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Deset tisíc darovaných obědů. Zachraň jídlo dosáhlo milníku a spouští
web na propojení gastropodniků a charit

Praha, 20. října 2022: Díky aktivitě organizace Zachraň jídlo se od poloviny března
podařilo dovézt potřebným už přes 10 000 porcí hotových jídel, které by jinak skončily
v koši. Nadbytečné porce z firemních jídelen putují po konci výdeje přímo na stůl
klientů azylových domů a nouzových ubytoven. Na webu www.zachranobed.cz se
nyní mohou registrovat další charity a jídelny z Prahy, které splňují podmínky pro
zapojení. Webové stránky vznikly ve spolupráci s expertními dobrovolníky z komunity
Česko.Digital.

“Máme velkou radost, že se nám podařilo uvést do praxe systém pro darování
nadbytečných, ale nezávadných vařených pokrmů. Doteď se darování z oblasti cateringu a
gastra nikdo nevěnoval. Díky pomoci partnerů teď pokrmy, které zbývají, nemusí putovat do
koše. Momentálně spolupracujeme se Zátiší Group, Compass Group, FreshPoint a
ambasadorem projektu se stal Martin Staněk z Perfect Canteen,” říká Denisa Rybářová ze
Zachraň jídlo, která převozy z jídelen do charit koordinuje.

A jak to celé funguje? Zachraň jídlo domluví převoz z jídelny prostřednictvím kurýrní služby
DoDo do nedaleké charity, která pokrmy ihned vydá svým klientům. Aby se zamezilo vzniku
zbytečného odpadu, obvykle se porce převáží ve vratných REkrabičkách. Klienti charit
dostanou výživné a chutné jídlo zdarma. Přes všechnu snahu, jako je zavádění rezervačních
systémů a chytré měření surovin, v podnikové jídelně denně zbývá 10 - 20 porcí. Zachraň
jídlo přišlo s unikátním principem darování takových porcí lidem v nouzi, díky kterému
pokrmy nekončí v koši, ale na talířích potřebných. Tím se šetří zdroje investované do
produkce a zpracování jídla a eliminuje se uhlíková stopa, která je nejvyšší právě v případě
vařených pokrmů.

Informace o projektu Zachraň oběd jsou nově shrnuté na webu www.zachranobed.cz.
Dozvíte se zde, jak projekt funguje, jaké jsou legislativní podmínky pro darování a je zde ke
stažení i obsáhlejší příručka Jak darovat hotové pokrmy?

“Do budoucna chystáme ve spolupráci s dobrovolnickou platformou Česko.Digital aplikaci
pro zjednodušení komunikace mezi jídelnami, kurýrem a charitami. Dobrovolníci již projektu
věnovali stovky hodin svého volného času. To všechno pro dobrou věc,” říká Anna Strejcová
ze Zachraň jídlo.

http://www.zachranobed.cz
https://cesko.digital/
http://www.zachranobed.cz
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V rámci ČR se vyhodí na 1 923 tisíc tun potravin ročně. Podle rozdělení potravinového
odpadu v EU v roce 2012 (Estimates of European food waste levels, FUSIONS, 2016), které
zahrnuje potraviny a nepoživatelné části jídla, se 12 % znehodnotí ve veřejném stravování.

Z výzkumu provozů veřejného stravování RedPot, na kterém se podílela iniciativa Zachraň
jídlo v letech 2018 - 2021, vyplynulo, že v každé zkoumané jídelně nebo fastfoodu zbývá
denně 1,8 až 24,9 kg vařených pokrmů vhodných k darování. Provozovatelé se snaží
snižovat množství jídla, které jde do koše, ale přesto dochází k plýtvání. Jedním z důvodů je
požadavek na široký sortiment jídel, který musí být k dispozici až do konce výdeje, i aktuální
počasí. Komplikací může být i to, když očekávaný počet strávníků z nějakého důvodu
nepřijde.

Podle takzvané hierarchie nakládání s odpady je nejlepším řešením plýtvání jídlem prevence
vzniku potravinového odpadu a hned druhým nejlepším řešením je darování potravin pro
lidskou spotřebu. Projekt přispívá k systémové změně, díky níž dojde ke snížení
vyplýtvaného jídla, jež zůstává na konci výdeje v jídelnách a cateringu. Snižuje se tak
množství poživatelných pokrmů, které v současné době končí v gastroodpadu, místo aby se
dostaly k lidem, kteří mají o něj zájem. 10 000 pokrmů, které skončí na talíři místo v koši,
eliminují stejné množství CO2, jako 2 118 stromů.

“Našim cílem je motivovat další gastroprovozy v Praze k zapojení se do projektu. Zapojit se
mohou snadno vyplněním nezávazného kontaktního formuláře na webu zachranobed.cz”,
dodává Michaela Číhalíková, ředitelka Zachraň jídlo.
––––––  ––––  ––––––––––  –––––––  ––  –––––––––––––  ––––  ––––––––––  –––––––  ––  –––––––––––

Česko.Digital
Česko.Digital je komunita expertních dobrovolníků, kteří rozumí technologiím, pro bono
pomáhají neziskovým organizacím i státu, a mění tak Česko k lepšímu. Od svého založení v
květnu 2019 propojila přes 5 400 vývojářů, designérů, projektových a produktových
manažerů a marketérů. Stojí za projekty www.ucimeonline.cz, www.damerousky.cz,
www.safezona.cz a www.stojimezaukrajinou.cz.

