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O PROJEKTU
STREFOWA – Strategie pro snížení plýtvání potravinami ve střední Evropě je tříletý projekt, který 
hledá a navrhuje nové postupy, jak se ve střední Evropě vypořádat s potravinovým odpadem. Naším 
cílem je snížit plýtvání potravinami, a nebo nakládat lépe a užitečněji s potravinovým odpadem v ce-
lém dodavatelském řetězci.

>>> reducefoodwaste.eu
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FULL VERSION

-
The full version of the key visual 
“Squares” consists of three elements:

 � Shaded squares

 � Petrol background 

 � Claim 

This key visual is to be used when 
cooperation (and not the territory) 
is in the focus of communication 
activities.

KEY VISUAL “SQUARES”

TAKING

FORWARD
COOPERATION

DOWNLOAD Projects will be provided with the corporate design package including  
iconography, claim, key visuals, office and design templates through the  
programme cloud server. The project management teams will receive the  
link upon request to info@interreg-central.eu.

LIGHT VERSION

-
The light version of the key visual 
“Squares” consists of elements:

 � Reduced shaded squares

 � Petrol background 

 � Claim

This key visual is to be used when 
space is limited and cooperation (and 
not the territory) is in the focus of 
communication activities.

DOWNLOAD Projects will be provided with the corporate design package including  
iconography, claim, key visuals, office and design templates through the  
programme cloud server. The project management teams will receive the  
link upon request to info@interreg-central.eu.
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A. UVOD

Životní cyklus potravin sleduje, v ideálním případě, souvislý kruh. Potraviny se vyrábějí, sklízejí, zpra-
covávají, uvádějí na trh, distribuují, nakupují, spotřebovávají a nakonec jsou zpracovány jako odpad. 
Všechny vyřazené potraviny jsou buď zaorány přímo na polích, nebo kompostovány a začínají nový 
cyklus. Tento životní cyklus potravin se také nazývá dodavatelský potravinový řetězec, přičemž každý 
krok v řetězci představuje samostatné odvětví: prvovýroba, zpracování potravin a marketing, maloo-
bchod, potravinářské služby, spotřebitelé a zpracování odpadů.

Obr.1: Dodavatelský řetězec potravin

V rámci celého potravinového řetězce se - v každém kroku a v každém odvětví - plýtvá potravinami, 
např. na poli během sklizně, potraviny poškozené nebo rozlité při zpracování, přebytky v maloob-
chodních a potravinářských službách, potraviny nespotřebované koncovými spotřebiteli. Potravino-
vý odpad proto není problémem jediného odvětví; jedná se spíše o střádající se účinek vzájemně 
provázaných vlivů. Vzhledem k tomu, že odvětví často spolupracují a jsou mnoha způsoby vzájemně 
provázána, existuje velký potenciál pro řešení problému plýtvání potravinami. Řešení mohou zahrno-
vat několik odvětví nebo dokonce celý potravinový řetězec. Potraviny nevyužité v jednom odvětví se 
mohou stát zajímavým zdrojem v odvětví jiném. Základním cílem této příručky je ukázat možnosti 
této meziodvětvové spolupráce.

prvovýroba

zpracování potravin

maloobchodspotřebitelé

odpadové hospodářství

stravování

Úvod   |
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Všechny uvedené pohledy, odvětvové i průřezové, představují možná řešení, jak mohou být potravi-
ny místo plýtvání použity a zpracovány.

TATO PRIRUCKA JE NAPSANA PRO VSECHNY, KTERI:
●	 se chtějí dozvědět o problematice potravinového odpadu;

●	 	se chtějí zabývat řešením problému plýtvání potravinami;

●	 	se chtějí dozvědět o nových přístupech v nakládání s odpadem; 

●	 	chtějí zlepšit svůj přístup.

CILEM TETO PRIRUCKY JE:
●	 	ukázat vnitřní a vnější důvody a problémy způsobující plýtvání potravinami v každém odvětví;

●	 		upozornit na odpovědnost jednotlivce a možné vztahy mezi jednotlivými odvětvími 
a možnosti meziodvětvové spolupráce;

●	 	shrnout nadnárodně schválená řešení. 

Úvod   |
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O PROJEKTU STREFOWA 
>>> interreg-central.eu/STREFOWA  >>> reducefoodwaste.eu

Strefowa (Strategies to reduce food waste - Strategie pro omezení plýtvání potravinami) je tříle-
tý projekt realizovaný v regionu střední Evropy financovaný v rámci programu INTERREG CENTRAL 
EUROPE, který podporuje spolupráci při řešení problémů sdílených zeměmi střední Evropy. Spolu-
pracuje na něm devět partnerů z pěti středoevropských zemí (Rakousko, Maďarsko, Polsko, Česká 
republika a Itálie). Cílem je omezit plýtvání a zlepšit chování k potravinám, posílit účelnost zacházení 
s potravinami a také propojit příslušné subjekty s cílem dosáhnout snížení dopadu na životní prostře-
dí (např. emisí skleníkových plynů) v celém průběhu dodavatelského řetězce.

Nejvýznamnější výstupy tohoto projektu jsou: 

●	 Nástroj na Podporu prevence vzniku potravinového odpadu (https://tool.reducefoodwaste.eu/#/)
Na základě výstupů projektu a příkladů osvědčených postupů poskytuje tato webová stránka na míru 
šitý softwarový nástroj, který podává konkrétní informace různým zúčastněným stranám.  S jeho po-
mocí mohou lépe předcházet vzniku potravinového odpadu, případně s ním účelněji nakládat.

●	 Pilotní a ukázkové akce
Prevence vzniku potravinového odpadu, třídění potravinového odpadu a tříděný sběr tohoto odpadu 
byly testovány a hodnoceny v rámci 16 pilotních akcí, které proběhly v různých partnerských zemích. 
Nově získané znalosti budou nyní přístupné pro všechny. 

●	 Zřízení vhodné nadnárodní platformy zúčastněných stran
Projekt vyhledává a propojuje subjekty ochotné spolupracovat prostřednictvím Nadnárodní platformy za-
interesovaných stran. Transnational Stakeholder Platform. (http://www.reducefoodwaste.eu/network.html) 

●	 	Osvědčené postupy a vzdělávací programy 
Pro zúčastněné subjekty zapojené do potravinového řetězce byly vyvinuty a testovány návody 
a vzdělávací programy týkající se prevence, snižování a zacházení s potravinovým odpadem. Vy-
cházejí ze současných vědeckých poznatků a příkladů osvědčených postupů.

Farmáři
Velkoobchod/
maloobchod
Charitativní 
organizace
Potravinové 
banky
Studenti
Učitelé
Spotřebitelé
Vědci
Odborníci na 
sociální sítě
Hoteliéři
…

Cílové skupiny:

Webové stránky

(Facebook, 
Twitter)

Setkání

Workshopy

Konference

Ocenění za 
dobré nakládání 
s potravinami

Propagační 
akce

…

Komunikace:

prirucky,
navody,
vyukove 

programy

nastroje na 
podporu prevence 

plytvani  
potravimami

mezinarodni sit  
zainteresovanych 

stran

mezinarodni setkani site 
zainteresovanych stran

oceneni za dobre  
zachazeni  

s potravinami

zjistovani  
osvedcenych  

postupu

analyza  
soucasneho stavu

maratony reseni 
plytvani potravinami

Zvýšení obecné-
ho povědomí o problé-

mu Ve školách a do-
mácnostech

Oddělený sběr 
a zpracování potravino-

vého odpadu

Prevence vzniku 
potravinového odpadu 

v prvovýrobě, maloobcho-
du a zařízeních produkce 

potravin

ukolypilotní 
akcevystupy

Úvod   |
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1/3 of food produced for human consumption 
(= 1.3 billion of tonnes of food) is lost or wasted 
globally, while 795 milion people suffer from hunger.

Food wasted by consumers 1

in Europe 
and North America 

Food loss and waste also amount to a major 
squandering of resources, including water, land, 
energy, labour and capital and needlessly 
produce greenhouse gas emissions, contributing 
to global warming and climate change.

