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VELMI DLOUHÝ NÁZEV KAPITOLY1

Bananovy playlist:

    Carmen Miranda: O que é que a Baiana tem 
píseň z filmu Banana da Terra. (Tato “paní Chiquita s ovocným kloboukem 
nazpívala i další hity, třeba Chica Chica Boom Chic nebo Rebola a Bola)

  Harry Belafonte: Banana Boat Song - Dayy-O! 

  The Banana Splits: Tra La La Song

  Donovan: Mellow, Yellow

  album The Velvet Underground and Nico

  Minions Banana Song
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V mnoha zemích Latinské Ameriky se banánům 
říká “guineo” jako odkaz na africkou Guineu, od-
kud se sem toto ovoce dostalo.

Některé studie dokládají, že Adam a Eva se neskrý-
vali pod fíkovým, ale banánovým listem. Dává to 
smysl, protože banánové listy se dokáží krásně ob-
točit kolem čehokoli a navíc jsou i mnohem větší, 
takže i cudnosti napomohou o něco víc. 

Objevitel Tomás de Berlanga přistál v roce 1516 na 
Hispaniole, dnešním Haiti, i s banány!

Na přelomu 19. a 20. století byl na obalu banánů 
i manuál, jak je správně jíst. Maje na paměti falický 
symbolismus ovoce, firma doporučovala americkým 
paničkám, aby se banánů nedotýkaly ústy ani prsty 
a raději jej krájely na kousky nožem a vidličkou.!

Anglie a Francie dovážely banány tradičně z ostrovů 
v Antilách, kde je nařídil sázet již královský dekret z r. 
1736. 

Od r. 1920 Guadeloupe a Martinik - dnes tvoří dvě 
třetiny poptávky ve Franicii. 

Pro Británii Jamajka (na začátku 20. století se stala 
hlavním dodavatelem pro britský trh) a po roce 1940 
i Návětrné ostrovy. Pro Německo Afrika - zakládali 

první plantáže v Kamerunu před první světovou vál-
kou. Holandsko - Surinam.

Banánové republiky
United Fruit Company měla v těchto zemích - pře-
devším ve Střední Americe - tak velký vliv na státní 
sféru, že se jim začalo říkat banánové republiky. 
V roce 1911 došlo v Hondurasu k protivládnímu 
povstání a právě američtí pracovníci United Fruit 
Company a jejich ochrana byla důvodem zásahu 
armády USA. 

Tím, kdo stvořil obchod s banány na export, byla 
na přelomu 20. století firma United Fruit Company. 
Z mnoha odrůd, jež existují (prameny se liší, ale jde 
o stovky druhů), vybrali tu, která byla nejvhodnější - 
plody neměly nejedlá semena, každý byl stejný, byly 
dost velké a měly tlustou slupku, takže se během 
transportu nepoškodily. Jmenovala se Gros Michel 
neboli Velký Michal. United Fruit Company ji vlast-
ně vytáhla z pralesa a začala ji pěstovat ve velkém, 
v prvních monokulturních plantážích. Ani moc malý, 
ani moc velký, akorát sladký, akorát žlutý. A hlavně 
každý stejný. Za pár let už si všichni pod pojmem ba-
nán vybavili právě tenhle a žádný jiný. V prvním de-
setiletí 20. století se Velcí Michalové začali objevovat 
i v Evropě, stále ale ne ve velkém množství. Do USA 
jej vozili o něco pravidelněji obchodníci z Karibiku.

Název “banán” pochází z Afriky. Banány jsou sice původně z Asie, z Malajsie - 7000 let, v průběhu věků se 
ale dostaly na africký kontinent a odtud z objeviteli do Karibiku. V Kamerunu byl nalezen kousek rostliny 
starý dva a půl tisíce let. 

HiStOrie
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Dnes je zemí, kde byste našli nejvíce banánových 
odrůd na světě, Indie. 670 domestikovaných i divo-
kých odrůd! V Číně byste pak našli první stopu té 
odrůdy, kterou si denodenně kupují miliony lidí na 
světě v supermarketech - Cavendish, jež tvoří 97% 
exportních banánů.

Velký Michal podlehl v padesátých letech Panamské 
nemoci zamezující rostlině čerpat vodu z půdy. Sou-
časné odrůdy ohrožuje nejvíce hrozivě znějící Černá 
Sigatoka, která ničí listy a způsobuje, že plody dozrá-
vají příliš brzy. A proč je banánovník tak náchylný na 
nemoci? Podle časopisu New Scientist je to proto, 

že neměl již tisíce let sex! Jde o to, že se rozmnožuje 
řízkováním (řízek je kousek uříznutý z rostliny) a ne 
semeny. Jeho geny se tedy neadaptují na nové pod-
mínky, nevyvíjí se. To je i případ současné nejrozšíře-
nější exportní odrůdy, Cavendishe. Zároveň z tohoto 
důvodu není možné vyšlechtit odrůdy rezistentní 
proti nemocem. 

Between the 1960s when bananas were first bulk 
shipped in boxes (as opposed to stem-hung below-
-deck) and 2010, control of the mode of shipping 
was as much a source of competitive advantage for 
the banana companies who dominated the global 
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banana trade as was ownership of banana plantati-
ons at source and management of the ripening cen-
tres in major markets. All the banana multi-nationals 
were initially fully vertically integrated: Chiquita, 
Dole, Del Monte, Fyffes, Noboa, JFC, Sorus, Sunway, 
Sumifru, Lapanday, Unifrutti and Compagnie Frui-
tiere have all either owned or chartered the reefer 
vessels that shipped the majority of their bananas 
from source

to market. However since 2000 and particularly 
since the deregulation of the EU banana market in 
2006 there have been some significant changes to 
the architecture of the banana supply chains and, as 
a consequence, how the trade is conducted. Firstly, 
commercial and/or political pressures obliged Dole, 
Chiquita and Fyffes to divest production in Latin 
America. Commercial pressure was also the reason 
for all three to arrange sale/leaseback agreements 
on part or all of their reefer fleets.

Secondly several of the major European retailers 
have signaled their intention of circumventing the 
‘traditional’ supply chain models (buying from the 
brands) and sourcing direct from producers. 

With retailers able to source bananas directly from 
producers for the first time, the concept of banana 
branding has come into question. Historically the 
big banana companies have supported their brands 
with multi-media, above-the-line, consumer-pull 
campaigns. But with all the multi-nationals strugg-
ling to maintain margins in a more fiercely contes-
ted marketplace since deregulation of the European 
market in 2006, the focus has shifted away from va-
lue-added, brand-building campaigns and towards 
cost reduction strategies. One of the dangers of the 
reduction in profitability of the banana business is 
that there is likely to be a risk to other ‘value’ initiati-
ves led by the multinationals such as the Rainforest 
Alliance. Unless the multi-nationals can leverage 
their social and environmental programmes into 
premiums, they run the risk of abandonment. With 
the exception of one or two of the more enlightened 
chains such as Norway’s Bama and Germany’s Rewe, 
most retailers tend not to lend direct support to such 
plans, preferring instead to go the Fairtrade route. 
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Only the EU draws its supplies from such a broad di-
versity of sources, together with its own production 
in the Caribbean, the Canary Islands and Madeira. In-
deed, in addition to the classic dollar origins (Ecua-
dor, Colombia, Costa Rica, etc.), it imports bananas 
from many ACP countries in Africa (Cameroon, Côte 
d’Ivoire, Ghana), the Caribbean (Dominican Repub-
lic, St Lucia, Dominica, etc.) and other ACP states 
(Surinam and Belize). The United States is supplied 
entirely by imports from central and South America. 
Only bananas from Ecuador are sold in Russia and 
Japan imports this fruit from the Philippines alone. 
It should be noted that banana is a very internatio-
nalised fruit. Indeed, 22% of Cavendish type dessert 
bananas is traded internationally;

this is 15.5 million tonnes of the total 71 million to-
nnes produced. 

