii závisí živobytí 15 milionů lidí (téměř 
pětiny populace) na produkci kávy. V  Ugandě žije 
z  produkce a zpracování kávy 2,5 milionu lidí, což 
je 8 % populace země.3

lIBERAlIzACE mEzINÁROdNíHO OBCHOdU 
S KÁVOU

Od 60. let do roku 1989 byl obchod s kávou stabil-
ní a byl nastaven tak, aby nabídka uspokojovala 
poptávku a producenti dostávali za svou produkci 
slušně zaplaceno. Částečně to bylo díky Mezinárod-
ní dohodě o kávě, která platila od roku 1962 a byla 
podepsána producentskými i spotřebitelskými ze-
měmi. Dohoda regulovala globální trh s kávou skrze 
systém exportních kvót, které kávovým pěstitelům 
zajišťovaly stabilní a výnosné ceny. Ekonomické 
klauzule dohody však byly v roce 1989 zrušeny kvů-
li zneužívání kvótního systému a nekompatibility 
s  převládajícími politikami volného trhu. Kontro-
verzní programy Mezinárodního měnového fondu 
a Světové banky požadovaly od vlád producent-
ských zemí, aby privatizovaly státem kontrolovaná 
odvětví, jako byl kávový sektor, a otevřely je konku-
renci soukromých obchodníků, zdánlivě za účelem 
zvýšení efektivity. Následkem těchto kroků klesly 
ceny kávy v podstatě okamžitě o polovinu, na méně 
než 80 centů za libru kávy. Takto nízké zůstaly celých 
pět let a teprve po mraze, který zničil úrodu v  Bra-
zílii, se cena kávy zvedla na 200 centů za libru. O tři 
roky později vyskočila cena na 270 centů díky silné 

3   Tamtéž, s.6.

poptávce, slabé nabídce a malým zásobám a inten-
zivním spekulacím.4

KÁVOVÁ KRIzE 1999 – 2004

V 80. a 90. letech se razantně zvýšila produkce kávy 
v Brazílii, ale také ve Vietnamu, kde vláda investovala 
do rozvoje kávového sektoru, a z  bezvýznamného 
producenta se stal druhý největší producent kávy.  
Logicky následoval velký převis nabídky nad poptáv-
kou, který byl předzvěstí kávové krize v letech 1999 
– 2004. V  roce 2001 klesla cena arabiky na 30tileté 
minimum (45 centů), což mělo devastující sociální, 
politické a ekonomické důsledky v  afrických, asij-
ských i latinskoamerických zemích. Stovky tisíc far-
mářů byly nuceny zanechat pěstování kávy a obživu 
si začaly hledat ve městech i v  sousedních zemích. 
To samé postihlo zaměstnance kávových plantáží.5

CENY KÁVY

Nestálost ceny (volatilita)

Obchod s kávou je velmi nestabilní, protože globální 
produkci kávy ovlivňují každoročně počasí, nemoci 
rostlin, ale i další faktory vedoucí k  nestálosti ceny. 
Tato situace vede k  permanentní nejistotě pěstite-
lů, jakou cenu za svou kávu dostanou, zda budou 
moci uživit své rodiny a financovat náklady na další 
produkci. Pokud jsou ceny nízké, nemohou farmáři 
investovat do údržby farmy, jako je hnojení nebo 
výměna starých kávovníků. Pokud ceny klesnou pod 
výrobní náklady, nemají na to, aby zajistili svým ro-

4   Tamtéž, s.6.

5   Tamtéž, s.6.
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dinám jídlo, lékařskou péči a zaplatili dětem školné, 
což je hlavní důvod, proč děti přestávají chodit do 
školy a musejí rodičům pomáhat vydělávat peníze 
na farmě nebo jinými pracemi.6

Burzy a spekulanti

Stejně jako jiné komodity, i s kávou je možné obcho-
dovat dvěma způsoby: buď se fyziky prodává a na-
kupuje na tzv. spotovém trhu (transakce a prodej 
jsou provedeny okamžitě), nebo může být obcho-
dována na  mezinárodních trzích tzv. futures market. 
Ceny arabiky stanovuje Newyorská burza (ICE) a ro-
busty londýnská burza Liffe.

Futures kontrakty jsou smlouvy, na základě kterých 
se smluvní strany zavazují koupit (resp. prodat) kávu 
k určitému budoucímu okamžiku za cenu stanove-
nou předem při uzavření kontraktu. Eliminuje se tím 

6   Tamtéž, s.7.

riziko změny ceny v budoucnu (tzv. hedging). Hed-
ging tedy kupujícího chrání před případnými ztrá-
tami v  budoucnu. Do finančních transakcí na trhu 
s kávou vstupují i finanční instituce (např. hedgeové 
fondy, investiční banky nebo důchodové fondy), pří-
padně jednotlivci, kteří se de facto snaží na cenách 
kávy a transakcích vydělat. Za tyto spekulace jsou 
pak stále častěji kritizováni kvůli narušování trhu 
s  kávou. Ti totiž často tlačí cenu kávy neudržitelně 
vysoko a s  kávou nemají de facto nic společného, 
protože nejsou součástí dodavatelského řetězce.

Stále více roste znepokojení nad vlivem spekulací 
na nestálost (volatilitu) cen základních potravino-
vých komodit. V  letech 2008 a 2010 se zvýšily ceny 
základních potravin (kukuřice, pšenice, rýže) natolik, 
že si je nejchudší lidé nemohli dovolit koupit. To vy-
volalo povstání kvůli nedostupnosti potravin ve více 
než třiceti zemích a zvýšilo politickou nestabilitu. To 
vše v  důsledku spekulací s  těmito základními po-
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travinami. OSN vyzývá, aby globální finanční sektor 
prošel fundamentálními reformami, protože pouze 
tak lze předcházet dalším podobným krizím.7 

pOčASí A KlImATICKÁ změNA A JEJICH VlIV 
NA CENU KÁVY

Kávovník vyžaduje specifické klimatické podmínky, 
aby měl dobrou úrodu. Ta je však často narušována 
nepříznivým počasím, jako jsou sucha nebo mrazy, 
které mohou ovlivnit kritické stádium květu, od kte-
rého se odvíjí velikosti plodů. 

V Brazílii se počasí sleduje velmi bedlivě. Každé vý-
znamnější poškození produkce vlivem počasí má 
také vliv na globální ceny kávy na burze.

Kromě sucha a mrazů dopadá na farmáře stále čas-
těji také vliv klimatických změn. Zde už se nejedná 
o nárazové poškození plodiny, ale vliv na produkci 
je dlouhodobý a v některých případech může být až 
fatální. Ti, kteří mají na klimatické změně nejmenší 
podíl, na ni doplácejí nejvíce. 

