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potravinové banky 

Vyhazujeme kilogramy potravin,
které jinde chybí
Potravinami se neskutečně plýtvá. V průměru každý člověk 
vyhodí ročně na sto kilo potravin. Přitom ve světě hladoví 
miliony lidí. Na toto téma jsme diskutovali s Ing. Soňou 
Jonášovou, ředitelkou Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. Brno

Ve světě je na jedné straně stále 

mnoho hladovějících, na druhé se 

ve vyspělých zemích neuvěřitelně 

plýtvá potravinami. Jak je na tom ČR 

v porovnání s okolním státy a celkově 

se světem? 

Problematika plýtvání jídlem se v poslední 

době stala velmi aktuálním tématem. Díky 

tomu, že se do tohoto tématu vložily růz-

né neziskové organizace a další iniciativy, 

kterým se podařilo téma prosadit i u záko-

nodárců, konečně snad přijde i doba, kdy 

budeme mít o plýtvání potravinami data. To 

je totiž něco, co zde chybí. Většina údajů, kte-

ré používáme k argumentaci těchto otázek 

je převzatá ze statistik EU, ne vždy jsou tedy 

zcela relevantní. V EU jsou státy jako Francie, 

Holandsko či severní země, které v posled-

ních letech uskutečnily velké legislativní 

změny směřující k minimalizaci plýtvání. 

Těmto státům bychom měli jít ve šlépějích 

a inspirovat se příklady dobré praxe. 

Je ale nutné si uvědomit, že společně 

s potravinami se „vyhazuje“ i práce farmářů, 

pohonné hmoty, které byly využity na jejich 

přepravu a zejména půda, na níž potraviny 

rostly. Plýtvání potravin a fakt, že organická 

hmota končí na skládce a ne zpět v půdě 

má obrovské následky na životní prostředí 

kolem nás. To přímo souvisí s problémy 

jako je sucho, půdní eroze, produkce me-

tanu na skládkách nebo nedostatek orga-

nické hmoty a tedy živin v půdě. A to ještě 

není všechno.

Nejvíce plýtvají domácnosti, ale 

hned na druhém místě je producent 

potravin, zemědělství. Váš institut 

zaznamenal mimo jiné dvě významné 

akce, které se stávají populárními. Je 

to tzv. paběrkování a pak iniciativa Za-

chraň jídlo. Můžete vysvětlit o co jde?

Ano, přesně tak. Všeobecně platí, že se plýt-

vá 1/3 všeho jídla. V EU mohou domácnosti 

za 41 % vyhozených potravin a 34 % se 

vyhazuje v zemědělství a v oblasti výroby 

potravin.

Paběrkování je dříve běžná, ale dnes už 

téměř zapomenutá tradice. Jde o sbírání 

plodin, které zůstaly na poli nebo v sadu 

po sklizni. Tyto plodiny se dále nevyužívají, 

neboť ve většině případů nevyhovují este-

tickým požadavkům (velikost, tvar, barva 

atd.) a proto je zemědělci již nemohou 

prodat obchodním řetězcům. Iniciativa 

Zachraň jídlo se snaží situaci napravit a or-

ganizují výjezdy.

Zachraň jídlo je úžasná iniciativa, které 

skutečně fandím. Otevírají témata, o kte-

rých se dlouho nemluvilo, protože se o nich 

běžný zákazník těžko dozví. Organizují jak 

hromadné paběrkování u farmářů, se který-

mi mají navázanou spolupráci, tak veřejné 

happeningy jako například akce Křivá po-

lévka, která je součástí osvětové kampaně 

o plýtvání jídlem a o tom, jak estetické 

požadavky supermarketů mohou ovlivnit 

množství potravin, které místo na stolech 

zákazníků končí jako krmivo pro zvířata, 

v kompostu nebo v horším případě zcela 

nevyužito na poli. V roce 2015 bylo uvařeno 

2 000 porcí polévky. Cílem těchto aktivit 

je ale i ukázat řešení. „Křivá zelenina“ by se 

mohla prodávat za nižší cenu nebo by moh-

la být věnována Potravinovým bankám 

a skončit u těch, kteří na nákup potravin 

nemají finance.

Vaše společnost organizuje i různé 

přednášky a semináře, radíte tam 

i zájemcům, jak při realizaci těchto 

projektů postupovat?

Je pravda, že pořádáme různá diskuzní 

setkání, konference a přednášky. Plýtvání 

jídlem je ale jen jedno z mnoha témat, kte-

rými se zabýváme. Cirkulární ekonomika 

je koncept, který se snaží vytvářet systém, 

ve kterém fungují uzavřené materiálové 

a energetické cykly. A pokud toho chceme 

docílit, musíme hledat cesty, jak eliminovat 

množství odpadu, který již není dále využí-

ván a je skládkován či spalován. Hovoříme-li 

o plýtvání potravinami, z mého úhlu po-

hledu se jedná o špatné nastavení systému 

s uzavřenými cykly biologických materiálů.