Největší jedlíci v Evropě jsou severské státy (15-20 
kg/hlavu/rok). Kuvajt a další státy Blízkého Východu. 
Velká Británie a Rusko jsou nejrychleji rostoucí trhy.

Nejvíce banánů na export se vypěstuje v Latinské 
a Jižní Americe a v Karibiku - 75% z nich se pak sní 
v EU, USA, Japonsku a Rusku. Ani ne pětina všech ba-

nánů, jež se na světě vypěstují, jde na export. Čtyři 
pětiny se totiž sní “doma”, kde je lidé používají jako 
základ svého jídelníčku - 82% všech banánů a 98 % 
banánů plantejnů. Podle FAO jsou banány čtvrtou 
nejdůležitější plodinou na žebříčku potravinové 
soběstačnosti, po rýži, mléku a pšenici. Mezi různý-
mi druhy banánů je totiž i tzv. plantejn připomína-
jící chutí i škrobovitou strukturou naše brambory. 
Především proto, že se sklízejí během úplně celého 
roku! Například ve Rwandě dodávají místním obyva-
tel banány pětinu celkového příjmu energie a toto 
číslo se citelně zvyšuje ve chvíli, kdy ostatní plodiny 
postihne neúroda. Uganda - 250 kg/hlavu/rok. 

Co se týče hodnoty, je banán nejdůležitějším ovo-
cem na světovém trhu - před jablky, pomeranči 
nebo ananasem. Pro některé země jsou příjmy z ex-
portu banánů naprosto zásadní - v Ekvádoru se na-
příklad pohybují okolo desetiny, v Kostarice kolem 
7 %, v Guatemale 4,5 % celkové hodnoty vývozu ze 
země. (Podíly za poslední desetiletí klesají s tím, jak 
se ze zemí začaly vyvážet produkty s vysokou přida-
nou hodnotou - např. textil). 

Very schematically, the international dessert banana market is divided into a few large import zones: the 
EU is in the lead with consumption at 5.2 million tonnes, followed by the United States and Canada (4.1 
million tonnes between them), Russia and Eastern Europe (excluding EU countries) with 1.5 million tonnes, 
Asia including Japan (2.1 million) and numerous individual markets that can be grouped geographically, 
such as the Mediterranean market (0.7 million), the Middle East (0.3 million) and Latin America (0.8 mil-
lion). As regards sources, geographical origins are fairly concentrated, with 46% of supply from Central 
America, 30% from South America, 15% from Asia and 3% from Africa. European production is some 600 
000 to 700 000 tonnes, all of which is sold in the European Union. 

trOCHA StAtiStiKY
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Banana imports
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Banana exports

Banana - world imports and exports
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Lidé pracující na banánových plantážích se tak 
potýkají například:
 
      s diskriminací a sexuálním obtěžováním

Ženy představují někdy pouze 7% všech pracovníků, 
protože jejich zaměstnávání na plantážích je vnímá-
no jako vysoce rizikové a nákladné. Ty, které na plan-
tážích pracují, čelí v mnoha případech sexuálnímu 
obtěžování a diskriminaci.

      s porušováním práva na jistotu zaměstnání

Na banánové plantáže jsou často najímáni pracov-
níci, kteří se sem stěhují za prací. Porušování jejich 
práv je velmi snadné, protože mohou být kvůli če-
mukoli snadno propuštěni nebo je majitelé plantáží 
jednoduše znovu nenajmou. Mezi důvody pro vý-
pověď patří nejčastěji snaha pracovníků sdružovat 
se do odborů. Dalším problémem je, že pracovníci 
jsou často najímání třetí stranou (tedy ne přímo ma-
jitelem plantáže), což vede k ještě většímu tlaku na 
snižování mzdy a ztěžuje to možnosti sdružování 
v odborech.

      s porušováním práv na svobodu sdružování 
v odborech

Majitelé plantáží používají různé způsoby, kterými 
potlačuji, či přímo znemožňují práci odborů. Těm, 
kteří se chtějí k odborům přidat, vyhrožují výpově-

dí, výjimkou nejsou ani útoky na předáky, či přímo 
vraždy, jak tomu bylo například v tomto roce v Gua-
temale. Pro pracovníky je přitom možnost práce 
odborů a společné vyjednávání o dodržování jejich 
základních pracovních práv jednou z mála možností, 
jak zlepšit své životní a pracovní podmínky.

V průběhu minulých let se objevilo několik případů, 
kdy velké nadnárodní korporace přímo platily pa-
ramilitárním jednotkám za zastrašování odborářů. 
Chiquita a Dole dnes stojí před americkým soudem, 
aby se za tyto případy zodpovídaly.

      s porušováním práv na bezpečnost práce

Na banánových plantážích se používá velké množ-
ství agrochemikálií - pesticidů a hnojiv. Pracovníci 
jsou jim vystaveni při postřicích z letadel, aplikují je 
ručně aniž by se mohli dostatečně chránit a každo-
denně se s nimi setkávají ve vodě i v jídle, které kon-
zumují. Každý den tak čelí riziku otravy.

Jaké jsou pro pracovníky na plantážích „skvrny na banánech“? Firmy často přesunují výrobu do oblastí 
s levnou pracovní silou, kde je snadné porušovat zákony nebo zde vůbec neexistují. Kromě toho využívají 
subdodávek (zadávají výrobu někomu jinému), aby se zbavily zodpovědnosti za nedodržování pracovních 
práv.

PrávA PrACOvníKů
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Většina banánů, které se dovezou do Evropy, byla 
vypěstována na rozsáhlých plantážích v Latinské 
Americe nebo čím dál častěji také v západní Africe. 
Intenzivní metody pěstování vedou sice k vyšším vý-
nosům a ziskům, ale zároveň vážně ohrožují životní 
prostředí. Co se tedy skrývá pod žlutou slupkou?

      velké množství odpadu

      eroze půdy a s ní spojené vyšší riziko záplav

      odlesňování

      snižování úrodnosti půdy

Banánové plantáže jsou v drtivé většině monokul-
tury – pěstuje se na nich pouze jeden druh plodin 
(v případě banánů jde z 97 % o odrůdu Cavendish), 
což významně zvyšuje rychlost šíření všech nežá-
doucích organismů, ať už jde o plísně, bakterie, pa-
razity nebo hmyz. V souvislosti s velkou náchylností 
samotné odrůdy Cavendish k nemocem se banány 
staly po bavlně druhou chemicky nejošetřovanější 
plodinou na světě a spotřeba pesticidů, tedy látek, 
které hubí různé druhy organismů, se stále zvyšuje. 
Jde o stálý koloběh, protože organismy jsou schop-
né stát se vůči pesticidům odolnými. Kromě nežá-
doucích látek hubí ale pesticidy i řadu dalších, kte-
ré jsou v přírodě důležité. Narušují se tak přirozené 
ekologické vztahy.