Klimatická změna se projevuje  vyššími teplotami, 
nepravidelnými dešti a obdobími sucha. Tyto změny 
vedou k poškozování květů, brání vysychání sklize-
ných kávových zrn a snižují úrodnost půdy. Některé 
oblasti se pravděpodobně stanou nevhodné pro 
pěstování kávovníků, produkce kávy bude muset 
být přesunuta a farmáři budou muset hledat vhod-
nější alternativní plodiny. 

KDCU je významné fairtradové organizace pěstitelů 
kávy v Tanzánii. Sdružuje 18 tisíc farmářů a má velký 

7   Tamtéž, s. 8.

vliv na zlepšení života komunit v  dané oblasti. Od 
roku 2011 se však potýkají se špatnou úrodou, která 
je důsledkem klimatických změn:

„V lednu jsme očekávali hodně srážek, které jsou 
v  té době běžné a jsou důležité pro to, aby kávov-
níky rozkvetly. Ale déšť nepřišel. Tím pádem většina 
našich kávovníků pořádně nevykvetla, takže jsme 
neměli úrodu. Mnoho našich družstev nám hlásí, že 
farmáři hladovějí a už si nemohou dovolit posílat své 
děti do školy. Naši lidé jsou závislí na pěstování kávy, 
protože moc dalších plodin v  našich klimatických 
podmínkách nelze,“ říká pěstitelka a manažerka or-
ganizace KDCU.

S klimatickou změnou souvisí i častější výskyt škůd-
ců a chorob, které budou negativně ovlivňovat 
výnosy i kvalitu plodin. Rozmnožením kávového 
kůrovce (coffee berry borer??), který je hlavním ká-
vovým škůdcem, ve východní Africe a částech jižní 
Ameriky bude vytlačována arabika do vyšších oblas-
tí, kde kůrovec nežije. V Ugandě bylo zničeno 50 % 
produkce robusty následkem nemoci, která se pro-
jevuje uvadání stromů. To už ohrožuje přežití kávo-
vého odvětví v Ugandě.8

dOdAVATElSKý řETězEC ANEB KdO OVlÁdÁ 
OBCHOd S KÁVOU

Dodavatelský řetězec bývá v  případě kávy složitý. 
Než se kávová zrna dostanou od farmáře až k nám 
domů, projdou rukama mnoha jiných obchodníků. 
Drobní pěstitelé nejdříve prodávají svou úrodu míst-
ním překupníkům, kteří ji přepravují do zpracovatel-
ského závodu. Po zpracování prodávají kávu místní 

8   Tamtéž, s.8,9.
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12

2VÝZVY KÁVOVÉHO BYZNYSU 

vývozci na mezinárodní trh. Na něm nakupují velké 
kávové společnosti a po upražení kávu prodávají do 
maloobchodu. Primární nebo místní družstva pro-
dávají kávu ve velkém ke zpracování, ale regionální 
organizace pěstitelů, které sdružují několik družstev, 
jsou už dost velké na to, aby mohly samy kávu zpra-
covat a prodávat na export. 

Kávový dodavatelský řetězec je již dlouho ovládán 
malým počtem nadnárodních společností:
      Pět společností - ECOM, Louis Dreyfus, Neumann 

a VOLCAFE a Olam International - řídí zhruba 40 
% světové kávy

      Pokud jde o pražení a prodej, pět korporací - 
Mondelez, Nestlé, Sara Lee, Procter & Gamble 
a Tchibo – kontroluje asi polovinu na světovém 
trhu s kávou.

      Obchod s  instantní kávou ovládá Nestlé s více 
než 50procentním podílem na trhu. 

Zisky těchto společností z  prodeje kávy je těžké 
stanovit, protože jen málo vykazuje ve výročních 
zprávách zisky podle jednotlivých produktů. Ale lze 
odhadovat, že jejich čistý zisk tvoří každoročně stov-
ky milionů dolarů. Je tedy jasné, že káva je vysoce 
hodnotnou a vysoce ziskovou komoditou pro mno-
ho potravinových korporací.9

KOlIK SI VYdělAJí pěSTITElé KÁVY?

Zatímco káva je vysoce rentabilní pro potravinářské 
firmy, je situace velmi odlišná v případě samotných 
pěstitelů. Podíl maloobchodní ceny kávy pro farmá-
ře postupně klesal - v roce 1970 získali výrobci v prů-
měru 20 % z maloobchodní ceny kávy. Bylo však zjiš-

9   Tamtéž, s. 10, 11.

těno, že v období kávové krize dostali pěstitelé jen 
1-3 % z ceny šálku kávy prodaného v kavárně v Ev-
ropě nebo Severní Americe a 2-6 % hodnoty kávy 
prodané v supermarketu. 

Podle oficiálních údajů získávají ve Spojených stá-
tech zpracovatelé a maloobchod z keňské výběrové 
kávy 87 % z maloobchodní ceny pražené kávy, za-
tímco pěstitelé z ní mají pouze 7 %. Podobná situace 
je u běžné kávy i v Německu, kde 84 % maloobchod-
ní ceny pražené a mleté  kávy zůstává u zpracovatelů 
a v maloobchodu. Asi 6 % jde na vývozní náklady 
a zprostředkovatele a pěstitelům zůstává asi 10 % 
ceny.10

10   Tamtéž, s. 11.
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PROč JE NUTNÁ 
ZMěNA A JAK K Ní 

PřISPíVÁ  
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“Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus....”

                                                                                                                                                  Lorem Ipsum Author 

Popis/název fotografie, grafu, Jméno autora, Datum Lorem Ipsum
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pROč pOTřEBUJEmE změNU:

Vedle nestálých cen kávy a dominantní pozice vel-
kých nadnárodních společností musí drobní pěstite-
lé kávy čelit mnoha dalším problémům. Často musí 
vyžít s méně než dvěma dolary na den.

      zvyšující se výrobní náklady a náklady na 
domácnost

         Pěstitelé kávy jsou často postiženi chudobou. 
K tomu nepřispívá ani zvyšující se ceny základ-
ních potravin, ale i námezdní práce a hnojiv 
a pesticidů, které jsou důležité pro dobrou úro-
du. Navíc mají špatní přístup k půjčkám, které 

by jim umožnily lépe se vypořádat s případným 
obdobím špatné úrody.

      Nedostatek technické podpory
         Mnoho farmářů není schopno zvyšovat své vý-

nosy, protože nemají dostatek technické pod-
pory, díky které by byli schopni vysazovat nové 
a odolnější odrůdy.