34%   

21%          

21%

Food is lost or wasted throughout the food supply chain, from initial agricultural production down to final 
household consumption.4 Food loses in developing countries are more than 40% at post harvest and 
processing levels, in industrialized countries more than 40% occur at retail and consumer levels. 

Sources:
1  FAO, Key facts on food loss and waste you should know!, 2017, http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
2  wrap, Reducing food waste could save the global economy $300 billion a year, 2015, http://www.wrap.org.uk/content/reducing-food-
waste-could-save-global-economy-300-billion-year
3  FAO, Foot wastage footprint, Impact on natural resources, 2013
4  FAO, 2011, Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention; Rome

7% of global greenhouse gas emissions (GHGs), 
or 3.3 billion tonnes per year are due to food waste - 
carbon footprint of food: cereals (34% of total), meat (21%) 
and vegetables (21%).2,3

in Sub-Saharan Africa 
and south eastern Asia
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Plýtvání jídlem

Ztráty potravin a plýtvání 

20 % potravin vyrobených pro lidskou spotřebu  
(= 88 milionů tun potravin) je v Evropě plýtváno, 
zatímco 795 milionů lidí trpí hladem.

Ztráty a plýtvání potravinami zároveň nadměrně 
zatěžují potřebné zdroje, počínaje vodou, půdou 
a energií, a konče prací a kapitálem, a vedou 
ke zbytečné produkci skleníkových plynů, 
a v důsledku přispívají ke globálnímu oteplování 
a klimatické změně.

Plýtvání potravinami ze strany spotřebitelů
v Evropě 
a Severní Americe

95–115 kg / rok / osoba

4 % emisí skleníkových plynů v EU-28 (GHG) nebo 
186 milionů tun ročně je způsobeno potravinovým 
odpadem – uhlíková stopa potravin.
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7% of global greenhouse gas emissions (GHGs), 
or 3.3 billion tonnes per year are due to food waste - 
carbon footprint of food: cereals (34% of total), meat (21%) 
and vegetables (21%).2,3

in Sub-Saharan Africa 
and south eastern Asia

Food loss and waste 1

v subsaharské Africe  
a jihovýchodní Asii

6–11 kg / rok / osoba

680 miliard USD 310 miliard USD

Potraviny se ztrácejí nebo se jimi plýtvá v průběhu celého potravinového řetězce, od počáteční 
zemědělské produkce až po konečnou spotřebu domácností. V rozvojových zemích jsou  
ztráty potravin vyšší než 40 % na úrovni po sklizni a během zpracování. V zemích s rozvinutým 
průmyslem se více než 40 % ztrát vyskytuje na úrovni maloobchodní a spotřebitelů.

4%
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water: 3.8% trillion m3 of water are now withdrawn for human use each year   
(1.5 billion Olympic sized swimming pools) 

    70% is taken by the agriculture sector
	 •	 production	of	1	kg	of	beef	requires	15,415	litres	of	water
	 •	 1	kg	of	potatoes	-	287	litres	of	water
	 •	 1	kg	of	apple	-	822	litres	of	water	
	 •	 between	500-4,000	litres	of	water	are	required	to	produce	1kg	of	wheat	
           vs. 5,000-20,000 litres to produce 1kg of meat

     roots     fruit and veg           fish         cereals   meat              dairy

20%                   4%   7%    7.4%        12.7%
agriculture        postharvest         processing        distribution         consumption

Fruits and vegetable in Europe lost 
during production and processing: 
20% agriculture, 4% postharvest, 
7% processing; food waste (discarted 
by retail markets and consumers): 
7.4% distribution, 12.7% consumption6

1 ha 1 ha

land: 50% of the available 
suitable land is already 
appropriated. One hectare of 
land can produce rice or potatoes 
for 19-22 people or lamb or beef 
for 1-2 people per annum.

energy: 7-10 calories of input in the production = one calorie of food - depending on crop - from 3 calories 
for plant crops to 35 calories in the production of beef

3 cal 35 cal

5,000-20,000 L                287 L                 822 L             500-4,000 L

1 kg                          1 kg                             1 kg                       1 kg

Global quantitative food losses and waste per year 5

Sources:
5  FAO, Key facts on food loss and waste you should know!, 2017, http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
6  FAO, Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention, 2011
7  Institution of Mechanical Engineers, Global Food: Waste not, want not, 2013
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Vyčíslení ztrát a plýtvání potravinami za rok

kořenové plodiny ovoce a zelenina ryby obiloviny maso mléčné výrobky

Potravinový odpad v Evropě 
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11 % 19 % 5 % 12 % 53 %
Výroba  

a zemědělství
Zpracování Maloobchod 

a distribuce
Stravování Spotřebitelé

voda: pro lidskou potřebu v současnosti každoročně odebíráme 3,8 bilionu m3 vody 
(1,5 miliardy olympijských bazénů)

70 % spotřeby vody připadá na zemědělství 
• výroba 1 kg hovězího masa vyžaduje 15,415 litrů vody 
• 1 kg brambor – 287 litrů vody 
• 1 kg jablka – 822 litrů vody 
•  pro výrobu 1 kg pšenice je zapotřebí 500 až 4000 litrů vody 

ve srovnání s 5 000 až 20 000 litry na výrobu 1 kg masa

půda: využíváme až 50 % 
dostupné vhodné zemědělské 
půdy. Jeden hektar půdy může 
vyprodukovat rýži nebo brambory 
pro 19–22 lidí nebo jehněčí nebo 
hovězí maso pro 1–2 osoby ročně.

energie: na jednu kalorii jídla je potřeba 7–10 kalorií vstupů ve výrobě  –  v závislosti na plodině  
– od 3 kalorií vstupů v rostlinné výrobě až po 35 kalorií při výrobě hovězího masa
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PLYTVANI POTRAVINAMI 

Co je potravinový odpad?

Potraviny jsou definovány jako jakákoli látka - zpracovaná, polozpracovaná nebo syrová - určená pro 
lidskou spotřebu, včetně všech látek, které byly použity při její výrobě, přípravě nebo zpracování. Do 
potravin nezahrnujeme nápoje.

Nejedlé části = nezbytný potravinový odpad: označuje části spojené s potravinou, které nejsou 
v určitém potravinovém řetězci určeny pro konzumaci lidmi. Jsou to potraviny, které se vyhazují, pro-
tože jsou pro většinu lidí za normálních okolností nepoživatelné. Jsou zde zahrnuty kosti, slupky nebo 
pecky. Naopak zbytečný odpad z potravin pochází z původně jedlých částí.

Potravinovým odpadem (včetně ztráty potravin) se rozumí potraviny a související nepoživatelné čás-
ti, které byly odstraněny z potravinového řetězce. To znamená, že se nepoužívají pro běžnou lidskou 
spotřebu. 

Nejedlé části (kosti, kůže…)        Nezbytné

Zbytky z přípravy (kůže,…)        Nezbytné

Zbytky ze spotřeby         Zbytečné

Částečně spotřebované potraviny (načaté při nákupu)   Zbytečné

Celé nepoužité potraviny (např.  zakoupené, celé, neotevřené) Zbytečné

Úvod   |
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B. STRATEGIE PRO SNIZENI PLYTVANI POTRAVINAMI

use your produce 
on f ield and farm to 

#reducefoodwaste
urceno

FARMARUM OVOCNARUM & ZELINARUM

POTRAVINOVY ODPAD VE FAKTECH & CISLECH   
Kvantifikovat přesné množství potravin vyřazených přímo z primární produkce není na základě sou-
časných znalostí možné. Nynější předpoklady se pohybují v rozmezí od 25 % do 30 % celkové pro-
dukce potravin (FAO, 2013) nebo od 10 % do 50 % produkce jedné konkrétní potraviny (Mutter Erde, 
2017). Významná část tohoto odpadu by byla vhodná pro lidskou spotřebu - je zařazena do kategorie 
odpadů, kterým se lze vyhnout - a je důležité, aby byla předmětem další diskuze.

