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Cena kávy na světovém trhu 
klesla na nejnižší cenu za posled-
ních 10 let: na 20 Kč za libru 
(0,45  kg) zelené kávy. Většina 
pěstitelů kávy přitom musí pro-
dávat alespoň za  30  Kč za libru 
zelené kávy, aby pokryli náklady 
na pěstování.

Kávy se přitom prodává čím dál tím více. Ekono-
mická teorie nás učí, že když stoupá poptávka 
a  roste cena produktu, vytváří to tlak na vyšší 
nabídku a  lepší možnosti pro výrobce pro-
duktu. Pěstitelé kávy, kterých je ve světě asi 
21 milionů, by nyní měli mít ideální podmínky 
pro vyjednávání lepší ceny, investice a  rozvoj 
svých farem. Tak proč ti, kdo pro nás kávu pěs-
tují, opouštějí svá pole a odcházejí do přeplně-
ných měst nebo dokonce do jiných zemí hledat 
za kávu nějakou náhradu?

Na vině je složitá kombinace několika fak-
torů zahrnujících počasí, politická rozhod-
nutí a  regulace kurzů měn v  zemích, které 
kávu vyváží, rostoucí objemy spekulativních 

obchodů velkých investorů na kávových bur-
zách, nevyvážený přístup k  informacím mezi 
drobnými zemědělci a  velkými korporacemi, 
které kávu vykupují, a ekonomická moc těchto 
velkých nadnárodních aktérů kávového trhu.

Proto je tu systém Fairtrade, aby nabídl pozi-
tivní alternativu spotřebitelům, kterým toto 
vše není jedno. Díky pevně určené mini-
mální výkupní ceně, která je jedním z  pilířů 
systému Fairtrade, je nyní cena v  systému 
Fairtrade pro kávové farmáře v  průměru 
o 40 % vyšší než běžná cena na trhu. Kromě 
garance minimální výkupní ceny usiluje Fair-
trade již od  počátku existence o  uzavírání 
transparentních a dlouhodobých smluv mezi 
zemědělci a obchodníky, poskytuje příplatek 
na rozvoj, jehož část musí farmy investovat 
do zlepšení kvality kávy, a  prostřednictvím 
školení a  tréninků buduje odborné kapacity 
drobných farmářů.

O  tom, kolik farmářů a  kolik obchodníků se 
do  systému Fairtrade zapojí, ale stále roz-
hodují hlavně spotřebitelé. Čím větší bude 
poptávka po fairtradové kávě (kakau, baná-
nech, třtinovém cukru…), tím více pěstitelů 

Káva. Kafe. Kafíčko. Pro někoho 
životabudič, pro jiného pří-
jemný rituál, pro dalšího zase 
nezbytná tečka za dobrým jíd-
lem. Každý den se jí na celém 
světě vypije dvě a čtvrt miliardy 
šálků, pro většinu z nás je nedíl-
nou součástí každého našeho 
dne. Přesto je možná spousta 
věcí, které o kávě nevíte.

Pravlastí kávy je Etiopie

Konkrétně oblast Kaffa (ne, podobnost se 
slovem káva/kafe není náhodná). V  Etiopii 
se dodnes vyskytují divoce rostoucí kávov-
níky. Pověst tvrdí, že kávu „objevili“ etiopští 

pastýři, kteří si všimli, že jejich kozy po požití 
kávových zrn nezvykle živě skotačily. Povzbu-
divé účinky kofeinu se tedy zjevně neomezují 
jen na nás, lidi.

Nejvíce se jí vypije ve Finsku
Každý Fin (včetně finských nemluvňat) vypije 
ročně kávu z  12 kilogramů kávových zrn. 
Na  severu je káva zřejmě obecně hodně 
v kurzu, protože se značným odstupem (nece-
lých 10 kg) následují za Finy Norové a za nimi 
Islanďané (9 kg) a Dánové (8,7 kg). Ptáte-li se, co 
my, musíme vás zklamat. Neprobojovali jsme se 
ani do první pětadvacítky. Není divu, s necelými 
dvěma kilogramy kávy na hlavu ročně…

Káva je ovoce
Málokdo si to uvědomuje, ale když se o kávo-
vých plodech mluví jako o  třešních, není 
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Každý šálek se počítá 2019 / 2020
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Díky za každou
fairtradovou kávu

A tohle jste věděli?
to  jen tak pro nic za nic. Kávovník je ovocný 
strom a  v  některých zemích jeho plody suší 
a  připravuje se z  nich odvar, kterému se říká 
cascara nebo také trochu nepřesně kávový 
čaj. Je osvěžující, bohatý na vitamíny a antioxi-
danty… ale co si budeme povídat, šálku sil-
ného espressa nebo lahodného french pressu 
se asi vyrovná stěží.