Život s chemií

Agrochemikálie (tedy pesticidy a hnojiva) se hro-
madí v těle lidí i zvířat, znečišťují půdu a především 
vodní zdroje. Lidé bydlící v okolí plantáží tak nemají 
přístup k nezávadné vodě a na pití, vaření a umývá-
ní používají vodu kontaminovanou chemikáliemi. 
Pracovníci na plantážích přicházejí do styku s che-
mikáliemi denně – když je ručně na rostliny aplikují, 
často bez ochranných pomůcek, nebo při postřicích 
z letadel, před kterými je nikdo nevaruje, přestože to 
zákony nařizují. 85 % všech chemikálií rozprášených 
z letadel neskončí na rostlinách na plantážích, ale 
v jejich okolí – na domech, lidech a jejich blízkých 
polích.

Proč jsou pesticidy nebezpečné?

Je dokázáno, že pesticidy přispívají ke vzniku rakovi-
ny a poruchám rozmnožování. Jedním z mnoha pří-
padů je kauza ze 70. let min. století, kdy desítky tisíc 
pracovníků banánových plantáží v Nikaragui ztratily 
plodnost poté, co pracovaly s pesticidem DBCP. Dů-
sledky působení pesticidů jsou různé – může jít o již 
zmiňovanou ztrátu plodnosti, deprese, kožní a oční 
nemoci, dýchací problémy, rakovinu nebo i smrt. Na 
následky otrav pesticidy zemře na 300 000 lidí roč-
ně a v 99 % případů se tomu tak děje v rozvojových 
zemích. Velkým problémem je zde samozřejmě ne-

Pro přírodu může být pěstování banánů opravdovou hrozbou - zajímá vás proč?

ŽivOtní PrOStředí
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dostatek ochranných pomůcek, které by pracovníky 
na plantážích před chemikáliemi ochránily, ale také 
vysoká negramotnost – lidé si nedokážou přečíst va-
rování či návod k použití na obalu.

Jsou pesticidy v ovoci? Hladina pesticidů se pravi-
delně měří hygieniky a výsledky ukazují, že rezidua 
sice v ovoci jsou, nepřekračují ale v drtivé většině 
povolené množství. Nikdy ovšem nevíme, jaký dů-
sledek může mít kombinace jednotlivých pesticidů…
Nejčastěji se objevují Imazalil, chlorpyriphos, a Thia-
bendazol

Jaká je situace žen pracujících na banánových 
plantážích ve tvé zemi?

Adela Torres, Kolumbie, organizace SITRAINAGRO

Manažeři plantáží u nás v Kolumbii nechtějí ženy za-
městnávat, říkají, že by museli platit mateřskou a že 
ženy vyžadují víc volna. Jednoduše se nechtějí žena-
mi vůbec zabývat. Pro Kolumbijky je opravdu straš-
ně těžké získat práci v tomhle sektoru. Snažíme se to 
změnit prostřednictvím naší práce v odborech, přeci 
jen je produkce banánů oblast, kde by spousta žen 
mohla najít práci. Zatím je to ale pořád tak, že práci 
dostávají muži. 

Fatima Del Rosario Herrera Olea, Peru, organizace 
SITAG

Ženy v Peru často pracují více než 10 hodin denně, 
ale dostávají zaplaceno jen za 8 hodin. Zůstávají 

v práci déle, než muži, protože se bojí ozvat. Kromě 
toho mají menší platy než muži. Nejsou tak průboj-
né, mají strach hájit svoje práva. A když se přidají 
k odborům, často zažívají šikanu.

Gloria Garcia, Honduras, organizace COSIBAH

Mezi tím, jaká je situace žen v Hondurasu je velký 
rozdíl - a to především v tom, jestli mluvíme o že-
nách, které jsou v odborech, nebo ne. Pokud jsou 
zapojené do odborů, mají většinou docela dobré 
živobytí. Pokud ne, a to většinou pracují pro tzv. ne-
závislé výrobce, kteří dodávají větším firmám, jako je 
např. Dole nebo Chiquita, tak ty se tak dobře nemají, 
jejich práva neustále někdo porušuje. Nemají vůbec 
žádnou jistotu, často jim neplatí ani minimální mzdu 
a když otěhotní, dostanou vyhazov.

Selfa Sandoval, Guatemala, organizace SITRABI

Mám to štěstí, že pracuji na plantáži, kde jsme všich-
ni v odborech a máme kolektivní smlouvu. Jsme na 
to velmi pyšní, naše odbory fungují už 65 let! Díky 
tomu se nám podařilo vyjednat spoustu důležitých 
věcí, které ženy jako zaměstnankyně potřebují. 
V Guatemale se ale pěstují banány i na pobřeží Pa-
cifiku a tam odbory vůbec neexistují. Situace žen je 
tam velmi těžká, nemají žádnou jistotu a jsou zneu-
žívány. Když si představím, jak vysoké nároky na nás 
klade náš zaměstnavatel, jak nás honí kvůli kvalitě 
a produktivitě, jak je na nás tvrdý…jak to tedy může 
vypadat tam, kde nejsou odbory!
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Mireya Rodriguez, Kostarika, organizace COSIBA/SI-
TRAP

Zásadní problém žen v Kostarice je, že jim jejich za-
městnavatelé brání organizovat se, neexistuje tady 
svoboda sdružování. Mnohé ženy přijdou o zaměst-
nání, když otěhotní. Sexuální obtěžování je taková 
stálice…manažeři a majitelé ženám nabízí práci na 
plantáži nebo prodloužení smlouvy výměnou za se-
xuální služby. Pro ženy obecně vůbec není snadné 
najít práci. Když už ji najdou, musí za ní často cesto-
vat velmi daleko. A kvůli dlouhým pracovním hodi-
nám nemají šanci trávit čas se svou rodinou. 
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CenA
Cena pana Aldiho. Každý týden určuje německý ob-
chodní řetězec nákupní cenu banánů, podle které se 
pak řídí ostatní konkurenti.

increase value and distribute it better 
(CirAd)

These reflections centered on the notion of sustai-
nability are very beneficial for the sector and the co-
rresponding initiatives taken by the WBF are essen-
tial. Even if the ongoing work will make it possible 
to examine the details, it is already possible to es-
timate the distribution of value along the chain. As 
in the case of production cost, variations from one 
chain to another are considerable. On the basis of 
experience in Ecuador, a farm worker receives 3 to 

4% of the total value of the chain. Let us imagine 
a world in which this share were to be increased to 
5%. The worker’s wages would increase by 30% and 
his life would change, while the retail price would in-
crease by only €0.02 per kg! This calculation might 
well seem too theoretical, simplistic and imperfect 
as the issues are not just wages but also the working 
and living conditions of the first players in the sec-
tor. But the calculation is useful nonetheless so that 
everybody can see that the road to be travelled is 
perhaps not as long and complicated as all that. It 
will be even shorter when everyone has understood 
that on the one hand it is possible to halt the worse-
ning of value-added and even to increase it, and on 
the other hand distribution can be somewhat fairer. 
If not, there is still ‘something rotten in the state of 
Denmark’

CenA A HOdnOtA AneB JAK Se děLí BAnán
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Lokální ovoce

Roman Vaněk z Pražského kulinářského institutu 
s oblibou říká, že nám supermarkety vzaly čtyři roč-
ní období. Je to pravda a zároveň ani není moc o co 
stát. Spousta ovoce z řetězců totiž postrádá jakou-
kolli chuť a vůni. Vzpomínáte na ty jahody z Maroka, 
kterým jste v březnu neodolali? Chcete-li nakupovat 
odpovědně, je dobré sledovat, jaké ovoce zrovna 
dozrává a konzumovat to sezónní. 
(tabulka nějaká?)