Vyřazené plodiny jsou různé jakosti, včetně plodin I. a II. jakosti, plodin, které nesplňují obchodní 
normu z důvodu velikosti, tvaru nebo barvy a plodin napadených škůdci nebo chorobami. Množství 
vyřazených plodin se farmu od farmy značně liší a může se pohybovat v rozmezí od „téměř žádné“ až 
po téměř 100 % výnosu plodin. Hlavní příčinou těchto rozdílů je nepředvídatelné množství nadbyteč-
ných plodin ovlivněné proměnnými, které lze pouze částečně kontrolovat, jako je sezónní charakter 
počasí, rozšíření škůdců a vypuknutí chorob, tržní omezení atd. 

Důsledky a problémy

Na základě nových studií odpovídá primární produkce za přibližně 10 % veškerého potravinového 
odpadu Evropské unie (Fusion, 2016). Při bližším zkoumání je zřejmé, že potravinový odpad po celém 
světě představují především obiloviny, jedlé kořeny a hlízy, ovoce a zelenina (FAO, 2011).

10

Figure 3: Global food losses and waste (FAO, 2011)

Up until the turn of the millennium, food waste from primary production was mainly fed to livestock, 
largely to pigs and poultry. With the enforced feed ban of animal products in 2001, this has been 
restricted and the import of soya has increased significantly. In the best-case scenario, the discarded 
vegetable products still can be used as animal feed. If that is not impossible, it should be used for 
biogas generation or compost. It is only possible to leave a surplus of vegetables on the field and 
plough them under, as this can cause over-fertilization, create too much biomass in the soil and can 
lead to rot or large amounts of spores and funguses can enter the soil.  

Discarding high quality products fit for human consumption causes not only an ethical but a social 
dilemma. Considering both ecological and economic consequences these ways to dispose of discar-
ded agricultural products is highly unsustainable and a waste of valuable resources.

13 %

8 %

7 %
4 %

1 %

53 %

14 %

LOSS AND WASTE
BY KCAL

(100 % = 1,5 quadrilion kcal)

44 %

3 %
4 %

8 %
19 %

20 %

2 %

LOSS AND WASTE
BY WEIGHT

(100 % = 1,3 bilion tonnes)

Cereals

Roots and Tubers

Fruiit and Vegetables

Oilseeds and Pulses

Meat

Milk

Fish and Seafood

Obr 2: celosvětové ztráty a odpad (FAQ, 2011)

ZUZITKUJTE URODU
NA POLI A FARME

#REDUCEFOODWASTE

ZTRÁTY  
A ODPAD V KCAL

(100 % = 1.5 quadrillion kcal)

ZTRÁTY A ODPAD 
PODLE HMOTNOSTI

(100 % = 1.3 billion tun)

Obilniny

Jedlé kořeny a hlízy

Ovoce a zelenina

Olejniny a luštěniny

Maso

Mléko

Ryby a mořské plody

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |
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Až do přelomu tisíciletí byl potravinový odpad z prvovýroby zužitkován převážně jako krmivo pro hos-
podářská zvířata, především prasata a drůbež. Zákaz krmiv živočišného původu z roku 2001 tuto praxi 
omezil. V nejlepším případě lze alespoň vyřazené rostlinné produkty stále používat jako krmivo pro 
zvířata. Pokud to možné není, měly by být použity na výrobu bioplynu nebo kompostu. Ponechání 
přebytečné zeleniny na poli a zaorání je možné pouze v omezeném rozsahu, protože by to mohlo do-
jít k přehnojení, vytvoření příliš velkého množství biomasy v půdě a vzniku hniloby nebo rozsáhlému 
pronikání spór a hub do půdy. 

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |
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PROC CAST URODY Z POLE A FARMY NENI URCENA K LIDSKÉ SPOTREBE?

ÚRODA NENÍ PLNĚ SKLIZENA Z DŮVODU NEEFEKTIVNÍCH SKLIZNÍ  
NEBO EKONOMICKÝCH DŮVODŮ

ÚRODA BYLA POŠKOZENA NA POLI, BĚHEM PŘEPRAVY, ZPRACOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

TRH JE NASYCEN NADPRODUKCÍ NEBO NOVÝMI TRENDY V OBLASTI POTRAVIN

ÚRODA NESPLŇUJE KVALITATIVNÍ KRITÉRIA MARKETINGOVÝCH  
A HYGIENICKÝCH NOREM NEBO POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

JAK OMEZIT PLYTVANI POTRAVINAMI V PRIMARNI VYROBE

PROVĚŘTE VÝROBNÍ A ZPRACOVATELSKÉ POSTUPY, ZPŮSOBY SKLIZNĚ A SKLADOVÁNÍ,  
ABYSTE SE VYHNULI ŠKODÁM NEBO ZTRÁTÁM NA POLI A FARMĚ 

ZALOŽTE NOVÉ MARKETINGOVÉ KANÁLY NA PRODEJ VAŠÍ ÚRODY

VYVÍJEJTE NOVÉ PRODUKTY ZPRACOVÁNÍM NEPRODEJNÉ PRODUKCE
přímo na vaší farmě nebo ve spolupráci (sdružení farmářů)

ZALOŽTE PLATFORMU FARMÁŘŮ PRO SPOLUPRÁCE PŘI DISTRIBUCI A / NEBO VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ

PŘIZPŮSOBTE SVŮJ SORTIMENT VÝROBKŮ, REAGUJTE NA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ

NABÍZEJTE SVÉ PRODUKTY VE VLASTNÍM ZAŘÍZENÍ PRO SPOTŘEBU  
NEBO K DISTRIBUCI ZAMĚSTNANCŮM

DARUJTE NESPOTŘEBOVANÉ PRODUKTY MÍSTNÍM POTRAVINOVÝM BANKÁM  
NEBO SOCIÁLNÍM INICIATIVÁM

NECHTE LIDI PABĚRKOVAT VAŠI NESKLIZENOU ÚRODU

ZVYŠUJTE POVĚDOMÍ O TÉMATU TÍM, ŽE INFORMACI O CENĚ POTRAVIN  
PŘEDÁTE SVÝM SPOTŘEBITELŮM

JAK ZUZITKOVAT POTRAVINY, KTERÉ NELZE VYJMOUT Z KATEGORIE ODPAD

POUŽIJTE NESPOTŘEBOVANOU ÚRODU JAKO KRMIVO PRO ZVÍŘATA 
event. spolupracujte s dalšími farmáři, kteří nespotřebovanou úrodu použijí jako krmivo pro svá zvířata

ZALOŽTE KOMPOST,  
který jako vysoce ceněné hnojivo zužitkujete na vaší farmě nebo ve spolupráci s dalšími farmáři

POUŽIJTE POTRAVINOVÝ ODPAD JAKO SUBSTRÁT PRO BIOPLYNOVOU STANICI NA VÝROBU 
hnojiva, energie, tepla anebo paliva

duvody

JAK SE VYHYBAT PLYTVANI A JAK JEJ RESIT

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |
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VZDELAVACI PROGRAM

Úvod

Kvantifikovat přesné množství potravin vyřazených přímo z primární produkce není na základě sou-
časných znalostí možné. Nynější předpoklady se pohybují v rozmezí od 25 % do 30 % celkové pro-
dukce potravin (FAO, 2013) nebo od 10 % do 50 % produkce jedné konkrétní potraviny (Mutter Erde, 
2017). Významná část tohoto odpadu by byla vhodná pro lidskou spotřebu - je zařazena do kategorie 
odpadů, kterým se lze vyhnout - a je důležité, aby byla předmětem další diskuze.

Vyřazené plodiny jsou různé jakosti, včetně plodin I. a II. jakosti, plodin, které nesplňují obchodní 
normu z důvodu velikosti, tvaru nebo barvy a plodin napadených škůdci nebo chorobami. Množství 
vyřazených plodin se farmu od farmy značně liší a může se pohybovat v rozmezí od „téměř žádné“ až 
po téměř 100 % výnosu plodin. Hlavní příčinou těchto rozdílů je nepředvídatelné množství nadbyteč-
ných plodin ovlivněné proměnnými, které lze pouze částečně kontrolovat, jako je sezónní charakter 
počasí, rozšíření škůdců a vypuknutí chorob, tržní omezení atd.

