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Tržní cena potravin, které se na světě za rok vyhodí, odpovídá 

hrubému domácímu produktu celého Švýcarska. Do této ceny ovšem 

nejsou započítány ztráty na půdě, vodě a biodiverzitě. Rovněž se 

sem nezahrnuje negativní vliv na změnu klimatu. Třetina všeho 

vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. Pokud 

 

by tyto potraviny byly zachráněny, nasytily by se jimi asi tři 

miliardy lidí. V Evropě připadá na jednoho člověka přibližně sto 

kilogramů vyhozeného jídla za rok. Před několika lety obletěl 

svět dokumentární film o plýtvání potravinami nazvaný Z popelnice 

do lednice. Obsah tohoto filmu šokoval mnoho lidí. Krátce po jeho 

 

zhlédnutí začalo několik mladých lidí sepisovat projekt s názvem 

Hostina pro tisíc. Ten byl inspirovaný podobnou akcí v Londýně. 

Plánovali pohostit v centru Prahy tisícovku lidí jídlem uvařeným 

z potravin odsouzených k vyhození. A to se podařilo. Téma našlo 

opravdu silnou odezvu, a proto se zrodil nápad založit neziskovou 

 

organizaci Zachraň jídlo, která se zaměřuje na záchranu potravin 

určených k likvidaci a na vymýšlení kampaní v boji proti plýtvání 

jídlem. Tato nezisková organizace má celou řadu projektů, které 

problematiku řeší z různých úhlů. Mezi nejúspěšnější akce patří 

například Křivá polévka, kdy se na piazzetě Národního divadla 

 

vařilo dva tisíce porcí polévky z neestetické zeleniny posbírané 

na již sklizených polích. Dvacet procent veškeré úrody nesplňuje 

estetická hlediska, ať už velikostí, tvarem nebo barvou, a proto 

je zaorána. Díky neziskové organizaci Zachraň jídlo se podařilo 

tuto zeleninu dostat do některých supermarketů, internetového 

 

obchodu s dovážkou potravin nebo dokonce do luxusní restaurace. 

Další projekt řeší plýtvání potravinami ve firmách, jiný se zase 

zaměřuje na školáky. Plýtvání potravinami představuje palčivý 

problém a lidé si to začínají uvědomovat. Naštěstí toto téma lidi 

spojuje, všichni vědí, že je to špatně, ať už jde o zástupce 

 

státu, supermarketů nebo dalších článků potravinářského řetězce. 

Taktéž média na toto téma slyší, problém vnímá i veřejnost napříč 

generacemi. Během jediného roku se o čtrnáct procent zvýšil počet 

lidí, kteří by si nevzhlednou zeleninu koupili. Postoj české 

veřejnosti k plýtvání potravinami se i díky podobným projektům 

 

jako Zachraň jídlo posouvá správným směrem. Snad přijde chvíle, 

kdy nadřadíme celospolečenské zájmy těm osobním nebo firemním. Je 

důležité sdílet informace, technologie i společnou vizi. Lidé se 

pak řídí podobnými etickými principy. Třídí odpad, nakupují tak, 

aby neplýtvali, chovají se zodpovědně k věcem i lidem kolem sebe. 


