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Dios es el fundamento de la vida

El hombre quiere interponer su política ante la naturaleza

Nace una esperanza, el CACAO que exige paciencia y tolerancia

Donde exige hacer pobre en ramas y compensar en frutos

Es el grano de oro morado y esperanzas de los productores 

del Alto Beni

Exige preparación, organización, humildad 

y El Ceibo nunca morirá
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Úvod

 „Bolívie?!“, ptali se vyděšeně lidé, kterým jsme sdělili cíl naší cesty. „A co 

tam  chcete  dělat?!“  „Chceme  vidět,  jak  se  pěstuje  kakao“.  „V  Bolívii  pěstují 

kakao?!“, zněla následující  otázka v lepším případě, v tom horším pak: „Oni tam 

pěstují i něco jiného než koku?!“

Cíl naší cesty se stejně jako téma práce utvářely postupně. Nejdříve přišlo 

rozhodnutí spojit plánované půlroční putování po Jižní Americe s něčím užitečným. 

Již  v té  době  bylo  jasné,  že  téma  mé  diplomové  práce  zní  Fair  Trade,  tedy 

alternativní obchod zaměřující se na znevýhodněné producenty z rozvojových zemí. 

Toto téma však bylo potřeba upřesnit. Vzhledem k tomu, že většinu textů, týkajících 

se  problematiky  konkrétních   producentských  skupin,  lze  označit  za  povrchní, 

zajímalo mě, zdali to na „druhém konci“ opravdu funguje. Po schůzce s Dr. Jiřím 

Silným z Ekumenické akademie, která stála u zrodu tohoto alternativního obchodu v 

 České republice, bylo jasno! Při procházení jednotlivých produktů, které se u nás 

v rámci Fair Trade prodávají, jsme narazili na kakao z Bolívie.

Původní plán, věnovat všem našim aktivitám v bolivijské džungli měsíc, se 

brzy ukázal jako unáhlený, a nakonec jsme zde strávili měsíce tři. Vzhledem k tomu, 

že  jsme přijeli  „neohlášeni“,  bylo  naším prvním úkolem přesvědčit  představitele 

družstva o důležitosti  našeho počínání a výsledném přínosu pro El Ceibo, což se 

povedlo a stali jsme se na tři měsíce součástí družstva. 

Sběr informací pro diplomovou práci zahrnoval přímou účast v jednotlivých 

pracovních procesech (práce v experimentálním centru, sklizeň, fermentace, sušení, 

skladování, přeprava, zpracování), během nichž jsem postupně získával informace a 

podněty k hledání dalších souvislostí. Své znalosti jsem si doplňoval rozhovory se 

zástupci jednotlivých zpracovatelských úseků a pěstiteli (audio nahrávky). Dalším 

neméně  významným  zdrojem  byla  knihovna  El  Ceiba,  která  je  zaměřena  na 

problematiku kakaa v oblasti Alto Beni. 

K mým poznatkům přispělo také začlenění se do vesnického života a pobyt 

v pěstitelských rodinách, který mi pomohl nahlédnout do běžného života místních 

farmářů. 
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Rozhodnutí  psát  práci  na  konkrétní  téma,  tedy  kakao  v Bolívii,  bylo 

zajímavé  ze  dvou  hledisek.  Za  prvé  Bolívie  patří  mezi  ekonomicky  nejméně 

rozvinuté země Latinské Ameriky, což mě nutilo pokládat si otázku, do jaké míry se 

dodržují  standardy  eticky  založeného  obchodu  a  pakliže  ano,  jakým  způsobem 

vnímají Fair Trade místní lidé. 

Druhým  lákadlem  bylo  samotné  kakao.  I  přes  obrovskou  oblibu 

čokoládových produktů je  v našich krajích tato  plodina  prakticky neznámá a jen 

málokdo  si  za  tabulkou  čokolády  dokáže  představit  kakaové  boby.  Jedním 

příkladem za  všechny jsou děti  uvyklé  reklamě,  které  za  původem své oblíbené 

laskominy vidí spíše než kakao nezdravě fialovou kravičku. 

Cílem této práce  však není  boj  proti  přihlouplým reklamním spotům,  ale 

snaha  ukázat  na  konkrétním  příkladu  bolivijského  družstva  El  Ceibo  možnosti 

fungování  sociálního  modelu,  který  se  zdá  být  úspěšný  v ekonomické  oblasti  a 

šetrný k přírodě a lidem, kteří v ní žijí.

Struktura diplomové práce

V úvodní  části  práce  se  autor  vzhledem  k pochopení  širšího  kontextu 

zaměřuje  na  historický  přehled  využití  kakaa.  Mezi  významné  zdroje  informací 

v této oblasti patří knihy  Čokoláda - historie sladkého tajemství (Pragma, 2000) a 

Čokoláda, pokrm bohů (Start,  1999),  které  se obě věnují  historické problematice 

kakaa  nejprve  v amerických  a  posléze  v celosvětových  souvislostech  od 

prvopočátků kultivace do konce 19. století.

Následná  část  je  věnována  kakau  z botanického  a  pěstitelského  hlediska. 

Zdroje k tomuto tématu jsou v českém prostředí velmi omezené a autor zde čerpal 

zejména z prací  Užitkové rostliny tropů a subtropů  (Academia, 1989)  a  Rostliny  

proti únavě a stresu (Brázda, 1992). 

Ve třetí části práce je na základě stručných statistických údajů Mezinárodní 

kakaové  organizace  (ICCO  –  International  cocoa  organization)  charakterizován 

světový trh s kakaem.

Čtvrtá část představuje ekonomický a sociální model obchodního partnerství 

Fair  Trade.  Vzhledem k absenci  odborných zdrojů literatury  na toto  téma  čerpal 

autor převážně z diplomových prací a internetových zdrojů Fair Trade organizací.

Závěrečná  a  stěžejní  část  diplomové  práce  je  věnována  bolivijskému 

družstvu El Ceibo. To je od dob svého vzniku před třiceti lety svázáno s myšlenkou 
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spravedlivého obchodu, i když v rámci obchodního partnerství Fair Trade funguje 

teprve od poloviny 90. let. Omezené množství literatury,  která je dostupná pouze 

v samotném družstvu El Ceibo, se zaměřuje pouze na konkrétní výzkum a postupy 

spojené  s pěstováním kakaa.  Tyto  práce,  především pak informační  a  vzdělávací 

materiály,  týkající  se  produkce  kakaa,  byly  zdrojem  při  zpracovávání  témat 

ekologického  pěstitelství  a  kultivaci  kakaa  v oblasti  Alto  Beni.  Při  zpracovávání 

tématu  organizační  struktury a  interních  vztahů členů družstva byly  významným 

zdrojem  informací  vnitřní  stanovy  El  Ceiba  -  Estatuto  Organico,  Reglamento  

Interno de „El Ceibo“ Ltda. Kapitoly týkající se historie,  ekonomických vztahů a 

provázanosti  El  Ceiba  s obchodem Fair  Trade  chybí,  a  proto  byl  autor  odkázán 

převážně na osobní zkušenosti, pozorování,  rozhovory se členy El Ceiba a interní 

statistické údaje.  

Součástí práce jsou fotografie pořízené autorem a krátký film, který vznikl 

během pobytu v kooperativě El Ceibo a dokumentuje předmětnou tématiku. 
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1. část: Historický úvod

1.1 Kakao jako původní rostlina amerického kontinentu

1.1.1 Vymezení oblasti původu planého kakaovníku

Kakaovník  (Theobroma cacao)  je  původní  tropickou plodinou Amerického 

kontinentu. Názory na původní oblast výskytu planého kakaovníku nejsou jednotné 

a  patří  do  oblasti  dohadů  ze  strany  odborníků  i  jednotlivých  autorů.  Mezi 

nejznámější  badatele,  kteří  usilovali  o  určení  místa  původu  kakaovníku,  patřil 

německý  přírodovědec  Alexander  von  Humboldt,  který  za  pravlast  označil 

jihoamerický tropický prales v povodí řek Orinoko a Rio Negro1. S tímto názorem 

(původ kakaovníku v oblastech  západní  části jihoamerické  Amazonské  pánve)  se 

shoduje většina autorů, i když jsou uváděny různé lokality původu2.  

Pokud  budeme  souhlasit  s Humboldtem  a  jeho  následovníky,  zůstává 

nezodpovězená otázka, jakým způsobem se kakaovník rozšířil do Střední Ameriky, 

kde byl přes více než 3000 let kultivován.  

Teorii  o  středoamerickém  původu  zastávají  španělský  botanik  José 

Cuatrecasas  Arumí  a  mexický  botanik  Arturo  Gómez-Pompa,  kteří  vyjadřují 

přesvědčení o výskytu planého kakaovníku v Lacandonském pralese na jihovýchodě 

Mexika v blízkosti toku řeky Usumacinta3. 

1.1.2 Vědecký název Theobroma cacao

Vědecký název  Theobroma cacao pochází od švédského přírodovědce Carla 

von  Linné4.  První  slovo  Theobroma značí  rod,  ke  kterému  kakaovník  patří,  je 

1 HLAVA, B.; VALÍČEK, P. Rostliny proti únavě a stresu. Praha: Brázda, 1992, s.  9.
ŽÁČEK, Z. Nad šálkem plným vůně. Praha: Merkur, 1977, s. 189.
ARCIMOVIČOVÁ, J.; VALÍČEK, P. Čokoláda, pokrm bohů. Benešov: Start, 1999, s. 9.
2 Například Cheesman (na základě výsledků z expedic Pounda) lokalizuje původní oblast kakaovníku 
mezi řeky Napo, Caquetá a Putumayo, poblíž východních hranic Kolumbie a Ekvádoru. 
CHEESMAN, E. E. Notes on the Nomencalture Classification and Possible Relationships of Cacao 
Populations. Trinidad: Tropical Agriculture, 1964. 
POUND, F. J. Cacao and Which broom desease of South America. Trinidad: Port of Spain, 1938. 
3 COE, M. D.; COE, S. D. Čokoláda – historie sladkého tajemství. Praha: Pragma, 2000, s. 28.
4 Jeho příjmení bývá také psáno v latinské formě Linnaeus. V díle Soustava přírody (Systema 
naturae, 1735), popsal všechny tehdy známé organismy krátkou latinskou charakteristikou a označil 
je dvojslovnými názvy, tj. rodovým a druhovým jménem (tzv. binomická nomenklatura), z nichž 
většina platí dodnes. Wikipedie. Carl Linné. [online]. [cit. 20.5. 2008]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Linn%C3%A9
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vytvořeno ze složení řeckého theos=bůh, brome=oves5, což je volně překládáno jako 

„potrava  bohů“,  „boží  pokrm“6.  Je  pravděpodobné,  že  při  hledání  názvu  čerpal 

Linné z historie předkolumbovských kultur, pro které mělo kakao velký náboženský 

význam. V pořadí druhé slovo z názvu, cacao (původně vyslovované jako kakawa), 

přiřadili  lingvisté7 do pra-mixe-zoqueanské jazykové rodiny z období kolem roku 

1000 př.n.l., kde označovalo domestikovanou formu Theobroma cacao. 

1.2 Kakao v předklasickém a klasickém období 
Mezoameriky

1.2.1 Olmékové

K výše  uvedené  jazykové  skupině  patřili  dle  tvrzení  jazykovědců  i 

Olmékové8,  kteří  jsou  považováni  za  první  pěstitele  kakaa.  Jejich  kultura  se 

rozvíjela mezi lety 1200 - 400 př.n.l. v pobřežních nížinách Mexického zálivu (jižní 

část státu Veracruz a sousedící  Tabasco). Z tohoto  období se nezachovaly žádné 

písemné dokumenty, pouze části hieroglyfického písma na nejstarších památkách9, 

které nebyly dosud dešifrovány. O vztahu této civilizace ke kakau se nedochovalo 

mnoho informací, je však známo, že udržovala rozsáhlé obchodní kontakty a mezi 

směnné komodity patřilo i kakao (dále peří, bavlna, kaučuk). 

1.2.2 Mayové a Izapská kultura

Vznik Mayské civilizace je datován kolem roku 1800 př.n.l., kdy se na Atlantickém 

pobřeží Guatemaly a Belize začínají vytvářet zemědělské komunity. Svého vrcholu 

dosáhla kultura v klasickém období 3. až 8. st.n.l. 

Přibližně ve stejném období se na tichomořské pobřežní rovině státu Chiapas 

rozvíjí izapská kultura, která podle mínění většiny archeologů představuje pozdní 

5 Osobní sdělení: Hana Bortlová, 1. 6. 2008. Též překládáno jako: Potrava bohů. 
6 HLAVA; VALÍČEK, 1992, op. cit, s.  9.
COE, 2000, op. cit, s. 28.
7 Vzhledem k tropickému podnebí, které je nejnevhodnější pro zachování archeologických památek, 
zůstávají badatelé závislí pouze na historické lingvistice.
8 COE, 2000, op. cit, s. 40.
9 Veškeré informace o Olmécké kultuře jsou z vykopávek. Mezi ty nejznámější patří obří kamenné 
hlavy, jejichž znázornění vyvolává dodnes badatelské diskuze (není jasné, jedná-li se o hlavy 
olméckých vládců, či uctívaných bohů). 
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vývoj  Olmécké  kultury10.  Mezi  Izapou  a  mayským  regionem  existovaly  těsné 

vztahy,  mezi  které  patřil  bezpochyby  i  obchod  s kakaem.  Izapané,  stejně  jako 

Olmékové,  příslušeli  do  mixe-zoqueanské  jazykové  skupiny  a  slovo  „kakao“ 

převzali údajně Mayové právě od nich11.  

Mayové byli  zejména zemědělci,  kteří  se díky bohatství,  které jim dávala 

úrodná půda v podobě plodin,  mohli  věnovat studiu a v duchovní oblasti  dosáhli 

nejvyšších  výsledků  v předkolumbovské  Americe.  Mezi  pěstované  komodity  na 

nejúrodnějším území Guatemalské pobřežní části patřilo i kakao, které je častým 

motivem na dochovaných nálezech z hrobů mayské elity, nástěnných maleb, staveb, 

soch a objevuje se i v Drážďanském a Madridském kodexu z poklasického období 

před příchodem Španělů. 

Pro  Maye  hrálo  kakao důležitou  roli  z hlediska  obchodované komodity  a 

mělo  také  náboženský  význam.  Plody  kakaovníku  byly  při  obřadech  obětovány 

bohům, přičemž kakaová skořápka byla přirovnávána k lidskému srdci. Dále byly 

kakaové  boby  chápány  jako  symbol  plodnosti  a  čokoláda12 považována  za 

afrodiziakum13. 

Po  roce  800 n.l.  začínají  jednotlivá  mayská  centra  ztrácet  na  významu a 

dochází k úpadku, který je nazýván pádem klasických Mayů14. Předpokládá se, že 

tyto změny mohly být zapříčiněny prudkým demografickým nárůstem, narušením 

obchodních vazeb nebo ekologickou katastrofou.  

1.3 Kakao v poklasickém období Mezoameriky

1.3.1 Mayové a Toltékové

K zániku však nedošlo ve všech regionech a těžiště rozkvětu se přesunulo do oblasti 

Puucké  pahorkatiny  na  severozápadě  Yucatánského  poloostrova,  která  byla 

domovem mayských obchodníků zvaných Putůnové15.  Tito  překupníci  měli  silné 

obchodní  vazby  na  střední  Mexiko,  kam  spolu  s tropickými  produkty  a  pery 

exotických  ptáků  dopravovali  i  žádané  kakaové  boby.  Od  svých  obchodních 
10 KATZ, F. Staré americké civilizace. Praha: Odeon, 1989, s. 72-73.
11 COE, 2000, op. cit, s. 41.
12 V předkoloniální době existovala řada čokoládových produktů v podobě kaše, kakaa v prášku a 
pevné čokolády, do kterých se přidávaly různé přísady pro ochucení. 
13 ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 13.
14 COE, 2000, op. cit, s. 55.
15 Přednáška doc. Křížové v kurzu Nativní kultury. Akademický rok 2006/2007, FFUK.
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partnerů přejali Putůnové kulturní prvky, které se v průběhu 10. století objevují na 

celém Yucatánu. 

Historické stopy podložené archeologickým svědectvím dokládají, že od 8. 

století  se  v severní  části  Mezoameriky  začali  prosazovat  dobyvatelé  zvaní 

Toltékové16,  kteří  v průběhu  čtyř  století  ovládli  díky  podrobení  a  sjednocení 

soupeřících etnik větší část Střední Ameriky.

 Díky  obnovení  provozu  na  obchodních  stezkách,  které  dříve  sloužily 

klasickým  Mayům,  docházelo  k velké  obchodní  výměně  mezi  středoamerickým 

altiplanem a nížinnou oblastí.  Mezi hlavní komodity,  které přitahovaly pozornost 

obyvatel mexického severu, patřily kakao, peří a bavlna17. Nejdůležitějšími regiony 

Mezoameriky  té  doby  z hlediska  pěstování  kakaa  byly  některé  oblasti  ve  státě 

Oaxaca, Campechský záliv a západní i východní pobřeží Guatemaly18. Z písemných 

záznamů  kronikářů  v období  conquisty  víme,  že  kakao  bylo  nejen  oblíbeným 

nápojem,  ale  kakaové  boby měly  také  význam univerzálního  platidla,  jímž  bylo 

možné získat  vše,  co  se  dalo koupit.  Čokoláda  byla  tedy prostředkem k získání 

prestiže i bohatství a hrála velkou roli při duchovních rituálech a oslavách19.  

1.3.2 Aztékové ve Středním Mexiku

Ve druhé polovině 13. století se v Mexickém údolí objevuje kočovný kmen, 

kterému se  později  začalo  říkat  Aztékové20.  Aztékové  byli  jako  pozdní  příchozí 

vytlačeni  do  neúrodných  oblastí  a  museli  odvádět  poplatky  svým  mocnějším 

sousedům  Tepenakům.  Roku  1325  založili  na  dobře  hájitelném  ostrově  město 

Tenochtitlán (dnešní město Mexiko). 

Aztékové  nebyli  v době  svého  příchodu  nijak  civilizovaní,  ale  měli 

schopnost zdokonalit a rozvinout vše, co vytvořili jejich předchůdci. Začátkem 15. 

století  ovládli  díky  vojenskému  výboji21 rozsáhlé  území  dnešního  Mexika  a  své 

teritorium dále rozšiřovali. 

16 KATZ, 1989, op. cit, s. 160-161.
17 Bavlna sloužila k výrobě oděvů a ochranných prvků pro válečníky. Peří se využívalo především k 
výrobě ozdob pro panovníka a elity (šlechtu). 
18 KATZ, 1989, op. cit, s. 172.
19 COE, 2000, op. cit, s. 61.
KATZ, 1989, op. cit, s. 172.
ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 16.
20 Odvozeno od slova Aztlan, údajného legendárního města, ze kterého Aztékové přišli. 
21 KŘÍŽOVÁ, M. Aztékové. Půvab a krutost indiánské civilizace. Praha: Karavela, 2005, s. 15.
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Jako  u  ostatních  středoamerických  kultur,  i  v  životě  Aztéků  hrálo  velmi 

důležitou roli náboženství.  Podle legendy se kakao dostalo na zem díky jednomu 

z bohů Quetzalcoatlovi (patron věd a umění), který ho přinesl při své cestě z ráje. 

Quetzalcoatl naučil Aztéky boby pražit, mlít a připravovat z nich výživnou pastu, 

která  se dala  rozpustit  ve vodě.  V průběhu času začali  lidé přidávat  koření  jako 

ochucovadlo a pokrm (nápoj) nazvali chocolatl22. Aztékové věřili, že pitím tohoto 

nápoje načerpají skrytou božskou moudrost23.  

Pravda  je,  že  kakao  patřilo  mezi  význačné  a  oblíbené  plodiny,  jejichž 

konzumace však byla  záležitostí  aztécké elity24. Příprava čokoládového nápoje (v 

nejstarších zdrojích všeobecně nazývaného cacahuatl) se téměř shoduje s metodou 

převládající  u  Mayů  s tím rozdílem,  že  Aztékové oproti  Mayům dávali  přednost 

nápoji teplému před studeným25. Nápoj byl připravován z upražených a nadrcených 

kakaových  bobů,  které  se  po  smíchání  s vodou  a  kukuřičnou  moukou  šlehaly26, 

přičemž  velmi  ceněná  byla  vzniknuvší  pěna.  K dochucení  čokoládového  nápoje, 

který se podával v malých, zdobených miskách vyrobených z keramiky nebo tykví 

(crescentia  cujete)27,  používali  Aztékové různé přísady,  jimž dominovaly vanilka, 

med, chili papričky a pepř28.  

Mezi  další  oblast  využití  patřilo  i  lékařství,  kde  byly  kakaové  boby 

zpracovávány do podoby hojivých mastí29. V souvislosti s náboženským významem 

bylo kakao využíváno jako  rituální nápoj, který byl po smíchání se zaschlou krví 

seškrabanou z obětních nožů podáván zajatcům, kteří  byli  předurčeni k obětování 

bohům30. 

22 V primárních zdrojích byl kakaový nápoj označovaný jako cacahuatl „kakaová voda“. Slovo 
„chocolatl“ není údajně původním slovem nahuatlu, ale španělským novotvarem. Dle mexického 
filologa Ignacia Dávila Garibaye to byli právě Španělé, kteří nové slovo vytvořili použitím mayského 
výrazu „chocol“ a záměnou mayského termínu pro „vodu“ „haa“, za aztécký „atl“. Dle vysvětlení 
autorů, které se zdá být logické, bylo pro Španěly nepřípustné užívání podstatného jména 
začínajícího na „caca“ (sračka), tím spíš pro označení tmavě hnědého nápoje. COE, 2000, op. cit, s. 
114-117.
23 ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 17.
24 Jediní prostí lidé, kteří měli možnost tento luxusní nápoj ochutnat, byli pravděpodobně vojáci, kteří 
měli takto zajištěn přísun kalorií. Čokoláda byla vyráběna ve formě dražé, která byla přidělována 
každému vojákovi ve výpravě spolu s praženou kukuřicí, kukuřicí namletou na mouku, pečenými 
tortilami, drcenými fazolemi a svazkem sušených chilli paprik. COE, 2000, op. cit, s. 97.
25 COE, 2000, op. cit, s. 87.
26 KŘÍŽOVÁ, 2005, op. cit, s. 35.
27 COE, 2000, op. cit, s. 89.
28 Ibid, s. 35-36.
29 V lékařství je využíváno i dnes, pro svou vlastnost, kdy se rozpouští při teplotě lidského těla.  
30 KŘÍŽOVÁ, 2005, op. cit, s. 36.

16



Stejně  jako  v mnoha  částech  předkolumbovské  Střední  Ameriky  sloužily 

kakaové boby Aztékům jako platidlo,  které bylo směnitelné za jakékoliv zboží31. 

Kakaové boby pro vládce a jeho dvůr, u kterého byla tradičně velká spotřeba32, byly 

zajišťovány odvodem daně  v podobě kakaových  bobů od  podrobených kmenů  a 

díky obchodníkům33. 

1.4 Střet dvou civilizací

1.4.1 Evropané poznávají kakao

Historicky prvními Evropany, kteří se zřejmě setkali s kakaem, byli účastníci 

Kolumbovy čtvrté  výpravy.  K tomuto  momentu  došlo  údajně 15.  srpna 1502 na 

ostrově Guanaja,  poblíž  Honduraského pobřeží.  Ze zprávy34 Kolumbova druhého 

syna Ferdinanda pořízené na Jamajce roku 1503 vyplývá,  že skupina vyslaná na 

břeh  ostrova  se  zde  setkala  s velkou  obchodní  kánoí,  patřící  zřejmě  mayským 

obchodníkům,  převážející  otroky  a  zboží,  mezi  nímž  byly  i  kakaové  boby. 

Ferdinand tyto boby popisuje jako mandle a i když ještě netušil, že jde o kakao, 

všímá si velkého významu, který tato komodita pro domorodce měla35. 

Stopy  Kolumbových  následníků,  španělských  dobyvatelů,  vedly 

z Karibských ostrovů přes Yucatán, kde narazily na známky vyspělé kultury,  což 

podnítilo  jejich  zájem.  Své  šance  se  v roce  1519  rozhodl  využít  syn  zchudlého 

šlechtice  z Extremadury,  Hernán  Cortés.  Od  Mayů  na  Yucatánu  se  dozvěděl  o 

bohaté  říši  na severu,  kam se v srpnu roku 1519 vydal  spolu s 500 španělskými 

vojáky a 2300 indiánskými nosiči36.  Následný příběh rozvrácení  aztécké  říše byl 

podrobně vylíčen v dopisech psaných Cortésem španělskému králi Karlu V.37 Touha 

po bohatství přivedla Španěly i ke kakaovým bobům, které byly po celé koloniální 

období používány ve formě nižší měny spolu se španělskými penězi. Již ve svém 

31 KATZ, 1989, op. cit, s. 263.
32 Moctezuma II. (1502-1520), nejvyšší mluvčí Aztéků, údajně nepil nic jiného než čokoládový 
nápoj.  KATZ, 1989, op. cit, s. 451.
ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 18.
33 Ibid, s. 19.
34 Toto dílo bylo přeloženo do italštiny a vydáno v roce 1571 v Benátkách. 
35 COE, 2000, op. cit, s. 105-107.
36 KŘÍŽOVÁ, 2005, op. cit, s. 71.
37 Ibid, s. 80.
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druhém  dopise  z října  roku  1520  píše  Cortés  o  zakládání  nových  plantáží 

kakaovníku38. 

1.4.2 Význam kakaa pro Evropany na americkém kontinentu

Ekonomický,  spirituální  a  gastronomický  význam  kakaa  pro  obyvatele 

Střední Ameriky a Mexika podnítil zájem nejen dobyvatelů, ale i dalších, kteří do 

Nového Světa  postupně připlouvali.  Již v druhé polovině 16.  století  popsal  lékař 

španělského krále Filipa II. Francesco Hernández z Toleda ve své renesanční práci o 

botanice Nova plantarum, animalium et mineralium mexicanorum historia (napsáno 

v letech  1570-1575)  čtyři  různé  druhy kakaovníku39.  Jedno z prvních  vyobrazení 

kakaovníku je pak v knize Itala Girolama Benzoniho,  Historia del Mondo Nuovo 

z roku  1575.  Autor  se  zde  také  vyjadřuje  k čokoládovému  nápoji,  který  okusil: 

„Vypadalo to (čokoláda) spíš jako šlichta pro prasata než nápoj pro lidi. Žil jsem 

v této zemi již více než rok, ale nikdy jsem neměl odvahu to ochutnat, a kdykoli jsem 

míjel  osadu,  Indiáni  mi  jej  nabízeli  k pití  a  vždy  je  ohromilo,  že  odmítám,  a  

odcházeli se smíchem. Ale pak, když se začalo nedostávat vína, abych nepil pouze  

vodu, ochutnal jsem i toto. Chutná to jakoby hořce, je to syté a osvěžující, ale nedá  

se z toho opít. Tak takhle vypadá podle Indiánů této země to nejlepší a nejdražší  

zboží“40. 

Tento text výstižně postihuje fakt, že v raném koloniálním Mexiku a Střední 

Americe  bylo  pití  čokoládového  nápoje  omezeno  pouze  na  domorodce,  protože 

většina Evropanů ji považovala za nechutnou. Jesuita José de Acosta píše o kakau 

ve své knize  Přírodní a mravní historie zemí indických (vydané v roce 1590) toto: 

„Hlavním užitkem z kakaa je mok zvaný čokoláda, který se z něj vyrábí a který je  

v této  zemi tolik  hloupě oceňován.  A hnusí  se každému,  kdo na něj  není  zvyklý,  

protože má nahoře pěnu… Je to vzácný nápoj,  který Indiáni nabízejí  vznešeným 

pánům,  kteří  je  poctí  svojí  návštěvou  nebo  jenom  projíždějí  jejich  územím.  A  

španělští muži – a ještě více španělské ženy – se stali na černé čokoládě závislí“41. 

A  aby  se  „španělští  muži   -  a  ještě  více  španělské  ženy“  stali  na  černé 

čokoládě závislí, muselo dojít k určitým změnám. Mezi ty hlavní patřilo pravidelné 

38 ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 25-26.
39 Ibid, s. 26.
40 Citováno podle: COE, 2000, op. cit, s. 108-109.
41 Ibid, s. 112.
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přislazování  cukrovou  třtinou  a  ochucování  kořením  ze  Starého  světa  (skořice, 

anýz)42.  Během  následujících  dvou  století  se  na  území  místokrálovství  Nového 

Španělska43 rozšířilo pití čokolády do všech tříd včetně duchovenstva. Potvrzením je 

dopis místokrále (Nového Španělska) z roku 1779, ve kterém se píše: „V této zemi je  

kakao základní potravinou nejen pro významné osoby, jako je to zvykem v ostatních  

zemích, ale také pro chudý lid, převážně služebné, venkovské i městské, kterým bývá 

přidělena dávka čokolády.“44

1.4.3 Rozšiřování trhu s kakaem

Spolu  s rostoucím  významem  kakaa  pro  španělské  kolonizátory  byly 

zakládány  nové  plantáže  nejen  v Mexiku,  ale  i  v příhodných  oblastech  Střední 

Ameriky. Na přelomu 16. a 17. století došlo však v této oblasti k poklesu produkce a 

nárůstu cen na kakaovém trhu45.  Tyto  změny byly způsobeny prudkým úbytkem 

domorodého obyvatelstva, využívaného jako pracovní síla46. 

V důsledku těchto  změn  a vzhledem k rostoucí  oblibě  kakaa  na evropské 

půdě  začali  Španělé  zakládat  plantáže  v  úrodných oblastech  Jižní  Ameriky47. 

V průběhu 17.  století  se  vyšlechtěný  kakaovník  šířil  převážně  v pobřežní  oblasti 

Ekvádoru, ve Venezuele a Kolumbii. Díky příhodným pěstitelským podmínkám se 

první  dvě  země  staly  v 17.  století  největšími  vývozci  a  producenty  a  svoji 

významnou pozici si udržely až do poloviny 20. století.

1.4.4 Touhy ostatních mocností

Výsostné postavení Španělska při rozdělení Amerického kontinentu začalo 

být brzy trnem v oku ostatním námořním mocnostem, které chtěly získat podíl na 

nemalém  zisku  plynoucím  z Nového  světa.  Vzhledem  k obrovské  rozloze  a 

42 Ibid, s. 112.
43 Místokrálovství v rámci španělské koloniální říše. Bylo ustanoveno rozhodnutím koruny v roce 
1535 a formálně zahrnovalo celé území Severní Ameriky. OPATRNÝ, J. Amerika v proměnách 
staletí. Praha: Libri, 1998, s. 392.
44 Ibid, s. 174.
45 ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 40-41.
COE, 2000, op. cit, s. 180.
46 Spolu  s bílými  kolonisty  se  do  Nového  světa  dostávaly  i  jejich  nemoci,  které  decimovaly 
domorodé obyvatelstvo. 
47 Nativní  obyvatelé  Amazonky a Orinoka znali  v době příchodu Evropanů pouze planě rostoucí 
kakaovník, jehož plody konzumovali jako ovoce. 
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nedostatku  obyvatelstva,  které  bylo  ochotné  hájit  nároky  španělské  mocnosti, 

docházelo  k útokům  a postupnému  obsazování  nekolonizovaných  oblastí.  Část 

Nového  kontinentu  připadla  i  Portugalsku48,  které  se  však  s tímto  výsledkem 

nehodlalo smířit, a stejně jako Holanďané, Angličané a Francouzi pronikalo na nová 

území. 