      Slabá vyjednávací pozice
         Nedostatečná informovanost o cenách kávy 

na mezinárodním trhu a neorganizovanost 
v družstvech, které za farmáře vyjednávají, vede 
k tomu, že pěstitelé mají mnohdy velmi slabou 
pozici, aby si byli schopni vyjednat lepší cenu 
za svou kávu.

pROč JE NUTNÁ změNA A JAK K Ní přISpíVÁ FAIR TRAdE
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PROč JE NUTNÁ ZMěNA A JAK K Ní PřISPíVÁ fAIR TRADE3

      Klimatická změna, adaptace a diverzifikace
         Pěstitelé se budou muset adaptovat na důsledky 

klimatické změny. Bude nutné počítat s vyšším 
zavlažováním a vysazováním nových variet. 
Stejně tak se budou muset snažit vysazovat 
nové alternativní plodiny, které jim v  případě 
neúrody kávy zajistí obživu. To je ale riskantní, 
protože mají malé pozemky a budou tak muset 
redukovat plochu pro kávovníky. To vše bude 
finančně velmi nákladné.

      dlouhodobý pokles reálné ceny kávy
         Ceny kávy nereflektují inflaci a zvyšující se ná-

klady na produkci. Pokud je očistíme od  těchto 
faktorů, ukazuje se, že reálně ceny pro pěstitele 
kávy nerostou.

      Ohrožení kávových komunit a přerušení do-
davatelského řetězce

         Produkce kávy neláká potomky farmářů. V jejich 
práci vidí pouze dřinu za špatné peníze a život 
v chudobě. V rodinné tradici nechtějí pokračo-
vat, což do budoucna ohrožuje celý dodavatel-
ský řetězec a snížení světové produkce kávy. 

JAK FUNgUJE FAIRTRAdE

Konec Mezinárodní dohody o kávě a následné pro-
pady cen vedly ke  vzniku první známky férového 
obchodu, Max Havelaar. V roce 1989 se dostala první 
káva s touto známkou do nizozemských supermar-
ketů. Princip spočíval v udělování certifikace jednot-
livým produktům. Tak se mohl výrobek jednoduše 
dostat právě do maloobchodních řetězců.
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Vznik fair trade, tedy hnutí, které se zasazuje o zlep-
šení pravidel v mezinárodním obchodě a o podporu 
pracovníků z rozvojových zemí, však spadá přibližně 
do 40. - 50. let 20. století, kdy USA a bývalé koloniální 
mocnosti (Nizozemí a Velká Británie) začaly pociťo-
vat potřebu odpovědnějšího přístupu k zemím glo-
bálního Jihu. Potřeba získávat za své výrobky spra-
vedlivou odměnu však vycházela i od samotných 
producentů. Obchoduje se nejdříve s  řemeslnými 
výrobky, od 80. a 90. let se za férových podmínek za-
číná prodávat i káva, čaj, kakao, cukrová třtina a řada 
dalších produktů ze zemí globálního Jihu.

Po Nizozemí vznikají i jinde v Evropě (Velká Británie, 
Belgie, Francie, Německo, Skandinávie atd.) další or-
ganizace, které usilují o to, aby v regálech supermar-
ketů měli lidé možnost si koupit férově obchodova-
nou kávu. 

V roce 1997 se pak sdružují v jednu organizaci Fair-
trade International a začínají používat stejnou certi-
fikační známku FAIRTRADE1 na produktech v každé 
členské zemi. Fairtrade International vytváří standar-
dy a podporuje producenty, zatímco jednotliví ná-
rodní zástupci se zabývají podporou certifikovaných 
výrobků a známky ve svých zemích. Důležité je, že 
Fairtrade International je z 50 % vlastněna samotný-
mi producenty z globálního Jihu. 

1   Fairtrade (psáno dohromady) je název mezinárodní certifikační známky, kterou 
vlastní Fairtrade International (FI) a která se vztahuje pouze na ty produkty, které je 
možné certifikovat v souladu se standardy FI. 

     Fair trade (psáno zvlášť) je širší označení celého hnutí, které se zasazuje o zlepšení 
pravidel v mezinárodním obchodě a o podporu pracovníků z rozvojových zemí.

Takto vypadá mezinárodní certifikační 
známka FAIRTRAdE.  
Více se o Fairtrade dozvíte na www.
fairtrade-cesko.cz  
nebo www.info.fairtrade.net.
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fAIR TRADE 
A DIRECT 

TRADE
“Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus....”

                                                                                                                                                  Lorem Ipsum Author 

Popis/název fotografie, grafu, Jméno autora, Datum Lorem Ipsum
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FAIR TRAdE A dIRECT TRAdE

Žádná oficiální definice direct trade neexistuje, ale 
pražírny výběrové kávy, které se k němu zavazují, de-
finují direct trade jako způsob obchodu, jehož cílem 
je eliminovat další články dodavatelského řetězce 
a udržovat přímý kontakt s farmáři. Direct trade fun-
guje na bázi dobrovolnosti ze strany pražírny a dů-
věry ze strany zákazníka. Není vynutitelný, protože 
v direct trade neexistují nezávislé instituce, které by 
závazek a dodržování direct trade ověřovaly.

CENA A KVAlITA

Farmáři, kteří se účastní přímého obchodu s pražír-
nami, produkují vysoce kvalitní kávová zrna, která 
často spadají do kategorie tzv. speciality coffee. Toto 
je označení pro kávu, jejíž zrna, zpracování a přípra-
va se vyznačují tou nejvyšší kvalitou. Ta tvoří z celko-
vé světové produkce kávy asi 5 %. Zapojení do direct 
trade přináší pěstitelům jednak cenu mnohem vyšší, 
než je běžná cena na komoditní burze, ale i vyšší než 
je stanovena garantovaná minimální cena v systému 
Fairtrade. Pražírny zapojené do direct trade garantu-
jí pěstitelům minimálně o 25 % vyšší cenu za jejich 
produkci, než dostávají producenti v rámci Fairtrade. 
Vzhledem k  tomu, že se v  direct trade obchoduje 
káva výběrová, bývá častěji cena mnohem vyšší než 
deklarovaných 25 % navíc.  Tuto cenu dostávají far-
máři na ruku, což je rozdíl oproti Fairtrade, kdy se 
cena vyplácí družstvům a to teprve výdělek rozdě-

luje mezi pěstitele. Pražírny tedy obchodují s jednot-
livci, nikoliv družstvy. Družstva vnímá direct trade 
jako další mezistupeň, který generuje pouze další 
transakční náklady. Ty se naopak snaží direct trade 
minimalizovat. 