“Delší dobu jsme čekali na první neziskový projekt z oblasti životního prostředí, protože
téma s našimi expertními dobrovolníky silně rezonuje a mají zájem se na něm podílet.
(Máme 59 dobrovolníků, kteří chtějí podobné iniciativy podpořit). Na spolupráci se Zachraň
jídlo si ceníme jejich velkou expertízu v problematice a zapálení využít pro řešení problému
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technologie, kde zase můžeme pomoci právě my.”, doplňuje Romana Pokorná, Program
manager v komunitě expertních dobrovolníků Česko.Digital.
Marek Malík, dobrovolnický Product Designer projektu doplňuje: “Mám velikou radost z toho,
že Zachraň jídlo dokázalo velmi rychle zareagovat v kontextu války na Ukrajině a začalo
okamžitě distribuovat jídla na místa po Praze, kde pobývali lidé prchající z Ukrajiny. Dále mě
velmi těší to, že se za velmi krátkou (přibližně 7 měsíců) dobu podařilo naplnit významný
milník a to je darování 10 000 pokrmů lidem v nouzi.”

Arcidiecézní charita Praha
„Teplé, plnohodnotné jídlo je pro naše klienty luxus. Mnoho z nich teď jí, co kde najdou.
V důsledku nesprávné životosprávy a absence plnohodnotné stravy často trpí zažívacími
problémy, které dále přecházejí v chronická onemocnění,” (Hana Štěpánová, sociální
pracovnice v Azylovém domě sv. Terezie v pražském Karlíně)

DoDo Group
„Iniciativu Zachraň jídlo dlouhodobě oceňujeme a velmi rádi jí podporujeme. V její
činnosti vidíme velký společenský přínos, protože kombinuje boj s plýtváním a pomoc
potřebným. Milník v podobě 10 000 darovaných a odvezených obědů dokazuje, že má
tato iniciativa smysl a my jsme moc rádi, že můžeme pomoci tím, co nám jde nejlépe –
zajištěním moderní a ekologicky šetrné městské logistiky. Naše podpora této iniciativy
trvá od samotného začátku válečného konfliktu na Ukrajině a jsme připraveni pokračovat
v rozvozu jídla i nadále.“ komentuje projekt Ivo Velíšek, CEO DoDo CZ/SK.

Freshpoint
„Jídla si vážíme, a proto jsme si ve FreshPointu lámali hlavu, jak zamezit jeho plýtvání. A tak
se zrodil unikátní projekt Zachraň jídlo. Díky třem veřejným lednicím, ve kterých si mohou
zájemci zakoupit s velkou slevou kvalitní potraviny s blížícím se datem expirace, se nám
podaří zachránit přibližně 4 200 porcí jídla měsíčně, které by jinak skončilo v koši. Navíc tak
můžeme dopřát daleko více lidem prémiové potraviny a vylepšit tak jejich stravovací návyky.
A to mě těší ze všeho nejvíc.” (Jan Langer, ředitel)

Compass Group
„Pro Compass Group je udržitelnost zásadní prioritou. Měsíčně našim hostům ve všech
našich restauracích a školních jídelnách po celé republice servírujeme 1,5 milionů jídel
a z toho plyne naše jednoznačná odpovědnost za životní prostředí a odpovědné nakládání
se surovinami.“ (Petr Brož, Manažer pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí)
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Zátiší Group
“Fresh & Tasty a Zátiší Catering, stejně jako celá společnost Zátiší Group, vyznávají
hodnoty, kterými jsou týmovost, udržitelnost, výjimečnost a důvěra. V souvislosti
s udržitelností se soustřeďují na optimalizaci spotřeby jídla a jako první v republice zavedli
do svého provozu metodu Leanpath.” (Svatava Dvořáčková, Marketingová manažerka)

Web Zachraň oběd: www.zachranobed.cz
Manuál Jak darovat hotové pokrmy? a podpůrné materiály: https://bit.ly/36iXYqC
Kontakt na Zachraň jídlo: Tereza Modlová, Public Relations, tereza.modlova@zachranjidlo.cz,
+420732176618
Kontakty na charity zapojené do darování pokrmů v roce 2022:
Farní charita - Andrea Kubištová, reditelstvi@zenyvohrozeni.charita.cz, 724 300 628
Naděje - Daniel Svoboda, daniel.svoboda@nadeje.cz, 775 889 701
Azylový dům sv. Terezie - Stanislav Fiala, adterezie@praha.charita.cz, 737 282 808
Hotel Na Zámečku - Martin Šmíd, tel. 724 028 387
Azylový dům Naděje - Martina Blažková, tel. 739 052 087
Otevřené srdce - Michaela Nováková, tel. 602 455 573
K srdci klíč - p.Mlejnková, tel. 771 132 609

Projekt finančně a obsahově podpořila Německá nadace pro životní prostředí v rámci projektu Lépe
darovat než vyhazovat (reg. číslo AZ 37522).

Vznik webu www.zachranobed.cz, který napomáhá gastroprovozům eliminovat potravinový odpad,
vznikl za podpory programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy.
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