Tipy na uskladnění - viz rozhlas!

Certifikované ovoce

BIO certifikace

Certifikace Fairtrade

Ovoce od 100% fairtradových společností

Rainforest Alliance

JAK nAKuPOvAt OvOCe OdPOvědně?
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PříPAdOvé Studie – dALší druHY trOPiCKéHO OvOCe

Pomerančový džus z Brazílie (+ statistika 
o dovozu do eu/čr)

Brazílie je dnes vedle Španělska jedním z lídrů po-
merančového trhu. Pomerančový koncentrát se od-
sud dováží i do evropských řetězců Aldi a Lidl. (Aldi 
v ČR nemáme, ale jde o 8. největší obchodní řetězec 
na světě, Lidl je 5.). Rakouská organizace Christliche 
Initiative Romero provedla výzkum pracovních pod-
mínek v pomerančových hájích Brazílie a zjistila, že 
přesto, že se tyto řetězce hájí certifikacemi (Global-
GAP, UTZ) a jsou členy BSCI, v jejich dodavatelském 
řetězci dochází k porušování pracovních práv. Mezi 
nejčastějí prohřešky, jež rakouská organizace za-
znamenala, patřily přesčasy, práce 14 a více ho-
din denně, nedostupnost ochranných pomůcek 
(které jsou při práci s chemikáliemi nezbytné), 
diskriminace a sexuální obtěžování žen a šikana 
odborářů. Pracovníci žijí v provizorních barácích 
přímo vedle plantáží, takže jsou v neustálém kon-
taktu s pesticidy. 

Ananasy z Kostariky (+ statistika o dovo-
zu do eu/čr)

Mezinárodní spotřebitelský svaz Consumers Inter-
national zkoumal s pomocí britské organizace Ba-
nanaLink v roce 2010 a 2013 pracovní podmínky na 
plantážích s ananasy v Kostarice. Tato středoameric-
ká země dnes dodává na světový trh 85% všech ana-
nasů! Od roku 2010 lehce stouply mzdy, ale v zemi 
zároveň stouply životní náklady. Pracovníci stále ne-
mají možnost chránit se dostatečně před nebezpeč-
nými chemikáliemi, ženy se setkávají s diskriminací 
a lidé aktivní v odborech riskují ztrátu zaměstnání. 
Pozitivní zprávou je, že většina evropských super-
marketů a jejich dodavatelů se zapojila do kulatých 
stolů a vede dialog o zlepšení pracovních podmí-
nek. Snad nebude trvat příliš dlouho! V roce 2009 
přesáhla poprvé hodnota ananasů vyvezených ze 
země hodnotu exportovaných banánů 
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Mango z Peru (+ statistika o dovozu do 
eu/čr)

Oxfam Germany published its case study research 
about the Peruvian mango sector in 2013.15The in-
vestigation focused on four packaging and exporti-
ng mango suppliers of four German supermarkets. 
Similarly to the green beans case study of Dutch 
supermarkets, this research also found that all four 
leading German supermarket chains do not assume 
their social responsibility sufficiently. Wages in their 
supply chains were below the poverty threshold, 
labourers sometimes worked up to 15 hours a day 
during peak seasons and union work was obstruc-
ted. Examples of mandatory overtime were found. 
Although supermarkets clearly denied, mango trade 
experts reported the application of unfair trading 
practices as inappropriate demands for a discount 
after sales or demands of subsidies for the adverti-
sing costs of supermarket chains were normal busi-
ness practices. Experts also reported about weekly 
or fortnightly tenders, which is becoming less co-
mmon according to supermarkets. This weekly ne-
gotiation of prices and volumes resulted in extreme 
downward price pressure on suppliers as their fruits 
are perishable, thus their other selling options are 
limited as well as their short term planning oppor-
tunities, given the agricultural nature of the product. 
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Neexistují tvrdá data, kolik se vyhodí jídla. Přede-
vším není jasné, jaký objem vyhodí prostředníci 
mezi výrobci a kunzumenty – řetězce. Jaké jsou pří-
mé a nepřímé dopady neférových praktik řetězců na 
plýtvání a jaké jsou důvody?

Supermarkety/ StAndArdY

Existují vládní standardy, které povolují nebo do-
poručují, jaké zboží může být uvedeno na trh. Tyto 
standardy jsou však velice liberální. To co nejvíce 
ovlivňuje živobytí a sociální podmínky výrobců a má 
největší negativní dopad na životní prostředí jsou 
řetězce a jejich vyžadované standardy. Tyto stan-
dardy znamenají například to, že produkt nesmí mít 
velikostní odchylku více než několik milimetrů. Tato 
praktika se týká především ovoce a zeleniny. A to jak 
té domácí, tak ze zemí EU či mimo EU – zemí globál-
ního Jihu. Produkty, které přesahují svým rozměrem, 
zabarvením či tvarem požadované kritéria jsou sice 
výjimečně odebírané, ovšem řetězce nekompromis-
ně požadují sníženou cenu. O výpěstky, které jsou 
menší, než požadovaný standard většinou vůbec 
nejeví zájem a pěstitel je automaticky nechává ležet 
na poli k zaorání. 

Často nelze tyto nechtěné potraviny prodat lokálně. 
A to ze dvou hlavních důvodů. Některé potraviny, 
jako například kakao, zelené fazolky a další, jsou pěs-
tované západními firmami v zemích, kde se tradičně 

nekonzumují. Nebo mají plantáže exkuzivní smlou-
vy s odběratelem a nesmí prodávat jinému subjektu. 
Takto končí na skládkách stovky tun 

Pěstitel za výpěstky, které se nedostanou na trh ne-
dostane zaplaceno, jeho investice vyjde vniveč. Pro-
blém není pouze samotné vyhozené jídlo, ale veške-
ré zdroje, které byli do výroby investovány. Ať už jsou 
to semínka nebo sazenice, voda, hnojiva, vyčerpáva-
ná půda, lidská síla, to všechno přijde vniveč. Zásoby 
pitné vody klesají, degradace půdy. Vyhazování jídla 
na skládkách má značný podíl i na zvyšování oxydu 
uhličitého, či jinými slovy – tlení vyhozeného jídla 
přispívá ke globálnímu oteplování. 

Co je zarážející, je jak těžké je získat od řetězců sou-
bour estetických kritérií. Kromě několika základních 
standardů jsou „normy“ značně pohyblivé a jsou 
uplatňovány v závislosti na vůli řetězců. 