Cíl

●	 	Pochopení, co to je potravinový odpad / nepoužité potraviny: jejich druh, původ, příčiny vzniku, 
množství a související důsledky - nahlížené v celém hodnotovém řetězci 

●	 	Reflexe vlastního hospodaření, popis a reflexe vlastní situace: potenciální problémové oblasti 
a možné návrhy na zlepšení

●	 	Seznámení s různými přístupy k řešení problematiky potravinového odpadu

Cílová skupina

●	 	Aktivní i budoucí farmáři – ovocnáři a zelináři

Osvědčené školící materiály

Popis prověřeného vzdělávacího programu včetně dalších materiálů, jako např. výukové lekce, je do-
stupný na: http://www.reducefoodwaste.eu/training-primary-production.html

 

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |
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FAKTA & CISLA O PLYTVANI POTRAVINAMI 

Se zvyšující se globalizací trhu a s měnícím se životním stylem se mění i chování spotřebitelů a ros-
te poptávka po čerstvém mase, ovoci, zelenině a dalších potravinách s krátkou trvanlivostí. Z toho 
důvodu se potravinový řetězec v průběhu posledních několik desetiletí pozvolna měnil a  je nyní 
daleko komplikovanější.

Ačkoliv dostupné údaje nejsou vždy konzistentní, k plýtvání potravinami dochází ve všech fázích do-
davatelského potravinového řetězce, přičemž jeho důsledky jsou znatelné. Dle odhadů je jedna třetina 
potravin vyrobených k lidské spotřebě každoročně předmětem ztráty či plýtvání (FAO, 2011). Na malo-
obchod připadá cca 5 % z celkového potravinového odpadu produkovaného v Evropě. Maloobchodníci 
ale nesou větší odpovědnost, než naznačuje toto číslo, protože maloobchod může nepřímo ovlivnit 
zvyšování nebo snižování množství potravinového odpadu i v ostatních odvětvích.

Všichni maloobchodníci by se měli zaměřit na prevenci vzniku odpadu – nejen toho potravinového. 
Prevence vzniku odpadu by měla být prioritním zájmem ve všech článcích maloobchodního potra-
vinového řetězce. Maloobchod může přispět k prevenci vzniku odpadu již v rámci nákupu, nebude-li 
například přikládat tak velkou váhu dokonalému vzhledu produktů, co se týče velikosti či tvaru. Díky 
tomu se sníží produkce potravinového odpadu v zemědělství. Dále je možné zvýšit objem darovaných 
potravin zakládáním nových programů pro aktivní darování potravin. 

V neposlední řadě záleží také na správném nakládání s odpady a využití potravin. To samozřejmě závisí 
na konkrétních podmínkách. Existuje ale mnoho způsobů dalšího zpracování potravin: recyklace, kom-
postování, využití pro výrobu bioplynu apod. Zpracování potravinového odpadu znamená pro všechny 
aktéry potravinového řetězce finanční zátěž. Je třeba nalézat ty nejlepší možnosti řešení, díky kterým 
docílíme současně jak zvýšení zisku, tak omezení plýtvání jídlem. Plýtvání jídlem je skutečný a očividný 
problém, který si nyní získává pozornost veřejnosti. Ovlivňuje pověst maloobchodníků, a to jak z pohle-
du zákazníků, tak i zaměstnanců a investorů. Může mít také vliv na postavení maloobchodních značek 
(Alternativy plýtvání jídlem – Rethink food waste, ReFED, 2018). Proto by se měli maloobchodníci zamě-
řit především na zvyšování informovanosti spotřebitelů.

IMPROVE YOUR DAILY 
BUSINESS AND 

#reducefoodwaste

ZVYSTE UROVEN  
SVÉHO PODNIKANI A
#REDUCEFOODWASTE

pro
MALOOBCHOD

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |
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 Obr. 3: Složení potravinového odpadu v maloobchodu (zdroj: TESCO)

V odvětví maloobchodu se nejvíce plýtvá nebaleným jídlem. U těchto potravin – zejména zeleni-
ny, ovoce a pečiva – je větší pravděpodobnost fyzické, chemické či mikrobiologické kontaminace, 
a současně jsou tyto potraviny citlivější na změny teplot v jednotlivých fázích distribuce, skladová-
ní a prodeje. Pokud by ale bylo možné prodávat nebalené ovoce a zeleninu dalším subjektům na 
trhu, mohlo by to vést k menšímu plýtvání jídlem v maloobchodu díky jinému způsobu manipu-
lace s  výrobky a jiným požadavkům na skladování (potravinové úložné prostory například nejsou 
vystaveny světlu a teplu).

1 % Sladkosti, sušenky 
1 % Těstoviny, rýže 
1 % Mražené výrobky 
2 % Zdravá výživa 
3% Alkohol 
5 % Přísady na vaření 
6 % Nápoje 
2 % Hotová jídla 
14% Maso, ryby, uzeniny 
15 % Mléčné výrobky 
22 % Ovoce a zelenina 
28% Pečivo
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PROC SE V MALOOBCHODNIM ODVETVI PLYTVA JIDLEM MISTO TOHO, ABY SE PRODAVALO

VYSOKÉ NÁROKY NA KVALITU KLADENÉ NA DODAVATELE

MARKETINGOVÉ DŮVODY TÝKAJÍCÍ SE POŽADOVANÉ DOSTUPNOSTI PRODUKTŮ

PROBLÉMY V LOGISTICE, CHLADICÍM ŘETĚZCI A SKLADOVÁNÍ

ODMÍTNUTÉ PRODUKTY KVŮLI ŠPATNÉMU BALENÍ,  
NESPRÁVNÉMU ZNAČENÍ, ZMĚNÁM V SORTIMENTU

NEVHODNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ ZÁSOB

NEDOSTATEK INFORMACÍ OHLEDNĚ UDRŽITELNÉHO  
POUŽÍVÁNÍ NEPRODANÉHO JÍDLA / DAROVÁNÍ

JAK OMEZIT PLYTVANI JIDLEM V MALOOBCHODU

PŘEPRAVA - Využívejte ty nejlepší možné trasy a darování

ZAMĚŘTE SE NA SPRÁVNÉ PLÁNOVÁNÍ

VYLEPŠETE INFORMAČNÍ SYSTÉM A MONITORUJTE DATA SPOTŘEBY

SPOČÍTEJTE TO! - Zdokonalte prognózování očekávané poptávky

OMEZTE MANIPULACI SE ZBOŽÍM

SPUSŤTE ONLINE PRODEJ a omezte tak manipulaci se zbožím

ŘÍZENÍ CHLADICÍHO ŘETĚZCE:  organizujte a optimalizujte skladování výrobků s krátkou trvanlivostí

DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY V MÍSTĚ PRODEJE
(např. ovocné saláty, porcovaná zelenina)

ŘIĎTE SE PRAVIDLEM FIFO (first in, first out / první dovnitř, první ven)

PRODUKTY S BLÍŽÍCÍM SE DATEM SPOTŘEBY NABÍZEJTE V AKCI

VZDĚLÁVEJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE I SPOTŘEBITELE

JAK OMEZIT PLYTVANI JIDLEM VE SPOLUPRACI S OSTATNIMI SEKTORY

DARUJTE JÍDLO (např. do potravinových bank)

SPOLUPRACUJTE S MENŠÍMI PODNIKY NA PŘÍPRAVĚ NOVÝCH PRODUKTŮ
(např. vaření denního menu, příprava smoothies, džusů, marmelád apod.)

PODPORUJTE ZAMĚSTNANCE
nabídněte neprodané jídlo zaměstnancům, aby ho mohli sníst a/nebo si ho odnést domů

duvody

JAK SE VYHYBAT PLYTVANI A JAK JEJ RESIT
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VZDELAVACI PROGRAM 
Podle odhadů se nyní potravinovým odpadem stává 20–30 % z celkového množství vyrobených potravin a 
5 % z tohoto množství odpadu je vyprodukováno v maloobchodu (FAO, 2013). Protože má ale maloobchod 
možnost nepřímo ovlivnit plýtvání jídlem i v jiných odvětvích, je jeho skutečný podíl na plýtvání vyšší. Musí-
me si uvědomit, že problémem není jen plýtvání jídlem, ale také související dopad potravinového odpadu 
na životní prostředí v podobě emisí, využívání zdrojů, spotřeby energie apod. V neposlední řadě ekonomic-
ké analýzy prokázaly, že v souvislosti s vyřazováním jídla vznikají přímé i nepřímé náklady, které je nutné mít 
na paměti. 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je dlouhodobě omezit plýtvání jídlem v maloobchodu.