Nejdražší káva je „cibetková“
Je celosvětově známá pod svým indonéským 
názvem „kopi luwak“ (kopi = káva, luwak = 
cibetka) a jedná se o kávu, která se získává velmi 
netradičním způsobem: z  trusu drobné šel-
mičky, která je tak mlsná, že si údajně vybírá jen 
ty nejlepší a nejzralejší kávové třešně. K fermen-
taci kávového zrna tak dochází v trávicím traktu 
cibetky, čímž prý káva získává nezaměnitelnou 
chuť a aroma. No, proti gustu…

ze zemí globálního Jihu bude moci benefitů 
systému Fairtrade využívat. Ti, kdo si vybe-
rou produkt označený známkou FAIRTRADE, 
požadují od  svých obchodníků záruku, že 
jejich cappuccino, latte nebo espresso zajis-
tilo farmářům důstojné živobytí a  jsou tím 
ochotni přispět k  vytváření kvalitativně lep-
šího systému světového obchodu. Těmto 
spotřebitelům patří i můj dík.

Do pražírny se káva dostává ve velkých juto-
vých pytlích, ve kterých bývá 69 kg zelené 
kávy, kterou ve fairtradových pěstitelských 
družstvech usušili na 12 % vlhkosti.

Zelená kávová zrna se pak nasypou do pra-
žičky. Během pražení získávají charakte-
ristickou vůni a chuť. Každá káva se praží 
jinak, podle svých kvalit a způsobu přípravy, 
pro který je určena.

Celý proces trvá asi 20 minut. Teplota při pra-
žení dosahuje lehce přes 200 °C, káva ztrácí 
vlhkost, nabývá na objemu a hnědne. Pražič 
celý proces pečlivě sleduje a ovlivňuje nasta-
vováním času a teploty.

Po úspěšném pražení je velmi důležité rychlé 
zchlazení kávy. Díky tomu se ukončí chemické 
reakce a nedojde ke spálení zrnek. Káva se 
z pražícího bubnu vysype do chladícího podnosu, 
kde se promíchává a rychle ztrácí teplotu.

Upražená káva je pak ručně navážena a zaba-
lena do sáčků (ve Fair & Bio pražírně je 
možné dodání i ve vratných obalech).

Balíčky čerstvě upražené kávy se pak nasklá-
dají do krabic a jsou připraveny na cestu 
k zákazníkům. Abyste si připravenou kávu 
skutečně vychutnali, po otevření ji co nej-
rychleji spotřebujte, oxidací totiž přichází 
o svou typickou vůni a chuť.
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Víte, jak zelená kávová zrna získají svou výraz-
nou barvu, ale především chuť a vůni, pro kterou 
má káva miliardu oddaných příznivců na celém 
světě? Nahlédněte s námi do zákulisí sociálního 
podniku Fair & Bio pražírna a sledujte proces 
pražení a balení krok za krokem.

je družstevní sociální podnik. V  Kostelci nad 
Labem zaměstnává znevýhodněné lidi a praží 
fairtradovou bio kávu, a to jak pro kavárny, tak 
pro firemní a domácí spotřebu. „Podporujeme 
spravedlivé nastavení obchodu a  důstojnou 
práci, proto máme certifikaci Fairtrade. Záleží 
nám na naší planetě, proto je drtivá většina 
našich káv pěstována ekologicky,“ říká Mar-
kéta Vinkelhoferová, předsedkyně předsta-
venstva Fair & Bio, a  dodává: „Naše káva je www.fair-bio.cz