Directtradoví obchodníci se také angažují v  tom, 
aby káva od jejich farmářů byla co nejkvalitnější, 
motivují je ke zvyšování kvality, školí je, učí je kávu 
pít, dávají jim zpětnou vazbu atd. Důraz na kvalitu 
je u direct trade stěžejní. Tato káva nikdy nebude 
určená širokým masám spotřebitelů zkrátka proto, 
že v tomto systému nelze produkovat velké objemy 
výběrové kávy. A i pokud by to bylo možné, lidé by 
pravděpodobně nebyli ochotni platit za svou kávu 
tak vysoké ceny. Z tohoto pohledu je direct trade tzv. 
nikový trh, tedy takový trh, jehož nabídka je uzpů-
sobena specifickým zákaznickým potřebám a který 
nemá ambici se stát hlavním proudem.

NEExISTENCE NEzÁVISlé CERTIFIKACE

DT není o certifikaci, ale o vztahu s farmářem. Stojí na 
důvěře zákazníka. Přestože deklaruje přímý obchod 
s  pěstiteli, často i tento přístup vyžaduje komplex-
ní řetězec podpory včetně dodavatelů, kteří spojují 
obchodníky s farmáři, kontrolorů kvality, exportérů, 
speditérů a celníků. Přesto DT nabízí více kolabora-
tivní vztah s nezávislými farmáři, což není případ FT, 

Vedle fair trade existují i další způsoby, jak řešit chudobu pěstitelů kávy a dosahovat větší udržitelnosti 
v kávovém sektoru. Zapojení nadnárodních společností a vlastní závazky (Nestlé, Stabucks), ale i nezávis-
lých pražíren v podobě direct trade. V poslední době se objevuje fenomén přímého obchodu tzv. direct 
trade, který je často vnímán jako efektivnější způsob ke zlepšení situace farmářů, než je fair trade. 
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který spolupracuje hlavně s družstvy (http://www.
treehugger.com/green-food/coffee-lovers-do-you-
-know-difference-between-direct-trade-and-fair-
-trade.html)

Ve FT jde část peněz družstvu (administrativní nákla-
dy), část komunitě (komunitní projekty), část farmáři. 
V direct trade jdou všechny peníze na ruku farmáři.

Rozhodnutí pro direct trade: pražírny chtějí mít kon-
trolu nad kvalitou kávy, sociálními a environmentál-
ními aspekty

REgIONÁlNí OmEzENí

Direct trade funguje především v Latinské Americe
Direct trade není v rozporu s fair trade – jedno posi-
luje druhé. Oba přístupy reprezentují snahu vytvo-
řit nejlepší a nejférovější obchodní vztah s pěstiteli. 
Direct trade by pravděpodobně nemohl fungovat 
stejně dobře v Africe, jako funguje ve Střední Ame-
rice. Afričtí pěstitelé jsou totiž mnohem závislejší 
na příslušnosti k  družstvům, která jim jsou schop-
na zajistit jistý příjem každý rok. V Britské Kolumbii 
existuje pražírna, která prezentuje svůj přístup jako 
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„direct fair trade“. Znamená to, že udržují osobní 
vztahy s farmáři, ale zároveň jim garantují minimální 
férovou cenu a investují do rozvoje komunit

zÁVěR

FT a DT nejsou v rozporu – některá faitradová káva je 
obchodována napřímo a některé kávy propagované 
jako direct trade mají také certifikaci Fairtrade.

U některé FT kávy nepřijdou např. její prodejci na-
opak vůbec do kontaktu s  producenty. To se týká 
hlavně tzv. privátních značek, kdy si řetězec nechá 
pod svou značkou další firmou zpracovat a zabalit 
produkt. Stejně tak některé kávy deklarované jako 

obchodované napřímo byly prodány nejdříve vý-
vozci, pak dovozci,který ji prodal pražírně. Provozo-
vatel pražírny mohl, ale také nemusel být v přímém 
kontaktu s  farmářem. Takže toto není DT v pravém 
slova smyslu

Zdroje:
www.barovenoviny.cz/direct-trade-jako-alternativa-
-fairtrade-u-kavy
www.treehugger.com/green-food/coffee-lovers-
-do-you-know-difference-between-direct-trade-
-and-fair-trade.html
www.theguardian.com/sustainable-business/di-
rect-trading-coffee-farmers#comments
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JAK ZAčALO 
fAIRTRADOVÉ  

OBCHODOVÁNí S KÁVOU 
– NICARAgUA

“Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus....”

                                                                                                                                                  Lorem Ipsum Author 

Popis/název fotografie, grafu, Jméno autora, Datum Lorem Ipsum
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Nikaragua je největší země Střední Ameriky, má 
kolem šesti milionů obyvatel a patří k nejchudším 
zemím západní polokoule. Má to historické příčiny. 
Mezi lety 1927 – 1979 v zemi vládl diktátorský klan 
Somozů, který vice než o blaho země dbal o pro-
spěch vlastní rodiny, místní oligarchie a severoame-
rických firem. Rostoucí nespravedlnost a brutalita 
režimu vedly nakonec k povstání, do kterého se 
zapojily různé společenské skupiny. Nejvýrazněji se 
o vítězství revoluce v roce 1979 zasloužila levicová 
Sandinovská fronta národního osvobození v čele 
s Danielem Ortegou. 

Sandinistická vláda uskutečnila dalekosáhlé a úspěš-
né sociální reformy. V krátké době prakticky odstra-
nila analfabetismus, provedla pozemkovou reformu, 
velkoryse podpořila kulturu a zavedla sociální pro-
gramy pro nejchudší. Také s poraženými příznivci 
diktatury zacházela velkoryse, ale musela brzy čelit 
záškodnickým útokům ze strany odpůrců nového 
režimu, tzv. “contras”, podporovaných ze strany USA.

Volby v roce 1984 potvrdily u moci sandinisty ale hos-
podářské potíže v důsledku intervence a občanské 
války nakonec při volbách v roce 1990 vedly ke změně 
vlády ve prospěch praicových liberálních stran, jejichž 
politika se od potřeb chudých vrstev odvrátila. Teprve 
v roce 2006 se Ortegovi podařilo znovu vyhrát prezi-
dentské volby. Zemi řídí spolu se sandinistickou vlá-
dou dosud a opět relativně úspěšně bojuje s chudo-
bou. Přitom je ale také spojován s četnými korupčními 
skandály. 
Káva je pro nikaragujské hospodářství nejdůležitěj-
ší exportní plodinou. Sandinistická vláda v osmde-
sátých letech věnovala kávovému sektoru velkou 
pozornost. Zejména podporovala vznik družstev. 
Pomáhat při sklizni kávy přijížděly do Nikaraguy ti-
síce mladých lidí z mezinárodního hnutí solidarity. 
Postupem času se v důsledku útoků contras tato 
činnost stávala nebezpečnou. Tím důležitější bylo 
nalézt pro nikaragujskou kávu odbytiště a to se da-
řilo i díky tomu, že lidé zapojení do hnutí solidarity, 