Cíle

●	 	Přimět pracovníky obchodu pochopit plýtvání jídlem a potravinové ztráty: jejich druhy a původ, 
příčiny vedoucí k plýtvání jídlem, množství, následky a přínosy omezení plýtvání jídlem 

●	 	Identifikovat „rizikové skupiny“ – jaké skupiny potravin končí jako odpad nejčastěji, kde a proč 
dochází ke vzniku potravinového odpadu a kde hlavně dochází k jeho vzniku v rámci logistiky 

●	 	Představit nejrůznějších řešení plýtvání jídlem 

●	 	Ochutnávat – porozumět této problematice díky ochutnávání jídla

●	 	Zvýšit informovanost a omezit plýtvání jídlem v obchodech

Cílová skupina

●	 	Zaměstnanci hypermarketů: vedoucí oddělení, prodejci, skladníci, prodavači/prodavačky apod.

Osvědčené školicí materiály

Popis prověřeného vzdělávacího programu včetně dalších materiálů, jako např. výukové lekce, je do-
stupný na: http://www.reducefoodwaste.eu/training-retail.html.

 

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |



19

IMPROVE YOUR LOSS 
RATIO AND 

#reducefoodwaste

FAKTA & CISLA O PLYTVANI POTRAVINAMI 
Hned po domácnostech se ukázal být jedním z největších výrobců potravinových odpadů sek-
tor stravovacích zařízení. Na tuto oblast se zaměřila rakouská studie zkoumající množství po-
travinového odpadu vytvořeného v různých typech stravovacích zařízení, tedy v restauracích, 
hotelech, podnikových a zdravotnických jídelnách. Poměr mezi množstvím odpadů, kterým se 
lze vyhnout, a spotřebovanými potravinami (míra efektivity) se celkově pohyboval mezi 3 % až 
46 %. Ve srovnání vykazovala zdravotnická stravovací zařízení výrazně vyšší ztráty (medián 27 %) 
než hotely (medián 18 %), restaurace (medián 13%) a podnikové jídelny (medián 13 %). Nejvyšší 
ztráty (medián 36 %) byly zjištěny v cateringovém průmyslu.

Ukázalo se také, že mezi různými odvětvími existují rozdíly ve skladbě potravinového odpadu. 
Zjištěné ztráty při přípravě pokrmů byly ve zdravotnických stravovacích zařízeních poměrně 
nízké, což může být způsobeno zvýšeným užitím hotových jídel. Naopak podíl zbytků z talířů 
byl nejvyšší (59 %). V případě hotelů lze pozorovat poměrně vysoký podíl zbytků z bufetových 
stolů a vyšší ztráty při přípravě. Restaurace odhalily nízkou úroveň úbytku potravin způsobenou 
nenaservírovanými jídly (10 %), nejvyšší úroveň však vykazoval podíl ztráty potravin při přípravě 
v kuchyni (48 %). V jídelnách na pracovišti byly hlavními příčinami plýtvání potravinami zbytky 
kuchyní vyplývající z nadprodukce (34  %) a odpad z talířů (30  %). Rozdíly jsme zjistili také ve 
složení druhů jídel, které končí v  odpadu, např. ve zdravotnických stravovacích zařízeních šlo 
především o polévky, na pracovištích bylo možné rozpoznat vysoké podíly škrobových příloh.

Obr. 4: Ztráty potravin podle původu napříč stravovacími službami
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Hotely
∑ 1724 Kg

Restaurace
∑ 1724 Kg

Podnikové jídelny
∑ 1306Kg

Zdravotnická zařízení
∑ 1724 Kg

●	Skladování      ●	Příprava      ●	Přebytky kuchyně      ●	Přebytky bufetu      ●	Zbytky z talířů      ●	Ostatní

OMEZTE POMER  
ZTRAT VE VYROBE

#REDUCEFOODWASTE
pro

STRAVOVACI ZARIZENI
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●	Maso/ryby      ●	Zelenina/ovoce      ●	Saláty      ●	Polévky   
●	Škrobové přílohy      ●	Sladká jídla      ●	Mléčné výrobky      ●	Ostatní
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40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

Hotely
∑ 752 Kg

Restaurace
∑ 356 Kg

Podnikové jídelny
∑ 916Kg

Zdravotnická zařízení
∑ 1745 Kg

Obr. 5: Složení využitelných zbytků potravin napříč stravovacími službami

Obrázky, 4 a 5 ukazují složení zbytečného potravinového odpadu (bez nevyhnutelných ztrát při 
přípravě) přes různé typy firem. Zbytky odpadu z ovoce a zeleniny, stejně jako ztráty potravin 
u škrobových příloh, jsou obzvláště důležitou otázkou v hotelech (v každém případě 18 %). Ve 
srovnání s ostatními typy stravovacích zařízení vykazovaly restaurace a podnikové jídelny velké 
množství potravinového odpadu pocházejícího ze škrobových příloh (25 % a 23 %), masa a ryb 
(16 % a 12 %) a salátů (21 % a 16 %). U zdravotnických stravovacích zařízení spočívala zbytečná 
ztráta potravin ve velké míře na polévce, zatímco maso a ryby zde měly nejnižší podíl.

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |
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PROC SE PLYTVA JIDLEM V SEKTORU SLUZEB MISTO TOHO, ABY BYLO SNEDENO

NÁKUP PLÁNOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ
• Nesledování zásob 
• Příliš rozsáhlá menu 
• Nedostatky ve sledování data trvanlivosti

KUCHYNĚ
• Je vyrobeno příliš mnoho (předem) 
• Vysoké standardy na vzhled některých výrobků 
• Nedostatek komunikace mezi vedením a kuchyní

ZBYTKY FORMOU BUFETU
• Hygienické předpisy 
• Příliš velké nádobí 
• Jedlá dekorace

ZBYTKY Z TALÍŘE
• Nedostatečná komunikace mezi kuchyní, obsluhou a hosty 
• Jedlá dekorace 
• Příliš velké porce (zejména přílohy)

JAK OMEZIT PLYTVANI JIDLEM V MÉM STRAVOVACIM ZARIZENI

NÁKUP PLÁNOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

• Zpracovávejte potraviny popořadě 
• Uchovávejte záznamy o svých nákupech 
• Mějte na paměti správný výklad termínů „Datum spotřeby“ a „Spotřebujte do“ 
• Zmrazte a uchovávejte potraviny včas 
• Optimalizujte teplotu skladování

KUCHYNĚ
• Předvařte méně 
• Vytvořte nové pokrmy 
• Nabízejte zaměstnancům nadbytečné potraviny 
• Používejte inovativní techniky vaření 
• Zlepšete techniky loupání a řezání 
• Nabídka flexibilních denních menu  
• Zmenšení nabídky 
• Zaveďte předem objednané jídlo 
• Používejte nadbytečné potraviny pro předkrmy  

BUFFET
• Upravte velikost nádobí 
• Zrušte jedlé dekorace

HOSTÉ
• Nabídka volitelných velikostí porcí 
• Nabídněte přídavek zdarma 
• Variabilní výběr doplňků 
• Zlepšete komunikaci mezi kuchyní, obsluhou a hosty 
• Nabídněte zbytky do krabičky 
• Vzdělávejte své hosty, např. informačními tabulemi u bufetu nebo v menu

JAK SI PORADIT S NEVYHNUTELNYMI ZBYTKY

SPOLUPRACUJTE S MÍSTNÍMI TRHY A ZEMĚDĚLCI  
NA VYUŽÍVÁNÍ ODMÍTNUTÝCH NEBO NADPRODUKOVANÝCH JÍDEL

DARUJTE JÍDLO

PŘED ZAVÍRACÍ DOBOU NABÍDNĚTE JÍDLO ZA LEVNĚJŠÍ CENY (večerní nabídka) 

duvody

JAK SE VYHYBAT PLYTVANI A JAK JEJ RESIT
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VZDELAVACI PROGRAM 
Cílem tohoto kurzu je informovat pracovníky stravovacích zařízení o tom, jak rozšířené je plýtvání 
jídlem a jak důležité je snažit se mu zabránit. Stačí, aby byla přijata konkrétní opatření na omezení 
potravinového odpadu, a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat – a to jak z ekonomického, tak 
ekologického hlediska.