Stále častěji se mluví o potřebě navyšovat výrobu 
potravin, kvůli narůstajícímu počtu obyvatel planety 
Země. Odhaduje se, že z dnešních 7 miliard obyvatel 
bude do roku 2050 na 9 miliard obyvatel. Podle OSN 
však už dnes produkujeme potraviny pro zhruba 14 
miliard lidí. Dobrá polovina se však tratí. Problém 
tedy není v malé produkci, ale v redistribuci. Miliarda 
bojují s hladem, zatímco dvě miliardy bojují s obezi-
tou. Takový je obrázek dnešního světa. 

eStetiCKá KritériA řetězCů A PLýtvání POtrAvinAMi

Potravinami je plýtváno na všech úrovních a vyhazují je všichni. Počínaje zemědělci, zpracovateli, distribu-
tory a nakonec samotnými konzumenty. 
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Podle jedné z  nejdůležitějších studií mapující glo-
bální plýtvání jídlem, provedené FAO (Food and Ag-
riculture Organization) při OSN, je celosvětově ztra-
cena nebo zničena asi třetina z poživatelných částí 
potravin produkovaných pro lidskou spotřebu. To je 
1,3 miliardy tun potravin každý rok.�

Odhady globálního plýtvání jídlem jsou 30 – 50%. 
Tyto odhady jsou založeny na něčem, co je obvyk-
le označováno jako „založeno na slabých důkazech“ 
a „neadekvátní a zastaralé“, „je málo pochybností 
o tom, že toto množství je značné.“2

FAO odhaduje, že každoroční produkce potravin, 
které jsou vyhozeny vygeneruje „3,3 miliard tun 
skleníkových plynů“, je využito „1,4 miliard hektarů 
půdy – 28% světové zemědělské plochy“. Navíc, „glo-
bální spotřeba vody pro zemědělskou výrobu, kte-
rá je zmařena, dosáhla v roce 2007 250km3, což lze 
přirovnat k  38 násobku spotřeby vody domácností 
USA.�

10% veškerých emisí skleníkových plynů je způso-
beno produkcí, transportem, skladováním a přípra-
vou potravin, které nejsou nikdy zkonzumovány.3

V Britských domácnostech je vyhozeno zhruba 22% 
veškerých potravin.4

1  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the Global Food Scandal

2  The Government Office for Science 2011, Foresight: The Future of Food and Farming

3  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the Global Food Scandal

4  WRAP 2012, Household Food and Drink Waste in the United Kingdom

4600 Kilokalorií potravin je sklizeno každý den pro 
každého člověka na planetě. Reálně je zkonzumo-
váno pouze jen 2000 z  nich – více než polovina je 
ztracena po cestě ke spotřebitelům.5 

Ovoce a zelenina

Odhadovaných 20 – 40% ovoce a zeleniny Británie je 
odmítnuto ještě před tím, než dorazí do obchodů – 
většinou protože se neshodují s přehnaně striktními 
kosmetickými standardy řetězců.6

Mořské plody

2,3 miliony tun ryb je vyhozeno v  Severním Atlan-
tickém oceánu and Severním ledovém oceánu kaž-
dý rok. 40 – 60% všech ryb chycených v  Evropě je 
vyhozeno – buďto protože nesplňují požadovanou 
velikost, je chycen jiný druh, nebo kvůli špatným do-
držování kvót EU. 7

Maso a mléčné výrobky 

Minimálně 20 krát více oxidu uhličitého může být 
zredukováno, pokud bychom krmili prasata potravi-

5  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the Global Food Scandal

6  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the Global Food Scandal

7  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the Global Food Scandal

FAKtA PLýtvání POtrAvinAMi v zeMěděLStví

Celá TŘETINA veškerých potravin na světě je vyhozena nebo znehodnocena  - toto množství by nasytilo 3 
miliardy lidí s 130% vyžadovaných nutričních hodnot.1
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nami, které jinak vyhodíme, jenž jinak posíláme na 
skládky. Podle Evropských zákonů je však zkrmování 
prasat zbytky jídla nezákonné. Na druhé straně v Ja-
ponsku, Jižní Koreji a Taiwanu je povinné částí zbyt-
ků jídla zkrmovat.8

8,3 milionu hektarů půdy je zapotřebí k  produkci 
jen masa a mléčných výrobků které jsou vyhozeny 
v domácnostech, obchodech a restauracích Británie 
a USA. To je sedmi násobek Amazonského deštného 
lesa, který je zničen v Brazílii za rok, z větší části kvůli 
produkci soji a pícnin pro krmení dobytku.9

Obilí

Chleba a další obilné produkty, které jsou vyhozené 
v  Britských domácnostech, by stačily pro zlepšení 
situace 30 milionů hladových lidí a pomohlo by to 
k řešení jejich podvýživy.10

voda

Závlahová voda používaná globálně k pěstování po-
travin, které jsou vyplítvané, by postačila k domácím 
potřebám (při 200 litrů vody na osobu) pro 9 miliard 
lidí – číslo které je očekávané do roku 2050.11

8  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the Global Food Scandal

9  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the  Global Food Scandal

10  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the Global Food Scandal

11  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the Global Food Scandal 

Hlad

Celá miliarda hladových světa by mohla být nasyce-
na a vytažena ze stavu podvýživy, stačila by k tomu 
čtvrtina jídla vyhozeného v USA, Británii a EU.12

Globální Jih

Existují výzkumy na plýtvání potravinami v ze-
mích jako je Keňa, Guatemala, Kosta Rica a další, při-
čemž původcem plýtvání jsou opět západní řetězce. 
Britská organizace Feedback navrhla definici a) plýt-
vání potravinami a b) potravinové ztráty. Food was-
te je: „Food, intended for human consumtion, that is 
discarded or left to spoil as a result of actions and 
decisions taken by stakeholders across the supply 
chain and which relate to the way in which the mar-
ket is structured.“ Tedy jinými slovy – jednotlivý akté-
ři (producenti, distributoři, konzumenti) se rozhodli 
vyhodit potraviny, které jsou zcela použitelné, proto-
že nemají požadovaný tvar nebo zabarvení, nikoliv 
protože by byli poškozené hnilobou, orbou či jinak. 
Potravinová ztráta je termín označující potraviny, 
které jsou poničeny například havárií dopravního 
prostředku, který je převáží, nebo vlivem přírodních 
katastrof. Termín plýtvání potravin ale jasně mluví 
o tom, že plýtvání je vědomá událost, jde o důsledky 
rozhodnutí. Je zde tedy možnost měnit rozhodnutí 
a tím omezit plýtvání. 

Podle výzkumu organizace Feedback, až 50% po-
travin vypěstovaných v  Keni pro evropský trh je 
vyhozeno. Je tomu především kvůli tomu, že vypěs-
tované potraviny (konkrétně francouzské fazolky) 
jsou různě pokroucené, nebo se nevejdou do kra-

12  Tristram Stuart 2009, Waste: Uncovering the Global Food Scandal



29

FAKTA PLÝTVÁNÍ POTrAVINAMI V ZEMěDěLsTVÍ9

bičky prodávané v řetězcích. Častá praxe je také tzv. 
„toping and tailing“, tedy uřezavání špiček a konců 
fazolek., které jsou následné baleny. Kvůli této praxi 
je z původních 50% dalších 30 – 40% fazolek vyho-
zeno. Problém těchto „ostříhaných“ fazolek je v tom, 
že mnohem rychleji podléhají zkáze a i při správném 
skladování je jejich životnost menší  a vyhodí je jak 
v supermarketech, tak zákazník, kterému vydrží krat-
ší dobu v lednici. 

Pokud jde o příklad pozitivní praxe – již zmiňované 
Britské organizace Feedback se podařilo přesvědčit 
společnost Tesco, která je velkým odběratelem po-
travin ze zemí globálního Jihu, aby fazolky stříhali 
pouze na jednom konci. Ačkoliv se takový krok může 
jevit jako banální ve skutečnosti má velký dopad. 
Výrobce ušetří 70 tisíc eur ročně a zredukuje odpad 
o třetinu. 