Kakaové plantáže byly zakládány i na ostrovech v karibské oblasti,  kde je 

později ve valné většině nahradila cukrová třtina. Výjimkou byl ostrov Trinidad, kde 

založili  Španělé  kakaovníkové  plantáže  již  v roce  1525.  V roce  1727,  po 

neočekávané  přírodní  katastrofě,  která  zasáhla  celý  ostrov,  byly  tyto  plantáže 

zničeny. O třicet let později bylo aragonskými kapucíny pěstování kakaovníku na 

Trinidadu obnoveno, přičemž zkřížením dvou odlišných odrůd (dovezené forastero a 

původně pěstované criollo)  vznikl nový hybrid pojmenovaný po názvu ostrova – 

Trinitario49.  Významnou  roli  hrála  také  Brazílie,  kde  byly  v povodí  Amazonky 

objeveny  rozsáhlé  porosty  planě  rostoucího  kakaovníku,  který  se  brzy  stal 

výnosným zdrojem příjmů  nejen  pro  Tovaryšstvo  Ježíšovo50,  které  zde  pro  sběr 

kakaových plodů využívalo domorodých sběračů. Jeden z jesuitů popsal v roce 1639 

bohatství z povodí Amazonky takto: „Dalším produktem je kakao, jehož je pobřeží  

tak plné, že kdyby měl být les pokácen na ubytování celé armády, našli byste sotva  

něco jiného než právě tyto rostliny, rodící plody tolik uctívané v Novém Španělsku i  

všude  jinde,  kde  znají  čokoládu,  jejíž  pěstování  je  tak  výhodné,  že  každý  strom 

vynese ročně asi osm stříbrných reálů, a dovedete si snad představit, jak málo práce 

zabere  pěstování  těchto  rostlin,  které  bez  velké  námahy  sama  příroda  naplní  

plody“51. 

48 Rozdělení na základě Smlouvy z Tordesillasu (1494) a následné papežské buly Inter caetera 
(1493), které určovaly hranici vlivu Španělska a Portugalska v Atlantickém oceánu. OPATRNÝ, 
1998, op. cit, s. 550-551.
49 ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 47.
COE, 2000, op. cit, s. 192.
DOMIN, K. Dvacet tisíc mil po souši a po moři. Kniha třetí, Země kolibříků. Praha: J. Otto, 1931, s. 
205-206.
50 Církevní řád založen v roce 1536, který dosáhl velkého vlivu během svého působení v Americe. 
V roce 1767 byl řád, vzhledem k sílícímu odporu světské moci, vypovězen španělskou korunou z 
jejích kolonií. OPATRNÝ, 1998, op. cit, s. 242.
51 Citováno podle: COE, 2000, op. cit, s. 186-187.
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1.5 Pěstitelská expanze mimo americký kontinent

1.5.1 Kakao v Africe

Africký  kontinent  byl  středem  zájmu  koloniálních  mocností  a  dalších 

evropských zemí již před objevením Ameriky a představoval pro ně významný zdroj 

otroků, nerostného bohatství a plodin, které se zde pěstovaly. Vzhledem k brzkému 

nedostatku pracovních sil na Novém kontinentě se tento zájem ještě prohloubil a 

přerostl v masový transatlantický obchod s černými otroky. Tento výnosný podnik 

fungoval na základě „obchodu po trojúhelníku“, kdy otrokářské lodi jednotlivých 

národů  přivážely  do  afrických  otrokářských  skladišť  zboží  (oblečení,  nástroje, 

zbraně),  aby je vyměnili  za lidský náklad,  který byl  v nehumánních podmínkách 

přepraven  na  koloniální  plantáže  (třtinové,  kakaové,  tabákové,  indigové, 

bavlníkové)  Nového  Světa,  a  produkty  těchto  plantáží  byly  odváženy  zpět  do 

evropských zemí, kde se prodávaly. 

Ve  snaze  rozšířit  pěstování  kakaa  a  přiblížit  ho  k evropskému  trhu  byl 

kakaovník v roce 182452 převezen (v podobě řízků) Portugalci z Brazílie na ostrov 

Sao  Tomé  v Guinejském  zálivu  při  pobřeží  západní  Afriky53.  Věční  rivalové 

Portugalců,  Španělé,  začali  v roce  1854 s pěstováním kakaa  na  dalším z ostrovů 

Guinejského zálivu, Fernando Po (dnešní Bioko)54. 

Z těchto tří ostrovů se kakaovník začal šířit dále do západní Afriky. Nejdříve 

to bylo Zlatonosné pobřeží (dnešní Ghana), kam ho v roce 1879 z ostrova Fernando 

Po údajně dovezl ghanský kovář Tetteh Quarskie, který se díky tomu stal národním 

hrdinou55. Další z afrických oblastí, kde se rostlina Nového kontinentu ujala, byla 

Nigérie, po roce 1905 Pobřeží slonoviny a ke konci 19. století se kakaovník díky 

Němcům ujal v Kamerunu56. 

52 O dva roky dříve (1822) byl údajně převezen Portugalcem José Ferreirou Gomesem na ostrůvek 
Principe v sousedství Sao Tomé, kde měl sloužit jako okrasná rostlina. ARCIMOVIČOVÁ; 
VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 50.
53 COE, 2000, op. cit, s. 193.
54 ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 50.
55 Další zdroje uvádějí, že se kakaovník do Ghany dostal díky misionářům z Mexika nebo díky 
Williamovi Brandonovi Griffithovi ze Sao Thomé. ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 
52.
56 COE, 2000, op. cit, s. 193.
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1.5.2 Kakao v Asii

Dalším z kontinentů, na který se díky vhodným předpokladům pro pěstování 

kakaovník  rozšířil,  byla  Asie.  První  pokusy  proběhly  již  v polovině  16.  století 

prostřednictvím  španělských  misionářů,  kteří  na  Celebes  dovezli  kakao 

z Venezuely.  V průběhu 17.  století  pak Španělé  zakládali  plantáže  na Filipínách, 

odkud se kakaovník  rozšířil  na Jávu a  Sumatru,  kde byl  pěstován Holanďany v 

jejich indonéských koloniích. Na konci 18. století začali Angličané pěstovat kakao 

v Indii  a  na  Srí  Lance  a  počátkem  20.  století  byly  zřízeny  kakaové  plantáže  i 

v Oceánii – na ostrovech Nové Hebridy, Nová Guinea a Samoa57.  

1.6 Představení kakaa na evropské půdě

1.6.1 První setkání

První představení kakaových bobů na evropské půdě je připisováno Hernánu 

Cortésovi,  který  jej  spolu  s čokoládovým  nápojem  vyrobeným  podle  aztéckého 

receptu uvedl roku 153058 na španělském dvoře Karla V. 

Přes počáteční nedůvěru se od druhé poloviny 16. století stává pití čokolády 

u španělského a portugalského dvora součástí bontonu. Evropané nápoj, který se pil 

zásadně teplý,  přislazovali  cukrovou třtinou a ochucovali  kořením Starého světa. 

Čokoláda však byla v této době velice vzácnou komoditou, o čemž svědčí fakt, že 

první oficiální lodní náklad kakaových bobů dorazil do Španělska až v roce 158559.  

Specifickou skupinou, která brzy našla zalíbení v čokoládovém nápoji, byli i 

duchovní.  Jednou  z citovaných  příčin  bylo,  že  čokoláda  pomáhala  církevním 

hodnostářům snášet  období  půstu,  během kterého  mohli  požívat  pouze  tekutiny. 

Vysoká výživná hodnota čokolády však v církvi rozpoutala diskusi, zdali se jedná o 

nápoj či jídlo. Na popud této duchovní „války“ o čokoládu ochutnal nápoj v roce 

1569 papež Pius V., který dospěl k závěru, že pití čokolády půst neohrožuje60. 

57 Ibid, s. 193. 
ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 55-56.
58 Na dvůr Karla V. se Cortés vypravil roku 1529. Cílem této cesty byla  obhajoba své osoby před 
množícími se stížnostmi a žalobami.  POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky. Praha: 
Svoboda, 1979, s. 74.
59 COE, 2000, op. cit, s. 129.
60 ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 70.

22



1.6.2 Kakao v Itálii

O prolomení španělsko-portugalského monopolu na výrobu a pití čokolády 

se údajně zasloužil florentský obchodník Francesco Carletti61, ale je pravděpodobné, 

že čokoláda se v Itálii šířila i jinými cestami, například díky kněžským řádům a síti 

klášterů spojujících Evropu s Latinskou Amerikou. 

1.6.3 Kakao ve Francii

Stejně jako předchozí země, přistupovali i Francouzi k čokoládě s počáteční 

nedůvěrou  pramenící  z obavy,  že  se  jedná  o  zhoubný  nápoj62.  V souvislosti 

s uvedením  čokolády  ve  Francii  existuje  více  teorií.  Nejpopulárnější  praví,  že 

čokoládu zde představila Anna Australská,  manželka Ludvíka XIII. Další  tvrzení 

předpokládá, že čokoláda se do Francie dostala jako medicína63. 

V průběhu 17. století, poté, co se Francouzi pustili do pěstování kakaa ve své 

kolonii na ostrově Martinique, začala se čokoláda šířit i mimo francouzský dvůr. 18. 

století  je pak označováno za  „kakaový boom“,  během něhož si  čokoláda  a její 

údajné afrodiziakální vlastnosti plně podmanila tehdejší Francii.  

1.6.4 Kakao v Anglii

V Anglii  se  čokoláda  objevila  kolem roku 165064 v nepatrném zpoždění  za 

další exotickou novinkou, čajem. Po roce 1655 se hlavním zdrojem čokolády stala 

bývalá  kolonie  Španělska Jamajka,  kde byly  v té  době kakaovníkové plantáže,  a 

kterou obsadilo anglické  vojsko (1655).  Díky kavárnám,  které  se v Anglii  těšily 

společenské  důležitosti,  se  pití  čokolády  spolu  s čajem  a  později  i  kávou  stalo 

nedílnou součástí každodenního života mnohých Angličanů. 

61 Carletti se při své zámořské cestě údajně setkal s kakaem a po návratu v roce 1606 přispěl k jeho 
uvedení na italské půdě. COE, 2000, op. cit, s. 136.
62 ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 72.
63 COE, 2000, op. cit, s. 149-150.
64 Prvními zástupci Anglie, kteří se s kakaovými boby setkali, byli pravděpodobně piráti operující 
v Karibské oblasti. V roce 1579 zapálili angličtí piráti celý náklad kakaových bobů v domnění, že se 
jedná o ovčí trus. COE, 2000, op. cit, s. 159.
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1.7 Vynálezy zdokonalující zpracování kakaa

Stejně jako se čokoláda šířila po Evropě, objevovaly se i nové vynálezy, které 

měly zjednodušit  postupy zpracování  a zlepšit  kvalitu  a  chuť výsledné suroviny. 

V roce 1732 byl vynalezen třecí kámen na drcení kakaových bobů. Velký význam 

měla i průmyslová revoluce, která spolu s novými zdroji energie zapříčinila velký 

posun ve výrobě. 

Za mezník začátku moderní éry ve výrobě čokolády je považován rok 1828, 

kdy si holandský chemik Coenraad Johannes Van Houten nechal patentovat postup 

na výrobu nové čokolády v prášku s nízkým obsahem tuku. V praxi to znamenalo 

oddělení  kakaového  prášku  od  kakaového  másla  díky  lisu,  který  Van  Houten 

vymyslel. Užitím této technologie se jednak zmenšila hořkost a zvýšila rozpustnost, 

dále bylo možné vyrábět čokoládu ve velkém v obou podobách: v prášku i pevnou. 

Také se podstatně snížily náklady na výrobu, což vedlo ke snížení ceny a k rozšíření 

trhu mezi běžné spotřebitele. 

K dalším převratným vynálezům patří smíchání čokolády s mlékem. To se 

v roce  1875  povedlo  švýcaru  Danielu  Peterovi  z Vevey,  který  je  považován  za 

„otce“ mléčné čokolády. 

Posledním objevem, jehož význam se uchoval až do dnešních dnů, byl pokus 

dalšího  Švýcara  Rodolpha  Lindta,  který  díky  novému  výrobnímu  procesu  – 

konšování, vyrobil první jemnou čokoládu, která se již nemusela lisovat do forem, 

ale bylo možné ji lít65. 

1.8 Domácí tradice

Výroba  čokolády  a  cukrovinek  souvisela  s rozvojem  cukrovarnického 

průmyslu,  jehož rozmach u nás  nastal  ve druhé polovině devatenáctého století66. 

Mezi nejstarší  továrny na výrobu čokolády (dále i těstovin,  sucharů,  cukrovinek) 

patřil  závod  Jína  v Lomnici  nad  Popelkou,  založen  roku  1810.  Příznačný  název 

Indian nesly čokoládové výrobky závodu Luna, který založil v roce 1839 J. Slabý. 

Další  z čokoládových  průkopníků byly  závody Deli  v Lovosicích,  založeny roku 

1855.

65 ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 78-79.
66 Již v roce 1770 bylo v popisu obyvatelstva města Prahy zaznamenáno jméno prvního pražského 
čokoládovníka Filipa Watzkeho z Celené ulice. ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 82.
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1.8.1 Příklad čokoládovny Orion

V následujících letech od poloviny 19. a v průběhu 20. století vznikaly stále 

nové  podniky  se  zaměřením  na  výrobu  čokolády  a  cukrovinek67.  Ty  byly  však 

počátkem 20. století  zastíněny továrnou bývalého kladenského kupce Maršnera a 

jeho manželky. V roce 1891 otevřeli na pražských Vinohradech dílnu na orientální 

cukrovinky a začali s výrobou tureckého medu. S rostoucí výrobou došlo roku 1928 

k přejmenování, a tak vzniká slavná čokoládová hvězda Orion. Za první republiky 

měl závod na 2 tisíce zaměstnanců, avšak Druhá světová válka znamenala období 

útlumu.  V poválečném  období  se  „Orionka“  stala  součástí  národního  podniku 

Pražské čokoládovny a roku 1952 byl závod přesunut do pražských Modřan. Zde 

prošel velkou modernizací a ke konci padesátých let se podílel na polovině produkce 

české čokolády68. 

V roce 1992 vstoupila na český trh společnost Nestlé, která se z velké části 

podílela na privatizaci a. s. Čokoládovny. V následujícím období převzala výrobu 

čokolády a cukrovinek a soustředila ji  do závodů Orion v pražských Modřanech, 

Zora v Olomouci a Sfinx v Holešově u Kroměříže69. 

V roce  2004  uzavřela  společnost  Nestlé  pražský  závod  Orion  z důvodů 

údajné nedostačující velikosti vzhledem k celoevropskému měřítku70. Výrobní linky 

se po více než padesáti letech přestěhovaly do závodu Zora Olomouc71.

67 Například: závod Sfinx založený Philippem Kneislem, jehož historie začíná v roce 1863 
v Holešově u Kroměříže. Výrobu čokolády rozjíždí jeho synové Philip a Rudolf po roce 1900, závod 
Opavia založený společníky Kesslerem a Weberem roku 1864, První společná moravská továrna na 
cukrovinky a čokoládu v Olomouci z roku 1898 (od roku 1914 přejmenovaná na Zora) a mnoho 
dalších. ARCIMOVIČOVÁ; VALÍČEK, 1999, op. cit, s. 83.
68 FRANTOVÁ, E. Čokoláda. [online]. [cit. 25.5. 2008]. Dostupné z: 
http://www.sweb.cz/eva.frantova/cokolada/vyrobci_cr.htm
69 NESTLÉ. Historie na našem trhu. [online]. [cit. 25.5. 2008]. Dostupné z: 
http://www.nestle.cz/onestle/historie_na_nasem_trhu.htm
70 Podle slov generálního ředitele Nestlé Česko, Bruna Le Cuclo. NOVINKY.CZ. [online]. [cit. 25.5. 
2008]. Dostupné z: 
http://www.novinky.cz/clanek/35428-nestle-uzavre-orion-v-modranech.html

71 Díky uzavření pražského závodu přišlo o práci okolo 70 000 lidí. Společnost Nestlé si na pozemku 
ponechala administrativní budovu, ve které od roku 2006 sídlí její centrála. Opuštěný průmyslový 
areál byl prodán společnosti SEKYRA Group (částka nebyla zveřejněna), která rozsáhlé pozemky 
přestavuje na kancelářský a bytový komplex.
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2. část: Charakteristika kakaa

2.1 Druh a původ

Kakaovník je původní strom tropické Ameriky rodu  Theobroma72, patřící do 

čeledi  lejnicovitých  rostlin  (Sterculiaceae)73.  Z  pěstitelského  hlediska  patří  mezi 

nejdůležitější a nejrozšířenější druhy kakaovník pravý (Theobroma cacao L.).

2.2 Podmínky pro pěstování

Kakaovník je poměrně náročnou rostlinou se speciálními nároky.  Optimální 

podmínky pro růst a rozvoj jsou udávány v rozmezí 20 stupňů na jih a na sever od 

rovníku74.  Kakaovníku  se  daří  v tropickém  klimatu  s minimálními  teplotními 

výkyvy  během dne  i  roku (rozmezí  21  – 32  °C) a  zajištění  dostatečné  vlhkosti 

(okolo 80%), při ročních srážkách 1500 – 2500 mm75. Kakaovník je jako původní 

rostlina podrostu citlivý na přímé sluneční záření a silný vítr76. 

Za příznivých podmínek rodí kakaovník první plody třetím rokem. Sklízet se 

začíná mezi 4- 6 rokem a při správném ošetřování zajišťuje produkci okolo 40 let.  

2.3 Rozdělení kakaa z pěstitelského a komerčního hlediska

Z botanického a komerčního hlediska se druh Theobroma cacao L.  dělí do tří 

genetických skupin: 

 Criollo77

Jsou ušlechtilé kakaovníky méně odolné proti nemocem, náročnější na půdu, 

které rodí plody výborné kvality nejvíce ceněné na světovém trhu. Plody mají drsný, 

hluboce  rozbrázděný  povrch  a  tenkou  slupku78.  Pěstuje  se  zejména  ve  Střední 

Americe,  na  pobřeží  Venezuely,  v Indonésii,  na  Srí  Lance  a  Madagaskaru79. 

72 Dělení rodu Theobroma je stále nejednotné a existuje několik klasifikačních systémů. Jeden z nich 
definoval v roce 1964 José Cuatrecasas, podle kterého má rod Theobroma 22 druhů. COE, M. D.; 
COE, S. D. Čokoláda – historie sladkého tajemství. Praha: Pragma, 2000, s. 27.
73 MICHALEC, Z. Člověk a rostliny. Praha: Práce, 1977.
74 ARCIMOVIČOVÁ, J.; VALÍČEK, P. Čokoláda, pokrm bohů. Benešov: Start, 1999, s. 36.
75 Při nedostatečné vlhkosti stálezelené listí usychá a opadává. 
76 Při pěstování se používá zastínění, které se postupně redukuje. 
77 Čti „kriojo“. Významově „kreolské“, tj. „domácí“. 
78 ŽÁČEK, Z. Nad šálkem plným vůně. Praha: Merkur, 1977, s. 209 - 210. 
79 VALÍČEK, P a kol., Užitkové rostliny tropů a subtropů. Praha: Academia, 1989, s. 249.
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Kakaové  boby  skupiny  „criollo“  se  používají  k výrobě  nejkvalitnějších  druhů 

čokolády a na světový trh se dostávají v malém množství.  

 Forastero

Kakaovníky  skupiny  „forastero“  jsou  méně  náročné  na  ošetřování,  dosahují 

vyššího  vzrůstu,  jsou  plodnější  a  odolnější  než  „criollo“.  Plody,  charakteristické 

silnou a tvrdou slupkou, vyrůstají  na kmeni a na větvích.  Skupina „forastero“ je 

v současné době nejrozšířenější a představuje 80 – 90 % světové produkce80.  

 Trinitario 

Vznikla  skřížením  kakaovníků  předchozích  skupin  „criollo“  a  „forastero“ 

v průběhu 18. století na ostrově Trinidad81. Plody se vyznačují značnou variabilitou 

tvarů i kvality semen82. 

2.4 Chemické složení

Suché kakaové boby obsahují zhruba 5-6 % vody, 50-60 % tuku, 14 % bílkovin, 9 

%  sacharidů,  6  %  katechinové  třísloviny,  3,5  %  minerálních  látek,  1,6  % 

theobrominu, 0,8 % kofeinu, polyfenoly, atd. 

Theobromin  je  purinový  alkaloid  příbuzný  kofeinu;  získává  se  extrakcí 

kakaových slupek, ale i synteticky.  Používá se v lékařství  a dá se z něho vyrobit 

kofein.  Tuk, nazývaný kakaové máslo,  je tvořen glyceridy s jednou nenasycenou 

vazbou, je na vzduchu poměrně stálý a nežlukne. Používá se v lékařství, v kosmetice 

a při výrobě čokolády.

Dužina uvnitř tobolky a bělavá pulpa obalující semena obsahují sacharidy, 

pektin a kyseliny, zejména jablečnou, vinnou a octovou. Zkvašením této aromatické 

pulpy je možné vyrábět alkoholický nápoj83. 

80 HLAVA, B.; VALÍČEK, P. Rostliny proti únavě a stresu. Praha: Brázda. 1992, s. 10.
81 Na tehdejší španělské kolonii, ostrově Trinidad, bylo pěstováno kakao „criollo“ ke komerčnímu 
využití. Roku 1927 zničila choroba nebo hurikán většinu osázených stromů. O třicet let později byly 
na ostrov přivezeny odrůdy více odolného „forastera“. Postupem času došlo k vzájemnému opylení 
se zbylými stromy „criollo“, což vedlo ke vzniku novému křiženému druhu „trinitario“. COE, 2000, 
op. cit, s. 30.
DOMIN, K. Dvacet tisíc mil po souši a po moři. Kniha třetí, Země kolibříků. Praha: J. Otto, 1931, s. 
205-206.
82 VALÍČEK, 1989, op. cit, s. 249.
83 Převzato z: HLAVA; VALÍČEK, 1992, op. cit, s. 10.
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2.5 Kakaovník 

2.5.1 Strom a plody

Kakaovník je stále zelený strom vysoký 5 – 8 metrů84 s nízkým kmenem a 

mírně se rozvírající kulovitou korunou, skládající se z poměrně slabých větví. Listy 

jsou podlouhlé až 30 cm dlouhé, celokrajné a krátce řapíkaté85. V době rašení jsou 

zabarvené do červena a lesklé, později tmavě zelené. 

         Foto č. 1. Kakaovník s plody.

Drobné květy vyrůstají po celý rok ve svazečcích nebo jednotlivě na kmeni a 

silnějších větvích86.  Na okvětní stopku cca 15 mm dlouhou navazuje růžový kalich 

s bělavými, nažloutlými nebo růžovými korunními plátky. Květy se začínají rozvíjet 

v odpoledních hodinách a plně rozvinuté jsou druhý den časně ráno. V tuto dobu 

jsou prasklé prašníky a hmyz, který provádí opylování, může pyl přenášet. 

84 Planě rostoucí kakaovník dosahuje výšky až 20 metrů. 
85 HLAVA, B.; VALÍČEK, P. Rostliny proti únavě a stresu. Praha: Zemědělské nakladatelství 
Brázda. 1992, s. 10.
86 Květy (později plody) nevyrážejí na mladých větévkách mezi listy, ale z kmene a kůrovitých větví. 
Tento jev se nazývá kauliflorie. DOMIN, 1931, op. cit, s. 191.
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      Foto č. 2. Květ kakaovníku.

2.5.2 Opylování

Opylování  je  u kakaovníku složité  díky drobným květům,  které  nevoní  a 

nevytvářejí nektar. Z celkového množství otevřených květů jich bývá opyleno pouze 

1-5  %.  Neopylené  květy  po  rozkvětu  opadávají.  Odhaduje  se,  že  na  1  plod 

kakaovníku připadá 500 vyvinutých květů87.  

2.5.3 Dozrávání

Dozrávání  plodu trvá 4 – 6 měsíců.  Následný sběr  probíhá průběžně  dle 

zralosti jednotlivých plodů, které se poznají podle zabarvení skořápky. Při sklizni je 

důležité nepoškodit výrůstky na kůře stromu, ze kterých znovu vyrůstají nové plody. 

87 VALÍČEK, P. a kol., 1989, op. cit, s. 248.
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  Foto č. 3. Plod kakaa v růstu (cca 2 měsíce).

2.5.4 Plod

Plod  kakaovníku  je  v českých  podmínkách  přirovnáván  různými  autory 

k velkému  lusku88,  připomínajícímu  břichatě  naduřelé  okurky89.  Jedná  se  o 

elipsoidní, 15-30 cm dlouhou bobuli s hladkým nebo bradavčitým povrchem, která 

je rozdělena deseti  podélnými brázdami90. Barva plodu závisí na odrůdě a stupni 

zralosti91.  Uvnitř  uzavírá  skořápka  obvykle  pět  komor,  ve kterých  je  4-14 

zploštělých semen (celkově 30-40)92, obklopených bělavým míškem93 sladkokyselé94 

chuti95. Samotná rostlina nezná mechanismus, jak bobule otevřít a roztrousit semena. 

To musí udělat lidská ruka v domácím nebo zvířata v přirozeném prostředí96. 

88 ŽÁČEK, Z. Nad šálkem plným vůně. Praha: Merkur, 1977, s. 210. 
89 POLÍVKA, F. Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Praha: Volvo Globator, 1996 (první 
vyd. 1908), s. 166.
90 HLAVA; VALÍČEK, 1992, op. cit, s. 10.
91 Nezralé plody jsou většinou zelené, u některých odrůd červené. Zralé plody pak žluté, 
hnědočervené až černé, někdy žíhané nebo pruhované. 
92 Podíl semen na celkové hmotnosti plodu je okolo 25%. 
93 Dužnatý obal semene. 
94 Při sklizni a ručním vyndavání bobů ze skořápky kakaovníku vkládají muži, ženy a zejména děti 
semena se zbytky sladkokyselé dužiny do úst. Po vysání se semena pro svou tvrdost a nepříjemnou 
chuť vracejí zpět do nádoby na sběr. Osobní zkušenost autora. 
95 HLAVA; VALÍČEK, 1992, op. cit, s. 10.
96 COE, 2000, op. cit, s. 24.
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  Foto č. 4-7. Plody kakaovníku v různém stádiu zralosti97.

2.5.5 Semena

Semena – kakaové boby, jsou asi 2 cm dlouhá, připomínající svým tvarem 

mandle  s bělavým osemením,  na  průřezu  bílá,  nahnědlá  nebo  nafialovělá.  Váha 

zralého plodu naplněného semeny se pohybuje mezi 300 – 500 g98. 

             Foto č. 8. Plod kakaovníku po otevření

97 Zleva: nedozrálý plod (5-5,5 měsíce), zralý plod (6 měsíců), nezralý plod, zralý plod (6 měsíců).
98 ŽÁČEK, 1977, op. cit, s. 211. 
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       Foto č. 9-10. Semena kakaovníku (zleva) před a po fermentaci. 

2.6 Zpracování kakaa

Pracovním postupům spojeným se  sběrem,  fermentací  a  sušením kakaa  je 

věnována kapitola  Výrobní a zpracovatelský proces kakaa z     kooperativy El Ceibo  , 

která toto uvádí na příkladu El Ceiba.

2.6.1 Výroba čokolády

Po fermentaci a sušení se kakaové boby praží, zbavují slupek a drtí. Drcením 

vzniká  hnědá  kakaová  hmota  (je  základní  surovinou  pro  výrobu  čokolády)99.  Z  

kakaové hmoty vzniká lisováním kakaové máslo a kakaový koláč (obsahuje pouze 

10 – 20 % kakaového másla), který se dále rozemele na kakaový prášek.  

Při výrobě čokolády se kakaová hmota smísí s kakaovým máslem, přidává se 

cukr,  práškové  nebo  kondenzované  mléko  (u  mléčné  čokolády)  a  další  přísady 

(příchutě,  rozinky,  mandle).  Dobře  promísené  těsto  se  zjemňuje  na  válcovacích 

strojích. Vzniklá hmota se „konšuje“, přičemž se tříští shluky kakaového másla, což 

umožňuje  jeho  rovnoměrné  rozložení.  Při  následném  „temperování“  se  díky 

roztavení a shlazení ustálí struktura kakaového másla v čokoládě. Takto upravený 

výsledný produkt se nazývá čokoláda100. Celý postup přehledně vykresluje diagram 

č. 1. 

99 Prodává se jako čokoláda na vaření, obsahuje kolem 54 % kakaového másla. 
100 BIGALLI, G. Capacitación en Tecnicas de Control de Calidad y Análisis de la Línea de 
Producción – Derivados del cacao. Bolivia-La Paz: ACDI/VOCA, 1998, s. 5.
ŽÁČEK, 1977, op. cit, s. 228.
Rozhovor: Augustin Choque Lucana (gerente comercial), El Alto, 13. 6. 2007. 
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PROCES PRAŽENÍ

ODSTRANĚNÍ SLUPKY

KAKAOVÉ BOBY
Fermentované a sušené

PRAŽENÉ BOBY

SLUPKA 

DRCENÍ

KAKAOVÁ HMOTA

LISOVÁNÍ

KAKAOVÉ 
MÁSLO

FILTROVÁNÍ

KAKAOVÝ PRÁŠEK

KAKAOVÉ 
MÁSLO

KAKAOVÝ KOLÁČ MÍCHÁNÍ

KONŠOVÁNÍ

TEMPEROVÁNÍ

ČOKOLÁDOVÉ
VÝROBKY

PŘÍSADY:
Cukr, práškové 
mléko, příchutě 
a další přísady 

(rozinky, 
mandle, atd.) 

ROZMĚLNĚNÍ

CHLAZENÍ

Diagram č. 1. Postup při výrobě čokolády. 
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3. část: Světová data o kakau

3.1 Základní informace

Podle údajů mezinárodní organizace FAO je na světě 20 miliónů lidí přímo 

závislých na příjmech plynoucích z produkce kakaa. To je pěstováno na více než 6,5 

milionech hektarů v 57 zemích světa101.  Statistiky dále uvádějí,  že přibližně 90% 

celosvětové  produkce  kakaa  pochází  od  drobných  pěstitelů,  jejichž  výměr 

obhospodařované plochy nepřesahuje 5 hektarů102. Největší objem světové produkce 

byl  doposud datován k sezóně 2005/2006, kdy se produkce zvýšila  o 6% oproti 

minulému  období  a  dosáhla  svého  maxima  3,6  miliónů  tun103.  Rok  2006/2007 

zaznamenal pokles na 3,4 miliónů tun104. 

3.2 Charakteristika trhu s kakaem

Pro  trh  s kakaem  je  charakteristické  střídající  se  období  přebytku  a 

nedostatku spojené s cenovou kolísavostí. Cena kakaových bobů na mezinárodním 

trhu je určována vzhledem k vývoji cen na londýnské a newyorské burze. Kolísání 

cen  je  dáno změnami  z  hlediska  poptávky a  nabídky,  zvyšování  nebo snižování 

kultivovaných  ploch,  ekonomickými  možnostmi  spotřebitelů,  spekulativnímI 

nákupy, atd. Kolísání cen na světovém trhu v roce 2007 ukazuje graf č. 1. 

101 OMONT, H. Commodity chains. [online]. [cit. 3.5. 2008]. Dostupné z:  
www.fao.org/docs/eims/upload/216251/Infosheet_  Cocoa  .pdf  
102 V afrických zemích převládá extenzivní hospodaření drobných pěstitelů. Producentské země 
amerického kontinentu Brazílie a Ekvádor jsou naopak orientovány na velkoplošné
pěstitelství. OMONT, H. Commodity chains. [online]. [cit. 3.5. 2008]. Dostupné z:  
www.fao.org/docs/eims/upload/216251/Infosheet_  Cocoa  .pdf  
103 ICCO. Informe Anual2005 /2006. [online]. [cit. 25. 4. 2008]. Dostupné z: 
http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0506spanish.pdf
104 ICCO. Press Releases. [online]. [cit. 4.5. 2008]. Dostupné z:  
http://www.icco.org/about/press2.aspx?Id=arl5390
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Vývoj měsíčních průměrů cen za rok 2007 (US$/tuna)
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Graf č. 1105. 