JAK zAčAlO FAIRTRAdOVé OBCHOdOVÁNí S KÁVOU – NICARAgUA

Káva  byla prvním potravinářským produktem v rámci fair trade. První fairtradová káva na evropském trhu 
pocházela z Nikaraguy. Souviselo to s tím, že průkopníci fair trade v Západní Evropě byli obvykle zároveň 
politickými aktivisty, kteří podporovali emancipační úsilí rozvojových zemí. V tomto směru v osmdesátých 
letech pro celou generaci sloužila Nikaragua jako vzor a symbol naděje.  
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zvláště v rámci občanských a církevních organizací 
připojili tuto kávu k  již existující nabídce fairtrado-
vých řemeslných výrobků. Tak se káva stala komo-
ditou spravedlivého obchodu. Mnozí pamětníci 
vzpomínají, jak v osmdesátých letech pili fairtrado-
vou nikaragujskou kávu ze solidarity, i když jim moc 
nechutnala. Mezitím se ovšem produkce zkvalitnila 
a nikaragujská káva patří ke špičkovým druhům. 
Když došlo na počátku devadesátých let ke změ-
ně vlády, ustala podpora družstevního hnutí, které 

pravicová vláda vnímala jako sandinistické dědictví. 
Paradoxně to mělo za následek, že družstva sama 
začala přebírat některé funkce, které dříve plnil stát, 
pokud šlo o oblast vzdělávání nebo financování pro-
dukce pomocí půjček. 1

Zejména družstva zapojená do systému fair trade, 
která měla přímý přístup na trhy v bohatých zemích, 

1   PIROTTE Gutier, PLEYERS Geoffrey and PONCELET Marc (2006) Fair-trade Cofee in 
Nicaragua and Tanzania: a comparison, Development in Practice, 16:5, 441-451, DOI: 
http://dx.doi.org/10.1089/09614520600792390 03-03-2014
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dokázala překonat I těžké časy propadu cen kávy 
v devadesátých letech. Jedním z dobrých příkladů 
je zastřešující organizace družstev CEOCAFEN2, která 
vznikla v roce 1997 a dnes je tvořena dvěma regionál-
ními svazy (Uniones de Cooperativas Agropecunari-
as) a dvěma družstvy s 2 600 členy v departmentech 
Matagalpa, Nueva Segovia a Jinotega. Jedna třetina 
produkce je bio a většina je certifikovaná fairtradová 
káva vysoké kvality. Sociální prémie, která je součástí 
fairtradového konceptu představuje peníze určené 
na rozvoj komunit a je využívána např. pro zlepšení 
infrastruktury, na vzdělávání, mikrokredity pro žen-
ské iniciativy apod. 

Na počátku fairtradových iniciativ obvykle stojí roz-
vojové projekty podporované donory, protože je 
třeba zaplatit certifikaci I další aktivity, nutné k do-
sažení příslušných standard. Podpora takových pro-
jektů je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak využít 
prostředky rozvojové spolupráce pro posílení míst-
ního rozvoje. Fair trade slibuje dlouhodobou udr-
žitelnost a lokálně založený ekonomický a sociální 
rozvoj, spojený s péčí o životní prostředí. 

Po úspěchu, který v  osmdesátých letech zazname-
nala nikaragujská fairtradová káva brzy následova-
ly další zemědělské produkty, kterých už jsou dnes 
v  systému fair trade certifikovány desítky. Káva se 
stala pro fair trade nejdůležitější komoditou a větši-
na ze statisíců lidí, kteří ji pijí, asi netuší, že to začalo 
podporou sandinistické revoluce. 

2  http://www.eza.cc/start.asp?b=1229&ID=224724 10_05-2014
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JUSTINE  
WATALUNgOVÁ – 

DRUžSTVO VÝROBCů KÁVY 
gUMUTINDO, UgANDA

“Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus....”

                                                                                                                                                  Lorem Ipsum Author 

Popis/název fotografie, grafu, Jméno autora, Datum Lorem Ipsum
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O JUSTINE

Devětačtyřicetiletá Justine Watalungová je vdaná 
a má šest dětí, navíc se stará o čtyři sirotky. Dříve pů-
sobila jako členka rady družstva Gumutindo, dnes 
se jejích jednání účastní jako volená zástupkyně své 
obce.

Justine je předsedkyní ženské skupiny, která vybu-
dovala a provozuje sirotčinec pro potomky obětí 

AIDS v  jejich vesnici. Skupina pěstitelek kávy záro-
veň provozuje jesle a základní školu pro 200 žáků, 
které ženám umožňují věnovat se práci na vlastních 
farmách.

Pro Justine začíná každý den v pět hodin ráno, když 
vypouští na pastvu kozy a krávy a připravuje snídani 
pro své děti. Hodinu jí zabere pěší cesta na kávovou 
a banánovou plantáž v horách, kde celé dopoledne 
pleje, okopává, prořezává a hnojí. Po obědě naseká 
trávu pro dobytek a věnuje se ženské skupině a pro-
vozu sirotčince. Poté, co připraví večeři pro celou 
rodinu, znovu krmí dobytek a případně zaskočí do 
místního obchodu; spát chodí kolem desáté hodiny. 
V období sklizně má ještě více práce – od úsvitu do 
soumraku sklízí, loupe, propírá a suší kávu.

Organická káva z  Justininy plantáže se používá při 
výrobě instantní kávy Cafédirect a mleté kávy Equal 
Exchange Mt. Elgon Gumutindo, která je součástí 
řady „Káva pěstovaná ženami“.

dRUžSTVO gUmUTINdO 

Liberalizace ugandského kávového průmyslu v  90. 
letech minulého století způsobila rozpad většiny 
výrobních družstev, která odvětví ovládala už od 40. 
let, ale postrádala obchodní struktury a tržní znalosti 
nutné pro přežití v novém konkurenčním prostředí, 

„PRéMIe FAIRTRADe je pro nás učiněný zá-
zrak, dostává se nám přímo do rukou. Je to 
projev uznání za naši práci, za to, co dokáže-
me a kdo jsme. je pro nás neskutečně důležitá.  
Děkujeme!“   
JUSTINe

JUSTINE WATAlUNgOVÁ –  
dRUžSTVO VýROBCů KÁVY gUmUTINdO, UgANdA

Justine Watalungová je farmářka, věnující se organickému pěstování kávy, a zároveň pokladnice jednoho 
z 11 spolků sdružených ve družstvu výrobců kávy Gumutindo.
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v němž se na trhu objevila celá řada soukromých ob-
chodníků snažících se nakupovat a vyvážet kávu.
Gumutindo, což v místním jazyce znamená „vynikají-
cí kvalita“, vzniklo v roce 1998 jako součást společné-
ho projektu s britskou fairtradovou organizací Twin 
Trading, aby dodávalo vysoce kvalitní kávu na trh 
kávových specialit. Gumutindo bylo roku 2003 zare-
gistrováno jako nové družstvo a v následujícím roce 
získalo certifikaci Fairtrade. V roce 2005 si Gumutin-
do mohlo vzít půjčku na nákup vlastního zpraco-
vacího zařízení a skladiště ve městě Mbate a v roce 
2012 vybudovalo loupací linku, takže dnes vlastní 
kávu i mele a připravuje pro export.

pěSTOVÁNí A SKlízENí KÁVY

Terénní pracovníci školí členy družstva a dohlížejí na 
výrobu a sklizeň kávy. Během všech fází výroby se 
přísně kontroluje její kvalita a zkušený degustátor 
v degustační laboratoři vyhodnocuje chuťové charak-
teristiky kávy, aby odpovídala očekávání zákazníků.