Školení je zaměřeno především na prevenci plýtvání jídlem a popisuje druhy potravinového od-
padu vznikajícího ve stravovacích zařízeních. V první řadě se dozvíte něco o plýtvání jídlem v Ev-
ropě obecně a prohlédnete si čísla týkající se potravinového odpadu, následně se kurz věnuje 
přímo stravovacím zařízením a příčinám plýtvání, rozděleným do různých kategorií.

Nejprve jsou tedy analyzovány příčiny a poté jsou navržena možná řešení, počínaje prevencí vzniku 
odpadu a konče návrhy na opětovné využití nadbytečných potravin, které lze stále předložit hostům. 

Cíl

●	 	Zvýšení informovanosti o plýtvání jídlem u osob pracujících ve stravovacích zařízeních, a to se za-
měřením na obecnou problematiku, ale i na otázky specifické pro daný sektor

●	 	Propagace prevence potravinového odpadu ve všech fázích přípravy potravin 

●	 	Podpora darování nadbytečného jídla osobám v nouzi, pokud se jedná o neočekávaný nadbytek, 
kterému nešlo jinak zabránit

●	 	Vysvětlení významu správného oddělení organického odpadu pro recirkulaci organické hmoty  
a/nebo energie (kompostování, bioplyn apod.)

Cílová skupina

Tento vzdělávací program je určen osobám pracujícím ve stravovacích zařízeních. Především se 
jedná o majitele restaurací/hotelů/cateringů, obsahuje totiž informace o řízení, organizaci a zapo-
jení zaměstnanců, ale je určen také kuchyňskému personálu, který informuje o vlastním způsobu 
řízení podávání a přípravy jídla.

Osvědčené školicí materiály

Popis prověřeného vzdělávacího programu včetně dalších materiálů, jako např. výukové lekce, je 
dostupný na: http://www.reducefoodwaste.eu/training-food-service.html
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FAKTA & CISLA O PLYTVANI POTRAVINAMI
Podle projektu FUSIONS, který poskytl první údaje a konkrétní odhady o odpadech z potravin v 
EU-28, se celkové množství plýtvání potravinami v Evropě v celém dodavatelském řetězci rovná 
přibližně 20% vyrobených potravin. Domácnosti vytvářejí více než polovinu vznikajícího potra-
vinového odpadu. To v souhrnu činí až 46,5 milionů tun ročně, což odpovídá 173 kg na osobu 
(Stenmark a kol., 2016). 

Spolehlivé údaje však neexistují pro všechny evropské země. Například analýza provedená v Ra-
kousku ukazuje, že až 25% zbytečného odpadu tvoří organický odpad. V Rakousku jsou skupi-
nami výrobků, kterými se nejčastěji plýtvá, chléb a pečivo, ovoce a zelenina a mléčné výrobky. 
Další studie dokazují, že složení potravinového odpadu je podobné i v jiných evropských zemích 
(Jörissen a kol., 2015). 

Obr. 6: Složení využitelného potravinového odpadu (Schneider a kol., 2012)

27 % Fruits & Vegetables
28 % Bread & Pastry

12 %  Diary products,\Eggs, Cheese
11 %  Meat, Fish Meat products
11 % Others
8 % Food leftovers
2 % Pasta & Rice
1 % Drinks28  %

1  %
2  % 8  %

11  %

11  %

12  %

27  %

VAZTE SI JIDLA A

#REDUCEFOODWASTE
pro

SPOTREBITELE

Nápoje (1 %)
Těstoviny a rýže (2 %)
Zbytky jídel (8 %)
Ostatní (11 %)
Maso, výrobky z masa, ryby (11 %)
Mléčné výrobky, vejce, sýry (12 %)
Ovoce a zelenina (27 %)
Chléb a pečivo (28 %)

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |



24

PROC PLYTVAME JIDLEM

NESLEDUJEME ZÁSOBY DOMA

NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ (NAKUPUJEME PŘÍLIŠ MNOHO A NEDRŽÍME SE NÁKUPNÍHO SEZNAMU)

PŘIPRAVUJEME, VAŘÍME NEBO PODÁVÁME PŘÍLIŠ MNOHO

NEDOSTATEK NÁPADŮ NA VAŘENÍ (ZEJMÉNA PŘI SPOTŘEBOVÁVÁNÍ ZBYTKŮ)

NESPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ / PÉČE O POTRAVINY, NAPŘ. V LEDNICI

NESPRÁVNÉ ČTENÍ DATA PRODEJE / DATA SPOTŘEBY

CHYBĚJÍCÍ ZNALOSTI O METODÁCH KONZERVOVÁNÍ

NEMÁME DOSTATEČNÉ POVĚDOMÍ A ZNALOSTI O DOPADECH  
POTRAVINOVÉHO ODPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČNOST

JAK OMEZIT PLYTVANI JIDLEM V DOMACNOSTI

SLEDUJTE POTRAVINY, KTERÉ MÁTE DOMA

NAKUPUJTE CHYTŘE!
• Naplánujte si jídlo
• Nakupujte méně ale častěji
• Použijte nákupní seznam
• Nenakupujte, když máte hlad
• Buďte opatrní se speciálními nabídkami

VAŘTE CHYTŘE!
• Vařte správné množství
• Vymyslete nové pokrmy ze zbytků
• Dojídejte zbytky

PRODLUŽTE TRVANLIVOST POTRAVIN
• Potraviny skladujte správně
• PV případě potřeby zavařujte a zamrazujte

NEDEJTE SE ZMÁST DATEM TRVANLIVOSTI - VĚŘTE SVÝM SMYSLŮM!

PODĚLTE SE O PŘEBYTEČNÉ POTRAVINY,  
NAPŘ. VYTVOŘTE SKUPINU PRO SDÍLENÍ PŘEBYTKŮ NEBO SE K NÍ PŘIPOJTE

JAK POMOCI OSTATNIM, ABY NEPLYTVALI JIDLEM

NAKUPUJTE JÍDLO DRUHÉ JAKOSTI

KUPUJTE ZLEVNĚNÉ VÝROBKY, KTERÝM BRZY VYPRŠÍ TRVANLIVOST

V RESTAURACÍCH NEBO U ŠVÉDSKÝCH STOLŮ NEBUĎTE LHOSTEJNÍ K PLÝTVÁNÍ
• Zeptejte se na možnost vzít jídlo domů, noste si vlastní krabičku na více použití
• Žádejte o menší porce nebo se podělte
• Podělte se o své nápady s vedením a obsluhou stravovacích zařízení

JDĚTE PŘÍKLADEM SVÉMU OKOLÍ

NAJDĚTE MÍSTNÍ ZEMĚDĚLCE A JDĚTE PABĚRKOVAT PO SKLIZNI

duvody

JAK SE VYHYBAT PLYTVANI A JAK JEJ RESIT

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |
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VZDELAVACI PROGRAM
Více než polovina potravinového odpadu vznikajícího v 28 zemích EU pochází z domácností. Ka-
ždoročně je v domácnostech EU vyprodukováno celkem cca 46,5 tun odpadu, tedy 173 kg na 
osobu (Stenmark et al., 2016). Jak vzdělávat spotřebitele a hlavně jak je oslovit – to je v boji proti 
plýtvání s jídlem jedním z největších úskalí. 

Znalosti starších generací o tom, jak s potravinami nakládat, jak je zpracovávat a uchovávat, jsou 
dnes již zapomenuty a nepředávají se mladším generacím. Příkladem by měli jít tedy především 
učitelé a ve školách se tak nyní často vyučují nejen školní předměty, ale také běžné znalosti a hod-
noty, které následně ovlivňují chování, postoje a rozhodnutí žáků během celého jejich života. 

Děti jsou také významnými šiřiteli získaných informací a mají vliv na chování svých rodičů. 