Pražírna kávy Fair & Bio
ručně balená osobami se zdravotním 
znevýhodněním, které práce naplňuje. 
A  nám tak dělá radost nejen kvalitní 
férová káva, ale i samotné prostředí pra-
žírny, kde s  námi od samotného vzniku 
v  roce 2013 spolupracují lidé s  mentál-
ním a fyzickým handicapem.“



Chce to příběh, do kterého se kupující 

dokáže zamilovat

Kávové noviny 2019 / 2020 Kávové noviny 2019 / 2020

V březnu proběhl na pražském Výstavišti další 
ročník Festivalu Evolution, který se věnuje 
zdravému životnímu stylu a  udržitelnosti. 
Myšlenku fair trade jsme na něm prezentovali 
nejen vlastním stánkem, na kterém jsme dali 
prostor malým i  velkým firmám, aby tu před-
stavily svou fairtradovou nabídku, ale hlavně 
diskusním panelem nazvaným trochu provoka-
tivně „Čeká nás doba cikorková?“. Chtěli jsme 
upozornit na to, že pokud se nezlepší pod-
mínky pěstitelů kávy a lidstvo nezačne účinně 
bojovat se změnou klimatu, brzy nebude mít 
kávu kdo pěstovat a  kávovníky nebudou mít 
kde růst. „Do roku 2050 přijdeme vlivem kli-
matických změn o  polovinu ploch, které jsou 
vhodné k pěstování kávy,“ upozornil například 
Dario Soto Abril, generální ředitel Fairtrade 
International. Naše pozvání k  diskusi přijali 

také propagátor fair trade a  vlastník řetězce 
kaváren mamacoffee Daniel Kolský, šéf nákupu 
kávy společnosti Tchibo Andreas Christmann 
a propagátor kávy a barista Jaroslav Slámečka. 
Diskuzi moderoval další milovník a  znalec 
kávy, herec Lukáš Hejlík. A právě poslední dva 
jmenované jsme požádali o rozhovor na téma 
káva a udržitelnost. Souhlasili, a protože jsou to 
muži činu, vzali věc do svých rukou – a rozho-
vor vedli jeden s druhým.

Lukáš Hejlík: Jardo, v kolik jsi měl dneska první 
kafe?

Jaroslav Slámečka: Tak to vím naprosto přesně, 
v 8:30 (ok, tak v 8:45, protože jsem dorazil pozdě, 
jako obvykle) jsme si s  kolegou dali sraz v  nové 
kavárně pražírny Coffee Source, kde představo-

vali první kávovar svého druhu v Praze, a to jsme 
si nemohli jako správní kávoví geekové nechat 
ujít. Co tvoje první dnešní, Lukáši?

LH: Děláš si srandu? Já tam byl dneska v 9:15, 
takže jsme se jako minuli? Mně se to teda dost 
líbilo, vidět pracovat ty mašiny byl zážitek. Kafe 
spojuje, nejen nás dva. Zpátky ale k  panelu 
o  kávě a  trejdování, kterého jsme byli účastni. 
Co sis z toho odnesl za poznatek?

JS: Máš pravdu, téma je důležité. Pro mě to mělo 
až osobní rovinu, uvědomil jsem si, jak dlouhá 
a těžká cesta to je. Jak jsem například skoro před 
deseti lety četl jeden z prvních rozhovorů, ve kte-
rých ses věnoval kvalitě jídla a udržitelnosti, jak 
dlouho tu vlastně působí Daniel Kolský s mama-
coffee, a přitom se řeší tak složité procesy, že to 

vypadá, jako bychom byli na úplném začátku. 
Přitom třeba Fairtrade dělá v  šíření myšlenek 
udržitelnosti hodně a  snaží se oslovit co nejvíc 
obchodníků i zákazníků ke změně.