Kávové plantáže členů družstva Gumutindo leží 
v  okrese Mbale na východě Ugandy, v  podhůří 
Mount Elgon, nejvyšší ugandské hory dosahující 
výšky 4321 metrů, nacházející se na hranici s Keňou. 
Úrodná vulkanická půda a subtropické klima vytvá-
řejí ideální kombinaci pro pěstování vysoce kvalitní 
kávy typu arabica. V nadmořských výškách od 2000 
do 3500 metrů obdělávají farmáři malé plantáže 
o rozloze nepřesahující půl hektaru. Kávu pěstují 
dohromady se základními plodinami jako maniok, 
fazole, banány, sladké brambory a avokádo, určený-
mi pro vlastní spotřebu. Smíšené pěstování zvyšuje 
úrodnost půdy, pomáhá bránit půdní erozi a posky-
tuje kávovníkovým keřům stín.

V období sklizně farmáři z keřů kávovníku otrhávají 
zralé červené plody a přímo na plantážích probíhá 
první zpracování: plody jsou máčeny ve vodě a ná-
sledně procházejí ručním, klikou poháněným lou-
pacím strojem. Zde jsou zbavovány svrchní slupky, 
která se kompostuje a používá jako hnojivo pro keře  
kávovníku.

Zrna obalená lepkavou vrstvou slizu se nechají 
uschnout na slunci. Tak vzniká tzv. pergamenová káva 
– zrna obalená už jen suchou ochrannou vrstvou ten-
kou jako papír –, která putuje do skladu příslušného 
spolku, odkud ji nákladní automobily svážejí do zpra-
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covacího zařízení družstva Gumutindo. Po ručním tří-
dění následuje mletí, káva je zbavena pergamenové 
vrstvy a zelená zrnka balená v  šedesátikilových pyt-
lích jsou ze skladiště přepravena do keňského přísta-
vu Mombasa, odkud se vyvážejí do světa.

pARTNERSTVí FAIRTRAdE

Gumutindo dostává minimální cenu Fairtrade – 1,70 
dolaru za libru organické Fairtrade kávy –, případně 
tržní cenu, pokud je vyšší. Dostává také prémii Fair-
trade ve výši 20 centů za libru, která je určena na in-
vestice do rozvoje podnikání nebo do komunitních 
projektů. Kromě budování dlouhodobých obchod-
ních vztahů se od kupců Fairtrade vyžaduje předfi-
nancování, kterým Gumutindo získává kapitál nutný 
k výkupu kávy od členů družstva.

Dodatečné příjmy z  Fairtrade umožnily v  oblasti 
Gumutindo uhradit náklady na certifikaci a školení, 
takže se už téměř všichni členové družstva mohli 
přeorientovat na certifikovanou organickou produk-
ci. V  roce 2012 družstvo zakoupilo drahou loupací 
linku, kterou nainstalovalo v hlavním skladišti. Tato 
linka – sama zčásti financovaná z  prémie Fairtrade 
– představuje výrazné úspory nákladů oproti využí-
vání cizích loupacích zařízení.

Prémie je vyplácena přímo jednotlivým spolkům, 
což jim umožňuje investovat do projektů, na kterých 
se shodnou jejich členové. Mezi tyto projekty patří:

      výstavba a údržba skladišť, kanceláří a dalšího 
zařízení;

      spolufinancování výstavby elektrické rozvodné 
sítě ve vesnicích;

      komunitní projekty: výstavba střední školy, ná-
kup školního vybavení, zajištění zdrojů pitné 
vody a sanitace, dostavba nemocnice, nové 
plechové střechy na škole a na kostele, ochrana 
přírodních zdrojů pitné vody, výstavba a opravy 
silniční sítě; 

      zajištění pracovního kapitálu a omezení nutnos-
ti brát si drahé půjčky.

ROzVOJ pOdNIKÁNí

Gumutindo dnes funguje jako nezávislá farmářská 
organizace zajišťující veškeré výrobní procesy od 
plantáže až po export a rozrostlo se z 200 farmářů ve 
čtyřech spolcích na 7000 farmářů v 11 spolcích. Jeho 
členové ročně vyprodukují přibližně 660 tun orga-
nické Fairtrade kávy, která je určena téměř výhradně 
pro Fairtrade trh. Kromě toho vytvořilo více než 150 
sezónních pracovních míst pro místní ženy.

Zdroj: www.fairtrade.org.uk/en/farmers-and-wor-
kers/coffee/justine-watalunga
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Družstvo Hop Tac ve Vietnamu ovšem prosperovalo. 
S pomocí školení a podpory Fairtrade se mu podaři-
lo zvýšit export a zároveň investovat do výroby i do  
komunity.

VýROBNí dRUžSTVO BEzpEčNÁ KÁVA

To Hop Tac San Xuat Ca Phe Sach Vi Suc Khoe Cong 
Dong (“Výrobní družstvo Bezpečná káva”) je jedním 

dRUžSTVO HOp TAC: lEpší KÁVA, lEpší KOmUNITA

Pro družstva výrobců kávy byl poslední rok a půl plný těžkostí. Kolísající ceny, slabší úroda způsobená kli-
matickými změnami i kávovníkové keře, které spějí ke konci svého produktivního cyklu, to jsou jen některé 
z problémů, se kterými se potýkali.
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ze tří fairtradových výrobců kávy ve Vietnamu. Tato 
relativně malá asijská země je druhým největším vý-
robcem kávy po Brazílii a její produkce pokrývá 14,3 
procenta celosvětového trhu se zelenou kávou. De-
vadesát sedm procent vývozu představuje odrůda 
Robusta, kterou pěstuje i družstvo Hop Tac.