3.2.1 Světová produkce kakaa

 Dominantní postavení na světovém trhu mají producentské země afrického 

kontinentu106,  které  se  na  světové  produkci  v uplynulém  desetiletí  podílely 

každoročně zhruba 70%. Mezi africké země s největším pěstitelským potenciálem 

patří  tradičně  Pobřeží  slonoviny,  Ghana,  Nigérie  a  Kamerun.  V následném 

kontinentálním rozdělení z hlediska produkce vykazuje Asie a Oceánie za poslední 

desetiletí průměrný 16% podíl a země amerického kontinentu jsou zastoupeny 13% 
107.  Podíl  světové produkce kakaa v roce 2006/2007 ukazuje graf č.  2. Produkce 

kakaa  podle  jednotlivých  kontinentů  v  letech  2003  –  2007  (v  tisících  tun)  je 

znázorněna v tabulce č. 1. 

105 ICCO. Monthly Averages of Daily Prices. [online]. [cit. 2.5. 2008]. Dostupné z:
http://www.icco.org/statistics/monthly.aspx?
AD=2007&MD=1&AH=2008&MH=1&Tipo=Grafico&Datos=USD
106 Na počátku 20. století byl západoafrický podíl na světové produkci 16%. V 50. letech 20. století 
už tento podíl tvořil 61%. ARCIMOVIČOVÁ, J.; VALÍČEK, P. Čokoláda, pokrm bohů. Benešov: 
Start, 1999, s. 53.
107 ICCO. Informe Anual2005 /2006. [online]. [cit. 28. 4. 2008]. Dostupné z:  
http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0506spanish.pdf

35

http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0506spanish.pdf
http://www.icco.org/statistics/monthly.aspx?AD=2007&MD=1&AH=2008&MH=1&Tipo=Grafico&Datos=USD
http://www.icco.org/statistics/monthly.aspx?AD=2007&MD=1&AH=2008&MH=1&Tipo=Grafico&Datos=USD


16,9%
12,5%70,7%

0

1000

2000

3000

Afrika Asie a Oceánie Am erika

Podíl světové produkce kakaa v roce 2006/07

Produkce
kakaa v
tis ících tun

Graf 

č. 2108.

Produkce kakaa podle jednotlivých kontinentů v letech 2003 – 2007 (v tisících tun)

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
AFRIKA 2550 72,10% 2379 70,30% 2577 71,80% 2427 70,70%
Kamerun 162 184 168 180
Pobřeží Slonoviny 1407 1286 1387 1280
Ghana 737 599 741 660
Nigérie 180 200 170 180
Ostatní 64 110 112 127
AMERIKA 462 13,10% 443 13,10% 447 12,40% 429 12,50%
Brazílie 163 171 162 140
Ekvádor 117 116 115 114
Ostatní 182 157 170 175
ASIE A OCEÁNIE 525 14,80% 560 16,60% 568 15,80% 580 16,90%
Indonésie 430 460 470 470
Ostatní 95 100 98 110
CELKEM 3537 3382 3592 3436
Tabulka č. 1109.

3.3 Zpracování a export kakaových bobů

Ke  zpracování  polotovarů  na  finální  produkty  dochází  především  ve 

spotřebitelských  zemích110.  Přibližně  90%  produkce  je  exportováno  v podobě 

kakaových bobů nebo polotovarů (kakaová hmota, kakaové máslo, kakaový koláč, 

kakaový  prášek),  z čehož  největší  zastoupení  má  primární  surovina,  tedy 

fermentované a usušené kakaové boby. Největšími exportéry na trhu s kakaem jsou 

Pobřeží slonoviny (přes 1 milión tun), Ghana (přes 0,4 miliónu tun a Indonésie (přes 

0,3 miliónu tun). 

108 ICCO. Informe Anual2005 /2006. [online]. [cit. 25. 4. 2008]. Dostupné z:  
http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0506spanish.pdf
109 ICCO. Informe Anual2005 /2006. [online]. [cit. 20. 4. 2008]. Dostupné z:  
http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0506spanish.pdf
110 Jako důvody jsou uváděny podnebí nevhodné pro dlouhodobější skladování, nedostatek 
zpracovatelských kapacit a technologií a nízká kvalita zpracování v zemích původu. 
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Mezinárodní kakaový  průmysl je rozdělen na dva hlavní segmenty. První, 

zpracovatelské  odvětví,  zajišťuje  primární  zpracování  kakaových  bobů  na 

polotovary (kakaová hmota, kakaové máslo, kakaový koláč, kakaový prášek). Toto 

odvětví  je  kontrolováno  třemi  hlavními  společnostmi,  které  v roce  2003/04 

zpracovávaly okolo 42% světové produkce kakaových bobů111. 

Další,  výrobní  odvětví,  využívá  kakaových  polotovarů  spolu  s dalšími 

surovinami (cukr, mléko, ořechy, atd.) k výrobě finálních čokoládových produktů. 

Z hlediska  světového  prodeje  má  v tomto  odvětví  dominantní  postavení  10 

společností, které zaujímají 43% podíl na trhu. Viz tabulka č. 2112.  

111 Archer Daniels Midland (ADM), severoamerický nadnárodní koncern, který se specializuje na 
zásobování, přepravu, skladování, zpracování a obchod se zemědělskými produkty. V roce 2003/04 
zpracovávala ADM 15% světové produkce kakaových bobů. Společnost operuje ve více než 60 
zemích a její výnosy za rok 2006 činili 37 miliard US$. Barry Callebaut, švýcarský nadnárodní 
koncern specializující se na obchod, prodej a zpracování kakaových bobů. Úzce spolupracuje se 
společnostmi Nestlé a Hershey. V roce 2003/04 Barry Callebaut zpracovával 13% světové produkce 
kakaových bobů. Společnost operuje ve 24 zemích a její výnosy za rok 2006 činily 3,4 miliardy US$. 
Cargill, severoamerická společnost podnikající v zemědělství, potravinářském průmyslu, 
průmyslové výrobě, přepravě a produkci zboží, službách spojených s rizikovým finančnictvím a 
managementem. V roce 2003/04 se Cargill podílela na zpracování 14% světové produkce kakaových 
bobů. Společnost operuje v 66 zemích a její výnosy za rok 2005 činily 2.1 miliard US$. ICCO. 
Cocoa Resoursis in consuming countries. London, 2007, s. 2-4. 
112 ICCO. The chocolate industry. [online]. [cit. 15. 4. 2008]. Dostupné z:  
http://www.icco.org/about/chocolate.aspx
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         Společnosti s největším vlivem na trhu s čokoládovými výrobky

(údaje z roku 2005)

Pořadí Společnost Celkový prodej čokoládových 
produktů v miliardách US$

podíl v 
%

1 Nestlé  SA  (značky  Nescafé, 
Nesquik, Maggi) 6,935

2 Ferrero  SpA  (značky  Ferrero 
Rocher, Nutella, Tic Tac) 5,554

3 Cadbury Schweppes PLC 4,183

4 Mars Inc./Masterfoods (značky 
Mars, Twix, Milky Way) 3,321

5 Hershey  (značky  Kit  Kat, 
Hershey´s) 3,143

6 Kraft  Foods  Inc.  (značky 
Jacobs, Suchard, Milka) 2,489

7 Lindt&Sprűngli 1,803

8 Barry Callebaut AG 1,008

9 Meiji Seika Kaisha Ltd. 0,724

10 Russell Stover candies Inc. 0,426

Celkem podíl na světové 
produkci 29,59 43%

Celkem světová produkce 68,1 100%

Tabulka č. 2.

3.4 Vývoj trhu s kakaem v letech 1999 – 2012 (prognóza)

V letech 1999 a 2000 došlo k největšímu propadu cen za posledních 20 let 

(až o polovinu oproti  předchozímu roku 1998). Pád cen byl  způsoben oslabením 

poptávky  hlavních  spotřebitelů113 a  navýšením  nabídky  díky  nadprodukci  kakaa 

v roce 2000 (největší za předchozích 15 let)114. V průběhu let 2001 a 2002 se pokles 

cen pozastavil a došlo k výraznějšímu růstu, který byl následkem politiky omezení 

produkce v hlavních pěstitelských oblastech. V květnu roku 2003 byl zaznamenán 

opětovný  pokles  v důsledku   zvýšení  produkce.  V roce  2004  byly  ceny  na  trhu 

ovlivněny  různými  faktory,  mezi  které  patřily  politická  nestabilita  a  nepokoje 
113 K oslabení došlo v důsledku rozhodnutí Evropské unie, která povolila nahradit kakaové máslo 
v čokoládě jinými levnějšími rostlinnými tuky až do výše 5% celkové hmotnosti. ŠTĚRBA, L. 
Historie, současnost a perspektivy Fair trade v Evropě a jeho možnosti v České republice. 
Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, 2004, s. 28.
114 BCN. Revista de comercio exterior. El cacao. [online]. [cit. 3. 6. 2008]. Dostupné z:  
www.bcn.gob.ni/estadistica  s/exterior/16.pdf  
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v nejvýznamnější producentské zemi Pobřeží slonoviny, oslabení dolaru vůči euru a 

nepříznivé klimatické podmínky v Ghaně, Indonésii a Brazílii115. V meziobdobí let 

2007/08  –  2011/12 je  na  základě  odhadů  ICCO předpovídán  1,9% roční  nárůst 

produkce kakaa znázorněný v grafu č. 3. 

Předpověď světové produkce kakaa v letech 2008 - 2012
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3.5 Světový trh s čokoládovými produkty a spotřeba

V roce  2005  činil  světový  obrat  na  trhu  s čokoládovými  produkty  68,1 

biliónů  US$117,  což  činí  20% nárůst  během předchozích  pěti  let.  V následujícím 

roce 2006 se obrat  zvýšil  o více  než 5%  na 74 biliónů US$118,  přičemž západní 

Evropa  reprezentovala  45%  podíl  a  Spojené  státy  20%.  V současné  době  roste 

evropský trh o jedno, maximálně dvě procenta a podle prognóz se blíží stagnaci. 

Podle předpovědí odborníků mají obrovský potenciál rostoucí trhy v Číně a 

Indii,  které ve spotřebě kakaa za ostatními zeměmi výrazně zaostávají.  Podle dat 

společnosti Euromonitor International  se hodnota prodeje čokoládových sladkostí 

v minulých pěti letech v Číně téměř zdvojnásobila (na 813,1 milionů US$) a v Indii 

se zvýšila o 64 % (na 393,8 milionů US$). Podle odhadů se do roku 2012 očekává 

zvýšení prodeje čokoládových výrobků v Číně o 51% a v Indii o 147%, což je dáno 

115 BCN. Revista de comercio exterior. El cacao. [online]. [cit. 3. 6. 2008]. Dostupné z:  
www.bcn.gob.ni/estadisticas/exterior/16.pdf
116 ICCO. Annual forecasts of production and consumption. [online]. [cit. 18. 5. 2008]. Dostupné z:
http://www.icco.org/documents/documents.aspx
117 Euromonitor International, 2006. ICCO. Cocoa Resoursis in consuming countries. [online]. [cit. 
17. 5. 2008]. Dostupné z:  
http://www.icco.org/economics/cost.aspx
118 ICCO. Cocoa Resoursis in consuming countries. [online]. [cit. 18. 5. 2008]. Dostupné z:  
http://www.icco.org/economics/cost.aspx
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rozvojem ekonomiky a stoupající úrovní spotřebitelů119. Světovou spotřebu kakaa (v 

tisících tun) ukazuje tabulka č. 3. 

Světová spotřeba kakaa (v tisících tun)

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
EVROPA 1320 42,9% 1346 41,6% 1375 41,1% 1462 42,1%
Německo 193 225 235 302
země Beneluxu 450 445 460 470
Ostatní 677 676 680 690
AFRIKA 447 14,5% 466 14,4% 493 14,8% 507 14,6%
Pobřeží Slonoviny 315 335 364 360
Ostatní 131 131 130 147
AMERIKA 814 26,4% 852 26,3% 853 25,5% 856 24,6%
Brazílie 196 207 209 223
USA 410 410 419 426
Ostatní 208 235 225 207
ASIE A OCEÁNIE 499 16,2% 575 17,7% 622 18,6% 651 18,7%
Indonésie 115 120 115 120
Malajsie 150 203 250 250
Ostatní 234 252 257 281

Celkem 3080 3239 3343 3476
Tabulka č. 3120. 

3.6 Celosvětový obchod s Fair Trade a ekologicky 
certifikovaným kakaem

Obchodování  kakaa  v rámci  Fair  Trade  představuje  okolo  0,2% z celosvětového 

obchodu.  Spotřeba a nákup certifikovaných produktů neustále  roste,  což dokládá 

průměrný 23% roční nárůst nákupu kakaa od roku 1996 (spotřeba 700 tun) do roku 

2005 (5 657 tun)121.  

Vzhledem k neustále  se  zvyšující  poptávce  po ekologicky certifikovaných 

potravinách vzrůstá i množství takto vyprodukovaného kakaa. Suma za celosvětově 

119 Například indický čokoládový trh je už plně ovládnut evropskými společnostmi Cadbury a Nestlé, 
kterým v roce 2006 připadl 90% podíl na prodeji tamních čokoládových výrobků. Dalšími 
společnostmi soupeřícími o své místo na indickém trhu jsou americká Hershey Foods Corporation a 
italská Ferrero. CBW. České čokoládovny přežvýkávají rostoucí ceny a pomalý růst trhu. [online]. 
[cit. 20. 4. 2008]. Dostupné z: http://www.cbw.cz/cz/ceske-cokoladovny-prezvykavaji-rostouci-ceny-
a-pomaly-rust-trhu/358.html
120 ICCO. Informe Anual2005 /2006. [online]. [cit. 23. 4. 2008]. Dostupné z: 
http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0506spanish.pdf
121 ICCO. Cocoa Resoursis in consuming countries. [online]. [cit. 17. 5. 2008]. Dostupné z:  
http://www.icco.org/economics/cost.aspx
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obchodované ekologicky certifikované kakao vzrostla ze 171 miliónů US$ v roce 

2002 na  304 miliónů US$ v roce 2005122. 

122 ICCO. Cocoa Resoursis in consuming countries. [online]. [cit. 17. 5. 2008]. Dostupné z:  
http://www.icco.org/economics/cost.aspx
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4. část: Fair Trade

4.1 Co je to Fair Trade?

Za  dosud  nejreprezentativnější  definici  Fair  Trade123 je  považována 

následující, na které se shodli členové platformy FINE124 v roce 1999: 

„Fair Trade je alternativní přístup ke konvenčnímu mezinárodnímu obchodu. Jde o  

obchodní partnerství, jehož cílem je udržitelný rozvoj pro vyloučené a znevýhodněné  

výrobce.  Tohoto  cíle  se  snaží  docílit  poskytováním  výhodnějších  obchodní  

podmínek, zvyšováním uvědomění spotřebitelů a kampaněmi.“ 

Myšlenka  Fair  Trade  odlišit  se  pramení  z podstaty  konvenčního 

mezinárodního obchodu, ve kterém jde především o dosažení co největšího zisku při 

využití minimálních nákladů. 

Fair Trade tedy představuje způsob obchodu, ve kterém jde o spravedlivější 

rozdělení  příjmů  plynoucích  z obchodních  vztahů  mezi  tzv.  globálním  Severem 

(ekonomicky vyspělé země) a globálním Jihem (především rozvojové země Asie, 

Afriky a Latinské Ameriky). Jedním z důsledků tohoto geografického rozdělení je i 

sortiment,  který tvoří páteř Fair Trade obchodu. Jedná se především o tropické a 

subtropické  zemědělské  komodity,  které  lze  pěstovat  pouze  ve  specifických 

přírodních podmínkách jižní polokoule. 

4.2 Principy Fair Trade

Obchodování  v rámci  Fair  Trade  se  řídí  základními  etickými  a 

environmentálními  principy,  které  ve  své  podstatě  odlišují  Fair  Trade  od 

konvenčního obchodování. Těmi nejzákladnějšími jsou:

123 V českém prostředí obvykle překládáno jako spravedlivý obchod. Vzhledem k mnohovýznamnosti 
anglického slova „fair“ a významu slova „spravedlivý“, jehož morální pojetí je značně individuální, 
budu v práci používat pouze označení Fair Trade, které je možné považovat za ustálené i v České 
republice.  
124 Platforma FINE sdružuje zastřešující organizace zabývající se problematikou Fair Trade – FLO, 
IFAT, NEWS!, EFTA. ŠTĚRBA, L. Historie, současnost a perspektivy Fair trade v Evropě a jaho 
možnosti v České republice. Diplomová práce. Brno Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 
studií, 2004. s. 11.
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 Výkupní cena, tzv. „férová cena“

Cena,  kterou  výrobci  za  Fair  Trade  výrobky  získávají,  musí  pokrývat 

náklady ekologicky a sociálně šetrné výroby a zajistit výrobcům důstojné živobytí. 

V určitých případech je možné čerpat speciální úvěry (se zvýhodněnými úrokovými 

sazbami) nebo zálohy na uzavřené kontrakty předem. 

K ceně, kterou dostávají přímo organizace výrobců (nejčastěji družstva), se 

při  výpočtu Fair  Trade ceny připočítává ještě tzv.  prémie.  Tento příplatek slouží 

k financování  rozvojových  projektů  v produkční  oblasti.  Účel  a  zaměření  těchto 

projektů si producenti schvalují sami v rámci družstev a organizací podle místních 

potřeb. 

 Obchodní partnerství

Fair Trade usiluje o dlouhodobé a stabilní partnerské obchodní vztahy mezi 

dovozci a výrobci. Dovozci jsou v přímém kontaktu s výrobci, a nakupují produkty 

přímo od nich (případně prostřednictvím k tomu určených exportních organizací). 

Fair  Trade organizace podporují v některých případech programy producentských 

skupin, které jsou zaměřeny na rozvoj jejich obchodních a technických znalostí a 

dovedností. 

 Pracovní podmínky pro zaměstnance

Podniky  se  zaměstnanci  (továrny,  dílny,  plantáže  apod.)  musí  splňovat 

minimální  sociální  a  zdravotní  standardy  dané  národními  zákony  a  konvencemi 

Mezinárodní  organizace  práce  (ILO)  –  právo  svobodně  se  sdružovat,  právo  na 

kolektivní vyjednávání, právo na odpovídající mzdu, zákaz nucené a dětské práce. 

Svým  zaměstnancům  má  podnik  poskytovat  mzdu,  která  umožňuje  uspokojení 

základních  životních  potřeb.  Dále  je  vyloučena  diskriminace  z důvodů rasových, 

etnických, genderových nebo náboženských. Podnik musí také umožnit  a aktivně 

podporovat zapojování zaměstnanců do rozhodování. 

 Kvalita produktů a ohleduplnost k životnímu prostředí

Výroba  Fair  Trade  produktů  probíhá  za  sociálně  i  environmentálně 

udržitelných podmínek. Kvalita výrobků odpovídá standardům spotřebitelských trhů 

Evropské  unie  a  USA.  Fair  Trade  podporuje  výrobce  v postupném  přechodu 

k ekologicky  příznivým  výrobním,  zpracovatelským  a  pěstitelským  technikám  a 
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metodám dle uznávaných standardů (při získání ekologické certifikační známky je 

garantováno  zvýšení  výkupní  ceny).  Geneticky  modifikované  produkty  jsou 

z obchodování v rámci Fair Trade vyloučeny. 

 Kontrola a transparentnost

Dodržování pravidel je pravidelně monitorováno, a to na různých úrovních 

obchodního řetězce.  Interní  nebo externí  kontrola  je  prováděna  ve  spolupráci  se 

zástupci zaměstnanců, výrobců, nevládních organizací a odborů. 

Vůči  spotřebitelům i  producentům prosazuje  Fair  Trade  otevřený  přístup 

k informacím.  Transparentnost  se  týká  informací  o  producentech,  dodavatelích, 

místu původu, procesu výroby, financích i výsledcích kontrolní činnosti. 

 Možnost volby

Zapojení do Fair Trade představuje svobodné rozhodnutí jak pro pěstitele nebo 

řemeslníka (resp. jeho organizaci)  v rozvojové zemi,  tak pro spotřebitele.  Rozsah 

trhu  určují  především  spotřebitelé,  kteří  svým  nákupem  a  poptávkou  umožňují 

zapojení dalších producentů.125 

4.3 Historie konceptu Fair Trade

Kořeny Fair Trade vycházejí z činnosti misijních řádů a církevních organizací, 

které  vynakládaly  úsilí  na  podporu  svých  souvěrců  v různých  částech  světa126. 

Následný rozvoj organizací, které se zamýšleli nad sociálními aspekty obchodu je 

spojen s různorodými aktivitami v Evropě i USA.

  Oficiální počátky hnutí Fair Trade jsou spojovány s obdobím po 2. světové 

válce, kdy nezávisle na sobě vznikají britská organizace Oxfam127, holandská S.O.S. 

Wereldhandel128 a severoamerická Self Help Crafts129, spolupracující na rozvojových 

125 Zpracováno na základě Informačního manuálu o Fair Trade vydaného Společností pro Fair Trade 
a rozvojové vzdělávání v roce 2006. 
126 Luděk Štěrba ve své práci Historie, současnost a perspektivy Fair trade v Evropě a jeho možnosti  
v České republice uvádí příklad severoamerických mennonitů, kteří podporovali své souvěrce 
v paraguayském Gran Chacu nákupem jejich produktů na přelomu 19. a 20. století.  
127 Oxfam – britská nevládní organizace, pracující po 2. světové válce s uprchlíky v Evropě a dále 
rozšiřující svou činnost do zemí třetího světa.
128 Iniciativa katolických křesťanů, jejichž prvotním cílem byla finanční podpora méně rozvinutých 
oblastí v zemích třetího světa a podpora rozvojových projektů. 
129 V současné době největší severoamerická Fair Trade organizace s názvem Ten Thousand Villages. 

44



projektech a dovážející produkty drobných a znevýhodněných producentů převážně 

ze zemí třetího světa. 

V širším  a  organizovanějším  měřítku  se  Fair  Trade  začíná  rozvíjet  v 60. 

letech, kdy na základě projektu „Bridge“ britské organizace Oxfam vznikají první 

alternativní  obchodní  organizace  dovážející  převážně  řemeslné  výrobky 

z rozvojových  projektů130.  První  evropský  obchod  zaměřený  čistě  na  Fair  Trade 

produkty byl otevřen roku 1969 v nizozemském Brekelenu131. 

Změny v chápání smyslu a směřování Fair Trade přicházejí v průběhu 70. a 

80.  let  20.  století,  kdy  dochází  ke  snižování  bariér  regulace  mezinárodních  a 

vnitřních  trhů  s cílem  docílit  volného  trhu  (tzv.  neoliberalismus).  Fair  Trade 

organizace se začínají zaměřovat na stále širší spektrum obchodovaných komodit a 

ke  křesťanským  projektům,  na  jejichž  základě  byl  Fair  Trade  vybudován,  se 

postupně přidávají skupiny a organizace rozdílných kořenů, které spojuje vzdor vůči 

stávajícímu  světovému  uspořádání.  Štěrba132 nazývá  tento  fenomén  „koalicí 

občanského sektoru“, kdy společný nepřítel (ekonomický neoliberalismus) spojoval 

aktéry, kteří by si k sobě za jiných okolností hledaly těžko cestu133. 

S postupným  zvyšováním  objemu  obchodovaného  zboží  pronikaly  Fair 

Trade  produkty  i  do  běžných  obchodních  sítí  (supermarketů,  kaváren,  hotelů, 

restaurací,  etc.).  Tím  vznikla  potřeba  kontrolního  mechanismu,  který  by  tyto 

výrobky odlišil od konvenčních produktů a zaručil odběrateli původ a „férovost“.  

Vyústění této snahy vedlo roku 1988 ke vzniku první Fair Trade ochranné 

známky134 a certifikační organizace Max Havelaar135. V následujících letech vznikají 

další  certifikační  organizace  pod  tímto  jménem,  dále  pak  s odlišnými  názvy  – 

TransFair (1993, Německo) a Fair Trade Foundation (1994, Velká Británie)136.  

V následujícím období  byly  zakládány zastřešující  Fair  Trade  organizace, 

které sdružují výrobce, vývozce a dovozce. Za cíl si kladou zajišťování dohledu nad 

130 ŠTĚRBA, 2004, op. cit, s. 17. 
131 Ibid, s. 18.
132 Ibid, s. 18.
133 Odborové organizace, protijaderné a mírové skupiny, ženské hnutí, atd. 
134 S nápadem Fair Trade značky na produktech přišel spolupracovník holandské rozvojové 
organizace, který působil na projektu podpory malých pěstitelů kávy v Mexiku. Produkty, které 
organizace nakupovaly od skupin pěstitelů v rozvojových zemích a poté prodávaly evropským a 
americkým spotřebitelům, měly po splnění určitých podmínek získat nárok na logo, které by je 
odlišilo od konvenčních produktů. 
135 Název nese jméno stejnojmenného románu holandského autora Eduarda Douwes Dekkera 
vydaného roku 1860. Příběh se odehrává v tehdejší nizozemské kolonii, dnešní Indonésii, líčí poměry 
na tamějších plantážích a popisuje systém koloniální správy. 
136 ŠTĚRBA, 2004, op. cit, s. 19. 
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Fair  Trade  značením.  Mezi  ně  patří  organizace  IFAT137,  založená  roku  1989  a 

EFTA138, která vzniká oficiálně o rok později. 

V roce  1994 vzniklo jako  reakce  na  počátek  společného  evropského trhu 

sdružení národních asociací Fair Trade obchodů v evropských zemích NEWS!139. 

V roce 1997 byla založena celosvětová asociace pro certifikaci Fair Trade 

produktů  –  FLO140.  Tato  asociace  spravuje  registrovanou  ochrannou  známku 

FAIRTRADE141,  certifikuje  výrobu,  provádí  audit  obchodu  dle  schválených 

standardů a zastřešuje jednotlivé národní certifikační iniciativy. 

4.4 Struktura Fair Trade

Koncept  Fair  Trade  je  rozdělen  na  čtyři  typy  organizací,  které  plní  rozdílné 

funkce. Jedná se o organizace fungující jednak na úrovni jednotlivých států a dále na 

úrovni mezinárodní, kdy jsou sdruženy v zastřešující organizace: 

 Producentské organizace

Jedná se o pěstitele a výrobce nebo jejich sdružení, kteří zásobují Fair Trade trh 

svými produkty – potravinami 142 a rukodělnými výrobky143. 

 Dovozní organizace

Nakupují  zboží  od  producentských  organizací,  poskytují  svým  obchodním 

partnerům poradenství  a  podporu při  zavádění  rozvojových aktivit.  Na domácím 

trhu  fungují  tyto  organizace  jako  maloobchodníci  nebo  velkoobchodníci 

distribuující zboží na specifické trhy144. 

137 IFAT – International Federation for Alternative Trade. 
138 EFTA – European Fair Trade Association. 
139 NEWS! - Network of European World Shops. 
140 FLO – Fairtrade Labelling Organisations International. 
141 V případě, že se mluví o Fair Trade ve smyslu celého hnutí za „spravedlivý obchod“, Fair Trade 
organizací akreditovaných v rámci systému IFAT apod., píší se velká počáteční písmena a slova se 
oddělují mezerou. Hovoří-li se o konkrétním systému certifikace výrobků černomodrozelenou 
známkou, která je majetkem FLO (Fairtrade Labelling Organisations) píší se slova dohromady 
s velkým počátečním písmenem, případně dohromady velkými písmeny.  
142 Káva, kakao, čaj, ovoce, koření, cukr, atd. 
143 Proutěné a vyřezávané výrobky, hudební nástroje, bižuterie, hračky, skleněné zboží, keramika, 
tkaniny, atd. 
144 Potravinové řetězce, obchody s Fair Trade produkty, obchody zdravé výživy, dárkové obchody, 
internetový prodej.
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 Specializované  obchody (tzv.  „Worldshops“,  v českých  podmínkách 

Obchody jednoho světa)

Specializují  se  na  obchodování  s Fair  Trade  produkty.  Sortiment  se  člení  na 

prodej  rukodělných  výrobků,  které  pro  svou  povahu  nemohou  nést  certifikační 

známku,  a  prodej  potravinářského  zboží.  Obchody  Jednoho  světa  organizují 

osvětové a informační akce zaměřené na spotřebitele. Jsou to neziskové organizace, 

jejichž fungování zajišťují dobrovolní pracovníci. 

 Certifikační organizace

Jedná se o národní iniciativy, působící v jednotlivých evropských zemích, které 

svou  činností  garantují,  že  veškeré  produkty  nesoucí  jejich  označení  byly 

vyprodukovány  a  obchodovány  v souladu  s kritérii  stanovenými  FLO145.  Jsou 

zodpovědné za propagaci a přidělování ochranné známky FAIRTRADE jednotlivým 

produktům.

 Sítě Fair Trade organizací

IFAT  (International  Fair  Trade  Association)  je  zastřešující  organizací 

producentských,  vývozních  a  dovozních  organizací,  maloobchodních  prodejců  a 

celé  sítě  podpůrných organizací  zapojených do Fair  Trade.  Za svůj  hlavní  cíl  si 

ukládá zlepšování životních podmínek znevýhodněných a vyloučených výrobců ze 

zemí globálního Jihu, čehož se snaží dosáhnout především vzájemným propojením a 

podporou Fair Trade organizací. 

EFTA (European Fair Trade Association) je organizace, která sdružuje dovozní 

organizace z evropských zemí.  Za cíl si klade podporovat své členské organizace 

v jejich činnosti a zprostředkovávat vzájemnou spolupráci.

NEWS! (Network  of  European  Worldshops)  organizace,  která  sdružuje 

Obchody Jednoho světa (Worldshops) a byla založena s úmyslem profesionalizovat 

a koordinovat své členy, zastupovat veřejně jejich zájmy a medializovat myšlenku 

Fair Trade a obchodů Jednoho světa. 

FINE (Fair Trade Advocacy Office) je zastřešující organizace, která koordinuje 

výše zmíněné organizace (FLO-International, IFAT, EFTA, NEWS!). 
145 Fairtrade Labelling Organizations je v současnosti tvořena dvěma částmi: FLO e. V. je organizace 
sdružující národní certifikační iniciativy, obchodníky a externí odborníky. Úkolem FLO e. V. je 
vyvíjet standardy a dohlížet na jejich dodržování, pomáhat producentům získat a udržet si nárok na 
certifikaci a tím i šanci na přežití v tržním prostředí. FLO – Cert.  se zabývá fyzickou kontrolou 
producentů a rozhoduje o udílení certifikace. 
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 Finanční instituce

Poskytují  zvýhodněné  půjčky  producentským  organizacím  zainteresovaným 

v konceptu Fair Trade a zajišťují financování jednotlivých projektů. (Riodos Bank, 

Oikocredit146, Shared Interest)147.

4.5 Fair Trade v České republice

V  České  republice  působí  čtyři  Fair  Trade  organizace.  Jsou  to:  Centrum 

férového  obchodu  s.r.o.,  Ekumenická  akademie  Praha,  Jeden  Svět  o.p.s.  a 

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, které jsou sdruženy do Asociace 

pro Fair Trade. Asociace slouží jako platforma pro setkávání Fair Trade organizací, 

řešení  společných  problémů  a  směrování  budoucího  vývoje  Fair  Trade  v  České 

republice.  Kromě  členů  asociace  se  osvětou  a  prodejem  Fair  Trade  výrobků  v 

menším měřítku zabývají i další organizace. 