LH: A stejně jsme tak trochu odešli s pocitem, že 
nejhorší je, že to lidi nezajímá, ne? Nebo aspoň 
většinu ne… Když tak sleduju trendy, které 
umí uchvátit lidi, když tak sleduju, jak “insta-
gramová veřejnost” apeluje na “neplastování”, 
nebyla by třeba tohle cesta? Jasně, Fairtrade 
pomáhá přímo na místě, kdy je káva v  rukou 
farmáře a  jeho rodiny, kdy se prodává. Ale co 
prostě víc zkusit apelovat z té zákaznické strany 
a vyvolávat v lidech víc přesvědčení pro to, aby 
chtěli kávu, která má férový původ? Kdyby se 
zrovna na Instagramu našli takoví misionáři, 
kteří by u nás apelovali na to, že káva je ovoce, 
které muselo vyrůst a které musel farmář sklidit, 
a že je v rámci udržitelnosti, ale i samotné kva-
lity v našem zájmu chtít pít tohle kafe, nebude 
to fungovat spíš? Může mít, sakra, myšlenka fair 
trade influencery? V čem ty vidíš cestu?

JS: Já jsem v  tom zasazený dost jako obchod-
ník, dost to můžu a  snažím se ovlivnit tím, od 
koho nakupujeme a  koho nákupem podporu-
jeme, a je pravda, že to, co prodává, je sexy pří-
běh. Každý z nás rozhoduje, za co utratí peníze, 
a  dejme tomu, že se mi nějak daří “doporučit”, 
na co se má zaměřit můj okruh. Rozhodně se 
ale nedokážu ani přiblížit k  dopadu, jaký má 
osobnost tvého formátu. Když mluvíš o  “fair 
trade nebo environmentálním influencerovi”, 
vidím dva velké faktory, které to ovlivňují. Jeden 
je ten storytelling. To, že obal nebo příběh pro-
dává. Velmi těžko společnostem pomůže jen 
certifikace nebo tvrdá data, čemu nákupem 
pomáháš. Chce to příběh, do kterého se kupu-
jící dokáže zamilovat, hezký vizuál. Druhý fak-
tor je, že lidem nechutná nákup skrze “hanbu.” 
Hodně lidí, co začalo ve veřejném prostoru 
vyzývat ke změnám v  myšlení a  nákupech, ať 
už jídla nebo například oblečení, se potýká 
s  úbytkem followerů, právě z  toho důvodu, že 

se lidé nechtějí cítit tlačeni negativní informací 
o tom, jak to dělají špatně. Cestu vidím v nějaké 
“pozitivní zprávě.” Ale jak jsem řekl, myslím, že 
tuhle otázku dokážeš zodpovědět ze zkušenosti 
lépe ty. Jak to vnímáš? Vnímáš udržitelnost jako 
trend, nebo zápasíš s tím, jak to dostat mezi lidi?

LH: Hele, schválně to zkusím. Máš pravdu, že 
být ultra a  radikál a  říkat mase lidí, jste masa, 
asi nezabere. Zkusit sdílet nadšení a doufat, že 
se další nadšenec z  masy odloupne, je asi to, 
co by mohlo fungovat. Koneckonců, co by se 
dalo propagovat líp, než káva, která je součástí 
našeho každého dne. Udržitelnost, ano, tohle 
slovo klepe na dveře stále častěji. No, buďme 
rádi, a  přesně jak říkáš ty, nestrašme jen, ale 
inspirujme, vzbuzujme nadšení. Myslím, že my 
dva jsme přesně ty tipy, kterým se to daří.
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„S podporou Fairtrade se nám podařilo uvést na trh vlastní značku kávy 
Café de Mujeres,“ říká Herminda Serrano de Balaguera.

Letos v červnu byly meteostanice instalovány také v tomto fairtradovém 
družstvu ve Vietnamu. 

Ve fairtradovém družstvu MASS v Kerale nám ukázali, jakým způsobem se 
zpracovávají ručně sbírané kávové třešně. Součástí procesu je i sušení 
promytých kávových zrn na slunci.

„Pěstuji kávu od svých sedmnácti let,“ říká Ani, matka čtyř dětí a členka 
družstva Kopepi Ketiara. „Doufám, že v budoucnu se nám bude dařit lépe 
a všechny moje děti budou moci studovat. Pokud se některé z nich rozhodne 
také pěstovat kávu, bude díky vzdělání lepším farmářem, než jsem já.“

Síť fairtradových družstev z  Asie a  Pacifiku 
(NAPP) spustila projekt „Climate School“, jehož 
cílem je pomoci pěstitelům kávy, aby se lépe 
adaptovali na klimatickou změnu. Inspirací jim 
byl obdobný projekt, který od roku 2018 fun-
guje v Keni. Cílem programu je seznámit pěs-
titele kávy v Indii, Indonésii, Laosu a Vietnamu 
s příklady toho, jak čelit proměňujícím se pří-
rodním podmínkám souvisejícím se změnou 
klimatu. Pěstitele kávy ohrožuje především 
růst průměrných teplot, který s  sebou nese 
také vyšší výskyt plísní a škůdců.