Toto družstvo se zapojilo do systému Fairtrade 
v roce 2009. Má pouhých 43 členů (34 mužů a devět 
žen), což jeho úspěchy činí ještě pozoruhodnějšími.

dOzVěděT SE z pRVNí RUKY,  
CO OdBěRATElé CHTěJí

Získat certifikaci Fairtrade mělo pro družstvo mno-
ho výhod, mimo jiné přístup na nové trhy a k novým 
odběratelům. Východoasijské kávové fórum Fair-
trade v  listopadu 2011 bylo pro družstvo klíčovou 
událostí. Znamenalo pro jeho členy nejen možnost 
setkat se osobně s  novými kupci, ale také příleži-
tost lépe pochopit, jak dlouhodobě zvyšovat kvalitu 
vlastní produkce. A takové znalosti jsou na tvrdém 
trhu s kávu k nezaplacení.

ROSTOUCí OBJEm pROdEJE FAIRTRAdE 

Zčásti i díky fóru a odběratelům, se kterými se tam 
členové Hop Tac setkali, se družstvu podařilo v le-
tech 2011-12 prodat více než 270 tun zelené kávy 
v  systému Fairtrade, čímž více než zdvojnásobilo 
výši prémie Fairtrade, kterou získalo. Skupina vý-
robců s  roční produkcí kolem 600 tun nyní dou-
fá, že se jí dlouhodobým investováním do kvality 
a produktivity podaří prodej Fairtrade kávy i nadále 
zvyšovat. 

INVESTICE dO pROdUKTIVITY  

Od Revize kávových standardů Fairtrade z  dub-
na 2011 získávají výrobci kávy prémii Fairtrade 
ve výši 20 amerických centů za libru kávy, při-
čemž 5 centů z  této částky je určeno na pod-
poru zvyšování kvality a produktivity výroby. 
Družstvo Hop Tac tuto prémii využilo na obsta-
rání hnojiva a strojů jako traktory a sekačky na 
trávu pro své členy a dočkalo se díky tomu zvý-
šených výnosů i vyšší kvality vypěstované kávy. 
Dao Tich thi Tuyen je jedním ze členů družstva. Od 
roku 1988 pracoval na kávových plantážích jako 
zaměstnanec a v roce 1995 si pronajal jeden hek-
tar půdy, aby na něm mohl pěstovat svou vlastní  
kávu.

Od té doby, co se Dao stal členem Hop Tac, používá 
organické hnojivo, přestal používat pesticidy a za-
vedl centralizované zpracování odpadu. Než vstou-
pil do družstva, absolvoval jen půlhodinové školení 
o pěstování kávy. Dnes se může účastnit celoden-
ních seminářů a má přístup k  individuálnímu pora-
denství v rámci interního kontrolního systému. Také 
se naučil, jak svou plantáž lépe monitorovat.

„Od té doby, co jsem se přidal k Fairtrade, jsem změnil 
způsob, jak pěstujeme kávu, aby byl šetrný k životnímu 
prostředí. Na školení jsem se navíc naučil, jak plantáž 

„Dříve jsem si myslel, že prodávat kávu znamená 
jednoduše hledat kupce. Ale po účasti na fóru 
jsem pochopil, že musíme dělat mnohem víc: 
zvyšovat kvalitu produkce, abychom zákazníka 
uspokojili. Pak můžeme svou kávu prodávat.“   
ČleN výRobNího DRUžSTvA hoP TAc 
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lépe kultivovat,“ řekl Dao. „Protože teď nepoužíváme 
tolik chemických hnojiv, půda je bohatší a máme větší 
úrodu.“

příNOSY přESAHUJíCí HRANICE KOmUNITY

Členové družstva také využívají prémie ku prospě-
chu svých rodin a komunity. Vybudovali v obci pro-
stor pro pořádání společenských akcí a děti s  dob-
rými studijními výsledky dostávají stipendium. Dao 
říká, že je šťastný, protože jeho děti můžou chodit do 
školy a učit se. Doufá, že až vyrostou, půjdou praco-

vat do města a vyhnou se namáhavému životu ze-
mědělců. 

Jedním z  původních cílů zakladatele družstva bylo 
pomoci chudým farmářům obhospodařujícím po-
zemky ležící daleko od jejich domovů, mezi které 
patřil i Dao. Díky jejich společnému úspěchu teď 
družstvo Hop Tac navázalo spolupráci s další malou 
skupinkou pěstitelů a pomáhá jim vstoupit do systé-
mu Fairtrade.

Zdroj: http://www.fairtrade.net/meet-the-produ-
cers-details+M54a892c3be0.html

„býval jsem chudý zemědělec ze severu, ale 
přišel jsem sem, tvrdě jsem pracoval a můj 
život se zlepšil. od té doby, co se naše družstvo 
zapojilo do Fairtrade, se mi žije mnohem 
lépe. Mám stálý příjem a díky prémii se o své 
bohatství můžu podělit s komunitou. Jsem hrdý 
na to, že jsem členem Fairtrade.“
DAo TIch ThI TUyeN, PěSTITel kávy A ČleN 
výRobNího DRUžSTvA hoP TAc 
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Díky dotacím z Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost (OPLZZ), který administruje Minis-
terstvo práce a sociálních věcí v rámci podpory soci-
ální ekonomiky, vznikl unikátní sociální podnik. Fair 
& Bio si dalo za cíl neotřele se přidat k slibně se roz-
víjející společensky prospěšné ekonomice v Česku 
a podporovat důstojnější život znevýhodněných lidí.

V pražírně v Kostelci nad Labem ke zpracování kávy 
svojí prací přispívají osoby s mentálním a fyzickým 
postižením. Samozřejmou volbou byla káva s certifi-
kací Fairtrade – spravedlivého obchodu. Drobní pěs-
titelé v zemích globálního Jihu mají nejen možnost 
vydělat si vlastní prací za důstojných podmínek, mají 
navíc i prostředky na rozvoj svých komunit v oblasti 
vzdělání, zdravotní péče či infrastruktury. Mohou tu-
díž investovat i do zkvalitňování své produkce. Káva 
je navíc bio, dodržen je tedy i princip environmen-
tální udržitelnosti.

To ještě není všechno: pražírna je družstevní, což za-
jišťuje demokratický způsob klíčových rozhodnutí 
a dobrovolnickou práci svých členů. Družstvu podle 
svého založení záleží na rozvoji lokální ekonomiky: 
vytváří pracovní místa pro osoby těžko zaměstna-
vatelné z regionu. Navázala totiž již před spuštěním 
provozu důležité partnerství s bývalým ústavem, 
Vyšším Hrádkem, poskytovatelem sociálních služeb 
v nedalekém Brandýse nad Labem. Ten se právě na-
cházel ve stadiu transformace a vyváděl mentálně 
postižené lidi do chráněného bydlení. Součástí inte-
grace do společnosti je i možnost zaměstnání, k če-
muž se některé úkony ve Fair & Bio pražírně (balení, 
vážení, polepování atd.) výborně hodily. 