Na  českém  trhu  doposud  nepůsobí  dovozce,  který  by  dovážel  Fair  Trade 

výrobky přímo od producentů. Všechny jmenované Fair Trade organizace dovážejí 

prostřednictvím  jiných  evropských  organizací.  Tento  fakt  závisí  především  na 

velikosti trhu s Fair Trade výrobky, který je v České republice doposud relativně 

malý, i když povědomí a zájem o zboží producentů z rozvojových zemí v rámci Fair 

Trade všeobecně roste148. 

4.5.1 Kakao z El Ceiba v České republice

Do České republiky se kakao z El Ceiba dostává díky zahraničním dovozním 

organizacím El-Puente, EZA a Gepa, které jsou přímými odběrateli producentských 

organizací.

Mezi produkty bolivijského družstva, které jsou k dostání na českém trhu, 

patří neslazený kakaový prášek, instantní kakaový prášek Chocolé od družstev El 
146 Oikocredit poskytovala úvěr při stavbě administrativního centra kooperativy El Ceibo v El Alto.
147 KRIER J. M. Fair Trade in Europe 2005: Facts and Figures on Fair Trade in 25 European 
countries. Brussles: Fair Trade Advocacy Office, 2005, s. 23.
148 Zpracováno na základě Informačního manuálu o Fair Trade vydaného Společností pro Fair Trade 
a rozvojové vzdělávání v roce 2006. 
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Ceibo  a  Conacado  z  Dominikánské  republiky,  slazený  třtinovým  cukrem  z 

Ekvádoru,  čokolády  Mascao  z  kakaa  od  El  Ceiba,  slazené  třtinovým  cukrem 

Mascobado z Filipín a čokoládové tyčinky z kakaa od El Ceiba a Conacada, slazené 

třtinovým cukrem Mascobado. 

Veškeré  jmenované  produkty  jsou  prodávány  v  bio  kvalitě  s  ochrannou 

známkou FAIRTRADE. 
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5. část: El Ceibo

5.1 Představení družstva El Ceibo

Kooperativa El Ceibo149 je organizace drobných producentů kakaa z bolivijské 

oblasti Alto Beni. V současné době150 sdružuje centrální kooperativa El Ceibo151 38 

lokálních  družstev,  jejichž  základ  tvoří  okolo  1000152 producentských  rodin. 

Jednotliví členové El Ceiba zajištují na svých pozemcích produkci kakaa a centrální 

kooperativa  je přizpůsobená ke zpracování  a odbytu  kakaa (v rámci  národního i 

mezinárodního trhu) a poskytování technického zázemí pro své členy (vzdělávací a 

informační činnost). 

5.2 Lokalizace oblasti

El Ceibo je situováno do dvou regionů vzhledem ke geografickým podmínkám 

pro pěstování kakaa, jeho následnému zpracování a procesu komercializace. 

 ALTO BENI

Alto Beni je subtropický region s velkým zemědělským potenciálem, jehož 

nejdůležitější pěstovanou komoditou je kakao153. 

Oblast  se  nachází  270  kilometrů  severovýchodně  od  města  La  Paz  a 

geograficky  patří  do  andského  východního  podhůří  Yungas,  ležícího  mezi 

bolivijským Altiplanem154 a začátkem Amazonské pánve. Obrázek č. 1 znázorňuje 

oblast Alto Beni v rámci Bolívie. 

149 Název kooperativy je odvozen od rostliny Ceibo (Erythrina Cristagalli), která je charakteristická 
svou houževnatostí a schopností přežít v extrémních podmínkách. 
150 V době našeho odjezdu (1. srpna 2007).
151 Ze zákona zapsaná jako „Central Regional Agropecuaria-Industrial de Cooperativas „El Ceibo“ 
Ltda.
152 EL CEIBO. Nomina de productores de las cooperativas para la certificación interna. Alto Beni, 
2006.
153 Mezi další významné komodity oblasti patří: tropické ovoce, káva, koka, chinin, kaučuk a dřevo.
154 Náhorní plošina oddělující horské masivy západních a východních And. 
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Obrázek č. 1. Alto Beni v rámci Bolívie155. 

Dle  správního  členění  patří  Alto  Beni  k departamentu156 La  Paz  a  je 

rozděleno  mezi  provincie  Sud  Yungas,  Caranavi  a  Larecaja157.  Svojí  celkovou 

rozlohou odpovídá 475.212 ha158. Region Alto Beni se dále člení na 7 částí (Área 1, 

Área  2….Área  7).  Obrázek  č.  2  zobrazuje  oblast  Alto  Beni  rozčleněnou  na 

jednotlivé části. Dále pak hlavní vesnice, komunikace a vodní toky. 

155 Zdroj: El Ceibo.
156 Správní členění Bolívie. Odpovídá našim krajům. 
157 JÁTIVA, M. M. Planificación agroforestal participativa para el enriquecimiento de fincas 
cacaoteras orgánicas con especies leňosas perennes útiles, Alto Beni, Bolivia. Costa Rica, Turrialba: 
CATIE, 2005, s. 15.
158 BALDIVIESO, J. L.; ARAMAYO, F. Z. Cuantificación geográfica y evaluación de suelos para el 
cultivo de cacao en la region de Alto Beni de Los Yungas de La Paz. Alto Beni: Proyecto Gleam, 
2006, s. 35.
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   Obrázek č. 2. Rozčlenění oblasti Alto Beni159. 

Nadmořská  výška  se  pohybuje  mezi  350  –  1500  m.n.m.  a  klimatické 

podmínky odpovídají subtropickému podnebnímu pásu. 

Průměrné teploty se pohybují mezi 24 a 25 °C, srážky představují roční úhrn 

1300 až 1600 mm a průměrná vlhkost činí 84,9%160. Nejdůležitějšími částmi roku 

jsou období dešťů ( prosinec – březen) a období sucha (květen – září). 

 EL ALTO

Město El Alto se nachází na bolivijském Altiplanu v sousedství města La Paz. 

Zde je situována administrativní budova El Ceiba, sklad a továrna na zpracování 

kakaových bobů. 

Důvody dvojitého  rozmístění  plynou  z potřeb,  které  zajišťují  oba  odlišné 

regiony. Alto Beni jako oblast vhodná pro pěstování kakaa, El Alto jako strategický 

bod pro vývoz (dopravní spojení s chilským přístavem Arica), distribuci a možnost 

delšího  skladování  kakaových  bobů161.  Obrázek  č.  3  zobrazuje  na  mapě  Bolívie 

hlavní střediska (označená červeně) El Ceiba v obou regionech. 
159 Zdroj: El Ceibo.
160 údaje IBTA (Instituto Boliviano de Technología Agropecuaria), Sapecho.
161 subtropické klima Alto Beni umožňuje skladování kakaových bobů maximálně po dobu 1 měsíce, 
oproti tomu vysoko položené El Alto tuto dobu prodlužuje až na 1 rok. 
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    Obrázek č. 3. Hlavní střediska El Ceiba v rámci Bolívie162. 

162 INTUTE. Bolivia. [online]. [21. 5. 2008]. Dostupné z:  
http://www.intute.ac.uk/sciences/worldguide/maps2/832_a.jpg
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5.3 Historie regionu Alto Beni a vznik kooperativy El Ceibo

5.3.1 Bolivijská revoluce jako podnět k osidlování nových 
zemědělských oblastí

Za  prvopočátek  pozemkové  reformy  a  expanze  do  hospodářsky 

nevyužívaných oblastí  Bolívie je možné považovat datum 9. dubna 1952. Tehdy 

vypuklo  v La  Pazu  povstání  iniciované   druhou  nejsilnější  stranou  MNR 

(Nacionálně  revoluční  hnutí163),  která  chtěla  prosadit  program  nacionalizace  a 

pozemkové reformy164. Hlavní oporou povstalců se stalo 2500 policistů, dělníci  a 

studenti. Zásadní však bylo zapojení lidových mas, které daly do pohybu revoluční 

proces vedoucí k hlubokým sociálním a politickým změnám165. 

Byla  založena odborová organizace COB (Bolivijská dělnická centrála166), 

která  zastřešovala  ostatní  odborové organizace.  Pod jejím tlakem a proti  odporu 

pravicového křídla MNR byl v srpnu 1953 vydán zákon o agrární reformě. Ten de 

facto legalizoval předchozí zabírání latifundií ozbrojenými rolníky. 

Na základě reformy vyvlastnil stát do ledna 1962 2 988 730 hektarů a vydal 

133 833  dekretů  novým  majitelům  půdy167.  Vznikly  tak  z velké  části  drobné 

usedlosti o rozloze do pěti hektarů, které se prostřednictvím dědictví dělily na stále 

menší celky. 

Po  počáteční  nedůvěře  k revoluční  vládě  poskytly  Spojené  státy 

prostřednictvím svých bank půjčku, čímž v zemi s dramaticky se prohlubující inflací 

a potýkající se s nedostatkem deviz zabránily finančnímu rozvratu168. 

Vláda,  která  chtěla  omezit  svou  ekonomickou  závislost  na  cínu,  se  díky 

finanční  pomoci  USA  pustila  do  projektu  širokého  začlenění  a  rozvoje  dosud 

opomíjené  východní  části  země.  Mimo  dva  hlavní  projekty  integrace  (580  km 

dlouhá asfaltová silnice z Cochabamby do Santa Cruz a ropovod z Camiri do Ariky) 

163 MNR - Movimiento Nacionalista Revolucionario. Strana založená v roce 1941 se v druhé polovině 
20. století stala nejvýznamnějším subjektem na politické scéně Bolívie. 
164 Bezprostředním impulsem k povstání byl vojenský puč ze 6. května 1951, který měl vítězi 
prezidentských voleb a kandidátu za MNR Víctoru Paz Estenssorovi zabránit v nástupu do úřadu. 
OPATRNÝ, J. Amerika v proměnách staletí. Praha: Libri, 1998, s. 483.
165 Byla přiznána všechna občanská práva (zejména právo hlasovací i pro negramotné indiánské 
obyvatelstvo). 
166 COB - Central Obrera Boliviana. 
167 Do ledna 1966 stoupl počet na 6 522 984 hektarů a na 263 139 přídělů. 
168 Bolivijská vláda učinila naproti tomu vstřícný krok, když v roce 1955 zrušila státní monopol na 
ropný průmysl a povolila vstup zahraničním investorům – zejména z USA. 
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vznikaly  nové  plantáže  zaměřené  na  produkci  cukru,  rýže,  stolního  oleje  a 

v neposlední řadě i kakaa v oblasti Alto Beni169. 

5.3.2 Řízená kolonizace oblasti Alto Beni

Region Alto Beni byl po vládních studiích z let 1958-1960 vyhodnocen pro 

své specifické podmínky  k pěstování zemědělských plodin (zejména kakaa),  jako 

oblast vhodná k novému osídlení. Tato řízená kolonizace byla realizována vládním 

INC (Národní Institut pro Kolonizaci170), za finanční podpory americké USAID171. 

Od roku 1961 přicházeli  na území doposud obývané nativní  kulturou Mosetenes 

první  osadníci.  Jednalo  se  převážně  o  rolníky,  řemeslníky  a  pastevce  z oblastí 

chudého Altiplana (75% obyvatel z departamentů La Paz, Oruro, Potosí)172. Hlavním 

motivem příchozích bylo získání pozemku o rozloze 12 hektarů zdarma a očekávané 

zlepšení dosavadních existenčních podmínek (vládou proklamované vysoké zisky). 

První  rok  využívali  osadníci  vládní  podpory  v podobě  materiálu  potřebného 

k obhospodařování, základních potravin a distribuce sazenic kakaovníku173. Veškeré 

náklady  byly  připisovány  na  dluh,  který  bylo  třeba  po  uplynulé  smluvní  lhůtě 

zaplatit, výměnou za definitivní převedení pozemku na uživatele. 

Vládní  program  však  nedokázal  zajistit  základní  podmínky  potřebné  pro 

zemědělský rozvoj. Do oblasti nevedla cesta, pouze pěšina, po které přicházeli první 

osadníci. Chyběla pitná voda, světlo, školní a zdravotní systém. 

Ti, kteří zůstali navzdory špatnému vládnímu projektu, se museli potýkat s 

mnoha dalšími  problémy.  Tím  nejzávažnějším  byl  způsob  prodeje  a  doprava 

kakaových  bobů na  trh.  Jednou z možností  bylo  využít  služeb  překupníků,  kteří 

vykupovali  kakao za minimální  ceny a používali  špatně nastavené váhy174.  Další 

způsob byl dopravit osobně kakaové boby na vzdálený trh do La Pazu. Cesta dlouhá 

270  kilometrů  v těžkých  podmínkách  trvala  2-3  dny  a  bylo  potřeba  překonat 

169 ROEDL, B. Dějiny Peru a Bolívie. Praha: Lidové noviny, 2007, s. 264 – 269.
170 Instituto Nacional de Colonización.
171 USAID (United States Agency for International Development) - americká rozvojová vládní 
agentura.
172 JÁTIVA, M.V. Planificación agroforestal participativa para el enriquecimiento de fincas 
cacaoteras orgánicas con especies leňosas perennes útiles, Alto Beni, Bolivia. Costa Rica, Turrialba: 
CATIE, 2005, s. 25. 
173 Distribuce  kakaových  semen  původem  z Ekvádoru,  Peru  a  ostrovů  Trinidad  a  Tobago  byla 
zajišťována  v letech  1961-1970  a  od  roku  1964  fungovalo  v lokálním  centru,  vesnici  Sapecho 
Experimentální Centrum, kde se shromažďovaly a dále distribuovaly kakaové sazenice. 
174 Osobní sdělení jednoho z prvních osadníků: Esteban Tenorio, 5. 6. 2007.
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převýšení  kolem  3600  výškových  metrů.  K tomu  se  přičítaly  problémy  se 

syndikátem nákladních dopravců, kteří za své služby požadovali přemrštěné ceny.  

Po protestech a reklamacích pěstitelů u bolivijské vlády vznikla v polovině 

70.  let  vládou  řízená  a  dotovaná  kooperativa175,  která  měla  zajišťovat  výkup 

kakaových bobů a podporu místních zemědělců.  Hlavním motivem se však staly 

politické  zájmy176,  které  v místních  podmínkách  vedly  k úpadku  družstva,  jeho 

zadlužení a posléze roku 1970 k ukončení činnosti. 

Roku 1973 přichází do oblasti Caritas177 s programem družstevního rozvoje, 

který je spolufinancován americkou vládní organizací Inter-American Foundation178. 

Byly pořádány vzdělávací kurzy, týkající se managementu a administrativních prací, 

a  místním sdružujícím se  farmářům byla  vyplacena  půjčka  1000 $  na  pronájem 

nákladního vozu, který je nezbytný k dopravě kakaových bobů na trh v La Pazu a 

přivezení zásob179. 

Tento způsob organizace měl své výsledky a pěstitelé se pomocí lokálních 

mluvčí  začínají  organizovat do menších družstev za účelem většího uplatnění  na 

trhu. Byla zřízena rada reprezentující  zemědělce, která se snažila o proniknutí na 

mezinárodní kakaový trh.  

Po problémech spojených se získáním vývozní licence se roku 1976 podařilo 

uskutečnit  první export do Spojených států.  Za utržený kapitál  byla  zprovozněna 

kancelář a malá řemeslná továrna ve čtvrti Río Seco ve městě El Alto (funguje do 

roku 1986). 

Po odezvě importérů ze Spojených států byla zřejmá potřeba zvýšení kvality 

kakaových  bobů  dodávaných  na  trh.  Z grantu  získaného  od  Catholic  Relief 

Services180 byl pořízen materiál na stavbu sušičky kakaových bobů a malá dodávka, 

která zajišťovala svoz úrody od lokálních pěstitelů. 

175 Cooperativa Agropecuaria Alto Beni Limitada.
176 Rozhovor: Hector Arranibar (sub director desarrollo organizacional PIAF – El Ceibo), Sapecho, 6. 
6. 2007.
177 Caritas -konfederace katolických humanitárních organizací, převážně národních charit. Je jednou z 
největších humanitárních organizací na světě.
178 Inter-American Foundation (IAF) – nezávislá agentura USA, která zprostředkovává granty pro 
nevládní a komunitární organizace v Latinské Americe.
179 HEALY, K. From Field to Factory: Vertical integration in Bolivia. Grassroots Development, 
1987, č. 11.
180 Catholic Relief Services - mezinárodní humanitární agentura katolických komunit z USA.
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5.3.3 Vznik El Ceiba

6.  února  1977  založili  organizovaní  pěstitelé  plnohodnotné  sdružení, 

centrální  kooperativu El Ceibo,  která  na sebe v době vzniku vázala 12 lokálních 

družstev.  Založení  družstva  El  Ceibo  bylo  účelným  krokem  ke 

konkurenceschopnosti  na  trhu181,  zvýšení  výkupních  cen  a  zlepšení  lokálních 

poměrů. 

    Obrázek č. 4. Znak a logo El Ceiba. 

El  Ceibo  se  začínalo  rozvíjet  jak  po  stránce  sociální,  tak  technologické. 

Způsob  zpracování  kakaa  přešel  z  manuálního  na  mechanické  až  k současnému 

procesu industrializace pomocí moderních technologií.

Kooperativa od dob svého vzniku až doposud spolupracuje se zahraničními 

organizacemi, jednou z nich je německá vládní organizace DED182, která v počátcích 

napomáhala s technickou asistencí v zemědělství a účetnictvím. 

V roce 1982 vzniklo v rámci družstva technické oddělení (COPROAGRO), 

které  si  kladlo  za  úkol  pomocí  vzdělávacích  a  informačních  programů  zlepšit 

pěstitelské  postupy  farmářů.  S finanční  pomocí  švýcarské  vládní  organizace 

Cooperación  Técnica  Suiza  (COTESU)  bylo  vyškoleno  22  zemědělců  k šíření 

osvěty mezi ostatními pěstiteli. Ve stejném roce (1982) uskutečnilo El Ceibo první 

export v rámci Fairtrade. 

Rok 1987 byl začátkem postupného přechodu na ekologické183 pěstitelství. 

Tento trend přetrvává dodnes. 

Roku 1993 se  změnil název  a  zaměření  stávajícího  technického  oddělení 

(COPROAGRO) na PIAF – EL CEIBO (Program agrolesnické implementace)184. 

181 Export kakaa bylo možné uskutečnit pouze při velkém množství, kterého jednotlivá družstva 
nemohla dosáhnout. 
182 DED (Deutscher Entwicklungsdienst) – německá vládní rozvojová organizace působící v Africe, 
Asii a Latinské Americe. 
183 Ekologické zemědělství/pěstitelství respektuje vzájemné vztahy organizmů a člověka a podporuje 
šetrný vztah k životnímu prostředí pomocí metod uplatňováných v agroekosystému.
184 PIAF - Programa de Implementaciones Agroecológicas y Forestales
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S počáteční  finanční  a  technickou  podporou  zahraničních  organizací  (COTESU, 

DED)  se PIAF orientuje na projekty spojené s kultivací plodin (zejména kakaa) 

začleněných do agrolesního systému.

Od roku 1995 využívá El Ceibo vlastní, nově postavenou reprezentativní a 

kancelářskou  budovu,  v  jejíž  části  je  i  továrna  s  moderním  technologickým 

vybavením na zpracování kakaových bobů v centrální části města El Alto, čtvrti La 

Ceja. 

5.4  Organizační struktura El Ceiba

Organizační strukturu El Ceiba je potřeba rozlišit na dvou úrovních. První 

z nich jsou lokální družstva, kde jsou sdruženi jednotliví malopěstitelé. Druhou částí 

je  centrální  družstvo  El  Ceibo,  které  zajišťuje  odbyt,  technickou  podporu  a 

soustavný rozvoj organizace.

5.4.1 Lokální družstva El Ceiba

Jsou  organizována jako  samosprávné  jednotky  s určitou  mírou 

zodpovědnosti  ke svému mateřskému centrálnímu družstvu. Odpovídají za výkup 

kakaa185,  jehož  produkci  zajišťují  členové  družstva  (jednotliví  zemědělci),  slouží 

185 Každá kooperativa má svůj sklad, (místo výkupu, skladování kakaových bobů) který je při školení 
technickými poradci El Ceiba, volbách a jiných společenských událostech využíván jako komunitní 
centrum.

CENTRÁLNÍ KOOPERATIVA
„EL CEIBO“

LOKÁLNÍ 
DRUŽSTVO

Členové družstva
(lokální zemědělci)
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jako  společenská  centra  jednotlivých  komunit186,  podílejí  se  na  sociálním  a 

ekonomickém rozvoji a participují při řešení lokálních problémů 187 

Po splnění základních podmínek pro vstup do El Ceiba,  (minimální  počet 10 

aktivních  členů,  místo  působiště  v zóně  Alto  Beni,  nebýt  sdružením  rodinného 

charakteru)  prochází  každé  družstvo  dvouletým  zkušebním obdobím,  ve  kterém 

rozvíjí  své  vstupní  předpoklady.  Pokud  se  po  uplynutí  zmíněné  lhůty  rozhodne 

vstoupit a je valným shromážděním (viz kapitola  Valné shromáždění) uznáno jako 

nově  přistoupivší  člen  El  Ceiba,  vzniká   povinnost  splátek  finančních  příspěvků 

(akcií). Těch je v průběhu 10 let třeba zaplatit a nashromáždit 55, každý o hodnotě 

500 US$188. Finanční příspěvky jsou dále využívány na rozvojové projekty a tvoří 

rezervy sociálních fondů organizace. Jestliže jsou splněny výše uvedené procedury, 

začíná družstvo figurovat jako oficiální člen El Ceiba189.    

Také  centrální  kooperativa  má  vůči  svým  družstvům  určité  povinnosti 

vyplývající  ze  smluvních  norem.  Jedná  se  především  o  technickou  asistenci, 

poskytování kvalifikace190 a finanční podporu jednotlivých pěstitelů191. 

5.4.1.1Vnitřní organizace lokálních družstev

Všichni členové lokální kooperativy tvoří výbor, který demokraticky (1 člen 

=1  hlas)  volí  své  zástupce  na  dobu  dvou  let.  Jde  o  tzv.  administrativní  radu 

(prezident,  sekretář,  mluvčí),  která  plní  usnesení členského výboru a při  valných 

shromážděních centrální kooperativy zastupuje své družstvo. Zvolení zástupci řídí, 

kontrolují  a  organizují  činnost  družstva.  Ze  svého  úřadu  vykonávají  roli 

prostředníků mezi centrálním družstvem a jednotlivými pěstiteli. Jsou zodpovědní 

za informování obou výše uvedených stran a to v podobě ročních zpráv o chodu 

186 Lidé přicházející ze stejných oblastí se sdružovali a zakládali kolonie, v současné době nazývané 
komunity. 
187 V dobách, kdy neexistovaly lokální konzumy, zajišťovala družstva prodej základních potravin ve 
své oblasti. V současné době je takovým příkladem společný chov dobytka v některých družstvech. 
188 Družstvu, které by z El Ceiba legálně vystoupilo, budou tyto finanční investice navráceny 
v průběhu 5 (platí pro stará družstva) až 10 let (platí pro družstva nová).
189 CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS „EL CEIBO“ 
Ltda. Estatuto organico, Reglamento interno „El Ceibo“ Ltda. Sapecho, 2005. 
190 Na  základní  úrovni  vzhledem  k ekologickému  pěstitelství,  dále  spolupráce  na  lokálních 
projektech a profesní růst – týká se především druhé generace – dětí členů družstva. 
191 Zdravotní fond: Možnost čerpání jednorázové podpory ze zdravotního fondu až do výše 200 US$ 
za účelem zlepšení zdravotního stavu člena při náhlých úrazech a onemocněních. Solidární fond: 
Jednorázová podpora v hodnotě 200 Boliviánů, vyplácená členu družstva od dovršení 65. roku vždy 
k datu narození. 
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družstva (roční plán aktivit, ekonomické a personální údaje) vzhledem k centrální 

kooperativě  a  jednotlivým  změnám  a  závěrům  vyplývajícím  z usnesení  valného 

shromáždění vůči svým členům (pěstitelům). Většina starších členů první generace 

má  díky  tomuto  systému bohaté  zkušenosti  se  zastupováním jednotlivých postů. 

Přínosem v tomto ohledu je, že jsou dobře informováni a mají přehled o fungování 

kooperativy. 

5.4.1.2Členové družstev

Základní jednotku každého družstva tvoří jeho členové – malopěstitelé, kteří 

disponují  vlastními  pozemky.  Jejich  hlavní  ekonomickou  aktivitou  je  produkce 

kakaa  a  následný  prodej  v rámci  své  domovské  kooperativy.  Mezi  hlavní 

předpoklady  členství  patří  vlastnictví  pozemku  s produkcí  kakaa  o  minimální 

rozloze 2 hektary, snaha o zlepšení životních podmínek, sounáležitost a spolupráce 

s ostatními členy v rámci své domovské kooperativy a zaplacení vstupního poplatku, 

který činí 500 US$192. 

Po kladném vyřízení žádosti a splnění všech vstupních předpokladů začíná 

celá rodina figurovat jako členská v rámci El Ceiba. V případě rodinných potomků 

je  členství  zaručeno  do  završení  věku  30  let.  Do  této  doby  musí  potencionální 

následovník disponovat svým vlastním pozemkem s produkcí kakaa, pakliže se tak 

nestane, ztrácí k výše uvedenému věku statut člena družstva. 

5.4.2 Centrální kooperativa

Hlavní  podstatou  centrální  kooperativy  je  zajištění  odbytu  svých  členů  – 

lokálních zemědělců. Centrální družstvo je tvořeno administrativním pracovištěm a 

továrnou  na zpracování kakaových bobů (El Alto) a agrolesnickým úsekem PIAF 

(Sapecho). Administrativní a technické zázemí Centrálního družstva tvoří samotní 

členové El Ceiba, kteří jsou k výkonu těchto funkcí doporučováni svými lokálními 

družstvy. 

Následující  diagram  č.  2  zobrazuje  organizaci  El  Ceiba  a  členění 

jednotlivých úseků. 

192 Platba záleží na finančních možnostech samotných členů. Část je potřeba zaplatit v hotovosti, 
zbytek je pak možné splácet produkcí kakaa.
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Diagram č. 2. Organizační struktura El Ceiba.
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61



5.4.2.1Valné shromáždění

Nejvyšším  statutárním  orgánem  je  valné  shromáždění,  které  sdružuje  3 

zástupce193 každé z 38 kooperativ a pomocí systému 1 kooperativa = 1 hlas volí své 

zastupitele do administrativní a dozorčí rady (viz následující kapitola). Zasedání se 

koná dvakrát do roka194 (květen, prosinec), přičemž na květnovém shromáždění jsou 

zástupci  kooperativ  informováni  o  činnosti  svých  zastupitelů  a  ke  schválení  se 

předkládá roční rozpočet. Prosincová schůze hodnotí půlroční činnost a hospodaření 

rady,  obměňuje  zastupitelstvo  (ze  33%),  předkládá  a  schvaluje  návrhy.  Veškerá 

rozhodnutí učiněná valným shromážděním jsou vykonávána administrativní radou a 

jejími technicko-ekonomickými úseky. 

5.4.2.2Administrativní a dozorčí rada

Jsou voleny valným shromážděním na dobu tří let, přičemž administrativní 

rada se skládá ze 4 členů195 a dozorčí rada ze 2 členů196. V případě administrativní 

rady je každý rok posuzována její  kompetentnost  a hodnotí  se zpětně činnost za 

vykonané období. Při kladném posouzení je jí udělena důvěra valného shromáždění 

do dalšího ročního období. 

Jednotliví členové  zastávají  své  funkce  v obou  centrech  centrální 

kooperativy.  Část  rady  má  své  sídlo  ve  městě  El  Alto  (prezident  a  pokladník 

administrativní  rady,  prezident  dozorčí  rady)  a  další  část  ve  vesnici  Sapecho 

(viceprezident a sekretář administrativní rady, sekretář dozorčí rady). Toto rozdělení 

je odůvodněno rovnováhou mezi oběma centry a specifikem jejich zaměření. 

Úkolem administrativní rady je řízení technických úseků a smyslem dozorčí 

rady kontrola plnění veškerých aktivit, které byly deklarovány a schváleny valným 

shromážděním.  

193 Prezident, člen dozorčí rady, běžný člen družstva – preferuje se žena nebo mladík. 
194 Při mimořádných událostech je možné svolat kdykoliv. 
195 Prezident, viceprezident, pokladník a sekretář.
196 Prezident a sekretář.
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5.4.2.3Technické úseky Centrálního družstva

Jsou  řízené  Administrativní  radou  a  podléhají  kontrole  dozorčí  rady  a 

vnitřnímu auditu.  Jejich hlavním cílem je kontinuální  proces rozvoje organizace, 

zajištění odbytu a konkurenceschopnosti na trhu. 

5.4.2.4Zpracovatelský závod a administrativní centrum

Hlavní část je situována ve městě El Alto v nové administrativní budově a 

přilehlé továrně na zpracování kakaových bobů ve čtvrti La Ceja. Prostřednictvím 

svých podřízených úseků zodpovídá za: 

 Výkup kakaa – je řízen z El Alto, vzhledem k nutnosti kontaktu s výkupem 

má své centrum v Sapechu.  Úsek je  zodpovědný za  výkup,  zpracování  a 

skladování kakaa. 

 Zpracování  kakaa –  zpracování  základní  suroviny – kakaových bobů na 

finální produkty197 nebo polotovary. 

 Kontrolu  kvality  –  hlavním úkolem je  kontrola,  odpovídající  normám198 

v průběhu výkupu a zpracování kakaa. 

 Komercializace  produktů  –  zodpovídá  za  prodej  a  export  kakaa  na 

domácím  (finální  produkty)  a  mezinárodním  trhu  (kakaové  boby, 

polotovary).

 Ekonomický sektor – přerozděluje finance v rámci Centrálního družstva.

5.4.2.5PIAF (Program agrolesnické implementace) 199

Se  sídlem  v Sapechu  zodpovídá  za  realizaci  projektů  v oblasti  lesního 

hospodářství a agrolesnictví200, organizuje vzdělávací a informační aktivity v rámci 

družstva. PIAF se dále v rámci podřízených úseků dělí na:

 Agrolesnictví  –  pracuje na zdokonalování  v rámci  ekologické produkce a 

agrolesního  systému201,  zajišťuje  technickou podporu (zemědělští  technici, 

197 Čokoláda, kakao, určené především pro domácí trh. 
198 Normy, díky kterým jsou El Ceibu udělovány certifikace (ekologická produkce, ISO, atd.).
199 PIAF – Programa de Implementación Agroecológicas y Forestales.
200 Agrolesnictví je systém hospodaření na zemědělské půdě, který spojuje pěstování zemědělských 
plodin a chov domácích zvířat s pěstováním užitkových dřevin.
201 Viz. Agrolesnictví. 
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kteří asistují a školí lokální zemědělce), zřizuje nové pozemky s ekologickou 

produkcí v rámci agrolesnictví, provádí aplikovaný výzkum, atd. 

 Lesní  hospodářství  –  součástí  projektu  je  podpora  výsadby,  pěstování  a 

diverzifikace  lesních  porostů  v lokalitě  Alto  Beni  v rámci  udržitelného 

rozvoje a ekologického zemědělství. 

 Organizační  rozvoj  –  se soustřeďuje na  školení  a  zvyšování  kvalifikace 

svých členů,  spolupracujících  organizací  a  škol.  V praxi  jde  o  technické, 

administrativní  a  účetní  kurzy,  zprostředkovávání  stáží  a  výměnných 

vzdělávacích pobytů202. 

5.4.2.6Obchodní centrum

Je nedávno vzniklou alternativou pro případ náhlého poklesu cen kakaa nebo 

jiné mimořádné události. Zodpovídá za pronájem administrativní budovy vystavěné 

El Ceibem v roce 1995 (čtvrť La Ceja, El Alto).