Farmáři a místí obyvatelé nepovažují produkty které 
pěstují za potravinu, často se diví, co západní spotře-
bitelé konzumují. 

V neposlední řadě je to praxe zrušení objednávky na 
poslední chvíli. I když potravina splňuje všechna po-
žadovaná kritéria

(ten samý produkt, v té samé kvalitě který byl odmít-
nut, tak druhý den řetězec přijme) 

Podle zjištění organizace Feedback, estetická krité-
ria se mění v  průběhu roku směrem k  zpřísňování 
a na druhou stranu řetězce často ruší objednávky na 
poslední chvíli. V některých zemích EU je nelegální 
zrušit objednávku na poslední chvíli. Proto je často 
řetězci využívána možnost vrátit i celou dodávku 
pod záminkou porušení estetických specifikací. 

Samotný výrobce zná pouze rámcové specifikace, 
které může řetězec měnit a doplňovat podle vlast-
ního uvážení. Přitom tato praxe se týká i potravin, 
které byli v minulosti přijaty. 
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Tato praxe vede k přebytkům, které výrobce nemá 
kde prodat, a tak je nejčastěji zaorá zpět do půdy. 
Na výrobce jsou ze strany řetězců uplatňovány 
velmi přísné požadavky a výrobce se podpisem 
smlouvy zavazuje k  plně. Pro řetězce ale neplatí 
ty samá pravidla, která uplatňují na své dodavate-
le, právě naopak. I důsledky svých vlastních špat-
ných rozhodnutí přenášejí na dodavatele. Jedním 
z nich je právě špatné plánování objemu ze strany 
řetězců. Ve výzkumu organizace Feedback někteří 
respondenti uvedli, že zrušení objednávky na po-
slední chvíli se děje 2 – 3 krát měsíčně. To vede až 
k 100% ztrátám výrobce. Je také důležité zmínit, že 
výrobci potravin, kteří čelím ztrátám kvůli zrušení 
objednávkám na poslední chvíli, jsou nuceni brát 
si půjčky, aby přežili a měli na provoz. To následně 
vede ke spirále dluhů a nezřídka i sebevraždám. 
Podle státní francouzské organizace pro dohled 
nad veřejným zdravím () jsou to právě farmáři, kteří 
jsou o 30% náchylnější k  sebevraždám než zbytek 
francouzské populace a každý druhý den spáchá 
sebevraždu jeden zemědělec. V Británii je to každý 
týden, co se napjatou a bezvýchodnou situaci roz-
hodne jeden zemědělec vyřešit ukončením svého 
života. Tolik k západním – vyspělým zemím. I přes 
tuto alarmující situaci se výrobci téměř vůbec ne-
brání proti neférovým praktikám řetězců. Důvo-
dem může být například absence orgánů činných 
v  anonymních vyšetřování neférových praktik ře-
tězců a také strach ze ztráty kontraktu a tedy pod-
nikání. Tato situace může vypadat jako paradox, 
a zřejmě každý soudný člověk by doporučil výrob-

cům ukončit spolupráci a dále se netrápit. Situace 
však není tak jednoduchá, a výrobci často nemají 
jinou možnost než zatnout zuby a pokračovat ve 
„spolupráci“ s řetězci. Například v ČR je 85% veške-
rých potravin prodáno skrze řetězce. Pro čechy je 
tedy jednoznačně řetězec hlavním místem nákupu. 
Pokud tedy výrobce nedodává do řetězce, tak jako 
by nebyl.

dvojí standardy -  v řetězcích není správ-
ná teplota a zacházení. 

Řetězce dnes mohou předávat potraviny, které jsou 
před koncem záruční doby, nebo i vybrané potravi-
ny po konci záruční doby například potravinovým 
bankám. Tato možnost, která byla ještě do nedávna 
ztížena nutností zaplatit 15% daň z daru, je nyní vy-
užívána. I přes důležitost tohoto kroku by však ne-
měla být odvedena pozornost od samotného plýt-
vání a strategií řetězců, které plýtvání přímo i ne-
přímo vytvářejí. A to především tam, kde naše oko 
tak často nedohlédne, jako jsou země globálního 
Jihu. Řetězce se nezřídka pyšní tím, že spolupracují 
s potravinovými bankami a vykazují tím také svoji 
CSR, nebo – li společenskou odpovědnost. Je dů-
ležité, aby stejný postoj uplatňovali také ve vztahu 
k  samotným výrobcům. Místní pěstitelé jsou však 
zaplaceni pouze za to, co jde na export. Spolupráce 
s řetězci tak pro ně představuje velice nevyvážený 
vztah, musí operovat s velkými finančními ztrátami. 

eStetiCKá KritériA

Nejsou dostatečné predikce ze strany řetězců. Výrobci musí být připraveni na jakoukoliv eventualitu a ra-
ději vypěstují víc, než aby dostali pokutu. 
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Tato situace je podobná i v tzv. rozvinutých západ-
ních zemích. 

Nejde pouze o problém výrobců a konzumentů, 
jedná se o otázku potravinové suverenity. 

Podle nevládí analytické porhanizace EKOPORT, 
která zkoumala dopad pěstovaní jablek v České re-
publice a Itálii na životní prostředí. Výsledky mluví 
jasně – Italská - dovozová jablka až trojnásobně víc 
zanechávají ekologickou stopu. 

Maso- pro získání 1kg hovézího masa je zapotřebí 
10kg pícnin

„Cibule můžou mít odchylku v průměru jen dva centi-
metry. Nesmí být ani moc velké, ani moc 
malé. Ty s velkým průměrem se ještě zpracovat dají 
v nějakých druhotně zpracovatelských 
podnicích. Ale ty malé nikdo nechce. Cibule s průmě-
rem 3,5 cm a méně se běžně vyhazují.“
–Zemědělec

„Český zákazník není připraven.“  –Tesco
„Zákazníkům by musel stát vysvětlit, že jablko s teč-
kou není závadné.“
–Kaufland
„To je hezké, co děláte, tahle charita, ale my se musí-
me rozhodovat podle ekonomických ukazatelů.“
–Globus
Pouze v  EU se každý rok vyhodí až 100 mil. Tun 
potravin. Podle komise Evropského parlamentu 
to znamená, že například v zemědělství se vyhodí 
34% potravin. 

Co lze dělat:

Příklady z německa – mošty, atd. (valentin thurn) 
Iniciativa však musí vycházet spíše z druhé strany. 
Pro výrobce jsou to administrativní, logistické, per-
sonální a ekonomické náklady, ktrré si většina ne-
může dovolit. 

Předseda zelinářské unie p. Zeman uvádí, že když 
nasadí 25 tis. Květáků, tak počítají s  tím, že sklidí 
pouze cca 16 tisíc. Jinými slovy, zhruba 40% plodin 
na konkrétním poli v  ČR je zaoráno zpět do půdy 
bez žádného benefitu pro výrobce, protože nespl-
ňují standardy řetězců, pro které jsou pěstovány. 
Jde o různé přirozené disproporce.