Pod vedením vedoucího pražírny tak již téměř dva 
roky pracují čtyři zaměstnanci z cílové skupiny. 
Projekt OPLZZ skončil v červnu 2015, stejně jako 
investiční část hrazená z programu Integračního  

CO SKRýVÁ CHUť 100% FéROVé KÁVY z FAIRTRAdOVé pRAžíRNY?

Kávy je kolem nás nepřeberné množství. Na výběr máme od té běžné na „turka“ po vybrané druhy na 
espreso. Pražírna Fair & Bio vsadila nejen kvalitu, ale i na náležité podmínky za kterých  se káva pěstuje, 
obchoduje a zpracovává.
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operačního programu (IOP). Od té doby stojí pražír-
na na vlastních nohou. Díky svému více jak dvoule-
tému působení v Polabí a partnerství s Vyšším Hrád-
kem má družstvo vhled do situace v regionu a snaží 
se tak přispívat k jeho udržitelnému rozvoji. Podílí se 
na osvětových a kulturních akcích, 100% férová káva 
zavoněla již na nejednom jarmarku či drakiádě.

Podnikání založené na přínosu pro místní komu-
nitu přitom není v Česku nic nového. Navazuje na 
více než stopadesátiletou tradici svépomocných 
spolků a družstevních organizací, které staví na 
osvědčených principech spolupráce již od poloviny 
19. století. Pražírna Fair & Bio také navázala spolu-
práci s vedením města Kostelec nad Labem v říjnu 
2015 dokonce zprostředkovala setkání s pěstiteli  

fairtradové kávy z Guatemaly a Mexika přímo na rad-
nici. Ti byli na turné po České republice, kdy hovořili 
o přínosech spravedlivějšího nastavení obchodu.

Aktivity Fair & Bio přispívají k propojení lidí z většino-
vé společnosti a znevýhodněných napříč kontinen-
ty. Nabízí čtyři druhy arabiky ze zemí Střední Ameri-
ky a Afriky, které jsou k mání v mnoha spřátelených 
sociálních podnicích jak Praze (v kavárně Mezi řád-
ky, v Bílé vráně anebo Mlsné kavce), tak v regionech 
(kavárna Vrátka v Třebíči či ve Fér Café v Českých Bu-
dějovicích). Najdeme ji samozřejmě i v prodejnách 
zdravé výživy a lokálních produktů.

Markéta Vinkelhoferová
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pAINETO BAlUKU,  
FAITRAdOVé dRUžSTVO BUKONzO, UgANdA
Lidi tady dřív netušili, co se s kávou dělá, mysleli si, že 
se používá jako náboje do pistole. Snažíme se je teď 
naučit, jak se káva vlastně používá, a jak ji pít. 

dANIElE CARlI, ITÁlIE
Káva v Itálii je institut. Každý může přijít a dát si espre-
sso, i když nemá moc peněz. Musí to ale být rychlé, ani 
ne minutu! Nezabýváme se žádnými cukry nebo mlíč-
ky, prostě jen šálek, lžička a káva. Kavárny taky fungují 
jako takové čítárny, většina z nich odebírá noviny a ale-
spoň dva časopisy, a lidi si do nich chodí číst.

HENRY, VElKÁ BRITÁNIE
Tady v Británii je káva čím dál populárnější. Lidé se stá-
le častěji poohlížejí po eticky nebo udržitelně pěstova-
né kávě a taky si hodně hrají doma, hlavně díky tomu, 
že tu máme spoustu firem nabízejících různé metody 
přípravy kávy. 

TRUONg VAN KHANH, VIETNAm
U nás se kafe pije často studené, s ledem, pomáhá to 
proti vedru. Máme taky ve zvyku míchat hotovou překa-
pávanou kávu (používáme takový speciální filtr) s kon-
denzovaným mlékem nebo smetanou, Možná to vzniklo 
proto, že dřív nebyla naše káva dobrá - sladká chuť totiž 
všechno pěkně zakryje :). Dřív jsme pěstovali hodně na 
vývoz a na kvantitu, teď už se dá najít i dobrá místní káva!

EImAR VElAzqUEz mAzARIEgOS, mExIKO
Kávu pijeme ráno, bereme si ho do práce na pole nebo 
na plantáž a dáme si i večer, když se vrátíme domů. 
Pražíme ho na stejné pánvi, na které se dělají tortilly, ta 
pánev se jmenuje comal. V některých rodinách se taky 

praží v peci na chleba, když je ještě horká po pečení. 
Připravujeme ho tak, že necháme vzkypět mletou kávu 
s vodou a přidáme cukr. O Vánocích si do něj přidává-
me skořici. No vlastně ho pijeme se skořicí celý prosi-
nec! Je to hezká tradice.

mIlUšKA mENšíKOVÁ, 90 lET, čESKÁ REpUBlIKA
Když jsem byla malá, v celém Brně se dala káva sehnat 
jen v obchodě Julius Meinl na náměstí Svobody. Byla 
to velká vzácnost! Taky se návštěvám nikdy nepodá-
vala, vždycky se vařil čaj, všichni měli tenkrát čajové 
servisy. Moje babička si přidávala do žitné kávy, do 
melty, pokaždé tři zrnka pravé kávy. 

gERSON, gUATEmAlA
V Guatemale pijí kávu úplně všichni, nezáleží na vy-
znání nebo vzdělání. Většina pije kávu s mlékem a cuk-
rem a pijeme ji během celého dne. Na venkově se ke 
kávě přikusuje kousek chleba. Pijáci kávy v Guatemale 
se stále ještě učí oceňovat kvalitu, kterou tady máme. 
Guatemala je kvalitní kávou vyhlášená, ale dřív jsme ji 
jen vyváželi a tady u nás jsme ji nepili. Tohle se mění, 
otevírá se čím dál víc kaváren a obchodů s kávou a lidi 
začínají pít místo mizerné kávy tu lokální.

JAKUB, SlOVENSKO
Kultúra pitia kávy je u nás silne zakorenená. Je to dané 
aj blízkosťou k Viedni s ich kultúrou pitia kávy. Tradíciu 
u nás má pitie zalievanej, alebo tzv. tureckej kávy. V 90-
tych rokoch bol silný trend prekvapkávanej a instant-
nej kávy a v posledných rokoch je celkom populárne 
kupovať si presso stroje, alebo stroje na kapsule ako 
Nespresso. Asi najnovší trend je tzv. “power coffee”, kde 
sa mieša káva s maslom a kokosovým olejom a jeden 
nápoj tak nahrádza celé raňajky. 
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