5.4.3 Techničtí pracovníci centrální kooperativy

Zajišťují činnost technických úseků (PIAF, Agroindustria) po dobu tří let203. 

Na těchto pozicích mohou pracovat výhradně členové El Ceiba a jejich potomci204, 

kteří jsou na určitý post nominováni v rámci své domovské kooperativy. Doporučení 

zástupci  lokálních  družstev  procházejí  výběrovým řízením,  při  kterém se  testují 

jejich vstupní předpoklady vzhledem k zaměření vykonávané činnosti.   Pokud při 

výběrovém řízení uspějí, jsou po dobu tří měsíců zaškolování svými předchůdci. 

5.5 Fungování jednotlivých částí El Ceiba

5.5.1 Centrální kooperativa

Centrální  kooperativa  El  Ceibo plní  nezbytnou funkci  spojovacího článku 

mezi  producenty  a  spotřebiteli.  Její  dva  hlavní  sektory  PIAF  (Sapecho)  a 

202 CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS „EL CEIBO“ 
Ltda. Estatuto organico, Reglamento interno „El Ceibo“ Ltda. Sapecho, 2005.
203 S možností ročního služebního přesluhování na dané pozici. 
204 Do završení 30. roku věku. 
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zpracovatelský podnik (El Alto) zajišťují odbyt pro své členy a soustavný rozvoj 

organizace v rámci udržitelného rozvoje oblasti. 

PIAF  se  zaměřuje  na  projekty  lokálního  významu  spojené  s udržitelným 

rozvojem a  technickou  asistenci  producentských  rodin  v regionu.  Projekty  PIAF 

jsou částečně financovány díky prémiím,  plynoucím z obchodování v rámci  Fair 

Trade. 

   Foto č. 11. Vstup do kooperativy El Ceibo (Sapecho). 

Zpracovatelský  podnik  plní  funkci  ekonomického  zhodnocení  činnosti 

pěstitelů kakaa a projektů PIAF. 

    Foto č. 12. Tovární budova El Ceiba (El Alto).

5.5.1.1Pracovníci centrální kooperativy

Členové El Ceiba, kteří jsou na základě výběrového řízení přijati k výkonu 

pracovní  činnosti  v rámci  centrální  kooperativy,  procházejí  nejprve  tříměsíčním 
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zaškolovacím  obdobím,  ve  kterém  „dosluhující“  člen  předává  funkci  svému 

nástupci. Rozmezí výkonu dané funkce je 3-4 roky. V případě opětovného návratu 

na jakýkoliv post v rámci centrální kooperativy musí uplynout 4 roky od posledního 

data poskytování personálních služeb. 

Členové El Ceiba, kteří pracují v centrální kooperativě, jsou po celou dobu 

svého pracovního poměru  ze zákona pojištěni205.  S ukončením pracovní  smlouvy 

toto pojištění zaniká. 

5.5.1.2PIAF 

Centrum PIAF je situováno do vesnice Sapecho, kde má El Ceibo část svého 

technického  zázemí.  V uzavřeném  areálu206 se  nachází  kanceláře  pracovníků, 

zařízení  na  fermentaci  a  sušení  kakaa,  společenská  místnost  využívaná  při 

společenských akcích207, obytné domy technických pracovníků, obchod208, jídelna a 

společné sociální zařízení209 pro zaměstnance. 

Mimo  areál  je  umístěno  Experimentální  centrum  s kakaovou  plantáží, 

školkou kakaových sazenic a lesní školkou. 

5.5.1.2.1 Pracovníci PIAF

Pracovníci  PIAF  ze  vzdálenějších  lokalit,  kteří  nemají  možnost  denního 

dojíždění210, si na dobu svého působení v Sapechu pronajímají pokoje211 ve vesnici, 

nebo je jim poskytnuto základní ubytování v areálu centrální kooperativy212. Všichni 

zaměstnanci mohou využít možnosti stravování213 v objektu. 

205 Důchodové pojištění u AFP – Administradora de Fondo de Pensiones, sociální pojištění u Caja 
Nacionál de Seguridad Social. Toto pojištění pouze pro zaměstnance centrální kooperativy. Ostatní 
členové El Ceiba (producenti) pojištěni nejsou. 
206 Areál je oplocený s hlavní vstupní bránou. Od 6h do 22h je areál volně přístupný. V nočních 
hodinách se brána zamyká a vstup nebo odchod mimo uvedené hodiny je možný pouze po domluvě 
se správcem objektu. 
207 Zasedání valného shromáždění, školení, slavnosti El Ceiba. 
208 K dostání jsou finální produkty El Ceiba, zemědělské nářadí a předměty denní potřeby.
209 Prostory k ručnímu praní prádla, sprcha, WC. 
210 Dostupnost vzdálenějších lokalit je složitá a nelze na ni spoléhat. V případě, že zaměstnanec 
centrální kooperativy nebydlí ve vzdálenosti, kterou lze ujít pěšky nebo ujet na motocyklu, stěhuje se 
sám nebo se svou rodinou na dobu pracovní smlouvy do vesnice Sapecho. 
211 Jednoduché ubytování nabízí ve vesnicích rodiny, které si tímto způsobem chtějí přivydělat.
212 Počet míst k bydlení v areálu kooperativy je omezený. Bydlení odpovídá jedné místnosti bez 
sociálního zařízení, ve které bydlí často rodina s více dětmi. 
213 Snídaně, obědy, večeře. 
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   Foto č. 13. Příbytek pracovníků centrální kooperativy (Sapecho).

Pracovní doba je stanovená na 8 hodin denně a 24 dnů v měsíci214, nepočítaje 

státní svátky a jinak určené volné dny215.

5.5.1.2.2 Programy PIAF

5.5.1.2.2.1 Agrolesnictví

Projekt  rozvoje  agrolesnictví  v oblasti  Alto  Beni  se  zaměřuje  na  využití 

tohoto systému v rámci kultivace kakaa na pozemcích jednotlivých pěstitelů. Cílem 

je  soustavný  rozvoj  podmínek  pro  hospodaření,  tedy  zlepšování  kvality  půdy, 

vodních zdrojů a životního prostředí.

Pomocí  technických  pracovníků  PIAF  a  organizací  spolupracujících  s El 

Ceibem  je  zajišťována  postupná  kvalifikace  jednotlivých  producentů  v oblasti 

agrolesnictví. Mezi aktivity, které jsou uskutečňovány v rámci projektu, patří:

 technická asistence

 vzdělávací a informační kurzy

 zřizování školek, produkce a distribuce sazenic

 zřizování  nových  pozemků  fungujících  v rámci  agrolesního  systému  a 

orientovaných na ekologickou produkci

 zlepšování  produktivity  starých  a  málo  plodících  kakaovníků  pomocí 

metodických prostřihů

 aplikovaný výzkum a jeho následné využití v rámci projektů PIAF

 atd216.

214 Den pracovního volna je neděle. 
215 Například jeden den volna věnovaný slavnostem výročí založení El Ceiba.  
216 EL CEIBO. Qué es PIAF – El Ceibo?. [online]. [cit. 10. 3. 2008]. Dostupné z:  
http://www.elceibo.org/ceibo.php
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5.5.1.2.2.2 Lesní hospodářství

Projekt  lesního  hospodářství  podporuje  výsadbu  a  kultivaci  v rámci 

udržitelného  rozvoje,  zabývá  se  možnostmi  ekonomického  zhodnocení  dřevin  a 

podílí se na  vzdělávacích aktivitách El Ceiba v tomto oboru. 

Mezi hlavní činnosti, kterými se projekt lesního hospodářství zabývá, patří

 podpora diversifikované lesní výsadby v dříve odlesněných oblastech

 rozvoj  gramotnosti  a  pěstování  lesních  dřevin  s ohledem  na  jejich 

ekonomické využití

 semenná banka s certifikací

 provoz lesní školky s druhovou různorodostí217

 aplikovaný výzkum a jeho následné využití v rámci projektů PIAF

 atd218.

5.5.1.3Zpracovatelský závod

Zpracování a prodej kakaových bobů dovezených z Alto Beni se uskutečňuje ve 

městě El Alto a je součástí strategie El Ceiba od jejího založení v roce 1977. Za 

posledních 30 let došlo v tomto směru k jednotlivým změnám, z nichž nejvýraznější 

korespondují s následujícími etapami: 

 Období  1977  –  1986  souvisí  s tradičním typem  zpracování219.  (čtvrť  Río 

Seco – El Alto).

 Období 1986 – 1994 souvisí s mechanizací výrobních postupů. (čtvrť Río 

Seco – El Alto).

 Od  roku  1995  disponuje  El  Ceibo  novou  zpracovatelskou  továrnou 

s moderní zpracovatelskou technologií. (čtvrť La Ceja – El Alto).

V současné době je výrobní závod El Ceiba přizpůsoben ke zpracování 3 tun 

kakaových  bobů  denně.  Kakaové  boby  se  výrobním  procesem  přetvářejí  na 

polotovary  (kakaový  prášek,  kakaové  máslo)  a  výsledné  produkty  (tabulková 

čokoláda, čokoládové tyčinky, instantní kakao, atd.).

217 Dřeviny vhodné k dalšímu zpracování, ovocné stromy, dřeviny léčivé, okrasné, palmy. 
218 EL CEIBO. Qué es PIAF – El Ceibo?. [online]. [cit. 10. 3. 2008]. Dostupné z:  
http://www.elceibo.org/ceibo.php
219 Pražírna s velkou pánví a ruční mlýn.
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Při  transformaci  je  používána  primární  surovina  –  kakaové  boby  kvality 

BIO,  NORMAL  a  TRANSICIÓN.  Harmonogram  zpracování  určují  ekologicky 

certifikované  kakaové  boby  (BIO),  jelikož  stroje  nemohou  z důvodů  dodržení 

ekologických  norem  přijmout  suroviny  různé  kvality  (BIO,  TRANSICION, 

NORMAL). Pokud by se tak nestalo a došlo ke smíchání rozdílné kvality, nemůže 

být tento produkt certifikován jako BIO. 

5.5.1.3.1 Pracovníci zpracovatelského závodu

Zpracovatelský  závod  má  35  trvalých  zaměstnanců  a  počítá  s 6  až  7 

sezónními pracovníky v době hlavní sklizně220. Továrna je v provozu od 5. hodiny 

ranní  do  21.  hodiny  večerní.  To  odpovídá  dvěma  osmihodinovým  směnám,  ve 

kterých se pracovníci střídají. Měsíční plat odpovídá 130 US$ s možností přivýdělku 

v podobě přesčasů221. 

Pracovní smlouva je uzavírána na 3 roky s možností ročního překlenovacího 

období.  Při  výběru  kandidáta  na  pracovní  pozice  ve  zpracovatelském závodě  je 

výhodou,  pokud  má  možnost  ubytování  v blízkém  okolí222.  V opačném  případě 

může pracovník využít  ubytovny El Ceiba, kde platí  za zvýhodněných podmínek 

pouze sociální zařízení223. 

220 Členové a děti členů El Ceiba.
221 Denní přesčas může činit 4 hodiny. 
222 Vlastní dům nebo možnost ubytování např. u rodinných příbuzných ve městě El Alto nebo 
sousedícím La Pazu. 
223 Této možnosti využívají převážně členové El Ceiba, kteří přijíždějí z Alto Beni na několik dní. 
Dále pak různé návštěvy, které míří do továrny a administrativního centra. V prostoru je hlídané 
parkoviště patřící El Ceibu, jednoduchá společná noclehárna pro více osob a oddělené dvoupokojové 
místnosti se společným sociálním zařízením. 
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5.5.2 Drobní pěstitelé z oblasti Alto Beni

5.5.2.1Náklady související s pěstováním kakaa

Základním předpokladem zemědělské  produkce  je  pozemek224.  V průběhu 

kolonizačního období 60. a 70. let byly pozemky o velikosti 12 ha přidělovány na 

základě losování (viz kapitola Řízená kolonizace oblasti Alto Beni). 

Pro většinu současných zájemců225 o koupi pozemku se záměrem pěstování 

zemědělských  plodin  představuje  tato  investice  značný  výdaj  s dlouhodobější 

návratností226.  Pokud  nedisponují  předem  nabytým  kapitálem227,  jsou  počáteční 

náklady ve  většině  případů hrazeny s pomocí  rodinných příslušníků.  V rámci  již 

usazených obyvatel je další možností převedení části nebo celého pozemku na svého 

následovníka228. 

Mimo  nákup  pozemku  je  dalším  zásadním  výdajem  pořízení  sazenic, 

v případě začlenění k lokální kooperativě (a tím do El Ceiba) i členský poplatek 500 

US$.  Mezi  drobnější  náklady  patří  pořízení  nářadí  ke  kultivaci  zemědělských 

plodin. Nákup sazenic a semen se realizuje v jednotlivých etapách. Hlavní investice 

v první části by měla zabezpečit dostatečnou produkci během počátečního období. 

Postupem  času  se  kultivují  a  osazují  další  plochy.  Vzhledem  k nízkému  stupni 

mechanizace  lokální  agrikultury  je  většina  prací  prováděna  ručně,  bez  potřeby 

využití  strojů.  Mezi  nejčastěji  používané  nářadí  patří  mačeta,  sekyra,  nůžky 

k prostřihu stromů, kbelík a lopata k sázení. Někteří producenti disponují strunovou 

sekačkou na odtravňování.

První plody začíná kakaovník plodit již třetím rokem. Samotnou sklizeň lze 

očekávat mezi čtvrtým až pátým rokem od vysazení229. Většina lokálních pěstitelů 

není závislá pouze na monokulturách typu kakao, ale jejich pozemek je rozčleněn na 

více  menších  jednotek  s různorodou  výsadbou.  Z hlediska  komerčního  využití 

224 V Alto Beni nazývaný „lote“. 
225 Rodiny i jednotlivci hledající lepší životní podmínky (převážně obyvatelé Altiplana) a potomci 
členů El Ceiba, kteří od určitého věku pozbývají výhod i samotného členství (viz kapitola Členové 
družstev).  
226 V případě kakaa okolo 4 až 5 let, kdy začnou plodit první stromy. Ceny jednotlivých pozemků se 
liší vzhledem k jejich velikosti, dostupnosti, údržbě, atd. 
227 Bolivijská populace je zvyklá migrovat za prací. Ve většině případů nacházejí uplatnění 
v sousedních státech (Argentina, Chile) jako levná pracovní síla. 
228 Především členové El Ceiba na své potomky. 
229 S tím souvisejí i příjmy, které lze v případě závislosti na monokultuře pěstování kakaa očekávat až 
po uplynutí 4-5 let.  
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následují po nejdůležitějším kakau citrusové plody, banány a káva. V rámci domácí 

spotřeby dominuje rýže, juka, banány. 

Drobnější  investice  jsou  řešeny  v podobě  půjček  od  lokálních  bank  a 

kampeliček nebo v rámci sousedských a neformálních vztahů. 

El  Ceibo  nabízí  svým  členům  bezúročnou  roční  půjčku  spojenou 

s udržováním a rozvojem kakaové plantáže do výše 300 US$.

Další důležitou součástí každého pořízeného pozemku je obydlí. Při pořízení, 

tj. převedení parcely, která byla již v dřívější době kultivována, na nového majitele, 

lze očekávat základní přístřeší.  Na novém (dříve neobhospodařovaném)  pozemku 

je potřeba obydlí vybudovat. U pěstitelů v oblasti Alto Beni se z hlediska použitého 

materiálu,  využití,  náročnosti  na výstavbu a  ekonomických možností  rozlišují  tři 

typy  staveb.  Nejplošněji  zastoupené  jsou  jednoduché  dřevěné  konstrukce  pobyté 

dřevem a střechou z palmových listů – motacú. Stavba tohoto příbytku trvá obvykle 

týden až 14 dnů. Dalším typem jsou obydlí z jílových cihel usušených na slunci a 

smíchaných  s rýží  (kvůli  konzistentnosti  materiálu).  Náročnější  domy  z hlediska 

finančního  i  stavitelského  jsou  situovány  převážně  do  vesnic.  Tyto  stavby  jsou 

konstruovány z nepálených cihel a pokryté zinkovou střechou. 

  Foto č. 14. Běžné stavení ze dřeva a palmových listů (Alto Beni).
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5.5.2.2Život malopěstitelů kakaa

Každý obhospodařovaný pozemek tvoří malý rodinný podnik, v jehož rámci 

pracují  ve  většině  případů  majitel  pozemku  (člen  El  Ceiba)  se  svou  ženou230, 

pomáhají děti a v některých případech jsou najímáni sezónní pracovníci.  Domácí 

práce jsou rozdělené dle nepsaného pravidla. Muž se stará o zemědělskou produkci 

a pozemek, žena je v domácnosti231. 

     Foto č. 15. Sklizeň kakaa (Alto Beni). 

Životní  podmínky  lokálních  zemědělců  jsou  zpravidla  velmi  limitující. 

Bydlení  je  uzpůsobeno  základním  potřebám  a  „farma“  bývá  vybavena  třemi 

samostatnými staveními. Během dne patří k nejobývanější části kuchyň s hliněnými 

kamínky  na  dřevo232 a  prostorem ke  stravování.  Další  stavení  slouží  jako  spací 

místnost a v posledním jsou na noc zavírána domácí zvířata a ukládají se zde zásoby 

spolu s nářadím. 

V odlehlejších oblastech jsou zdrojem pitné vody potoky a mnohdy i řeka 

Beni. Usedlosti jsou stavěny v blízkosti tak, aby byla voda stále dostupná. Některé 

domácnosti mají vodu přivedenou potrubím a čerpají ji přímo na dvorku před svým 

obydlím. Členové El Ceiba jsou vzhledem ke své ekologické produkci a začlenění 

do systému Fair Trade233 nuceni neustále zlepšovat hygienické podmínky. To se týká 

230 V mnohých případech je majitelkou pozemku a členkou El Ceiba žena. 
231 Domácí práce zahrnují převážně vaření, přípravu dřeva, starost o domácí zvířata, praní, péči o děti. 
V průběhu kakaové sklizně pomáhají ženy s otvíráním skořápek mačetou a vyndaváním kakaových 
bobů.
232 Ve vesnicích jsou některými domácnostmi k vaření využívány plynové bomby. 

233 Podmínky certifikujících organizací jsou nastaveny na postupné zlepšování životních podmínek 
producentů. Více viz: Criterios Genéricos de Comercio Justo Fairtrade: 
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zejména používání latrín, skladování anorganického odpadu a všech činností, které 

by mohly přispívat ke kontaminaci okolní půdy i obyvatel. 

V posledních  několika  letech  probíhá  v Alto  Beni  úspěšně  proces 

elektrifikace,  který  ve  většině  případů  slouží  k připojení  zdrojů  světla,  televize, 

DVD přehrávače a rádia234. Elektřina je však drahá, a proto se využívá minimálně.

 Rodiny chodí brzy spát a zvykem je vstávat časně zrána235. Žena připravuje 

snídani,  která  se  v bolivijských  podmínkách  rovná  obědu  a  večeři236.  Základním 

druhem potravy je rýže,  brambory,  juka,  těstoviny,  quinoa,  zelenina  a banány237. 

Doplňující  masitá  strava  je  z hlavní  části  domácí  produkce  (drůbež),  v případě 

sobotní  návštěvy  pravidelných  trhů  je  možné  nakoupit  maso  vepřové  a  hovězí. 

Vzhledem k vysokým teplotám a složitému přechovávání potravin238 podléhajícím 

rychlé  zkáze  je vše určeno k okamžité  konzumaci.  Muž odchází  časně z rána za 

svými  zemědělskými  povinnostmi  a  domů  přichází  v době  oběda,  kdy  dosahují 

teploty nejvyššího stupně. Po polední pauze se vrací opět ke své práci.  Pracovní 

doba  není  pevně  stanovena  a  je  na  jednotlivcích,  kolik  práce  ten  či  onen  den 

vykonají. Musí se ovšem řídit potřebami samotného kakaovníku (a ostatních plodin) 

dle ročních období a harmonogramu prací, které je nutné v této souvislosti vykonat. 

Někteří  starší  pěstitelé  využívají  možnosti  nájemných  pracovníků239,  kteří 

mohou být zaměstnáni buď celoročně nebo jsou využíváni při náročnějších pracích a 

v hlavní  sezóně.  Zemědělci,  kteří  v  pokročilejším věku nemohou  využít  pomoci 

svých potomků, jsou na tyto pracovníky často odkázáni.  Ve většině případů jsou 

najímáni na jednotlivé dny po předchozí domluvě. Součástí mzdy240 za 8 hodinovou 

směnu je zpravidla oběd u zaměstnavatele.  Dalším typem pracovní smlouvy jsou 

dlouhodobější  (sezónní)  nebo  trvalé  úvazky.  Najmout  si  pracovníka  na  trvalý 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/Generic_Fairtrade_Standard_SF_Dec_2007_
SP.pdf
234 Do Alto Beni nedoléhá signál televizních stanic z La Pazu. Existuje lokální vysílání televizní 
stanice v Sapechu (Canal 11), které však nelze naladit v odlehlejších oblastech. V Bolívii je velice 
rozšířen nelegální trh s pirátskými kopiemi hudebních a filmových CD a DVD za minimální ceny. 
První investice po připojení elektřiny bývá ve většině případů zmíněná televize a přehrávač. 
235 Den končí okolo 22 hodiny večerní a nový začíná kolem 4 až 5 ranní. 
236 Jediné rozlišení mezi třemi hlavními chody je doplňková polední polévka.
237 Pěstovány jsou jednak sladké odrůdy (používají se na smažení), dále odrůdy vhodné na vaření 
(jsou více škrobovité), které se používají jako přílohy k polévkám. 
238 Převážná většina domácností nemá chladničku. 
239 Obyvatelé vesnic nebo nově příchozí, kteří dosud nemají vlastní lote a produkci zemědělských 
plodin. Také v podobě brigád u studujících. 
240 Denní mzda 20–30 boliviánů, cca 2,6 – 3,9 U$ při kurzu 1 US$=7,77 bolivianů.
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úvazek je možné i v případě, kdy člen El Ceiba odchází za prací (v rámci úspěšného 

výběrového  řízení)  do  centrální  kooperativy  nebo  zpracovatelského  závodu  v El 

Alto. V tomto případě zůstává jeho pozemek neobhospodařován241 a je v majitelově 

zájmu  najít řešení vzhledem k potřebě vykonávat zemědělské práce. 

Tradiční rodina z oblasti Alto Beni má 6-8 potomků242, přičemž děti vyrůstají 

převážně  v péči  matky.  Aby malé  děti  nebránily  ženě  v práci,  jsou  zabaleny do 

pleteného ponča243 a uvázány na matčiných zádech.  V pokročilejším věku platí, že 

starší  sourozenec  má  na  starosti  mladšího.  Děti  jsou  do  chodu  domácnosti 

začleňovány od útlého věku v podobě jednoduchých prací244. 

Základní  škola  je  dostupná  v každé  vesnici.  To  je  mnohdy  i  několik 

kilometrů od jednotlivých farem. Děti tedy docházejí v závislosti na vzdálenosti od 

věku,  kdy  jsou  schopny  ujít  cestu  tam  a  zpět.  S  dospíváním  se  škola  stává 

nejdůležitější  aktivitou  a  pomocné  zemědělské  práce245 jsou  prováděny  pouze 

v nárazových intervalech.  

V oblasti Alto Beni je hlavním jazykem španělština, po níž následují nativní 

jazyky Aymara a Kechua246. Poměr jednotlivých mluvčích je vyjádřen v grafu č. 4.

Jazyková diverzita v oblasti Alto Beni

španělština   
7%

španělština 
aymara 
kechua

20%

španělština 
kechua

12%

španělština 
aymara

61%

           Graf č. 4. Jazykové zastoupení v oblasti Alto Beni247.

241 Vzhledem k špatné dostupnosti se techničtí a administrativní pracovníci stěhují na dobu 
vykonávání své funkce (obvykle 3 roky) do vesnice Sapecho nebo města El Alto. 
242 V současné době má tento trend klesající tendenci. 
243 „Auayo“ – ustálený výraz pro pletené pončo. Pochází z indiánských jazyků Kechua, Aymara. 
244 Pomoc matce při vaření, mytí nádobí, úklidu, přípravě dřeva, krmení domácích zvířat, atd. 
245 Jedná se především o odtravňovaní pozemku pomocí mačety. 
246 Tyto nativní jazyky se zde uchovávají díky původu (Altiplano) převážné většiny kolonistů. 
247 Zdroj:  JÁTIVA, M. M. Planificación agroforestal participativa para el enriquecimiento de fincas 
cacaoteras orgánicas con especies leňosas perennes útiles, Alto Beni, Bolivia. Costa Rica, Turrialba: 
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V běžném kontaktu  spolu  lidé  mluví  španělsky.  Pokud o sobě  jednotlivci 

vědí,  že se dorozumí stejným nativním jazykem či dialektem248,  zpravidla  ho při 

osobním  setkání  použijí.  Mimo  vesnice  se  v rámci  rodiny  mluví  v první  řadě 

nativním jazykem,  následuje  španělština.  Děti  se  oba  jazyky  učí  od  rodičů.  Ve 

školním prostředí a kontaktu s ostatními dětmi je časté, že jsou jedinci, kteří mezi 

sebou hovoří nativním jazykem, šikanováni a vystaveni posměchu249. 

Podobná  situace  je  i  se  stylem  oblékání,  kterým  obyvatelé  (zejména 

ženského pohlaví) reprezentují svůj region. Jednotlivé lokality lze rozlišit dle barev, 

specifických motivů na částech oblečení, pokrývek hlavy, atd. Pro jednotlivé oblasti 

Altiplana250 jsou  společným  prvkem251 střevíce,  široké  dlouhé  sukně,  blůza,  a 

obvyklou součástí bývá buřinka nebo plátěný klobouk. Žena, která dosud zachovává 

původní způsob oblékání, je označována jako „chola“, „cholita“252. Tento výraz není 

hanlivý  na  rozdíl  od  urážlivého  označení  „indio“  a  „campesino“253.  Tradiční 

oblečení dosud převládá u střední a starší generace. V případě mladší generace jsou 

populární teplákové  soupravy,  džíny  a  oblečení  z „druhé  ruky“  dovážené  ze 

Spojených států. 

CATIE, 2005, s. 51.
248 Příchozí ze stejných oblastí. První osadníci se většinou podle tohoto dorozumívacího kódu 
sdružovali do komunit a zabírali spolu sousedící pozemky. 
249 Osobní sdělení: Paulina Flores, 15 let, Sapecho.
250 V obou vlnách kolonizace přišlo nejvíce lidí právě z této oblasti. 
251 Dále se rozlišují barvy, motivy, atd.
252 Ze španělštiny  „Indiánka“, „míšenka“. Tradiční oblečení mužského protějšku „cholo“ bývá 
k vidění v rámci slavností, festivalů a karnevalů.  
253 V obou případech jde o hanlivý výraz, který slovně degraduje adresáta na úroveň nevzdělance a 
chudáka. 
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Foto č. 16. Cholita (dětský karneval, Sapecho).

5.5.3 Vztah malopěstitelů k centrální kooperativě 

Vztah  jednotlivých  členů  k  centrální  kooperativě  je  dán  rozdílem  dvou 

generací254 a lze jej vnímat na dvou úrovních. První z nich je  ekonomický a odvíjí 

se od potřeby prodat své kakao. Druhý je na úrovni „sociální odpovědnosti“, kdy 

fungování družstva závisí na kooperaci jednotlivých členů. 

Zásadní jsou postoje první generace, které do jisté míry formovaly myšlení a 

vztah svých potomků na různých úrovních.

První  generace  osadníků  pamatuje  útrapy  spojené  s počátky  pěstitelství 

v Alto Beni a prodejem kakaa na lokálních trzích. El Ceibo vnímají velmi osobně 

jako  vyústění  snah  a  spolupráce,  na  což  jsou  hrdí.  Patrné  jsou  však  změny  ve 

spolupráci,  kdy  starší  zemědělci  konstatují  jednoznačný  přesun  k samostatnému 

hospodaření na svém pozemku. Esteban Tenorio vzpomíná, že dříve byli pěstitelé 

více závislí na spolupráci a v rámci sousedské výpomoci vytvářeli pracovní skupiny, 

které  si  navzájem  vypomáhaly  na  svých  plantážích.  Současná  tendence  je 

orientována více na samostatnost a s druhou generací „odchází“ i pocit soudržnosti, 

který je patrný u členů, kteří El Ceibo spoluvytvářeli.  Tento fakt dokládají slova 

254 Za první generaci jsou považováni kolonisté, kteří do oblasti přicházeli v průběhu 60. a 70. let a 
stáli u zrodu El Ceiba. Druhá generace jsou potomci kolonistů první generace, kteří postupně 
nahrazují své otce. 
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jednoho z pěstitelů druhé generace, který deklaruje, že je součástí kooperativy pouze 

proto, aby měl zajištěný odbyt pro své kakao. 

Důležitým momentem je způsob předávání zkušeností a jednotlivých funkcí 

mezi první a druhou generací. Mladí lidé, kteří mají možnosti dalšího vzdělávání255, 

odcházejí  z oblasti  za  studiem na vysoké  školy.  Pokud jejich zaměření  odpovídá 

zemědělsko-technickému  charakteru,  nacházejí  poté  uplatnění  v  dílčích  funkcích 

centrální kooperativy, kde jsou zhodnoceny jejich znalosti. Tento trend odpovídá i 

faktu,  že  veškeré  funkce  v centrální  kooperativě  jsou  obsazeny  členy  druhé 

generace.  Předávání  zkušeností  z první  na  druhou generaci  je  podporováno díky 

schůzím, na kterých se schází současné zastupitelské vedení El Ceiba s exšéfy a jsou 

konzultovány jednotlivé problémy a větší rozhodnutí. 

Na úrovni drobných pěstitelů jsou tyto zkušenosti předávány v rámci rodinné 

tradice, výchovou a postupným začleňováním potomků do pracovního procesu na 

vlastním pozemku. 

5.6 Vzdělávací aktivity a sociální politika v rámci 
kooperativy El Ceibo 

5.6.1 Rozvoj a řízení lidských zdrojů 

Jedním z pilířů interní politiky El Ceiba je aktivní participace členů družstev 

jednak na úrovni organizační samosprávy a dále v rámci zemědělské gramotnosti a 

vzdělávání. K tomuto účelu byla zřízena sekce  organizačního rozvoje, která spadá 

pod  agrolesnický  úsek  PIAF  a  je  zodpovědná  za  koordinaci  vzdělávacích  a 

informačních projektů.  

Vzdělávací  a  informační  aktivity  jsou  pak  zajišťovány  na  následujících 

úrovních. 

5.6.1.1Vzdělávání personálních pracovníků

V rámci  samosprávné  politiky  využívá  El  Ceibo  k výkonu  personálních 

funkcí služeb svých členů. Ti, kteří se ucházejí o určitý post v centrální kooperativě 

a byli nominováni svým lokálním družstvem, procházejí výběrovým řízením, kde 
255 Zejména finanční.
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jsou vyhodnoceny vlastní předpoklady pro výkon dané funkce. Úroveň dovedností a 

zkušeností,  které jsou požadovány,  získávají uchazeči absolvováním vzdělávacích 

kurzů  centrální  kooperativy,  nezbytnou  praxí  nebo  studiem  na  zemědělských  a 

technických školách256.  Přijatí  pracovníci  se na základě profesních předpokladů a 

funkce, kterou mají vykonávat, dělí do tří úrovní. 

 Základní:  techničtí  pracovníci  zajišťující  školení  a  kontakt  s jednotlivými 

členy El Ceiba, pracovníci zpracovatelské továrny El Ceiba v El Alto. 

 Střední: pracovníci v řídících funkcích zodpovědní za jednotlivé úseky. 