Informace o tom, jak se do paběrkování 

zapojit a to buď jako dobrovolník nebo jako 

farmář, kterému není lhostejné množství 

potravin, které zůstávají na poli, najdete 

na webových stránkách Zachraň jídlo. 

K dispozici je kompletní seznam kroků, kte-

ré vedou k úspěšné realizaci celé akce.

Hodně potravin se vyhazuje i ve stra-

vovacích zařízeních a tak vznikl

i další zajímavý program s názvem 

průmyslové kompostéry. I to je dobré 

vysvětlit, co je to za fenomén.

Jedná se o elektrické kompostéry, které díky 

mikroorganismům a stabilní vysoké teplotě 

(50 – 70 °C) dokáží přeměnit gastroodpady 

v koncentrát na první pohled podobný kom-

postu, který lze následně mísit s půdou a na-

vracet jej do přírody. Velkou výhodou je, že 

celý proces zajišťuje tak zvanou hygienizaci, 

která je nezbytná při likvidaci kuchyňských 

odpadů a trvá jen 24 hodin. Původci těchto 

odpadů je tedy mohou kompostovat rovnou 

na místě jeho vzniku a zabránit tak drahé-

mu a neekologickému svozu a likvidaci. 

Málokde je totiž zajištěna kvalitní koncovka 

a velmi často jsou gastroodpady spalovány 

nebo skládkovány. V tomto měsíci jsme na-

vštívili i ZŠ Komenského v Bratislavě, kde je 

toto zařízení instalováno a o tom, že tento 

systém funguje, jsme se mohli přesvědčit 

na vlastní oči.

Některé tyto projekty jsou ve svém 

dopadu velkým přínosem pro potravi-

nové banky. Tam lze dovézt třeba ovo-

ce a zelenina z paběrkování po sklizni 

v zemědělství. Kdo tohle dokázal zor-

ganizovat a propojit, je to úžasná věc?

Ano, to je pravda. Letos je dokonce historicky 

poprvé možno čerpat finanční prostředky 

na provoz a rozvoj potravinových bank, aby 

bylo potraviny kde skladovat. Současně 

dochází i ke změnám v legislativě, aby bylo 

možné širší využití potravin pro sociální po-

třeby. Je připravována novela zákona o po-

travinách, kde je navrhováno, aby výrobci 

a prodejci mohli charitám věnovat potraviny, 

které mají například deformované obaly 

nebo špatnou velikost písma na obale. Tyto 

potraviny jsou stále bezpečné a bez vady, jen 

nemohou být prodávány. Potravinové banky 

v současnosti poskytují jídlo lidem v hmot-

né nouzi zdarma. Věřím, že granty, které 

poskytuje Ministerstvo zemědělství ulehčí 

fungování nejen potravinovým bankám, ale 

i dalším humanitárním organizacím.

Ve spolupráci s organizacemi, které or-

ganizují paběrkování tak může vzniknout 

funkční systém předcházení vzniku potravi-

nového odpadu a potraviny se využijí velmi 

dobrým způsobem. Potravinové banky jsou 

totiž za zeleninu a ovoce velmi vděčné. 

Zelenina zásadním způsobem obohacuje 

jídelníček klientům potravinových bank, 

kteří se ocitli v krizi a léta jim potravinové 

banky nabízely zejména polévky v sáčku, 

konzervy a další trvanlivé potraviny. Zá-

kaznicemi bank jsou i matky, které právě 

čerstvé potraviny využívají k vaření čerst-

vých a zdravých pokrmů pro děti. Je skvělé, 

že zelenina může touto cestou skutečně 

doputovat tam, kde ji ocení nejvíce a často 

si ji z finančních důvodů nemohou dovolit.

Velmi důležitou osobností v tomto od-

větví je zajisté Věra Doušová, která je ředi-

telkou Potravinové banky Praha a se kterou 

měli možnost diskutovat i návštěvníci 

podzimních BUZZ Talks, které jsme pořáda-

li. Právě ve spolupráci se Zachraň jídlo vy-

tvářejí smysluplně nastavenou spolupráci, 

která slouží jak ke svému původnímu účelu, 

tedy zásobování potravinových bank, tak 

k osvětě široké veřejnosti, bez které by po-

travinové banky jen velmi těžko naplňovaly 

svoje skladové kapacity.

Jaké akce organizujete v tomto roce?