Přírodě lze těžko poručit co má dělat. Můžeme se 
pokoušet ji různě šálit, obelhávat a kroutit geny, 
ovšem tyto naše počiny mají tendenci se proti nám 
obracet. Protože v  řetězcích mají mrkve vždy stej-
nou délku a jsou rovné jak stanové kolíky, tak si my-
slíme, že všechny mrkve jsou takové. Naším zrakům 
je skryta pole, připomínajícící krvavá bojiště posetá 
padlými – tu kedlubny, tam cibulky. Padli, aby jiní 
mohli žít -  v regálech supermarketů. Oplýváme fa-
lešným sebevědomým a utkvélou představou, že 
můžeme ovládat přírodu. Akceptování všeho co 
nám nabízí je důležitý krok v dějinách našeho lid-
stva. 

 „My nejsme schopni vypěstovat na poli něco, co 
je úplně stejné. Nevyrábíme hřebíky, nevyrábíme 
konzervy. Roste to na poli, je to příroda.“

–Zemědělec
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Řetězce nejsou hlavním viníkem, jak se může zdát, 
jsme jím především my – spotřebitelé, či přesněji: 
konzumenti. Každý den tři krát volíme, a to tím co 
a kde nakupujeme. Kolektivní síla zákazníka je ob-
rovská.

Řetězce již nyní v  různých zemích evropy nabízejí 
pokřivenou zeleninu.

Ve francii je již nelegální vyhazovat jídlo. 

Spotřebitelé by měli být střízlivější v nákupních od-
hadech, 
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výzkum prokázal, že:

      Sami výrobci jsou často nuceni vytvářet alterna-
tivní způsoby zpracování jejich výrobků. Buďto 
je dále využijí, nebo i vyhodí. Velice ale záleží 
na segmentu. Co jsou hlavní důvody, proč mají 
přebytky v první řadě?  

      Stává se, že nákupčí domluví výrobu určitého 
množství, reálně však obchodní řetězec odebe-
re pouze část. Výrobci tak zbyde určité množství 
potravin, se kterými si musí dále poradit. Vždy 
to ale pro výrobce znamená ztrátu. 

      Řetězec ze dne na den, často i bez ohlášení 
předem vylistuje (tedy vyhodí) celé portfolio do-
davatele. Ten má samozřejmě připravený tovar, 
který musí rychle prodat. Nejvíce postiženi jsou 
zpracovatelé masa, mléčných výrobků, ovoce 
a zeleniny. 

      plýtvání kvůli nedostatečným nebo žádným 
predikcím nákupčího. Výrobce tak udělá/ 
vypěstuje víc než by musel (pro jistotu). Ale po-
tom to nemá kde prodat, nebo musí se slevou 
(práce navíc, atd)

      Časté jsou i tzv. vratky zboží, které se uskutečňují 
na skladě při zavážce. Dějí se často kvůli 
smyšlenému, nebo extrémně zveličenému pro-
blému, výrobce dobře ví, že vrácením a pokutou 
získá od výrobce víc, než kdyby tovar prodal.

      Každá další manipulace znamená ztrátu pro 
výrobce

      vydírání kamionem – pokud nepřistoupí na 
cenu, tak mu produkt zůstane

      zrušení celé objednávky na poslední chvíli

      výrobce který potravinu nevyhodí ji ale musí 
třeba zamrazit (č 13-14), čímž ztrácí na hodnotě 
a má na tom menší marži. Nebo ji prodá ve sle-
vě. Plus provoz mrazáků

Mezi strategie řešení nastalé hádanky, 
kam s vráceným či přebytečným zbožím, 
patří tyto aktivity: 

potraviny se buď zamrazí, aby déle vydrželi, zelenina 
se dále prodá například do polévkových směsí (zele-
nina se usuší). Maso lze zmrazit, ale řetězec, ačkoliv 
je původcem důvodu zmražení, požaduje velké sle-
vy na toto zamražené zboží.
Ovoce lze prodat na zpracování např. kaše pro děti, 
nebo na mošty. Nejčastější praxe je však asi buďto 
prodej na zkrmení zvěři, nebo do bioplynek, nebo 
se v případě zeleniny zaorají zpět do pole, ovoce se 
nechává ležet na zemi pod stromy. Ve všech těchto 
příkladech však alternativní zpracování znamená 
velkou finanční ztrátu pro výrobce a navíc adminis-
trativní a personální zátěž. 

      Pokud jde o vyhazování potravin, tak většina dot-
azovaných výrobců uvedla, že mají nasmlouva-
nou firmu, která potraviny ekologicky likviduje. 

PLýtvání POtrAvinAMi, výzKuM eKuMeniCKé AKAdeMie
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Jeden z řetězců však přiznal, že:
„Ovoce které přezraje, dáváme do kontejneru 
a vyvážíme do odpadu. Něco posíláme do bioelek-
trárny. Zhruba 2 % zboží, které nakoupíme, končí v od-
padu.“

Z výčtu těchto aktivit je patrné, že jsou pro výrob-
ce značně nevýhodné. Nesou sebou totiž náklady 
navíc, se kterými se často nepočítalo. Jde například 
o práci pracovníků výrobce navíc nebo elektřinu 
v případě zamrazování. 

Kritizováno je ze strany výrobců často i naskladně-
ní produktů ze strany obchodních řetězců. Výzkum 
Ekumenické akademie prokázal dvojí standardy. Od 
svých dodavatelů řetězce vyžadují nejmodernější 
zpracovací a skladovací vybavení. Auta, která dove-
zou potraviny na centrálu řetězce musí mít chladící 
systém a první, co je po otevření dveří auta kontro-
lováno, je teplota uvnitř. Stává se, že pokud teplota 
neodpovídá, je celý náklad vrácen. Výrobci jsou však 
již poměrně vycvičeni a zajišťují požadavky řetězců. 
Jakmile však potraviny opustí auto dodavatele, je 
s  ním zacházeno zcela proti uplatňovaným poža-
davkům řetězců. To často, i vzhledem k požadavkům 
zákazníků, neodpovídá kvalitnímu naskladnění, při 
kterém dochází ke hnití či k jinému znehodnocování 
produktů. Na prodejnách bývá vysoká teplota a po-
traviny rostlinného původu se rychle kazí. Pokud za-
městnanec objeví v síťce ovoce jedno zkažené, tak 
vyhodí celou síťku, řetězec se neobtěžuje s přebalo-
váním.

„Právě proto, že je to nasypané na hromadách, že toho 
spoustu odepíšou a neprodají, kvůli špatné péči na 
prodejnách, je tam v bednách, kde je 10 % shnilého 
zboží a nikdo ho z toho nevyndá, tak ti lidé si z té bedny 

nic nekoupí. Nebo kdyby tu bednu vzali, vysypali a dali 
tam čerstvou, tak pořád rotují, pořád prodávají. Ale 
takhle jsou schopni zarazit prodej něčeho na tři dny, 
protože si toho nikdo nevšimne. Takže ten výsledek, 
jak říkám teoretická marže a pak výsledná marže těch 
řetězců, je obrovský. A oni tu teoretickou potřebují tak 
vysokou podle mě proto, že ten prodej neumí. Myslím 
si, že tam by měli všichni začít. Na té prodejně a u těch 
lidí, co se na té prodejně starají. A jak to tam vypadá, 
jak to dělají, nedělají. Ale řada z nich ty zisky hledá ně-
kde jinde. Ale ony jsou tam u nich dole, na těch regá-
lech.“      Dodavatel do řetězce

„T: Stalo se vám někdy, že by si objednali nějaký ob-
jem, ale odebrali skutečně jen část ?
R: Přesně tak. Ale to je největší průšvih, že to plánu-
jete, je to chlazené zboží, pokud to neprodáte, každé 
to chlazené zboží je čerstvé, takže se zajišťuje aspoň 
s předstihem 14 dnů, aby měli jistotu. My jim tady 
garantujeme, že jim to dáme a oni si to pak neode-
berou. Sorry.