V první fázi projektu byly ve dvanácti pěstitel-
ských družstvech napříč všemi čtyřmi asijskými 
zeměmi umístěny meteostanice, které sle-
dují a sbírají klimatická data. Díky tomu bude 
možné vyhodnotit, na jaké problémy se mají 
tamější pěstitelé připravit a  jak  – tedy napří-
klad které zavlažovací metody by měli využí-
vat, jaká používat hnojiva a  další zemědělské 
přípravky. Lidé z NAPP přitom mohou klíčové 
ukazatele z  meteostanic sledovat v  reálném 
čase prostřednictvím mobilní aplikace.

V  lednu jsme zorganizovali cestu skupiny 
novinářek a novinářů do Indie. Jejím smyslem 
bylo umožnit zástupcům českých médií, aby 
se na vlastní oči přesvědčili, jak systém Fair-
trade funguje v praxi a  jaké benefity pěstite-
lům v zemích globálního Jihu přináší. Ve státě 
Gudžarát jsme navštívili družstvo Surendrana-
gar, které sdružuje převážně pěstitele bavlny. 

Na jihu Indie, ve státě Kerala, jsme se setkali 
se členy dvou družstev, která se zaměřují 
zejména na pěstování koření a  kávy. Všude 
nás zajímalo, jak se tamějším lidem žije a  co 
předchází tomu, než se bavlna, koření, káva, 
ale třeba i  kokosové ořechy dostanou až 
k nám. Především jsme se ale seznámili s pro-
jekty, které fairtradová družstva financují díky 

Herminda Serrano de Balaguera je pěstitelka 
kávy z  města Santa Marta v  kolumbijské 
oblasti Magdalena, která leží mezi Karibským 
mořem a  pohořím Sierra Nevada de Santa 
Marta. Ve svých pětasedmdesáti letech je 
stále aktivní členkou fairtradového družstva 
Cooperativa de Caficultores y Agricultores 
de la Sierra Nevada de Santa Marta (zkráceně 
Cooagronevada).

Pěstování kávy se Herminda věnuje odjak-
živa. „Vyrůstala jsem v  rodině, pro kterou 
byla káva hlavním zdrojem obživy. Vždycky 

jsem snila o tom, že jednou budu mít vlastní 
farmu,“ říká Herminda. Tenhle sen se jí splnil 
o  téměř padesát let později. „Díky Fairtrade 
dnes můžu kávu nejen pěstovat, ale také ji 
dodávat na kolumbijský i mezinárodní trh.“

Herminda je vdova a se svými dětmi obhos-
podařuje rodinnou farmu „Las Ajuntas“, k níž 
patří také skoro tři hektary kávovníků. Pro 
své kolegy (a především kolegyně) z družstva 
Cooagronevada je Herminda něco jako žijící 
legenda. Je předsedkyní Ženského výboru, 
který v  rámci družstva vznikl v  červnu roku 

Asijští pěstitelé kávy
se učí čelit klimatické změně

Vzali jsme české novináře za indickými pěstiteli 

bavlny, koření a kávy

Čistě ženská záležitost

Kde je káva doma: Indonésie
Káva se pěstuje ve zhruba pade-
sáti zemích celého světa, od 
Latinské Ameriky přes Afriku po 
Asii. V  tomto vydání Kávových 
novin vám blíže představíme 
zemi, kterou si – na rozdíl třeba 
od Brazílie či Kolumbie  – lidé 
s kávou tolik nespojují: Indonésii.