V tomto roce organizujeme v prvním čtvrt-

letí velkou konferenci ODPAD ZDROJEM, 

což je mezinárodní konference s cílovou 

skupinou zastupitelů měst a obcí. V roce 

2015 jsme se intenzivně věnovali spolupráci 

s obcemi a zavádění cirkulární ekonomiky 

na komunální úrovni. Konference je vyvr-

cholením naší práce a jejím cílem je předat 

dobré příklady z praxe, ukázat inovativní 

technologie, inspirovat zastupitele a ukázat, 

že řešit odpady lokálně a ekologicky má 

i nezanedbatelný ekonomický dopad. Pokra-

čovat budeme i s přednáškami o cirkulární 

ekonomice, uzavírání biologických cyklů 

a dalších aktuálních témat na obcích, ško-

lách i ve firmách a dalších akcích.

Dále plánujeme pokračovat v diskuz-

ních večerech BUZZ Talks, které si při své 

pilotáži na podzim, jejíž nosným tématem 

bylo plýtvání jídlem, získalo velkou ob-

libu. Plánujeme akci rozšířit i do dalších 

měst a plánujeme i další doprovodné akce 

a na podzim pravděpodobně i konferenci.

V druhém půlroce budeme zaměření 

i na intenzivní spolupráci s firmami, se kte-

rými v rámci pilotních projektů realizujeme 

projekty, díky kterým jsou principy cirku-

lární ekonomiky úspěšně implementovány 

v naší zemi a inspirují tak ostatní podnika-

tele i spotřebitele k tomu, aby jejich výroba 

i spotřeba byla udržitelná.

Eugenie Línková

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2016: 
Vysoká hra silných značek
Společnost Atoz Marketing Services na slavnostním galavečeru vyhlásila 
19. května výsledky šestnáctého ročníku marketingového programu Vol-
ba spotřebitelů – Nejlepší novinka, který oceňuje inovace na českém trhu 
rychloobrátkového zboží. O tento titul letos usilovalo 167 nominovaných 
produktů v rekordním počtu 50 kategorií.

Výrobci a distributoři mohli do letošního 

ročníku programu Volba spotřebitelů – 

Nejlepší novinka přihlásit své inovace 

z oblasti rychloobrátkového zboží (s vý-

jimkou tabákových výrobků), které byly 

na český trh uvedeny (nebo jsou uvádě-

ny) v období od ledna 2015 až do kon-

ce května 2016. Nominované výrobky 

byly rozděleny do 50 potravinářských 

a drogistických kategorií, což je o dvě 

kategorie více než loni. Výrobky byly hod-

noceny čtyřmi tisíci českých spotřebitelů 

i odborníky 

Slavnostní galavečer 16. ročníku progra-

mu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 

letos proběhl v kině Lucerna v Praze a hosty 

jím nově provedl moderátor Rey Koran-

teng. V průběhu večera také organizátor 

programu, společnost Atoz Marketing Ser-

vices, tradičně předal šek na 167 000 Kč 

České federaci potravinových bank, jejímž 

hlavním posláním je snižovat zbytečné 

plýtvání potravinami.

Podkladem pro udělení ocenění se staly 

výsledky exkluzivního výzkumu agentury 

Ipsos. Dotazování proběhlo na reprezen-

tativním vzorku čtyř tisíc respondentů 

a cílem bylo zjistit, který z výrobků v kaž-

dé kategorii by si spotřebitelé zakoupili, 

pokud by mezi nimi vybírali v obchodě 

a mohli si odnést pouze jeden z nich. Oce-

něné společnosti mohou při propagaci 

vítězných výrobků po dobu jednoho roku 

užívat logo Volba spotřebitelů – Nejlepší 

novinka 2016, a to jak na jejich obalech, tak 

v marketingových kampaních. Oceněnými 

potravinářskými výrobky jsou Opočenský 

jogurt Bohemilk a Fruttimo Aquila od Kar-

lovarských minerálních vod.  (egi)

Ing. Soňa Jonášová, ředitelka 

Miliony tun potravin 
na smetišti
V EU každoročně přijde 
na 90 milionů tun potravin 
vniveč, což v průměru vychází 
na 96 -116 kg na osobu za rok. 
Dochází k plýtvání i v zemědělství. 
Asi 34 % vyhozeného jídla v EU 
připadá právě na zemědělství. Je to 
plýtvání energií vložené do vypěs-
tování plodin, ale i plýtvání vodou, 
lidskou energií atd.
Nejvíc se plýtvá : v domácnostech 
41,2 %, v zemědělství 34,2 %, při 
posklizňové úpravě a skladování 
7,5 %, ve výrobě a zpracování 
12 % a při distribuci 5,1 %.
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