 Vyšší: pracovníci v řídících funkcích s vysokými profesními zkušenostmi257. 

Jednotlivé úrovně stejně jako stupeň dosaženého vzdělání a profesní zkušenosti jsou 

rozdílně finančně zhodnocené.  

Zaměstnanec centrální kooperativy má dále nárok na čerpání benefitů, které 

se přičítají k základnímu platu pracovníka258. 

Podmínkou  pro  vykonávání  jakékoliv  funkce  v centrální  kooperativě  je 

členství v El Ceibu a vlastnictví minimálně dvou hektarů s ekologickou produkcí 

kakaa259. 

5.6.1.2Zvyšování kvalifikace jednotlivých členů

Centrální  kooperativa  pořádá  prostřednictvím  svého  úseku  organizačního 

rozvoje dle ročního plánu kurzy zaměřené na zdokonalování dovedností a získávání 

nových  informací  jednotlivých  členů.  Obsahově  odpovídají  kurzy  zaměření  El 

Ceiba,  vztahují  se  tedy  k  produkci  kakaa,  samosprávné  činnosti  a  udržitelnému 

256 V rámci rozvoje lidských zdrojů umožňuje El Ceibo svým členům a jejich potomkům, kteří studují 
na  Vysoké  škole,  zprostředkování  stipendijních  a  studijních  pobytů

n

 v oborech  průmyslové 
mechanizace a zemědělského inženýrství v rámci Bolívie i zahraničí (Ekvádor, Německo). 
257 Studium v zahraničí, atd.  
258 Služební stáří: je dáno počtem odpracovaných let v centrální kooperativě. Od 2 do 4 let je 
připočteno 5% ze základního platu, od 5 a více let je připočteno 11%. Rodinné přídavky: vztahují se 
na manželku a 2 děti do završení 18 let věku. K platu se v tomto případě připočítává 10 US$ za dítě a 
10 US$ za manželku. Profesní přídavky: jsou poskytovány vzhledem k dosažení různého stupně 
vzdělání v tomto pořadí – inženýrský titul = 50% navýšení mzdy, technik vyšší třídy = 30% navýšení 
mzdy, technik střední třídy = 20% navýšení mzdy. 
259 CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS „EL CEIBO“ 
Ltda. Estatuto organico, Reglamento interno „El Ceibo“ Ltda. Sapecho, 2005. 
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rozvoji260.  Školení  probíhá  formou  přednášek  v centrální261 nebo  lokální262 

kooperativě  a  lektoři  jsou  zpravidla  specializovanými  pracovníky  El  Ceiba263. 

Přednášky jsou dobrovolné a bezplatný vstup má zajištěn každý z členů. 

             Foto č. 17. Školící kurz (Sapecho). 

Další forma získávání technických dovedností spojených s pěstováním kakaa 

a  zásadami  ekologického  pěstitelství je  zajišťována  prostřednictvím  technických 

pracovníků. Jedná se o školené pracovníky264 centrální kooperativy, kteří navštěvují 

pěstitele na jejich vlastních pozemcích a pomáhají  s konzultací  dílčích problémů. 

Dále vysvětlují postupy v rámci plnění ekologických norem a společně s producenty 

vyplňují  speciální  formuláře265,  které  ukazují,  nakolik  byly  splněny  jednotlivé 

požadavky  ekologického  pěstitelství  a  interních  předpisů  El  Ceiba.  Setkání 

technických  pracovníků  a  producentů  probíhá  na  základě  předem  domluvených 

schůzek, které jsou na počátku roku zaneseny do harmonogramu návštěv. Frekvence 

technických asistencí bývá 1-6 do roka. 

260 Příklady jednotlivých kurzů: kurzy spojené s pěstováním kakaa - kompostování, ozdravné 
prostřihy, očkování, roubování, sklizeň, atd., kurzy zaměřené na samosprávnou činnost – 
hospodaření s financemi, účetnictví, administrativa, atd., kurzy zaměřené na udržitelný rozvoj – 
hospodaření v systému multiestrato, Fair Trade, recyklace a využití odpadu, atd. 
261 V centrální kooperativě v Sapechu probíhají centralizované kurzy, které jsou určeny pouze pro 
zástupce každé lokální kooperativy. Jedná se o několikadenní moduly, kdy je z technického hlediska 
vyloučená účast všech členů. Účastníci kurzu/modulu by poté měli o nově získaných informacích a 
nabytých dovednostech referovat ve své domovské kooperativě. 
262 Kurzy pořádané v lokálních kooperativách jsou praktické vzhledem k dobré dostupnosti všech 
členů, tudíž je zajištěna velká účast a informovanost účastníků. 
263 V některých případech externisté z organizací spolupracujících s El Ceibem (např. organizace 
DED, RIPESS Bolivia)
264 Ve většině případů absolventy zemědělských škol. 
265 Formuláře se vyplňují 2x. Jeden exemplář je určen pro producenta a druhý je uložen v kartotéce 
centrální kooperativy El Ceiba. 
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5.7 Ekonomické zajištění a obchodní vztahy

5.7.1 Orientace trhu

Orientace  El  Ceiba  je  nasměrována  především  k zahraničnímu  trhu 

s certifikovanými  potravinami266.  Důvodem  je  vyšší  výkupní  cena,   garance 

dlouhodobých  obchodních  vztahů  a   sociální  aspekty  obchodu.  Průměrná  roční 

produkce odpovídá 700 tunám (2 130 975 US$ za rok 2005)267. 

5.7.1.1Domácí trh

V současné době prodává El Ceibo 30% své produkce v rámci domácího trhu 

(odpovídá  645  236  US$  za  rok  2005)268.  Produkty  jsou  distribuovány  do  čtyř 

vlastních prodejen v La Pazu a El Altu a dvěma distributory prodávány v ostatních 

departamentech.  Domácí  trh  odpovídá  z 80%  produktům  kvality  NORMAL, 

TRANSICION. Zbylých 20% odpovídá prodeji v BIO kvalitě. Výsledné produkty 

odcházejí z továrny jako primární surovina – kakaové boby, polotovary (kakaové 

máslo, kakaový prášek) a finální produkty (tabulková čokoláda, čokoládové tyčinky, 

instantní kakao). 

5.7.1.2Zahraniční trh

Objem  prodeje  v rámci  zahraničního  trhu  je  zastoupen  70%  celkové 

produkce  (1 485 739,47  US$  za  rok  2005)269.  Mezi  zahraniční  odběratele  patří 

Spojené státy, Japonsko a Evropská unie270. 90% exportu je uskutečňováno v rámci 

trhu s Fair trade produkty a zbylých 10%  v rámci trhu s ekologickými produkty271. 

. 

266  Certifikace ekologického zemědělství a prodej v rámci Fair Trade. 
267 FERNANDO, L. Presentación institucional. Sapecho: El Ceibo, 2006. (PowerPoint)
268 FERNANDO, L. Presentación institucional. Sapecho: El Ceibo, 2006. (PowerPoint)
269 Ibid.
270 Pouze některé z jednotlivých států. 
271 Rozhovor: Augustin Choque Lucana (gerente comercial), El Alto, 12. 6. 2007.

80



5.7.2 Přerozdělení zisků

Hlavní  příjem  El  Ceiba  je  tvořen  prodejem kakaových  bobů  a  výrobků 

z kakaa. Suma  plynoucí  z tohoto  obchodu  je  přerozdělena  mezi  centrální 

kooperativu  a  producenty/členy  El  Ceiba.  V případě  prodeje  kakaových  bobů 

plynulo v roce 2005 77% z celkové sumy producentům a 23% centrální kooperativě. 

V případě polotovarů je potřeba připočíst náklady na zpracování272.  

5.7.2.1Provozní náklady centrální kooperativy

Náklady potřebné k chodu organizace lze rozlišit  na úrovni dlouhodobých 

investic  a  běžných  výdajů.  Nejzásadnější  investice  souvisí  se  stavbou 

administrativní budovy273 a továrny El Ceiba ve městě El Alto. V případě továrny 

odpovídají náklady na realizaci projektu 1 500 000 US$274. 

Běžné  výdaje  jsou  dány  především  nákupem  surovin275 potřebných  ke 

zpracování  kakaových  bobů  a  výrobě  konečných  produktů,  provozní  náklady 

jednotlivých objektů v Sapechu a El Alto, platy zaměstnanců/členů El Ceiba, kteří 

působí  jako  techničtí  pracovníci  a  v administrativních  funkcích,  náklady  na 

přepravu, daně, poplatky, atd. Tyto náklady jsou placeny v hotovosti nebo v rámci 

krátkého účetního období276. 

5.8 Systém certifikace a ekologické zemědělství

5.8.1 Počátky ekologické produkce a obchodování v rámci Fair 
Trade

Počátky  ekologického  pěstitelství  souvisejí  s chorobou  špičky  drsné277 

(Crinipellis  perniciosa),  která  se v průběhu 70.  let  začala  nekontrolovatelně šířit. 

Následkem byla postupná aplikace chemických postřiků využívaných ke zmírnění 

rozsahu choroby.  

272 Platy zaměstnanců, energie, balení a etiketování, náklady na opotřebení strojů, atd. 
273 Financování této stavby bylo možné díky 14% úrokované půjčce 600 000 US$ v letech 1989-2000 
od Banco Mercantil, která byla poté v letech 2000 - 2010 převedena na Oikocredit s úrokovou sazbou 
9%. 
274 Stavba této budovy byla financována pomocí vlastního kapitálu, úvěrů a darů.
275 Cukr, mléko, přísady v podobě ořechů, quinoy, rozinek, atd. 
276 Rozhovor: Augustin Choque Lucana (gerente comercial), El Alto, 12. 6. 2007. 
277 Escoba de bruja.  
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Vzhledem k negativním  výsledkům s použitím  chemie,  kdy  během tří  let 

nepřinesl tento způsob očekávané zlepšení stavu napadených stromů, přistoupilo El 

Ceibo k manuálnímu odstraňování infikovaných pupenců, tedy prostřihu,  který se 

dříve nepraktikoval. 

  Foto č. 18. Špička drsná (Crinipellis perniciosa).

Pozitivní výsledky v boji s chorobou a opětovné zvýšení produkce podnítil 

zájem o ekologické pěstitelství a díky spolupráci s německou rozvojovou organizací 

DED a švýcarskou COTESU byly  konzultovány možnosti uplatnění ekologických 

produktů na zahraničním trhu. 

Zajištění prvních obchodů v rámci Fair Trade se uskutečnilo díky spolupráci 

s německou  rozvojovou  organizací  DED  a  švýcarskou  COTESU,  kdy  byly 

konzultovány  možnosti  uplatnění  ekologických  produktů  na  zahraničním  trhu  a 

následně zprostředkovány kontakty na potencionální evropské klienty. 

Roku 1983 navštívili  někteří  z  obchodních  zájemců  orientovaných  na  trh 

s Fair Trade produkty oblast Alto Beni a byla uzavřena předběžná úmluva o budoucí 

spolupráci. Zároveň El Ceibo zažádalo o ekologickou certifikaci svých kakaových 

plantáží.  Následovala  odborná  studie  oblasti278 ze  strany  expertů  na  ekologické 

pěstitelství a vzhledem k pozitivním výsledkům expertízy započala kooperativa El 

Ceibo s programem ekologické produkce.

278 Půdní rozbory, fytopatologie (nauka o chorobách rostlin), atd.  

82



První export s aspekty solidárního obchodu se uskutečnil v polovině 80. let 

do Švýcarska279 a Německa. 

Roku 1987 byl realizován historicky první vývoz ekologicky certifikovaného 

kakaa280 pro německou organizaci Rapunzel281.  S tímto datem souvisí také rozdělení 

pěstovaného a dále zpracovávaného kakaa na tři různé kategorie. Kakao označené 

jako ORGÁNICO282 (BIO) je certifikované ochrannou známkou a bylo vypěstováno 

dle zásad ekologického zemědělství. Producenti dodávající kakaové boby pod tímto 

označením  dostávají  nejvyšší  výkupní  cenu  (viz  kapitola Uskladnění  a  výkup 

kakaa).  Označení TRANSICIÓN má kakao nacházející  se v přechodném tříletém 

období, potřebném pro vyčištění dříve kontaminované půdy. Během tohoto období 

pěstitelé  dodržují  zásady ekologického zemědělství,  dostávají  však nižší  výkupní 

cenu než za kakao BIO. Poslední označení NORMAL znamená nejnižší výkupní 

cenu  a  pěstování  kakaa  bez  nároků  na  respektování  norem  souvisejících 

s ekologickou produkcí283.

 V roce  1991  stálo  El  Ceibo  u  zrodu  asociace  AOPEB  (Asociace 

ekologických  producentů)284 sdružující  bolivijské  ekologické  producenty. 

V současnosti  představuje  AOPEB  zákonem  uznanou  instituci,  která  na  základě 

mezinárodních norem285 definuje ekologické standardy v rámci Bolívie286. 

279 Roku 1985 započalo obchodní partnerství společnosti OS3 (v současné době Claro Fair Trade) 
s aspekty solidárního obchodu (garantovaná minimální výkupní cena, podpora rozvojových projektů, 
atd.) 
280 Tomu předcházelo tříleté přechodné období, spojené se začleňováním jednotlivých norem 
(vytváření registrů ekologických pěstitelů, přiblížení nárokům na kvalitu kakaových bobů, vytváření 
kontrolních mechanismů na úrovni lokálních kooperativ, atd.) do chodu organizace a zajišťování 
informovanosti a ekologické gramotnosti u jednotlivých členů El Ceiba. 
281 Společnost založená v roce 1974 s cílem prodávat produkty z kontrolovaného ekologického 
zemědělství na základě Fair Trade standardů (Hand in hand). V současné době patří mezi největší 
prodejce biopotravin v Evropě. Dosud patří mezi odběratele El Ceiba. 
282 Organické tj. výlučně rostlinného původu. 
283 V současné době dodávají všichni členové El Ceiba kakaové boby kvality BIO, TRANSICIÓN. 
Kakao s označením NORMAL je vykupováno pouze od pěstitelů, kteří nepřísluší k družstvu El 
Ceibo. 
284 AOPEB - Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia. 
285 Norma IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movement, norma Evropské 
Unie – EN 45011.
286 www.aopeb.org
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5.8.2 Certifikace ekologické produkce

Od  roku  1996  působí  v Bolívii  nezisková  certifikační  organizace 

BOLICERT287, která na základě udělené akreditace opatřuje jednotlivé producenty a 

organizace certifikační známkou BIO. BOLICERT splňuje mezinárodní normy288 a 

tím i požadavky zahraničních organizací, které certifikují El Ceibo289.

Tento fakt snižuje náklady na externí certifikaci,  kterou dříve vykonávaly 

jednotlivé  zahraniční  organizace  samostatně290.  V současné  době  tedy  stačí 

mezinárodně  uznávaná  kontrola  od  BOLICERT,  na  jejímž  základě  je  udělena, 

znovuobnovena, popřípadě zamítnuta ekologická certifikace. Zahraniční odběratelé 

kakaa z El Ceiba pouze žádají BOLICERT o poskytnutí výsledné zprávy inspekce, 

která na místě kontrolu prováděla. 

5.8.3 Certifikace FLO-Cert. 

Od roku 2004 je El Ceibo certifikováno ochrannou známkou FAIRTRADE 

FLO291,  která  zaručuje  dodržování  předepsaných  standardů292 a  obdržení  předem 

stanovené výkupní ceny (viz kapitola Fair Trade a El Ceibo). 

V rámci  externí  inspekce  prováděné  jednou  ročně  s možností  neohlášené 

kontroly293 je kontrolováno dodržování veškerých předepsaných norem, a to jak na 

úrovni centrální kooperativy, tak jednotlivých producentů. 

5.8.4 Interní kontrolní systém (SCI)

Interní  kontrolní  systém  (SCI)294 je  povinně  přijímán  jednotlivými 

organizacemi, které sdružují více než 30 producentů (v tomto případě El Ceibo) a 

ucházejí se o ekologickou certifikaci a certifikaci FLO. Začlenění tohoto systému do 

287 BOLICERT - BOLIVIANA DE CERTIFICACIÓN. 
288 Normy IFOAM, Evropská norma 2092/91, NOP (USA), Norma JAS (Japonsko), NATURLAND, 
ECOCERT.  
289 BOLICERT. Manual de Calidad y Procedimientos. 5. vyd. Bolivia: La Paz, 2006.
290 Vysoké náklady spojené se zahraniční certifikací jsou dány cestovními náklady a platebními 
standardy dané země, ze které přijíždí inspektor. 
291 FLO -Fairtrade labelling organization.
292 Více na: http://www.fairtrade.net/product_standards.html
293 V rámci předpisů se BOLICERT zavazuje provádět ročně 5% neohlášených kontrol v rámci všech 
certifikovaných organizací. 
294 SCI - Sistema de Control Interno.
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organizační struktury snižuje náklady na externí certifikaci295 a samotná organizace 

(El Ceibo) se stává aktivním účastníkem procesu kontroly. 

Podstatou  SCI  je  dohlížet  na  dodržování  vnitřních  norem  spojených 

s ekologickou  produkcí  a  dodržování  FAIRTRADE standardů296.  Inspektoři  SCI, 

kteří  jsou  zároveň  technicky  vyškolenými  pracovníky  centrální  kooperativy  El 

Ceiba,  kontrolují  100%  malopěstitelů.  Zprávy  jednotlivých  kontrolorů  jsou 

zpracovány  a  předkládají  se  ke  schválení  Radě  pro  interní  certifikaci,  která  na 

základě těchto údajů obnoví, podmíní nebo zamítne297 žádost o setrvání v programu 

ekologického pěstitelství. 

Kancelář SCI v centrální kooperativě (Sapecho) je vybavena kartotékou, kde 

jsou  v samostatných  složkách  uloženy  informace  o  pěstitelích.  Jde  o  formuláře 

týkající  se  údajů  souvisejících  s pozemkem,  produkcí  a  způsobem  hospodaření, 

které  vyplňují  producenti  za  asistence  technických  pracovníků  El  Ceiba.  Za 

správnost a objektivitu těchto informací odpovídají inspektoři SCI298. 

5.8.5 Externí certifikace

Proces externí certifikace zajišťuje odběratelům původ a kvalitu produktu. 

Externí certifikační organizace299 analyzuje na základě ohlášených a neohlášených 

návštěv svých inspektorů předložené informace SCI. Dále hodnotí důvěryhodnost, 

efektivitu a transparentnost samotných pracovníků SCI300 a jednotlivých producentů. 

Na základě kladného posouzení veškerých kontrolovaných prvků v rámci El 

Ceiba  (centrální  kooperativa,  producenti)  je  udělena  roční  certifikace,  která  se 

obnovuje s další návštěvou externí certifikační organizace.  

295 Pokud jsou splněné nároky na SCI v souvislosti s dokumentací a zpracováním jednotlivých dat o 
producentech a výrobním procesu, externí certifikační organizace kontroluje v tomto případě pouze 
15 – 30% jednotlivých producentů. 
296 Na úrovni pěstování kakaa, sklizně, výkupu, uskladnění a zpracování. 
297 Smlouva o ekologickém pěstitelství může být: OBNOVENA – v případě, že producent dodržuje 
veškerá pravidla a stanovy ekologické produkce, PODMÍNĚNA – pokud producent nesplnil některé 
požadavky, je ustanoven termín, v rámci kterého je nutné tyto nedostatky napravit, ZAMÍTNUTA – 
v případě vážného porušení smlouvy o ekologickém pěstitelství (použití chemických prostředků 
k zemědělské produkci). 
298 Rozhovor: Lucio Ayhuacho (supervisor técnico), Sapecho, 20. 6. 2007. 
299 V případě El Ceiba jsou to: BOLICERT, Naturland, Bio Suisse (ekologická certifikace), FLO 
(certifikace FAIRTRADE).
300 Náhodné kontroly správnosti vyplnění registrů jednotlivých producentů a jejich shoda s aktuálním 
stavem pozemku (náhodně vybraného producenta). 
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5.9 Fair Trade a El Ceibo

5.9.1 Historie Fair Trade a El Ceiba

Jedním  z  hlavních  důvodů  založení  kooperativy  El  Ceibo  bylo  hledání 

obchodních vazeb, které by pěstitelům kakaa zajistily odpovídající příjmy a důstojné 

podmínky  pro  život.  Augustin  Choque  Lucana  (obchodní  ředitel  El  Ceiba301) 

dodává, že  El Ceibo je jedním z průkopníků obchodního partnerství spravedlivého 

obchodu302 a  standardy,  na  nichž  byla  kooperativa  založena,  jsou  shodné 

s konceptem Fair Trade.  

První  kontakt  El  Ceiba  s  konceptem  Fair  Trade  se  uskutečnil  díky 

spolupracujícím zahraničním organizacím303. Kooperativa vstoupila do obchodních 

jednání s potencionálními  evropskými odběrateli, jejichž způsob obchodování byl 

založen na principech solidarity a dlouhodobých obchodních vztazích a roku 1985 

se uskutečnil první export v rámci Fair Trade304. 

Od  roku  2004  je  El  Ceibo  certifikováno  mezinárodní  labelingovou 

organizací FLO (Fairtrade Labelling Organisation). Certifikace se vztahuje jednak 

na producenty (certifikace zemědělské produkce) a dále na zpracovatelský proces 

(certifikační známka kvality, ochrany životního prostředí)305.  

5.9.2 Současnost

V současné  době  prodává  El  Ceibo  90%  svého  zahraničního  exportu 

prostřednictvím  Fair  Trade  organizace  a  procentuální  objem  dodávek  odpovídá 

následujícím  údajům:  CLARO  40% (Švýcarsko),  RAPUNZEL 20% (Německo), 

GEPA  20%  (Německo).  Zbylých  20%  je  rozděleno  mezi  odběratele  z Itálie, 

Japonska a USA306.   Z hlediska zpracování se na zahraniční trh dostává primární 

surovina  (fermentované  a  usušené  kakaové  boby)  a  polotovary  (kakaové  máslo, 

kakaový prášek). 

Finální  částka  plynoucí  z prodeje  kakaa  v rámci  Fair  Trade  je  rozdělena  na 

jednotlivé  položky,  které  zahrnují  minimální  výkupní  cenu,  prémii  ekologické 

301 Gerente comercial. 
302 Myšleno hledání rovnoprávnosti.
303 DED, COTESU.
304 Švýcarská společnost OS3 (v současné době Claro Fair Trade). 
305 Prezentace El Ceiba o Fair Trade.  
306 Rozhovor: Augustin Choque Lucana (gerente comercial), El Alto, 13. 6. 2007. 
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produkce a prémii FLO. V případě prodeje jedné tuny primární suroviny (kakaových 

bobů) je tato suma rozdělena následovně307:

 Minimální výkupní cena 1 600 US$

 Prémie ekologické produkce    200 US$

 Prémie FLO (FAIR TRADE)    150 US$

 Celkem 1 950 US$

Ceny kakaa obchodovaného v rámci Fair Trade jsou kalkulovány kombinací 

zprůměrované ceny na světovém trhu a propočítáním nákladů základního minima 

pro důstojný život producentů. Rozdíl je tvořen prémií FLO (150 US$/tuna), která je 

určena na rozvojové projekty organizací sdružující drobné producenty. 

V případě  El  Ceiba  je  prémie  přerozdělována  na  základě  usnesení  valného 

shromáždění. V roce 2007 odpovídala přerozdělovaná částka (prémie) 65 000 US$. 

Z těchto peněz byly financovány následující projekty: 

 projekty PIAF (43%) 

 sociální podpora členů El Ceiba (9,5%) 

 solidární fond (5,3%) 

 zbytek  byl  rozdělen  mezi  jednotlivé  producenty započítáním do výkupní 

ceny kakaa308.

Roční náklady vynaložené na certifikaci FLO činí 6 000 US$309.

5.9.3 Informovanost mezi producenty

Mezi samotnými  producenty jsou informace  o konceptu  Fair  Trade  často 

dosti  zkreslené  a  mnohdy  zavádějící.  Možné  vysvětlení  nabízí  Lucio  Ayhuacho 

(supervisor técnico, Sapecho). Podotýká, že informovanost ohledně Fair Trade může 

být u jednotlivých producentů dosti rozdílná v závislosti na sdělení, které se k nim 

dostává prostřednictvím jejich zástupců z lokálních kooperativ310. Dalším z faktorů, 

který  snižuje  průhlednost  fungování  konceptu  je  fakt,  že  prémie  plynoucí 

307 FLO International. Criterios de Comericio Justo Fairtrade para Cacao para Organizaciones de 
Pequeňos Agricultores. [online]. [cit. 5. 2. 2008]. Dostupné z:
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/Cocoa_SF_November_07_SP.pdf
308 FERNANDO, L. Presentación institucional. Sapecho: El Ceibo, 2006. (PowerPoint)
309 Rozhovor: Augustin Choque Lucana (gerente comercial), El Alto, 13. 6. 2007. 
310 Ti participují na kurzech a setkáních pořádaných centrální kooperativou a závisí tedy na nich, 
jakým způsobem tyto informace interpretují ve své lokální kooperativě. 
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z obchodního partnerství Fair Trade není vyplácena odděleně, ale započítává se do 

výkupní ceny (680 bolivianů/quintal)311. 

Producenti  mohou  také  zaměňovat  existenci  Fair  Trade  s ekologickou 

produkcí.  Pokud  při  náhodné  inspekci  nepřijdou  na  pěstitelův  pozemek  přímo 

inspektoři  FLO, setkává se  producent  pouze s technickými  pracovníky El  Ceiba, 

kteří  pracují  v rámci  Interního  kontrolního  systému  (ISC).  (viz.  Ekologická 

produkce). Normy FLO, které jsou od pěstitelů vyžadovány, se často shodují nebo 

jsou  zaměnitelné  s normami  ekologické  produkce.  Plnění  těchto  norem  je 

hodnoceno technickými pracovníky v rámci ISC, kteří navštěvují každoročně 100% 

producentských rodin a zapisují údaje o změnách na pozemku a jeho údržbě. Takto 

získané údaje slouží následně jako podklad pro certifikující organizace FLO (FAIR 

TRADE) a BOLICERT (ekologická certifikace). 

5.9.4 Výhody Fair Trade

Mezi nejčastěji zmiňované výhody v obchodním partnerství Fair Trade patří 

zejména jistota minimální garantované výkupní ceny, dlouhodobé obchodní vazby 

s odběrateli  a fakt,  že  zákazníky nakupující  Fair  Trade produkty nezajímá pouze 

cena,  ale  spolu  s kvalitou  i  sociální  a  environmentální  aspekty  obchodu.  Tyto 

pozitivní  stránky  obchodu  vyzdvihují  zejména  producenti  první  generace,  kteří 

pamatují problémy spojené s hledáním trhu, fluktuací cen a praktikami prostředníků, 

kteří de facto určovali ceny na lokálním trhu. 

5.9.5 Nevýhody, budoucnost a polemika o Fair Trade

Hlavním  zdrojem  informací  o  nevýhodách,  polemických  bodech  a 

možnostech  budoucí  orientace  konceptu  Fair  Trade  a  družstva  El  Ceibo  byl 

rozhovor s obchodním jednatelem El Ceiba Augustinem Choque Lucanou312. 

Za  plnění  kritérií  spravedlivého  obchodování  považuje Augustín  Choque 

počátky obchodního partnerství El Ceiba a zahraničních klientů v rámci Fair Trade. 

Vzhledem  k marginálnímu  významu  Bolívie  v rámci  mezinárodního  (i 

311 Cca 87,5 US$ při kurzu 1 US$=7,77 bolivianů.
312 Rozhovor: Augustin Choque Lucana (gerente comercial), El Alto, 13. 6., 14. 6. 2007.
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jihoamerického)  trhu  s kakaem,  bylo  z pozice  El  Ceiba  složité  najít  zahraniční 

odběratele  pro  větší  dodávky.  Díky  spolupráci  s německou  organizací  DED  a 

švýcarskou  COTESU,  které  pomohly  zkontaktovat  první  odběratele,  mohla 

kooperativa  El  Ceibo  expandovat  na  rozvíjející  se  zahraniční  trh  s Fair  Trade 

produkty. 

V současné době,  kdy byl  umožněn rozvoj  zpracovatelského sektoru a  El 

Ceibo dodává na domácí trh finální produkty, je minimální účast v oblasti exportu 

polotovarů  a  finálních  produktů  na  zahraniční  trh  vnímáno  jako  velký  deficit  a 

výzva  do  budoucna.  Obchodní  kontrakty,  které  má  El  Ceibo  v současné  době 

uzavřené, jsou z převážné části zastoupeny primární surovinou – kakaovými boby. 

Ty se exportují do evropských zemí, kde se zpracovávají na finální produkty a dále 

redistribuují.  Tím  vznikají  další  náklady  spojené  se  zpracováním  a 

zprostředkováním,  které  navyšují  prodejní  cenu  a  minimalizují  podíl  zisku  El 

Ceiba313.

Větší  podíl  exportu  polotovarů  a  výroba  finálního  produktu  v podobě 

ekologické čokolády určené pro zahraniční trh patří mezi nejbližší cíle kooperativy 

El Ceibo. Augustin Choque podotýká, že zmiňované nedostatky byly projednávány 

s některými klienty314 a zpracovatelský závod pracuje na splnění všech technických 

požadavků,  které  vyžadují  jednotliví  odběratelé  při  dodávkách  polotovarů  a 

finálních produktů.  

5.9.5.1Připomínky k plnění standardů FLO

Připomínky  se  dále  objevují  v souvislosti  s  administrativními náklady  na 

certifikaci  FLO,  se  kterou  souvisí  i  certifikace  ekologická315.  Augustin  Choque 

podotýká, že problém není ve splňování kritérií FLO, ale v administrativní oblasti, 

kde je potřeba dodržování těchto norem prokázat a vyhodnotit jednotlivé projekty.  

313 Problém je, že na úrovni bolivijských producentů není možné zajistit ekologické produkty, které 
jsou potřebné k vyrobení finálního produktu. Kvůli plnění standardů organické produkce je potřeba 
nakupovat cukr z Paraguaye a cílem je produkovat čokoládu, která by splňovala kritéria ekologické 
produkce, a dále rozšiřovat nabídku sortimentu.
314 Finální produkty pro společnost GEPA (Německo), kakaové máslo pro společnost RAPUNZEL 
(Německo).
315 Náklady na roční certifikace El Ceiba v rámci FLO jsou 6 000 US$, náklady na certifikaci 
ekologické produkce odpovídají 20 000 US$. (Zdroj: Augustin Choque Lucana (gerente comercial), 
El Alto, 13. 6. 2007)
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Dalším diskutovaným tématem je otázka, do jaké míry je možné vstupovat 

do soukromí producentů při zajišťování informací pro spotřebitele.   V roce 2006 

probíhal  v El  Ceibu  projekt  SIGD316,  který  byl  zaměřen  na  shromažďování 

statistických  informací  o  producentech  pomocí  technologie  GPS  a  dotazníkové 

metody   (geografická  data  o  pozemku,  informace  o  produkci,  informace  o 

producentské rodině). Výsledky byly v roce 2007 zpracovávány a získané údaje by 

měly být v budoucnosti k dispozici na internetových stránkách El Ceiba317. Projekt 

SIGD  vzbuzuje  u  mnoha  producentů  nedůvěru  tím,  že  se  dotýká  přímo  jejich 

soukromí. 

Někteří dotazovaní pěstitelé vyjadřovali nespokojenost s přehnanými nároky 

na pěstovaní  kakaa318,  zlepšování  hygienických  podmínek  a  úsilí  spojené 

s administrativou. Další pěstitelé podotýkají, že vysoké nároky jsou daň za zajištění 

odbytu pro jejich kakao. 

5.9.5.2Komunikace s FLO

Dle  Augustina  Choqueho  je  jedním  z hlavních  problémů  při  tvoření 

standardů minimální podíl producentských organizací na vytváření nových norem. 