V rámci projektu STREFOWA byl vytvořen vzdělávací program, který vyučujícím napomůže zařadit 
do výuky téma plýtvání jídlem. Cílem tohoto programu je zajistit učitelům a poradcům pro odpadové 
hospodářství základní potřebné znalosti týkající se plýtvání jídlem. Vzdělávací program také nabízí 
nápady na to, jak nejlépe zařadit téma plýtvání jídlem do výuky, obsahuje seznam dostupných vý-
ukových materiálů a také cvičení nazvané „Místo činu: koš na organický odpad“, které vzniklo jako 
součást tohoto projektu.

Cíl

	● Porozumět potravinovému odpadu: druhy a původ, příčiny, množství a následky – a to napříč celým 
hodnotovým řetězcem

	● Prozkoumat příčiny a možná řešení nabízející se jednotlivým odvětvím, se zvláštním důrazem na způso-
by zpracování a uchovávání potravin, které mohou být užitečné v každodenním životě 

	● Představit učitelům či poradcům pro odpadové hospodářství nejrůznější postupy a nápady, jejichž cí-
lem je bojovat proti plýtvání jídlem na školách 

Cílová skupina

	● Učitelé a poradci pro odpadové hospodářství vyučující děti a mládež (8–16 let)

Osvědčené školicí materiály

Popis prověřeného vzdělávacího programu včetně dalších materiálů, jako např. výukové lekce, je 
dostupný na: http://www.reducefoodwaste.eu/training-consumers.html

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |
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PUVOD
Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, potravinový odpadu vzniká v celém potravinářském 
dodavatelském řetězci, kdekoli se potraviny vyrábějí, zpracovávají, konzumují, nebo kde se s potra-
vinami obchoduje.

Celá řada faktorů ovlivňujících primární výrobu zodpovídá za to, že se vyrobené potraviny nespo-
třebují. Současné předpoklady se pohybují okolo 25 – 30 % celkové produkce potravin (FAO, 2013). 
Hlavním důvodem je, že ovoce a zelenina nesplňují tržními standardy, a proto nejsou ani sklizeny, 
tříděny na farmě nebo vráceny obchodním partnerům. Ke ztrátám dochází také z důvodů me-
chanických, manipulačních a logistických nebo selekčních. Potraviny z primární produkce mohou 
přijít na zmar dokonce i v případě, kdy je trh nasycený a vzniká přebytek.

Maloobchod je zodpovědný za přibližně 5 % celkového množství potravinového odpadu v EU (FAO, 
2011). Podle obchodního řetězce TESCO v Maďarsku největší podíl potravinového odpadu předsta-
vují pekárenské výrobky (25 %), ovoce a zelenina (20 %), mléčné výrobky (13 %) a masné výrobky 
a ryby (12 %).

Podle Evropské agentury pro životní prostředí a Informačního systému odpadového hospodář-
ství zodpovídají restaurační a stravovací služby za 14 % celkového množství potravinového odpadu. 
Odpady v restauračních a stravovacích službách jsou především důsledkem přebytku porcí nebo 
připraveného jídla, nadbytečného množství zakoupených potravin a neschopnosti je spotřebovat 
před uplynutím doby trvanlivosti, nesprávné interpretace údajů uvedených na etiketách a chyb-
ného skladování potravin. WRAP odhaduje, že každé jídlo (v sektoru služeb, včetně fáze přípravy 
a spotřeby) produkuje v průměru přibližně 220 gramů organického odpadu (WRAP, 2013).

Statisticky nejvýznamnějším zdrojem potravinového odpadu je komunální odpad, jehož největší 
podíl tvoří právě bioodpad (z hlediska produkce). Ve většině zemí je však míra sběru relativně nízká, 
nižší než u suchých recyklovatelných materiálů. V řadě zemí se potravinový odpad nejčastěji shro-
mažďuje ve směsi se zbytkovým nebo směsným odpadem. V jiných zemích jsou však obce a jejich 
obyvatelé povinni sbírat bioodpad odděleně.

JAK SE VYHYBAT PLYTVANI A JAK JE RESIT
Cílem a povinností odpadového hospodářství je předcházet plýtvání potravinami, a nelze-li se 
plýtvání vyhnout, tak s tímto dopadem nakládat podle nejmodernějších postupů. Na vypracování 
opatření pro předcházení vzniku potravinového odpadu může odpadového hospodářství spolupra-
covat a napomáhat ostatním odvětvím. Opatření pro předcházení vzniku odpadů jsou pojednána 
v samostatných kapitolách věnovaných jednotlivým odvětví. V případě, že není možné se potravi-
novému odpadu vyhnout, je optimálním přístupem správný sběrný systém. Proto jsou v dalších 
částech vysvětleny nejmodernější možnosti sběru a nakládání s tímto odpadem.

EFEKTIVNI ZACHAZENI  
S POTRAVINOVYM ODPADEM

#REDUCEFOODWASTE
pro

POSKYTOVATELE SLUZEB V OBLASTI NAKLADANI S ODPADY

Strategie pro sníženi plýtváni potravinami   |
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SYSTÉM SBERU
Pro jednotlivá odvětví a místa původu odpadů jsou k dispozici nebo se ukázaly jako vhodné různé 
systémy sběru. Zatímco v primární výrobě jsou používány různé kontejnery a zásobníky, domác-
nosti, maloobchod, stravovací služby mohou používat popelnice, kontejnery nebo velkoobjemové 
kontejnery (viz níže uvedený seznam). Zatímco sáčky na odpad nebo odpadkové koše a popelnice 
/ kontejnery od 80 do 1 100 litrů jsou poměrně běžné, systém velkoobjemových kontejnerů v malo-
obchodu a stravovacích službách je zcela nový a rozšiřuje se. Organické zbytky (odpad z potravin) 
jsou zpracovány ve stanici, kde je materiál rozdrcen a uložen do kontejneru. Na rozdíl od staršího 
systému zaručuje systém velkoobjemových kontejnerů vysoké hygienické standardy a kratší ma-
nipulační a sběrné intervaly zpracování potravinového odpadu.

Řádné třídění a sběr potravinového odpadu (nemísený s obaly nebo směsným odpadem) je zcela 
zásadní pro další zpracování a výrobu dalších produktů. Vysoké množství nečistot může způsobo-
vat problémy během procesu zpracování (např. odírání součástek jako jsou čerpadla,…) nebo ovlivnit 
kvalitu získaných produktů (suspenze bioplynu, komposty,…). Z těchto důvodů je třeba zvyšovat in-
formovanost všech zúčastněných, od domácností po zaměstnance v gastronomii a maloobchodu.

Co se týká sběrného systému s ohledem na množství a míru sběru, je zejména pro domácnosti 
výhodnější odvozový systém (system door-to-door) na rozdíl od donáškového systému (bring-sys-
tem). Donáškový systém, např. systém sběrných hnízd, vyžaduje, aby občané nejprve vytřídili svůj 
potravinový odpad do pytlů nebo košů a následně je jakýmkoli dopravním prostředkem přepravili 
na sběrné místo. Častým důsledkem donáškového systému organického odpadu je mísení potra-
vinového a směsného odpadu, kompostování v soukromých zahradách nebo dokonce likvidace 
organického odpadu v krajině. Kromě negativních vlivů na životní prostředí to znamená také ztrátu 
důležité obnovitelné energie a zdroje surovin.

BIODEGRADABLE BAG BIN CONTAINER AND BIN TANK 

consumer consumer at your farm or 
in cooperation with

Processing, Retail,  
food service

Closing loops!
Create valuable products and regional value!

Save resources and energy!
Avoid environmental problems!

Raise awareness!

BENEFITS

A PROPER COLLECTION FOSTERS OPTIMUM TREATMENT PERFORMANCE! 

 Collection systems
 #5

Waste Management 

A PROPER COLLECTION FOSTERS OPTIMUM TREATMENT PERFORMANCE! 