Indonésie patří (spolu s  Brazílií, Vietnamem, 
Kolumbií a  Etiopií) mezi pět zemí s  nejvyšší 
produkcí kávy. Na indonéských ostrovech  – 
především na Jávě a na Sumatře – se pěstuje 
jak robusta, tak arabika. Kromě toho je Indoné-
sie domovem několika kávových specialit, jako 
je cibetková káva (považovaná za nejdražší 
kávu na světě) nebo kávy z oblasti Aceh a Man-
dailing (Sumatra) či Toraja (ostrov Sulawesi).

fairtradovému příplatku, jenž je kromě zaru-
čené výkupní ceny jedním z hlavních ekono-
mických benefitů systému Fairtrade. Pokud 
jde o kávu, na vlastní oči jsme viděli nejen to, 
jak se ručně sklízí, ale také jak se kávové třešně 
zpracovávají. Naši indičtí hostitelé pro nás při-
pravili i degustaci kávy, takzvaný „cupping“.

2016 a dnes má 23 členek: žen, které vlastní 
půdu a pěstují na ní kávovníky. „S podporou 
Fairtrade a  latinskoamerické sítě fairtrado-
vých družstev CLAC se nám podařilo uvést 
na  trh vlastní značku kávy, jejíž specialitou 
je to, že pochází výlučně od pěstitelek. Káva 
proto nese označení „Café de Mujeres“, káva 
(od) žen,“ vysvětluje Herminda. Po mnoha 
letech vytrvalé, usilovné práce se jí tak poda-
řilo splnit si sen a prodávat fairtradovou kávu 
vypěstovanou pouze ženami.

Další fází projektu je založení ukázkových 
políček, na kterých budou v  praxi demonst-
rovány takové metody nakládání s  půdou, 
pěstování kávovníků a  boje s  chorobami 
a  škůdci, které pomohou místním pěstite-
lům udržet jejich kávovníky v  dobré kon-
dici navzdory zhoršujícím se klimatickým 
podmínkám. Výsledky projektu chtějí jeho 
autoři sdílet s dalšími fairtradovými družstvy 
prostřednictvím speciálního portálu věnova-
ného adaptaci na změnu klimatu.
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Přestože indonéské kávy jsou ve světě velmi 
oblíbené a  kvalita zdejší produkce je obvykle 
poměrně vysoká, pěstitelé kávy se tu potýkají 
se stejnými problémy jako v  jiných částech 
světa: v  oblastech, kde žijí, je velmi nedosta-
tečná (nebo žádná) infrastruktura, k pěstování 
a zpracování kávy mají nedostatečné techno-
logické zázemí, potíže jim působí silně kolísající 
cena kávy na světových trzích i důsledky klima-
tických změn. Fairtrade spolupracuje s komu-
nitami pěstitelů kávy už řadu let a k dnešnímu 
dni je v  Indonésii certifikováno 25 fairtrado-
vých družstev. Díky workshopům zaměřeným 
na  rozvoj technických dovedností, zvyšování 
kvality kávy a adaptaci na klimatickou změnu, 
díky investicím do technologií zpracování kávy 
a zlepšení přístupu na trh s kávou pomohl sys-
tém Fairtrade zdejším pěstitelům obtížné pod-
mínky pěstování (a  života) v  odlehlých oblas-
tech alespoň trochu zlepšit.

Rostoucí zájem o  fairtradovou kávu z  Indoné-
sie – a rostoucí poptávku po ní – dokládá i certi-
fikace dalšího fairtradového družstva na ostrově 
Jáva v druhé polovině loňského roku. Družstvo 
KSU Surya Abadi z  provincie Kayumas se tak 
stalo vůbec prvním javánským fairtradovým 
družstvem. Certifikaci předcházela dlouhodobá 
spolupráce se sítí asijských a  pacifických fair-
tradových družstev NAPP, která pomohla KSU 
Surya Abadi připravit se na audit, jehož úspěšné 
absolvování je podmínkou certifikace.

Družstvo KSU Surya Abadi má v současnosti 
150 členů, kteří v  této lesnaté východní 
oblasti ostrova Jáva pěstují arabiku. Od zapo-
jení do systému Fairtrade si slibují mimo jiné 
to, že fairtradový příplatek, který družstva 
dostávají nad rámec výkupní ceny za svou 
kávu, využijí k vybudování přístupových cest 
ke svým pozemkům a  k  nákupu nástrojů 
potřebných k pěstování kávovníků.