Vztah El Ceiba v rámci systému Fair Trade vnímá jako závislost a jisté omezení. 

Pravidla jsou vytvářena mimo realitu a specifické podmínky jednotlivých oblastí a 

jsou aplikována globálně. 

Zástupci organizace FLO, kteří do Alto Beni přijíždějí, jsou inspektoři, kteří 

standardy nevytvářejí,  ale  pouze  kontrolují  jejich  dodržování.  Nelze  s nimi  tedy 

vyjednávat o kladech a záporech. Podmínky je potřeba konzultovat s výborem pro 

vytváření  norem,  který  sídlí  v Evropě.  El  Ceibo  však  nemá  dle  slov  Augustina 

Choqueho dostatečné finance na zajištění cesty svých zástupců, kteří by potřebné 

změny projednávali. 

316 Sistema de Información Geográfico Digital
317 Z internetu by tedy bylo možné získat informace o poloze, produkci a producentské rodině. 
318 Například při procesu sušení kakaových bobů v centrální kooperativě je potřeba velkou plochu 
rozprostřených bobů rozhrnovat pomalou chůzí. Tuto práci obstarávají pověření pracovníci. Dříve 
odpovídala jejich obuv tradičním sandálům ze surové gumy. V současné době používají plátěnou 
obuv, která je určená pouze k této činnosti (to zamezuje nanášení nečistot). Nové standardy FLO 
požadují obuv ze speciálního materiálu, který zabraňuje jakékoliv kontaminaci bobů. (Osobní 
výpověď: Ciro Fabian Flores Baltazar.
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Budoucnost konceptu Fair Trade závisí z pohledu Augustina Choqueho na 

producentských organizacích, které musí získat podíl na rozhodování a vyjednávání 

podmínek319. 

5.10 Kakao v oblasti Alto Beni

Pěstování  kakaa  v  oblasti  Alto  Beni  představuje  dominující  zemědělskou 

aktivitu a významný zdroj příjmů pro místní pěstitele. Ekologická produkce, která 

v současnosti není schopná uspokojit poptávku, je chápána jako soustavná možnost 

uplatnění na mezinárodním trhu, a tento fakt přivádí do oblasti nové pěstitele. 

5.10.1Záběr půdy

Z celkové  rozlohy  475 212  ha  (Alto  Beni)  je  registrováno  4 952,5  ha320 

využívaných ke kultivaci  kakaa321,  z čehož 2 667,4 ha odpovídá výměru  osázené 

plochy členů El Ceiba. Viz graf č. 5. 

Poměr plochy využívané ke kultivaci kakaa v Alto Beni

El CEIBO 
2667,4 ha. 

54%

OSTATNÍ
 2285 ha.

46%

 
Graf č. 5. 

319 Jižní Amerika je zastoupena jedním delegátem, který reprezentuje producentské organizace. 
Zástupci El Ceiba se s ním nikdy nesetkali osobně a jeho činnost je patrná pouze z občasného 
zasílání informačních materiálů. (Osobní sdělení: Augustin Choque Lucana (gerente comercial), El 
Alto, 13. 6. 2007)
320 Tento údaj  představuje 1% záběru celkové  plochy.  Malý podíl  pramení  z velké diverzifikace 
jednotlivých  částí  regionu z hlediska geografického (nadmořská výška,  nedostupnost jednotlivých 
oblastí a jejich neslučitelnost se zemědělstvím).
321 BALDIVIESO, J. L.; ARAMAYO, F. Z. Cuantificación geográfica y evaluación de suelos para 
el cultivo de cacao en la region de Alto Beni de Los Yungas de La Paz. Alto Beni: Proyecto Gleam, 
2006, s. 13.
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 Následující graf ukazuje výměr půdy využívané členy El Ceiba ke kultivaci 

kakaa v rámci jednotlivých oblastí.
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Graf č. 6. 

5.10.2Produkce kakaa v zóně Alto Beni

V rozmezí let 2000 – 2006 bylo kooperativou El Ceibo vykoupeno 3 623,19 

tun kakaa. Toto množství odpovídá produkci jednotlivých členů, kteří výkupem ve 

svých lokálních  družstvech zásobují  centrální  sklad El  Ceiba,  přičemž průměrný 

roční výnos z jednoho hektaru kolísá mezi 350 – 450 kg/ha. Následující graf č. 7 

demonstruje výše zmíněnou produkci v letech 2000-2006. 

Produkce kakaa v letech 2000 - 2006
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Graf č. 7322. 

Rozdíly v úrodě patrné z grafu jsou zapříčiněny změnami klimatu (výkyvy teplot, 

abnormálně dlouhé období sucha a dešťů), které jsou v oblasti stále patrnější, a na 

nichž závisí produkce.    

322 Zdroj: El Ceibo. Resumen de acopio. Cacao general seco y húmedo, 2007.
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5.10.3Historie pěstování kakaa v oblasti Alto Beni

Prvními historicky doloženými kultivátory kakaovníku323 v oblasti Alto Beni 

byli domorodí  Mosetenes, kteří před více než 100 lety324 s pomocí františkánských 

mnichů  zakládali  komunitní  kakaové  plantáže325.  Produkce  pokrývala  převážně 

domácí spotřebu326. 

 S počátkem kolonizace se v roce 1961 na náklady INC (Národní Institut pro 

Kolonizaci)  započalo  s distribucí  hybridních327 sazenic  skupiny  Forastero 

přivezených  z genetické  banky  Univerzity  West  Indies  z ostrovů  Trinidad  a 

Tobago328. Byla zřízena školka na předpěstování sazenic329, posléze přemístěna do 

nově  vznikající  experimentální  školky330 v Sapechu.  Zde  byly  v roce  1964 

představeny  sazenice  z kakaových  klonů331 pocházejících  z Ekvádoru  a  ostrovů 

Trinidad a Tobago, a s pokračující vlnou kolonizace roku 1969 přibyly další druhy 

z Ekvádoru a Peru332. 

V mezidobí  let  1972  -  1978  se  začaly  vážněji  projevovat  nemoci  špička 

drsná333 (crinipellis  perniciosa),  plíseň  kokosová334 (phytophtora  palmivora)  a 

narůstal i počet cizopasníků chinche335 (Monalolium dissimulatun), což v některých 

případech zcela decimovalo produkci336. 

Jako  reakce  na  zmíněný  pokles  bylo  v rámci  družstva  El  Ceibo  zřízeno 

technické  středisko  PIAF,  které  pomocí  výběrových  klonů   usilovalo  o  zvýšení 

produkce a potlačení nemocí a cizopasníků.  Po určité době experimentování byli 

323 Kakaovník skupiny “forastero” v Bolívii nazývaný “domácí (kreolský)”. 
324 SERVICIO AGRÍCOLA INTERAMERICANO. Summary of reconnaissance survey Alto Beni. La 
Paz: Resettlement Project. 1960, s. 1-13.
325 ALVIM, P.; MACHICADO, M. Informe de la visita de konsulta sobre problemas del cultivo de 
cacao y café en la República de Bolivia. La Paz: IICCA, OEA. 1962, s. 5.
326 Primitivní příprava zahrnovala usušení čerstvých (nefermentovaných) bobů na banánovém listu a 
pražení v hliněné nádobě, přičemž vznikla kakaová základní surovina – kakaová hmota. Osobní 
sdělení: Francisco Castillo Lipa. 28. 6. 2007
327 Vznikne záměrným skřížením dvou rostlin s optimálními předpoklady pro další vývoj. 
328 QUIROZ, D. Manual para el control de la Escoba de Bruja del cacao. La Paz. 1989, s. 54.
329 Kilómetro 71 – La Alborada, Area I. 
330 Vivero Experimental. V současnosti Centro Experimental, Sapecho. 
331 Klonové (vegetativní) množení. Využívá se k odstranění nejednotnosti porostu.
332 LOZA, H.; MENDEZ, M. Apuntes sobre colonización. La Paz: Cooperación técnica del gobierno 
Suizo. 1981, s. 59.
333 Escoba de bruja. Nemoc napadající veškeré části stromu, které se nacházejí v procesu aktivního 
růstu (větve, pupence, květy a plody). 
334 Mazorca negra. Plísňové onemocnění napadající kakaové plody. Při sklizni způsobuje největší 
ztráty, je jednou z nejvýznamnějších světových chorob spojených s kakaem. 
335 Drobný, kakau škodící hmyz.
336 QUIROZ, D. Manual para el control de la Escoba de Bruja del cacao. La Paz. 1989, s. 54.
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vypěstováni odolnější kříženci. V současné době jsou v rámci ekologické produkce 

rozmnožovány kakaové klony, které nahrazují hybridní odrůdy kakaa337. 

5.10.4Typy kakaa kultivovaného v Alto Beni

 Hybridní odrůdy kakaa

Odrůdy kakaa pěstované v Alto Beni od počátku 60. let. Získají se řízeným 

skřížením (opylováním) dvou výběrových rostlin s žádoucí charakteristikou338. 

 Kakaové klony

Nové odrůdy se získají roubováním a hřížením větviček z výběrových typů 

rostlin, čímž se zvyšují požadované vlastnosti rostliny, např. fertilita339 a odolnost 

vůči nemocem.

 Domácí (kreolské) kakao340

 Planě rostoucí kakao, jehož prvními kultivátory byli  domorodí Mosetenes. 

Pro  své  charakteristické  rysy  je  přiřazováno  ke  skupině  forastero  (viz  kapitola 

Rozdělení kakaa z     pěstitelského a komerčního hlediska  ). V průběhu 50. a 60. let se 

v oblasti  Alto  Beni  začalo  s distribucí  hybridních  produktivnějších  sazenic,  což 

spolu  s faktem,  že  „domácí“  kakao  bylo  méně  odolné  vůči  nemocem,  vedlo 

k postupnému opouštění kultivace této odrůdy341. 

337 PACORINA, W.P. Evaluación de las condiciones de sitio y manejo en la fase de establecimiento  
de cacao (Theobroma cacao L.) en fincas de productores del Alto Beni. Diplomová práce. La Paz: 
Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, 2005, s. 33.
338 Vznikají křížením původních divokých druhů rostlin s jejich vyšlechtěnými příbuznými (šlechtěné 
kakao se zkříží s divokým).
339 Plodnost, úrodnost. 
340 Nacional (criollo). 
341 CERDA, R. B.; VILLEGAS, R. C. Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni,  
Bolivia. Alto Beni: Sapecho, 2004, s. 1-4.
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Následující tabulka č. 4 ukazuje současné množstevní rozložení pěstovaných 

odrůd v rámci osázené plochy pěstitelů El Ceiba. 

Druh kakaa Plocha v ha. Podíl v  %
Hybridní odrůdy kakaa 4 384,4 88,52 %

Kakaové klony 561,35 11,33 %

Domácí (kreolské) kakao 6,75 0,14 %
 Tabulka č. 4.

5.11 Výrobní a zpracovatelský proces kakaa z kooperativy 
El Ceibo

5.11.1Příprava terénu

Důležitým aspektem při zakládání plantáže je výběr terénu a jeho příprava 

k následnému osázení. Ideální pro pěstování kakaa je plocha bez větších výškových 

rozdílů342 s kvalitní  zeminou.  Ve  většině  případů  je  pozemek  hornatý,  což  při 

výsadbě vyžaduje svá specifika343. Velká část oblasti Alto Beni je hustě zalesněná a 

k instalaci nového pozemku344 se dosud hojně využívá nekontrolované vypalování. 

El  Ceibo  expanzi  tohoto  typu  zakazuje  a  v manuálech  určených  pro  pěstitele 

doporučuje postup klučení a kácení, v horších případech i použití kontrolovaného 

ohně345.  

5.11.2Sazenice

Producenti  El  Ceiba  jsou vedeni  k tomu,  aby při  sázení  v novém trvalém 

stanovišti používali již předpěstované sazenice346. Někteří pěstitelé si k tomuto účelu 

s pomocí El Ceiba347 zřizují na svém pozemku školku. Ta zajišťuje přísun nových 

sazenic  kakaovníku  pro  vlastní  potřebu.  Další  možností  je  nákup  čtyřměsíčních 

342 V tomto případě je možné sázet v řadách. 
343 Nerovnoměrná výsadba, přírodní a umělé bariéry v určitých úrovních, řečiště pro odtok vody. 
344 Ideální jsou měsíce říjen, listopad, prosinec. 
345 Případ, kdy se vypalují pouze nižší rostlinná patra (traviny a keře) na předem vymezeném území. 
346 Mladým sazenicím se tak zajistí optimální podmínky pro počáteční vývoj (stín, vlhkost, zemina 
atd.)
347 Jedná se o projekt El Ceiba, kdy jsou jednotliví pěstitelé dotováni sazenicemi, plastovými pytlíky 
(ve kterých rostou sazenice předtím, než se vysadí do půdy), páskami na rozlišení jednotlivých 
sazenic, atd.  
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stromků z Experimentálního centra El Ceiba. Semena i sazenice musí být získány 

z ekologické produkce, tedy takové, kdy nebyly použity žádné chemické prostředky. 

             Foto č. 19. Školka na pozemku pěstitele.

Při  výběru odrůd kakaovníku348 je  třeba  brát  v potaz  lokalitu,  kde  budou 

vysazovány,  tedy  vybírat  takové  typy  kakaa,  které  již  prokázaly  vhodnou 

adaptabilitu, odolnost a produktivitu349.  

      Foto č. 20. Roční stromek kakaovníku připravený k výsadbě. 

348 V rámci eliminace přenosů chorob je vhodné zajistit druhovou rozmanitost vysazovaných typů. 
349 Za šíření této osvěty jsou zodpovědní techničtí pracovníci El Ceiba.
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5.11.3Zakládání plantáže

Ekologické  pěstování  kakaa  se  realizuje  v rámci  agrolesního  systému 

v přítmí vyšších rostlinných pater. Tím jsou zaručené přirozené podmínky pro růst a 

vývoj. Doporučené období pro výsev kakaovníku jsou měsíce listopad a prosinec. 

Sazenice se  sází v rozpětí 3x3 nebo 4x4 metry350 do předem připravených jamek. 

Kakaovník je velmi citlivý na přímé sluneční záření. Při zakládání nové parcely je 

tedy v rámci ekologické produkce nutná výsadba rostlin, které plní funkci stínících 

pater351 a  jsou  zdrojem potřebné  diverzifikace.  Tyto  plodiny  dále  napomáhají  k 

dostatečnému přísunu humusu a jsou zdrojem přirozeného protierozního opatření. 

5.11.4Činnosti spojené s kultivací kakaa

V průběhu  celého  roku  je  třeba  vykonávat  činnosti,  které  přispívají 

k dobrému stavu kakaové plantáže (v rámci celého pozemku) a zajišťují potřebnou 

sklizeň.  Každý  měsíc  v roce  má  svá  pracovní  specifika.  Jde  především  o  tyto 

aktivity:

 Odtravňování: Provádí se třikrát do roka, jelikož traviny a plevel odebírají 

kakaovníku výživu a vlhkost. V pracovním procesu se používá mačeta nebo 

strunové sekací zařízení. 

 Formovací  prostřih:  Je  uskutečňován  do  dvou  let  růstu  kakaovníku. 

Provádí se selekce a následný prostřih špatně vzrostlých větví. 

 Hlavní prostřih:  Zahrnuje prostřih suchých větví, plodů a výhonků špičky 

drsné  (crinipellis  perniciosa)352.  Dále  zajišťuje  provzdušnění  a  možnost 

průniku světla. 

 Ozdravující  prostřih: Následuje  za  hlavním  prostřihem  a  slouží 

k odstranění  infikovaných  pupenců  (napadení  škůdci  a  houbovitým 

onemocněním). 

 Regulace  stínu  vyšších  pater: Je  nutná  vzhledem  k neustálému  vývoji 

vyšších  pater  a  zamezování  přísunu světla  pro  kakaové stromy.  Usekané 

větve vyšších pater zůstávají na místě a dělí se na menší části, které následně 

slouží jako přírodní hnojivo. 

350 Vzdálenost je dána především typem kakaovníku.
351  Dřeviny vhodné k dalšímu zpracování, ovocné stromy, dřeviny léčivé, okrasné, palmy.
352 Escoba de bruja. 
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 Podpora produktivity jednotlivých kakaovníků: V rámci kvalitně plodící 

plantáže se mohou vyskytovat méně produktivní stromy. V tomto případě je 

prováděno očkování, při kterém se na vyrostlou podnož naroubují větvičky 

jiného stromu, což by mělo vést  ke zlepšení produkce. 

 Použití přírodních hnojiv: Jedná se zejména o přihnojování jednotlivých 

stromů kompostem353 a zužitkování veškerého rostlinného odpadu, který se 

v podobě živin vrací zpět do půdy354. 

5.11.5Sklizeň kakaa

Probíhá každých 15 dní v době sklizně (duben – září). Sklízejí se pouze zralé 

plody355 z důvodu  zajištění  kvalitního  procesu  fermentace.  Plody  napadené 

nemocemi, nebo ty, které jsou jinak poškozené, je potřeba skladovat odděleně, aby 

se  zamezilo  přenosu  choroby.  K odřezávání  plodů se  používají  nůžky,  mačeta  a 

nástroj  zvaný místními  „Media luna“ nebo „pico de loro“356,  tedy dlouhá násada 

s železným zakončením ve tvaru srpu na plody rostoucí vysoko v koruně stromů. 

Důležité je nepoškodit skořápku plodu ani kůru samotného stromu357. 

Následně se doporučuje nechat nahromaděné plody odležet 2 – 3 dny proto, 

aby  dozrála  semena  (kakaové  boby)  a  následný  proces  fermentace  byl  u  všech 

tobolek stejný. 

5.11.6Vybírání semen

Vybírání  semen  probíhá  na  stejném  místě  jako  sklizeň.  K  otevírání 

kakaových skořápek se užívá mačeta tak, že se plod oseká kolem dokola a tím je 

možné odstranit třetinu tobolky. 

353 Složení kompostu: černá zemina, popel, mléko, kakaové skořápky, listy banánovníku, kakaová 
dužina. Zdroj: El Ceibo. 
354 WILKES, H. R. Manual de Capacitación en la Producción Ecológica. Alto Beni: PIAF – El 
Ceibo, 2001. 
CERDA, R.; VILLEGAS, R. Normas de producción de cacao orgánico y certificación en Alto Beni,  
Bolivia. Sapecho – Alto Beni: El Ceibo, 2005.
355 Poznají se podle zabarvení.
356 Překlad autora: „půlměsíc“ a „ptačí zobák“.
357 Na místě starých svazečků květů vyrůstají nové. 
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Foto č. 21. Otevírání kakaových skořápek pomocí mačety. 

Foto č. 22. Kakaové boby s osekanou skořápkou. 

Semena jsou vyndavána ručně a  ukládají  se  v plastikových bednách nebo 

kbelících, které se po naplnění odvážejí ke konečnému stanovišti, kde bude probíhat 

několikadenní proces fermentace. Odpad v podobě prázdných kakaových skořápek 
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zůstává na místě, kde slouží jako přirozené útočiště pro hmyz a postupem času se 

vrací do půdy  v podobě potřebných živin. 

    Foto č. 23. Odpad v podobě kakaových skořápek. 

5.11.7Fermentace

Fermentace  je  proces  přeměny  čerstvých  kakaových  bobů,  při  kterém 

dochází  k důležitým změnám,  a  na  němž závisí  následná  kvalita.  Při  fermentaci 

probíhají dva složité procesy biochemických změn358.

Fermentace se v rámci El Ceiba provádí na dvou úrovních. Obě závisí na volbě a 

možnostech pěstitele. 

 Producent  provádí  proces  fermentace,  sušení  a  následnou  selekci  v místě 

svého  bydliště/pozemku.  V tomto  případě  jsou  čerstvé  kakaové  boby 

shromažďovány na jednom místě, které má nejčastěji podobu dřevěné bedny. 

Důležité  je zbavit  semena veškerých nečistot  (kousky skořápek,  placenty, 

listů,  atd.),  které  snižují  výslednou  kvalitu  produktu.  Stejně  jako  při 

skladování  plodů  (kapitola  Sklizeň  kakaa)  je  i  při  tomto  procesu  nutné 

358 Vnější proces spočívá v tom, že při aerobním kvašení sladké pulpy kolem semen vzniká činností 
kvasinek alkohol a kysličník uhličitý. Alkohol se vzápětí mění činností baktérií octového kvašení na 
kyselinu octovou. Vysoká teplota a kyselina octová rozruší sladkou pulpu natolik, že při míchání 
semen se snadno otírá. Teplota a kyselina také umrtvují embryo a mění barvu semen. 
Vnitřní složité biochemické pochody mění nejen barvu děloh a oddělují je od testy, ale vytvářejí 
chuťové a aromatické složky fermentujících bobů. Oxidací se zjemňuje hořká chuť bobů a vzniká 
typické čokoládové aroma, které reprezentuje ester kakaol. Glykosid kakaonin se hydrolyticky štěpí 
na hroznový cukr, theobromin a třísloviny, které se dále rozkládají na kakaovou červeň, dodávající 
bobům červenohnědou barvu. HLAVA, B.; VALÍČEK, P. Rostliny proti únavě a stresu. Praha: 
Zemědělské nakladatelství Brázda. 1992, s. 11.

100



fermentovat  zvlášť  semena  z plodů,  které  byly  napadeny  chorobami359. 

Následuje samotný proces přeměny, který trvá v závislosti na typu kakaa 5 

až  6  dní360.  Během  tohoto  období  je  potřeba  každých  48  hodin  veškerá 

semena z beden vyjmout, důkladně promíchat (kvůli jednotnému procesu) a 

následně zakrýt. 

   Foto č. 24. Fermentace u malopěstitelů. 

 Další možností je proces fermentace v rámci centrální kooperativy. Na této 

úrovni už neparticipují  samotní pěstitelé,  ale techničtí  pracovníci  centrální 

kooperativy, kteří pracují na daném postu. Nehodlá-li producent své kakao 

dále  zpracovávat361,  prodá  je  do  svého mateřského  družstva  (viz  kapitola 

Uskladnění  a  výkup  kakaa),  odkud  jsou  čerstvá  semena  dopravena  do 

vesničky Sapecho, kde je k dispozici zařízení k fermentaci velkého množství 

kakaa.  Jelikož se nefermentované  boby přivážejí  i  od pěstitelů,  kteří  jsou 

v procesu  přechodu  na  ekologickou  produkci,  je  potřeba  zachovávat 

jednotnost  na  všech  úrovních  zpracování,  tzn.  při  fermentaci,  sušení  a 

dalších  procesech  nemíchat  kakao  ekologické  produkce  s ostatními 

(TRANSICIÓN, NORMAL).  

359 Zpracovávají se odděleně, ale stejným postupem jako semena ze zdravých plodů. Následně jsou 
prodávána místním překupníkům s kakaem nebo se využívají ke spotřebě na lokálním trhu. 
360 Závisí také na klimatických podmínkách, místu fermentace, stupni zralosti plodů, atd. 
361 Někteří producenti prodávají pouze surové kakaové boby, které dosud neprošly procesem 
fermentace a sušení. 
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            Foto č. 25. Fermentovací zařízení v centrální kooperativě El Ceibo. 

5.11.8Sušení

Je dalším z procesů, který ovlivňuje kvalitu suroviny. Sušením klesá vlhkost 

semen z 50 - 60 % (stav po fermentaci) na 7 -  8 %362 (stav po usušení).  

Následný  postup  se  opět  rozlišuje  na  úrovni  domácí/producentské  a  v rámci 

centrální kooperativy, kde jde o kontinuální proces již vykoupeného kakaa. 

 Pěstitelé  mají  k tomuto  účelu  připravené  jednoduché  dřevěné  konstrukce 

jako  podklad  pro  banánové  listy  a  rohože363,  na  které  se  v souvislých 

vrstvách rozprostřou čerstvě fermentované kakaové boby.  Samotné sušení 

trvá  5  –  6  dní,  přičemž  přes  noc  se  zakrývá  kvůli  zamezení  navlhnutí. 

V průběhu  dne  je  potřeba  semena  promíchávat,  aby  se  docílilo 

rovnoměrného usušení. Při špatných klimatických podmínkách (déšť, zima) 

kakaové boby hůře prosychají, hnijí a tím ztrácejí na výsledné kvalitě. 

362 WILKES, H. R. Manual de Capacitación en la Producción Ecológica. Alto Beni: PIAF – El 
Ceibo. 2001, s. 27.
363 Dříve se rohože a banánové listy pokládaly na zem. Vzhledem ke zvyšujícím se standardům FLO 
a snaze zamezit přístupu domácích zvířat a nečistot jsou instalovány tyto jednoduché konstrukce. 
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             Foto č. 26. Sušení u malopěstitelů.

 centrální kooperativa je vybavena dvěma zařízeními, která umožňují sušení. 

Při dlouhotrvajícím srážkovém období je využívána sušička na dřevo364, v 

níž se za stálého dozoru a promíchávání  docílí  výsledného usušení za 12 

hodin365. 

  Foto č. 27. Sušička na dřevo (Sapecho). 

 Dobré  klimatické  podmínky  umožňují  využít  druhý  způsob,  sušení  na 

přímém  slunci.  K tomu  slouží  několik  velkoformátových  železných 

konstrukcí  s dřevěnou  podlahou,  které  je  možné  v případě  náhlého  deště 

364 Zděná stavba s železným roštem a neodnímatelnou střechou. Dřevěné palivo rozehřeje potrubí 
procházející po celé délce sušičky a díky tomu je za stálého převracení kakaových bobů možné 
docílit finálního prosušení. 
365 Kakaové boby ze sušárny jsou klasifikovány jako nižší kvality a zůstávají pouze na domácím 
bolivijském trhu. 

103



zakrýt pojízdnou střechou. Při slunečném počasí trvá prosušení 4 – 5 dní. 

Oba typy sušících zařízení jsou obhospodařovány technickými pracovníky 

Centrálního družstva. 

        Foto č. 28. Sušení na přímém slunci (Sapecho). 

Kvalitně  prosušené  kakao  se  pozná  rozříznutím  semene  a  specifickým 

zvukem, který vydává při jeho rozhození. 

Během fermentace a sušení ztrácejí semena 55 – 64% hmotnosti.  Ze 100kg 

čerstvě  fermentovaných  bobů  lze  získat  okolo  45kg  bobů  suchých366.  Tato 

skutečnost  se z pochopitelných důvodů projevuje i  ve výkupní  ceně,  která  je při 

výkupu sušených bobů třikrát vyšší než u stejného množství čerstvých semen367 (viz 

kapitola Uskladnění a výkup kakaa). 

366 HLAVA, B.; VALÍČEK, P. Rostliny proti únavě a stresu. Praha: Zemědělské nakladatelství 
Brázda. 1992, s. 11.
367 Výkupní cena 1 quintalu (46 kilogramů) fermentovaných a usušených kakaových bobů v BIO 
kvalitě je v současné době (2007) 680 bolivianů . Pokud jsou kakaové boby vykupovány čerstvé 
(nesušené) rovná se výkupní cena za 1 quintal 226 bolivianům. (1 US$=7,77 bolivianů).
. 
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5.11.9Čištění, tříděn a klasifikace 

Následné čištění a klasifikace probíhají pomocí k tomu určeného prosívadla. 

Jde o další stupeň kontroly, kdy se z usušených kakaových bobů vybírají nečistoty a 

zároveň se pomocí síta rozřazují podle velikosti, což dále usnadňuje jejich pražení. 

      Foto č. 29. Usušené kakaové boby. 

5.11.10Uskladnění a výkup kakaa

Fermentované  a  usušené  kakaové  boby  jsou  pěstiteli  uskladňovány  ve 

speciálních  pytlích368,  které  je  potřeba  vzhledem k vlhkému  klimatu  dopravit  do 

lokální kooperativy během tří dnů. Každé z 38 družstev má svůj lokální sklad, kde 

se  za  finance  El  Ceiba  vykupují  kakaové  boby,  a  to  jak  syrové,  tak  usušené  a 

fermentované.  Osoba  pověřená  svým  družstvem  zodpovídá  za  výkup,  vážení  a 

uskladnění. 

368 Pro kakaové boby certifikované jako BIO jsou používány zelené pytle. Pro ostatní typy 
NORMAL, TRANSICION pytle růžové. 
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    Foto č. 30. Vážení kakaových bobů (Sapecho). 

Ceny  jsou  pevně  stanovené  a  platí  většinou  po  dobu  1  roku.  El  Ceibo 

rozlišuje kakao kvality BIO, TRANSICIÓN a NORMAL, což má vliv i na výkupní 

cenu.  V následující  tabulce  č.  5  je  možné  porovnat  měnící  se  ceny  v rámci 

jednotlivých let a kvality kakaa. Ceny jsou uvedeny v bolivijské měně (bolivian)369 a 

představují  sumu  za  1  quintal370 (46  kilogramů)  fermentovaných  a  usušených 

kakaových bobů. 

369 Při kurzu 1 US$=7,77 bolivianů.
370 Měrná jednotka používaná v Bolívii. 
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Výkupní ceny fermentovaných a usušených kakaových bobů (v bol./qq.)

Tabulka č. 5371.

Na počátku  každého  roku  je  v rámci  všech  členů  učiněn  odhad  budoucí 

sklizně.  Techničtí  pracovníci  porovnávají  údaje jednotlivých producentů (velikost 

pozemku s kakaem, výnosy z minulých let) a na základě těchto dat je navržen plán 

dalšího  zpracování  a  prodeje372.  Na  základě  časového  harmonogramu373 objíždí 

kamion  El  Ceiba  jednotlivé  kooperativy  v Alto  Beni  a  sváží  čerstvé  (ty  se  dále 

zpracovávají  v Centrálním  družstvu)  a  prosušené  kakaové  boby  do  centrálního 

skladu ve vesnici Sapecho. Zde jsou boby znovu váženy a přerozdělovány dle místa 

určení374 a kvality375.  

Výkupní ceny kakaa jsou založeny na smlouvách uzavřených s klienty, které 

se podepisují na zahraničním veletrhu každý rok v březnu. Z finální částky plynoucí 

z uzavřených  smluv  se  následně  odečítají  veškeré  výdaje  spojené  s náklady  El 

Ceiba. Zbytek financí je použit na stanovení výkupní ceny pro následující období. 

Určování výše výkupní ceny se děje v rámci valného shromáždění El Ceiba, kdy 

delegáti  jednotlivých  kooperativ  na  základě  předkládaných  smluv  stanoví  platné 

ceny pro výkup.  

371  Zdroj: El Ceibo. 
372 Výkup El Ceiba je otevřen od dubna do října. 
373 Do jednotlivých kooperativ přijíždí vždy po 15 dnech v pevně určené datum. Díky tomu mohou 
producenti, kteří prodávají čerstvé kakaové boby, naplánovat svou sklizeň. 
374 Všechny vykoupené kakaové boby jsou transportovány do skladu v El Alto, některé se dále 
zpracovávají, jiné jsou určeny k přímému exportu. 
375 K exportu mimo Jihoamerický kontinent je certifikováno pouze kakao BIO nejvyšší kvality. 

Rok BIO TRANSICIÓN NORMAL

2000 385 - 345

2001 410 - 360

2002 450 - 400

2003 500 - 430

2004 550 500 480

2005 560 510 500

2006 560 510 500

2007 680 600 570
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5.11.11Přeprava na trase Sapecho – El Alto

Druhý  kamion  zajišťuje  přepravu  mezi  centrálním  skladem  v Sapechu  a 

zpracovatelskou továrnou ve městě El Alto. Mezi přepravcem (pronajímatel vozidla) 

a El Ceibem se uzavírá roční výluční smlouva, která se vztahuje pouze na přepravu 

kakaa376. Cesta dlouhá 270 km, při níž je potřeba překonat bezmála 3600 výškových 

metrů, trvá 24 hodin377. Na této trase jezdí kamion jednou, v hlavní sezoně dvakrát 

do týdne s nákladem okolo 20 tun. 