T: Jak často se toto stává?
R: Dnes a denně. Jen jde o to, v které položce. Třeba 
XY je na ty akce dobrý. To co si naplánuje odebere. 
To jsou snad jediní, kteří když to naplánují, nějak 2 
měsíce dopředu, tak to odeberou přesně jak to je. 
GG to plus mínus ještě upravil a odebral, ale co třeba 
DD... A nedej bože, že toho chtějí víc a my to nedo-
dáváme. „Hele měli jste to garantované, tak snad po-
čítáme, že 20% počítáte že nám nějak navíc dáte, ne? 
A nedáte víc? Tak pokuta.“ Takže tohle se taky stává. 
Ve finále s tím AA to bylo taky na denním pořádku. 
To jsme nevěděli co, pak jsme s nimi řešili, že jsme si 
to zajistili. Nejhorší bylo, když skutečně tam ... z toho 
prodeje byla. Když skutečně jsme někomu dalšímu 
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řekli, že jim to nedáme, protože to máme už proda-
né. No a teď nám to tady zůstalo, nasekali jsme to do 
mrazu a pak nám slíbili, že to odeberou mražené. Ve 
finále ani mražené neodebrali.
 
T: Vy musíte často řešit co s tím. To nemá dlouhou 
životnost, že?
R: Nemá, to je chlazené zboží, to je jednodenní záso-
ba. Takže my co uděláme v pondělí, tak maximálně 
ještě v úterý z toho něco vyrobíme. Když se to nepo-
vede, tak ve středu to zamrazíme. Protože celková ta 
doba trvanlivosti je v ochranném balení mezi 5 až 8 
dnů. Takže se to musí okamžitě zpracovat a poslat 
do trhu.
 
T: Jak velký objem vyhazujete?
R: Nevyhazujeme nic, my to dáváme do mrazu. Tady 
je to na takové hraně, tenhle obchod, takhle výroba, 
že si nemůžeme dovolit vyhodit vůbec nic. Dá se to 
do mrazu. Ale tam je druhý problém. Když je něco 
mraženého, automaticky o 30% levnější, takže se 
ztrátou neskutečnou. Skladování stojí neskutečné 
peníze 

T: Ale nakonec to mražené prodáte.
R: Jo, ale třeba za 50% ceny. To je fakt neskutečná 
ztráta. Ale pořád je to lepší než to vyhodit. A zase to 
dáme na ty sítě, zavoláme... „Jo, pokud máme prodat 
něco mraženého, tak musíme dát akci 1+1 zdarma, 
tak si rozmyslete, chcete tuto cenu, nebo ne?“ Já řek-
nu: „Ne, nechci, nejsem blázen.“ Utečou dva měsíce, 
záruka se krátí, celkově je to rok. Už najednou to má 
jen 3 měsíce garance. Já jim zavolám: „Já vám to za 
tu cenu dám.“ „Sorry, měl sis to rozmyslet dřív. Slevte 
ještě korunu, když teď takhle voláte.“ Běžný stav. Tak 
v ten moment už člověk sleví i tu další korunu, řekne 
si to jsem ale vůl, mohl jsem mít aspoň peníze o dva 

měsíce dřív na účtu a o korunu za kilo víc a nemusel 
jsem tady mít zapnutých tolik mrazáků. Ale největ-
ší problém, co je úplně nejhorší a čím to celé rozbijí 
a rozházejí jsou ty nesmyslné akce. Protože ty vytr-
žené z jakékoli kontinuity, s tím, že ten člověk nikdy 
nesní víc, nikdy si nekoupí víc než sní. Ani když je to 
v akci, tak si nekoupí potravinu proto, aby ji hodil do 
koše.

T: Stalo se vám někdy, že byste nějaký produkt do-
dávali s nulovou marží? Nebo že byste to dokonce 
museli dotovat?
R: Ano, to se stane. Potom máte dvě možnosti. Buďto 
si řeknete že aspoň něco, a nebo to zariskovat. Když 
už je to hodně hluboko, tak se stane to, že se to za-
orá. To se stává. Ale když je to aspoň za nulu, a nebo 
něco málo pod nulu, tak to ještě sklidíte, protože 
jinak teda nemáte nic. Vy jste to musel zasít, nebo 
zasadit sadbu, pracoval jste na tom, hnojil jste to, za-
vlažoval, atd. najednou přijde sklizeň a do této chvíle 
se vám nevrátí ani koruna. V době sklizně se vám pa-
pírově začínají první koruny vracet, splácí se to třeba 
potom až za 60 dní, to je různé. A teď máte na vy-
branou. Prostě buď to tam do řetězce dát, a někdo, 
obzvlášť takoví ti kteří jsou na tom vyloženě hodně 
ekonomicky závislí, tak ti to potom dají třeba i za tu 
nulu. Jsou tací, pro které to je buď a nebo. Od jara 
do toho dali spoustu peněz a teď neutrží vůbec nic. 
A to je to co se nám nelíbí. Nestává se to sice každý 
týden, ale dost na to, aby to výrobce poškozovalo. 
My potom máme díky tomu velký problém.

respons od družstva pod COOPem: Tohle nemáme 
(sledování plýtvání potravinami), jen víme, že to je 
silné téma. U nás asi největší plýtvání je v oblasti 
pečiva. Z toho celkového objemu víme, že ty vratky 
jsou asi 8-10 milionů korun ročně, co skončí tak, že 
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se stáhne zpátky do pekáren a pak se to dává třeba 
ke zkrmení. A bavíme se třeba i s neziskovými orga-
nizacemi, že víme, že máme prostě velký objem. Že 
když se dneska večer neprodá rohlík, tak zítra je kon-
zumovatelný, protože ho stejně všichni jíme druhý 
den k snídani. Takže kdybychom dokázali druhý den 
ráno to, co už neprodáme a nechceme prodávat za 
plnou hodnotu, nějaké cílové skupině sociálně sla-
bých nebo tak, nějak dodat za padesátník kus, tak to 
je pořád lepší, než když to skončí na zkrmení u pra-
sat. Ale ta logistika atd. jsou tak složité, že jsme to za-
tím nevymysleli. Dělali jsme jen pár pokusů. Ale je to 
silné téma. nemyslíme si, že silné téma jsou nějaké ty 
potravinové banky. Obchodník neřeší to, že to zadar-
mo někam odveze. Ale za nějakých výhodných pod-
mínek speciální distribuce... S Červeným křížem se 
o tom bavíme. Oni mají z Německa nějaké modely. 
Jsme v tom hodně na začátku a nevíme zatím jak do 
toho. Víme že každý den ráno bychom dokázali na-
krmit stovky a desítky lidí skoro zadarmo a věříme, 
že takoví lidé jsou. A to nemusí být o bezdomovcích, 
ale o lidech, kteří jsou ve složité situaci. Dalo by se 
jim pomoct a jsou to potraviny v plné hodnotě, že by 
se člověk nemusel cítit jako druhořadý. Jenom tomu 
prostě jít naproti. Ale zatím jsme to nedokázali úplně 
zorganizovat.





ISBN 978-80-904452-6-0