V továrním skladu je kakao určené na export  přeloženo do nových pytlů, 

opatřeno etiketou (datem, které se váže ke zpracování kakaových bobů) a uloženo v 

přepravním kontejneru. Náklad se následně odváží kamionem do chilského přístavu 

Arica a odtud s využitím lodní přepravy putuje za odběrateli. 

Kakao, které vstupuje do procesu dalšího zpracování, zůstává ve skladu do 

chvíle jeho využití. 

5.11.12Proces výroby a zpracování

K získání polotovarů a finálních výrobků z kakaa je nutné kakaové boby po 

fermentaci  a  sušení  dále  zpracovávat.  Továrna  El  Ceiba  počítá  s dvojím  typem 

výrobního procesu: 

 Zpracování  ekologického kakaa certifikovaného ochrannou známkou BIO. 

V tomto  případě  jde  o  přeměnu  kakaových  bobů  na   kakaový  prášek  a 

prolisovaný  tuk  -  kakaové  máslo.  V rámci  zahraničního  exportu  přijímají 

odběratelé pouze takto zpracované kakao378.

 Proces  výroby po  finální  produkty (bez  ekologické  certifikace).  Postup  a 

zpracování  kakaových  bobů  na  finální  produkty  je  popsán  v kapitole 

Zpracování kakaa a je shodný s postupy ve zpracovatelské továrně El Ceiba. 

Takto zpracované výrobky zůstávají převážně na domácím bolivijském trhu. 

Celý  proces  výroby  je  mechanizovaný  a  počítá  pouze  s kontrolou  obslužných 

pracovníků (členové El Ceiba). 

376 Kamion není oprávněn převážet jiný náklad (zboží, cestující), který by mohl kontaminovat nebo 
jinak znehodnotit přepravovanou surovinu. 
377 Pro svá specifika je považována za jednu z nejnebezpečnějších silnic světa. 
378 Dále kakaové boby, které nevstoupily do zpracujícího procesu. 
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5.12 Příklad fungování producentské rodiny

José Huarayo Cori (32) je členem El Ceiba a jedním z drobných pěstitelů, 

kteří  svým  kakaem  zásobují  zpracovatelskou  továrnu  v El  Alto.  V době  našeho 

pobytu končil José přechodné období TRANSICIÓN (červenec 2007) a podle regulí 

měl v lednu 2008 vstoupit do procesu ekologické produkce. 

        Foto č. 31. José Huayaro Cori s rodinou. 

5.12.1Příchod do Alto Beni

José pochází ze zemědělské vesnice v regionu Oruro, odkud před 12 lety 

odešel se svým starším bratrem379.  

Směřovali  do oblasti Alto Beni, kde si jeho bratr hodlal  pronajmout nebo 

koupit  pozemek a začít  s kultivací zemědělských plodin. První 4 roky strávili  ve 

vesnici  Inicua,  kde  obhospodařovali  pronajatý  pozemek  s  kakaem,  rýží  a 

citrusovými  plody.  Podle  slov  Josého  byla  půda  na  pozemku  příliš  vyčerpaná 

předešlým způsobem pěstování,  proto odešli  do vesnice Sapecho, kde José našel 

práci jako stálý pracovník u jednoho z producentů El Ceiba.  V Sapechu strávil  4 
379 Svůj odchod zdůvodňuje špatnou ekonomickou situací v regionu a náročností na kultivaci 
zemědělských plodin. 
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roky, během nichž si našel družku Irmu (27) a narodily se jim tři děti: Sylvia (8), 

Elmer  (7)  a  Juan  (4).  Práce  pro  jednoho  z pěstitelů  byla  přínosná  ve  vztahu 

k získávání  informací  o  kultivaci  kakaa  a  způsobech  ekologického  pěstitelství, 

z ekonomického hlediska však byla  velice limitující.  José využil  možnosti  koupě 

vlastního pozemku s kultivací kakaa u vesnice Colorado (20 km od Sapecha)380. 

S původním majitelem se dohodli na možnosti  splatit  prodejní cenu 1 200 

US$ ve  dvou splátkách381 a  12.  dubna 2003 přišli  do  Colorada  s celou  rodinou. 

Pozemek  o  celkové  rozloze  12  ha  byl  od  předešlého  majitele  osázen  zčásti 

kakaovníky (2 ha), citrusovými plody a banánovníky. Součástí parcely, která byla 

podle  slov Josého ve  špatném stavu (neudržovaná  a  zarostlá)  byl  polorozbořený 

hliněný dům a venkovní pec.  

         Foto č. 32. Venkovní pec.

První  měsíce  věnovali  s  manželkou  stavbě  potřebných  obydlí,  dále  se 

soustředili na čištění a úklid obhospodařovaných částí pozemku a zajištění produkce 

kakaa. 

Během  prvního  roku  navštívil José  několik  kurzů  v lokální  kooperativě 

Colorado  a  začal  se  zajímat  o  kooperativismus.  Následně  vstoupil  do  lokální 

kooperativy  a  v rámci  El  Ceiba  začal  hospodařit  v  rámci  přechodného  období 

TRANSICIÓN, ve kterém producent během 3 let transformuje svou produkci kakaa 

380 Tuto koupi mu zprostředkoval bratr, který pozemek v Coloradu koupil již dříve, a dnes je jedním 
z Josého sousedů. 
381 Byla uzavřena dohoda s majitelem pozemku. Celková cena 1 200 US$ byla vyplacena ve dvou 
splátkách. První byla zaplacena při uzavření obchodu, druhá o rok později. Na splacení druhé splátky 
si rodina půjčila 500 US$ od třetí osoby a tento dluh vyrovnala během následujícího roku.  
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z běžné  (kdy  je  možné  využívat  chemických  metod  hnojení  a  postřiku)  na 

ekologickou.

5.12.2Současný stav

V době  autorova pobytu (červenec 2007) disponovala Josého rodina 12 ha 

pozemku,  z  něhož  bylo  3,5  ha  vyčleněno  k zemědělskému  využití.  Hlavní  část 

příjmů  zajišťovala  produkce  kakaa  (2  ha),  která  je  díky  velké  náchylnosti 

kakaovníku ke změnám klimatu a chorobám značně kolísající382. 

V lednu  2008  končilo  přechodné  období  TRANSICIÓN,  lze  se  tedy 

domnívat,  že  José  nyní  dodává  kakaové  boby  ekologické  kvality,  za  které  je 

v souladu s normami ohodnocen vyšší  výkupní cenou (viz kapitola  Uskladnění  a 

výkup kakaa). 

Členství v El Ceibu vnímá José jako budoucnost pro svou rodinu a počítá 

s tím, že tímto majetkem zaopatří i své děti. Do budoucna by rád rozšiřoval plochu 

kultivace  kakaa.  K tomuto  účelu  byla  na  jeho  pozemku  zřízena  malá  školka 

kakaových sazenic383,  které se po 9 měsících vysazují  na jeho pozemku ve stínu 

vyšších stromových pater. 

Technickou podporu ze strany El Ceiba vnímá José jako nezbytnou, ale málo 

efektivní. Techničtí pracovníci El Ceiba, kteří přicházejí na pozemek, vysvětlují vše 

po teoretické stránce, ale praktická ukázka chybí384. Stejné to je s kurzy v lokální 

kooperativě, kdy jsou například informováni o postupech, které zakazuje ekologická 

produkce, ale alternativní metodu nebo jiné možnosti producentům nikdo nesdělí. 

Tento  problém hodlal  José  řešit  žádostí  o  propůjčení  technického  pracovníka  na 

půldenní intenzivní školení na svém pozemku.  

382 V roce 2005 byla roční produkce kakaových bobů 12 quintalů (552 kg), v roce 2006 odpovídala 
produkce za stejné období 7 quintalů (322 kg). 
383  Jedná se o projekt El Ceiba, kdy jsou jednotliví pěstitelé dotováni sazenicemi, plastovými pytlíky 
(ve kterých rostou sazenice předtím, než se vysadí do půdy), páskami na rozlišení jednotlivých 
sazenic, atd.  
384 V roce 2007 disponovalo El Ceibo 13 technickými pracovníky, kteří byli zodpovědní za služby 
(informace, vzdělávání) poskytované  jednotlivým producentům na jejich pozemcích. Zdroj: Sergio 
W. Ichuta (técnico del campo), Sapecho, 15. 7. 2007.
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5.12.3Rodinný život

Pozemek rodiny Cori je rozčleněn na 3 základní celky.  V přístupové části 

najdeme obytné jednotky (kuchyň a spací místnost) s uzavíratelným přístřeškem pro 

domácí zvířata. 

             Foto č. 33. Kuchyň a jídelna.

V blízkosti  je  dále  jednoduché sociální  zařízení  (suchý  záchod  a  kout  na 

umývání).  Se  stoupající  vrstevnicí  se  pozemek  dále  dělí  na  obhospodařovanou 

plochu385 a část, která leží dosud ladem386.  

Zásobování  vodou  je  zajištěno  blízkým  potokem,  který  dále  slouží  jako 

umývárna a prádelna. 

První vstává manželka Josého, paní Irma (okolo 5. hodiny ranní). Nejdříve je 

potřeba  uvařit  snídani  na  kamínkách  z hlíny,  které  jsou  umístněny  v rohu 

kuchyně387. 

385 Zde se v rámci systému agrolesnictví pěstuje kakao, citrusové plody, káva (převážně pro komerční 
využití), juka, banány, rýže (pro domácí spotřebu).
386 Jedním z důvodů je špatná dostupnost a nevyhovující podmínky pro pěstitelství, dalším fakt, že 
pro využití této části chybí ekonomické zdroje. 
387 Kamínka nemají komín a kouř odchází střechou, která je vyrobena spletením palmových listů. 
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             Foto č. 34. Příprava oběda. 

Jako  topivo  slouží  dřevo,  které  obstarávají  děti  nebo  paní  Irma.  Během 

přípravy snídaně, která trvá okolo 2 hodin388, jsou nakrmena domácí zvířata389. 

Když  je paní  Irma s přípravou hotova,  budí  okolo 6 hodiny ostatní  členy 

rodiny. Děti Sylvia (8) a Elmer (7) chodí do školy v nejbližší vesnici Colorado390 a 

hned po snídani se vydávají na hodinovou cestu391. Nejmladší Juan (4) tráví celý den 

s matkou a José odchází za každodenní prací392 na svém pozemku. 

Během dopoledne paní Irma pere prádlo, poklízí a věnuje se přípravě oběda. 

Malý Juan pomáhá s nejzákladnějšími pracemi, jinak si hraje na dvorku se psy a 

hračkami. 

Juan přichází kolem poledne, kdy teploty a sluneční záření dosahují největší 

intenzity.  Oběd je svým složením podobný snídani, s výjimkou občasného přidání 

masa393 a je vždy obohacen polévkou394, jako příloha se podává vařený banán. 

388 Základem snídaně je rýže (ta je také hlavním zdrojem potravy, měsíčně spotřebuje rodina okolo 46 
kg.) nebo těstoviny, jako příloha se podává zelenina, juka, smažený banán nebo brambory, vajíčko a 
občas sýr. 
389 V době našeho pobytu (červenec 2007) bylo v domácnosti 40 kusů drůbeže (kachny, slepice) a 3 
psi. 
390 Součástí vesnice je okolo 20 obytných jednotek, základní škola, obchod s nejzákladnějšími 
potřebami a fotbalové hřiště. 
391 Vyučování začíná od 8. hodiny ranní. 
392 Ta se liší dle návaznosti na přirozené potřeby pěstovaných plodin
393 To pochází většinou z domácích zdrojů drůbeže, po sobotní návštěvě trhu je výjimečně i vepřové, 
k hovězímu masu nemá rodina důvěru.  
394 Složení polévky bývá zpravidla: kuřecí maso, zelenina, brambor, těstoviny, quinoa. 
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Po obědě následují  dvě hodiny odpočinku, během nichž paní Irma umyje 

nádobí,   José odpočívá nebo pomáhá s drobnými domácími pracemi a stará se o 

malé políčko se zeleninou. Ke konci polední přestávky přicházejí Sylvia a Elmer ze 

školy395 a věnují se domácím úkolům a pomocným pracem396, které po nich žádají 

matka nebo otec. 

Okolo 2. hodiny odpolední odchází José zpět za rozdělanou prací na svém 

pozemku a domů se vrací o 4 až 5 hodin později. Paní Irma pokračuje v domácích 

pracech a připravuje večeři. 

Večeří se mezi 6. a 7. hodinou večerní, kdy se celá rodina schází v kuchyni a 

probírají se události  dne. Večer se poslouchá rádio nebo sleduje DVD397. Rodina 

Cori  má  elektřinu  zavedenou  1  rok.  Využívá  se  především  jako  zdroj  světla  a 

následně jako napájení pro zmíněnou televizi398.  

Den končí zpravidla  po 22.  hodině.  Domek z nepálených cihel  určený ke 

spaní je rozdělen na dvě části, které slouží jako oddělené ložnice pro děti a rodiče. 

Foto č. 35. Obytný domek (v pozadí) a přístřešek pro zvířata.

Zásoby a  potřebné  věci  se  dokupují  jednou za  týden nebo za  14 dní  při 

návštěvě sobotního trhu ve vesnici Palos Blancos, která je vzdálená 25 km. Dopravu 

zajišťují  místní  taxi399,  která  projíždějí  v nepravidelných  intervalech  a  převážejí 

395 Škola končí ve 13 hodin. 
396 Sběr dřeva, odtravňování , lovení malých rybek v potoce (smaží se a podávají spolu s těstovinami 
a rýží), uklízení, atd. 
397 V rámci sobotního trhu v Palos Blancos je možné na černém trhu nakoupit levná kopírovaná DVD 
s domácími i zahraničními filmy velkého výběru. Velké sledovanosti se v Bolívii těší videoklipy, 
akční filmy a romance. 
398 V místě není signál pro televizní přijímač.
399 Osobní vozy typu kombi s pohonem 4x4, které převážejí osoby a náklad dle uvážení řidiče. 
Optimální počet cestujících bývá mezi 6-10. Ceník jízd je dán vzdáleností a nákladem, přičemž 
jednotlivé destinace odpovídají pevně stanovené základní částce.
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osoby i náklad.  Zde je možné nakoupit  potraviny,  léky,  oblečení, školní potřeby, 

elektrotechniku, atd. Na trh se přijíždí brzy zrána a návrat bývá kolem oběda, kdy 

trh končí. 

Odpočinkovým dnem je neděle, kdy se ve vesnici Colorado hraje fotbalový 

turnaj mužských a ženských družstev. 

115



Závěr

Diplomová práce Fair Trade na příkladu bolivijského kakaa nabízí detailnější 

pohled na organizaci drobných pěstitelů kakaa z oblasti Alto Beni. 

Družstvo založené před třiceti lety na základech hledání obchodní 

rovnoprávnosti a  tržní kontinuity patří v současné době k nejdéle fungujícím 

družstevním organizacím tohoto druhu v Bolívii. 

Drobní pěstitelé jsou sdruženi do 38 lokálních družstev, které jsou dále 

napojeny na centrální kooperativu El Ceibo. Celá organizace je samosprávná a 

veškeré funkce zastávají pouze členové El Ceiba. 

Nejvyšším statutárním orgánem je valné shromáždění všech zástupců 

lokálních kooperativ, na základě jehož usnesení jsou přijímána potřebná opatření, 

uzavírány smlouvy, schvalovány rozvojové projekty a přerozdělován zisk. Tímto je 

zajištěna participace jednotlivých členů na řízení celé organizace a kontrola 

přijímaných rozhodnutí. 

Základní jednotkou celé organizace jsou drobní pěstitelé, kteří hospodaří na 

vlastních pozemcích, fungujících jako rodinné podniky. Jednotlivé usedlosti se 

vyznačují systémem hospodaření, který spojuje pěstování zemědělských plodin a 

chov domácích zvířat s pěstováním užitkových dřevin. Pozemek tedy není využíván 

pouze k pěstování kakaa, ale slouží jako zdroj základních potravin a pro pěstování 

dalších plodin určených k prodeji (především citrusové plody). 

Vypěstované kakao je od producentů vykupováno za ceny, které každoročně 

schvaluje valné shromáždění. Následně se odváží do zpracovatelského závodu, kde 

se redistribuuje v rámci domácího a zahraničního trhu na základě předem 

uzavřených kontraktů. 

Domácí trh je zásoben 1/3 z celkové produkce a k zákazníkům se dostávají 

produkty v podobě polotovarů (kakaový prášek, kakaové máslo) nebo finálních 

výrobků (instantní kakao, čokoláda, další čokoládové produkty). Zajištění kompletní 

výroby  je možné díky nedávno modernizovanému výrobnímu závodu, který splňuje 

světové standardy na zpracování kakaových bobů.  

Podíl exportu v rámci světového trhu odpovídá 2/3 celkové produkce El 

Ceiba a kakao je vyváženo v podobě primární suroviny (fermentované a sušené 

kakaové boby) a polotovarů (kakaový prášek, kakaové máslo).

116



Převážná většina zahraničního obchodu (90%) je uskutečňována v rámci Fair 

Trade, což El Ceibu zaručuje dlouhodobé obchodní vztahy a vyšší výkupní ceny 

oproti konvenčnímu kakau na mezinárodním trhu.  

Díky konceptu Fair Trade získalo El Ceibo v počátku svého zájmu o expanzi 

na zahraniční trhy důležité obchodní partnery a stálé odběratele. S postupným 

rozvojem organizace, zvyšováním kvality pěstovaného kakaa a díky modernímu 

zpracovatelskému závodu jsou však stále častěji zmiňovány otázky týkající se 

budoucího směřování organizace. Mezi nejbližší cíle patří uvedení finálních 

ekologicky certifikovaných Fair Trade produktů na evropský trh. 

Družstvo El Ceibo během svého dosavadního propojení s konceptem Fair 

Trade dokazuje, že na základě tvrdé práce konkrétních lidí je možné vybudovat 

pevné obchodní vztahy zaručující důstojné živobytí. 

Pokud dostane čtenář po přečtení této práce chuť na čokoládu, měl by mít na 

paměti, že: ”Dobrá, nefalšovaná čokoláda a kakao, jak je prodávají v obchodech,  

musí  se  v  ústech  snadno  rozplývati  a  způsobovati  chladný  pocit.  Laciné  druhy 

čokolády  a  kakaa  bývají  často  znečištěny  moukou,  brambory,  žaludy,  někdy  též  

rozemletými  cihlami,  sádrou  apod.”400 Autor  práce  však  z  vlastní  zkušenosti 

zaručuje, že čokoláda a kakao z El Ceiba jsou té nejvyšší kvality a zmíněné příměsi 

v nich nenajdete.  

  

  

 

400 POLÍVKA, 1996 (první vyd. 1908), op. cit, s.  171.

117



Literatura

ARCIMOVIČOVÁ, J.; VALÍČEK, P. Čokoláda, pokrm bohů. Benešov: Start, 1999.

BALDIVIESO, J. L.; ARAMAYO, F. Z. Cuantificación geográfica y evaluación de 

suelos para el cultivo de cacao en la region de Alto Beni de Los Yungas de La Paz. 

Alto Beni: Proyecto Gleam, 2006.

BARTEČEK, I.; KUNZ, J. Dobytí a osvobození Latinské Ameriky. Olomouc: 

Palackého Univerzita, 2008.

BIGALLI, G. Capacitación en Tecnicas de Control de Calidad y Análisis de la 

Línea de Producción – Derivados del cacao. Bolivia-La Paz: ACDI/VOCA, 1998.

BOLICERT. Manual de Calidad y Procedimientos. 5. vyd. Bolivia: La Paz, 2006.

CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS 

„EL CEIBO“ Ltda. Estatuto organico, Reglamento interno „El Ceibo“ Ltda. 

Sapecho, 2005.

CERDA, R. B.; VILLEGAS, R. C. Modernización de la Cacaocultura Orgánica del  

Alto Beni, Bolivia. Alto Beni: Sapecho, 2004.

CERDA, R.; VILLEGAS, R. Normas de producción de cacao orgánico y 

certificación en Alto Beni, Bolivia. Sapecho – Alto Beni: El Ceibo, 2005.

COE, M. D.; COE, S. D. Čokoláda – historie sladkého tajemství. Praha: Pragma, 

2000.

COOPERATIVA “EL CEIBO”. Manual de Capacitación en la Producción 

Ecológica. La Paz, 2000.

DOMIN, K. Dvacet tisíc mil po souši a po moři. Kniha třetí, Země kolibříků. Praha: 

J. Otto, 1931.

118



EL CEIBO. Nomina de productores de las cooperativas para la certificación 

interna. Alto Beni, 2006.

HEALY, K. From Field to Factory: Vertical integration in Bolivia. Grassroots 

Development, 1987, č. 11.

HLAVA, B.; VALÍČEK, P. Rostliny proti únavě a stresu. Praha: Brázda, 1992.

HUAYLLA, O. Validación agroeconómica de parcelas agroforestales - sistema 

multiestrato en la zona de Alto Beni - La Paz. Diplomová práce. La Paz: 

Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, 2000.

CHMELAŘ, P. Fair Trade – jeho charakteristika a význam. Bakalářská práce. 

Praha VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 2004.

JÁTIVA, M. M. Planificación agroforestal participativa para el enriquecimiento de 

fincas cacaoteras orgánicas con especies leňosas perennes útiles, Alto Beni,  

Bolivia. Costa Rica, Turrialba: CATIE, 2005.

JÍLEK, F.; JÍLKOVÁ, J.; KUBA, J. Světové vynálezy v datech. Praha: Mladá fronta, 

1977.

KATZ, F. Staré americké civilizace. Praha: Odeon, 1989.

KRIER J. M. Fair Trade in Europe 2005: Facts and Figures on Fair Trade in 25 

European countries. Brussles: Fair Trade Advocacy Office, 2005.

KŘIVSKÝ, P.; SKŘIVAN, A. Moře, objevy, staletí. Praha: Mladá fronta, 1980.

KŘÍŽOVÁ, M. Aztékové. Půvab a krutost indiánské civilizace. Praha: Karavela, 

2005.

119



LOZA, H.; MENDEZ, M. Apuntes sobre colonización. La Paz: Cooperación técnica 

del gobierno Suizo. 1981.

Manual para productores. Certificación orgánica: paso a paso. Costa Rica, 

Turrialba: CATIE, 2004.

MENDOZA, J. El Macizo Boliviano. Bolivia, La Paz, 1935.

MICHALEC, Z. Člověk a rostliny. Praha: Práce, 1977.

MULTATULI. Max Havelaar. Praha: Svoboda, 1974. 

OPATRNÝ, J. Amerika v proměnách staletí. Praha: Libri, 1998.

PACORINA, W.P. Evaluación de las condiciones de sitio y manejo en la fase de 

establecimiento de cacao (Theobroma cacao L.) en fincas de productores del Alto  

Beni. Diplomová práce. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 

Agronomía, 2005.

POLIŠENSKÝ, J. A KOL. Dějiny Latinské Ameriky. Praha: Svoboda, 1979.

POLÍVKA, F. Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Praha: Volvox Globator, 

1996 (reprint r. 1908).

POUND, F. J. Cacao and Which broom desease of South America. Trinidad: Port of 

Spain, 1938.

QUIROZ, D. Manual para el control de la Escoba de Bruja del cacao. La Paz. 

1989.

ROEDL, B. Dějiny Peru a Bolívie. Praha: Lidové noviny, 2007.

SERVICIO AGRÍCOLA INTERAMERICANO. Summary of reconnaissance 

survey Alto Beni. La Paz: Resettlement Project. 1960.

120



ŠIKOLOVÁ, J. Podnikatelský plán společnosti FAIR SVĚT, s.r.o. Diplomová práce. 

Brno, Zemědělská a Lesnická Univerzita, 2005.

ŠTĚRBA, L. Historie, současnost a perspektivy Fair trade v Evropě a jeho 

možnosti v České republice. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita, 

Fakulta sociální studií, 2004.

VACÍK, P. FAIR TRADE – Sociální marketing v éře globalizace. Bakalářská práce. 

Praha Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, 2005.

VALÍČEK, P a kol., Užitkové rostliny tropů a subtropů. Praha: Academia, 1989.

VILLEGAS, R. Caracterización morfológica del cacao "nacional" (Theobroma 

cacao L.) cultivado en la zona de Alto Beni, Bolivia. Diplomová práce. La Paz: 

Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, 2004.

WEINERT, H.; YANA, W. Técnicas de sistemas agroforestales multiestrato. 

Manual práctico. Alto Beni: IIAB, 2001.

WILKES, H. R. Manual de Capacitación en la Producción Ecológica. Alto Beni: 

PIAF – El Ceibo, 2001.

ŽÁČEK, Z. Nad šálkem plným vůně. Praha: Merkur, 1977.

121



Internetové zdroje

AOPEB - Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia

www.aopeb.org

EFTA, European Fair Trade Association

www.eftafairtrade.org

FLO International, Fair Trade Labelling Organization International

www.fairtrade.net

FLO-CERT, International Certification Company

www.flo-cert.net

ICCO, International Cocoa Organization

www.icco.org

Občanské sdružení Ekumenická akademie Praha

www.ekumakad.cz

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání

www.fairtrade.cz

122

http://www.fairtrade.cz/
http://www.ekumakad.cz/
http://www.icco.org/
http://www.flo-cert.net/
http://www.fairtrade.net/
http://www.eftafairtrade.org/
http://www.aopeb.org/

	Úvod
	1.část: Historický úvod
	1.1Kakao jako původní rostlina amerického kontinentu
	1.1.1Vymezení oblasti původu planého kakaovníku
	1.1.2Vědecký název Theobroma cacao

	1.2Kakao v předklasickém a klasickém období Mezoameriky
	1.2.1Olmékové
	1.2.2Mayové a Izapská kultura

	1.3Kakao v poklasickém období Mezoameriky
	1.3.1Mayové a Toltékové
	1.3.2Aztékové ve Středním Mexiku

	1.4Střet dvou civilizací
	1.4.1Evropané poznávají kakao
	1.4.2Význam kakaa pro Evropany na americkém kontinentu
	1.4.3Rozšiřování trhu s kakaem
	1.4.4Touhy ostatních mocností

	1.5Pěstitelská expanze mimo americký kontinent
	1.5.1Kakao v Africe
	1.5.2Kakao v Asii

	1.6Představení kakaa na evropské půdě
	1.6.1První setkání
	1.6.2Kakao v Itálii
	1.6.3Kakao ve Francii
	1.6.4Kakao v Anglii

	1.7Vynálezy zdokonalující zpracování kakaa
	1.8Domácí tradice
	1.8.1Příklad čokoládovny Orion


	2.část: Charakteristika kakaa
	2.1Druh a původ
	2.2Podmínky pro pěstování
	2.3Rozdělení kakaa z pěstitelského a komerčního hlediska
	2.4Chemické složení
	2.5Kakaovník 
	2.5.1Strom a plody
	2.5.2Opylování
	2.5.3Dozrávání
	2.5.4Plod
	2.5.5Semena

	2.6Zpracování kakaa
	2.6.1Výroba čokolády


	3.část: Světová data o kakau
	3.1Základní informace
	3.2Charakteristika trhu s kakaem
	3.2.1Světová produkce kakaa

	3.3Zpracování a export kakaových bobů
	3.4Vývoj trhu s kakaem v letech 1999 – 2012 (prognóza)
	3.5Světový trh s čokoládovými produkty a spotřeba
	3.6Celosvětový obchod s Fair Trade a ekologicky certifikovaným kakaem

	4.část: Fair Trade
	4.1Co je to Fair Trade?
	4.2Principy Fair Trade
	4.3Historie konceptu Fair Trade
	4.4Struktura Fair Trade
	4.5Fair Trade v České republice
	4.5.1Kakao z El Ceiba v České republice


	5.část: El Ceibo
	5.1Představení družstva El Ceibo
	5.2Lokalizace oblasti
	5.3Historie regionu Alto Beni a vznik kooperativy El Ceibo
	5.3.1Bolivijská revoluce jako podnět k osidlování nových zemědělských oblastí
	5.3.2Řízená kolonizace oblasti Alto Beni
	5.3.3Vznik El Ceiba

	5.4  Organizační struktura El Ceiba
	5.4.1Lokální družstva El Ceiba
	5.4.1.1Vnitřní organizace lokálních družstev
	5.4.1.2Členové družstev
	5.4.2Centrální kooperativa
	5.4.2.1Valné shromáždění
	5.4.2.2Administrativní a dozorčí rada
	5.4.2.3Technické úseky Centrálního družstva
	5.4.2.4Zpracovatelský závod a administrativní centrum
	5.4.2.5PIAF (Program agrolesnické implementace) 199
	5.4.2.6Obchodní centrum
	5.4.3Techničtí pracovníci centrální kooperativy

	5.5Fungování jednotlivých částí El Ceiba
	5.5.1Centrální kooperativa
	5.5.1.1Pracovníci centrální kooperativy
	5.5.1.2PIAF 
	5.5.1.2.1Pracovníci PIAF
	5.5.1.2.2Programy PIAF
	5.5.1.3Zpracovatelský závod
	5.5.1.3.1Pracovníci zpracovatelského závodu
	5.5.2Drobní pěstitelé z oblasti Alto Beni
	5.5.2.1Náklady související s pěstováním kakaa
	5.5.2.2Život malopěstitelů kakaa
	5.5.3Vztah malopěstitelů k centrální kooperativě 

	5.6Vzdělávací aktivity a sociální politika v rámci kooperativy El Ceibo 
	5.6.1Rozvoj a řízení lidských zdrojů 
	5.6.1.1Vzdělávání personálních pracovníků
	5.6.1.2Zvyšování kvalifikace jednotlivých členů

	5.7Ekonomické zajištění a obchodní vztahy
	5.7.1Orientace trhu
	5.7.1.1Domácí trh
	5.7.1.2Zahraniční trh
	5.7.2Přerozdělení zisků
	5.7.2.1Provozní náklady centrální kooperativy

	5.8Systém certifikace a ekologické zemědělství
	5.8.1Počátky ekologické produkce a obchodování v rámci Fair Trade
	5.8.2Certifikace ekologické produkce
	5.8.3Certifikace FLO-Cert. 
	5.8.4Interní kontrolní systém (SCI)
	5.8.5Externí certifikace

	5.9Fair Trade a El Ceibo
	5.9.1Historie Fair Trade a El Ceiba
	5.9.2Současnost
	5.9.3Informovanost mezi producenty
	5.9.4Výhody Fair Trade
	5.9.5Nevýhody, budoucnost a polemika o Fair Trade	
	5.9.5.1Připomínky k plnění standardů FLO
	5.9.5.2Komunikace s FLO

	5.10Kakao v oblasti Alto Beni
	5.10.1Záběr půdy
	5.10.2Produkce kakaa v zóně Alto Beni
	5.10.3Historie pěstování kakaa v oblasti Alto Beni
	5.10.4Typy kakaa kultivovaného v Alto Beni

	5.11Výrobní a zpracovatelský proces kakaa z kooperativy  El Ceibo
	5.11.1Příprava terénu
	5.11.2Sazenice
	5.11.3Zakládání plantáže
	5.11.4Činnosti spojené s kultivací kakaa
	5.11.5Sklizeň kakaa
	5.11.6Vybírání semen
	5.11.7Fermentace
	5.11.8Sušení
	5.11.9Čištění, tříděn a klasifikace 
	5.11.10Uskladnění a výkup kakaa
	5.11.11Přeprava na trase Sapecho – El Alto
	5.11.12Proces výroby a zpracování

	5.12Příklad fungování producentské rodiny
	5.12.1Příchod do Alto Beni
	5.12.2Současný stav
	5.12.3Rodinný život


	Závěr
	Literatura