COMPOST PLANT BIOGAS PLANT WASTEWATER  
TREATMENT PLANT 

Products: compost  
(→fertilizer)

Products: biogas  
(→heat, electricity, fuel),  
biogas slurry (→fertilizer) 

Products: biogas  
(→heat, electricity, fuel),  

sewage sludge (→P-fertilizer)

USE THE STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY TO GAIN BEST OUTPUT! 

treatment

consumer at your farm
in cooperation with

Processing, Retail, 
Food service

Obr. 7: seznam sběrných systémů

ROZLOŽITELNÝ PYTEL

domácnost domácnost
domácnost, výroba, 

maloobchod,  
stravovací služby

výroba, maloobchod,  
stravovací služby

ODPADKOVÝ KOŠ KONTEJNER  
A POPELNICE

VELKOOBJEMOVÝ  
KONTEJNER
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RESENI
Jak bylo uvedeno výše, potravinový odpad (organický odpad) je důležitým zdrojem pro výrobu kom-
postu anebo energie. Ke zpracování organického odpadu se používají dva procesy - aerobní degradace 
a anaerobní digesce. Aerobní degradací lze vyrobit kompost, anaerobní digescí bioplyn.

Kompost může být použit jako hnojivo nebo půdní kondicionér v zemědělství, zahradnických školkách, 
v soukromých zahradách a dalšími způsoby (např. rekultivace půdy a překrytí skládky). Pro splnění kva-
litativních požadavků je důležitý řádný proces kompostování a užití vhodných surovin. V evropských 
klimatických podmínkách, především v zimním období, je někdy obtížné dosáhnout stabilního pro-
cesu domácího kompostování, a proto je domácí kompostování předmětem diskuze. Poskytovatelé 
služeb v oblasti nakládání s odpady nebo obce ve většině případů zřídily profesionální kompostárny na 
zpracování tříděného potravinového odpadu.

Na rozdíl od aerobní degradace se anaerobní digesce používá k výrobě bioplynu z potravinového odpa-
du. Bioplyn je pak možné využít pro výrobu tepla a elektřiny, případně jej dále zpracovat na biometan. 
Biometan může být vstřikován do plynové sítě, kde může být znovu použit jako zdroj energie nebo 
paliva. Zatím probíhá proces anaerobní digesce ve specifických bioplynových stanicích nebo dokonce 
ve fermentorech čistíren odpadních vod. V závislosti na místě výroby mohou být anaerobní digescí zís-
kány další důležité vedlejší produkty. V případě bioplynové stanice může být kejda z organického / po-
travinového odpadu použita jako hnojivo v zemědělství. Použití čistírenských kalů z čistíren odpadních 
vod na zemědělské půdě je v některých regionech zákonem zakázáno, i když je kal zpracovaný spolu 
s potravinovým odpadem. V tomto smyslu Evropská komise připravuje novou směrnici, která stanoví, 
že recyklace fosforu z čistírenských kalů musí být prováděna jak během spalování, tak po spalování. 
Potravinový odpad může přispět k výrobě fosforových hnojiv. 

BIODEGRADABLE BAG BIN CONTAINER AND BIN TANK 

consumer consumer at your farm or 
in cooperation with
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(→fertilizer)
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treatment

Products: biogas
(→heat, electricity, fuel),

sewage sludge (→P-fertilizer)

Products: biogas
(→heat, electricity, fuel),

sewage sludge (→P-fertilizer)

Products: biogas
(→heat, electricity, fuel),
biogas slurry (→fertilizer)

Products: compost
(→fertilizer)

Obr. 8: seznam možných řešení a vedlejších produktů

KOMPOSTÁRNA BIOPLYNOVÁ STANICE ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

Produkty: kompost (=> hnojivo)
Produkty: bioplyn  

(=> teplo, elektřina, palivo),  
kejda (=> hnojivo) 

Produkty: bioplyn  
(=>teplo, elektřina, palivo),  

čistírenský kal (=> P-hnojivo)
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C.  ODBORNA INICIATIVA

#REDUCEFOODWASTE – ODBORNA INICIATIVA ZAMERENA NA BOJ PROTI PLYTVANI 
JIDLEM A NA NAKLADANI S POTRAVINOVYM ODPADEM
Podle odhadů Evropské komise dosahují potravinové ztráty v rámci celého dodavatelského řetězce 
v EU každoročně 88 milionů tun. Nebudou-li přijata vhodná opatření, toto číslo bude nadále stoupat. 
Je nezbytné, aby spolu jednotlivé země spolupracovaly a společně vyvíjely nové strategie, jejichž cílem 
bude zavedení fungujících a proveditelných systémů. 

Cíle 

#reducefoodwaste (#neplytvejtejidlem) je odborná iniciativa zaměřená na boj proti plýtvání jídlem 
a na nakládání s potravinovým odpadem, která nabízí aktivní platformu pro navazování kontaktů 
a výměnu informací mezi všemi zainteresovanými osobami a subjekty a současně poskytuje odbor-
né materiály ze soukromé, veřejné i vědecké sféry. Tato zastřešující organizace není pouze meziná-
rodní platformou propojující zúčastněné osoby a subjekty, ale zároveň se sama považuje za think-
-tank, inkubátor nových projektů a centrum průkopnických iniciativ.

Aktivity

#reducefoodwaste nabízí uživatelům diskuzní platformu zaměřenou na aktuální informace ze světa 
boje proti plýtvání jídlem a nakládání s potravinovým odpadem. Tato platforma je na poli boje pro-
ti plýtvání jídlem rozšířením regionálních, vnitrostátních a mezinárodních příležitostí a představuje 
výchozí bod pro všechny organizace i jednotlivce, kteří mají zájem o společné aktivity a strategie. 
Významní činitelé z celé oblasti zde mohou pro výkon své práce získávat cenné informace.

Pro činnost speciálních pracovních skupin je obzvláště důležitá spolupráce s odborníky ze všech čás-
tí hodnotového řetězce. Pod odborným vedením osoby s rozsáhlými zkušenostmi v daném odvětví 
vyvíjejí jednotlivé pracovní skupiny řešení přizpůsobená na míru a starají se o propagaci a vizualizaci 
těch nejlepších příkladů osvědčené praxe. Odborná síť #reducefoodwaste proto efektivně přispívá 
k  omezování potravinového odpadu.

Více o aktuálních aktivitách jednotlivých pracovních skupin se dozvíte zde:

●	 Pracovní skupina pro výrobu

●	 Pracovní skupina pro zpracování

●	 Pracovní skupina pro maloobchod a velkoobchod 

●	 Pracovní skupina pro spotřebitele

●	 Pracovní skupina pro nakládání s odpady

●	 Pracovní skupina pro logistiku

Služby a přínosy

Výroční konference zaměřená na boj proti plýtvání jídlem a na nakládání s potravinovým odpadem 
(Conference on Food Waste Prevention and Management) umožňuje přímou výměnu informací 
o aktuálních tématech a vývoji mezi univerzitami, neuniverzitními výzkumnými organizacemi, aktiv-
ními subjekty činnými ve všech částech hodnotového řetězce, zainteresovanými stranami a význam-
nými činiteli. Trvalá spolupráce mezi účastníky je zajištěna v podobě pravidelných setkání a worksho-
pů, které se konají buď v rámci dané pracovní skupiny, nebo se na nich podílejí všechny skupiny. Díky 
pravidelně vypisovaným soutěžím se do této iniciativy může zapojit i široká veřejnost. 

Odborná iniciativa   |



30

Účast

K síti #reducefoodwaste se mohou připojit všechny organizace i jednotlivci, kteří se chtějí podílet na 
boji proti plýtvání jídlem a nesprávnému nakládání s odpady. 

http://www.reducefoodwaste.eu/beitrittserklaerung.html DECLARATION OF ACCESSION
http://www.reducefoodwaste.eu/statuten.html STATUTES
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D. PRINOSY

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že vezmeme-li v potaz celý dodavatelský řetě-
zec, třetina z celosvětové produkce potravin pro lidskou spotřebu se ztratí či se stává odpadem (FAO, 
2011). Nedávné šetření Evropské unie prokázalo, že v rámci dodavatelského řetězce vzniká každoroč-
ně 88 milion tun potravinového odpadu, což odpovídá 173 kg ± 27 kg na osobu (Stenmarck et al., 
2016). Podle této studie se tak v celém hodnotovém řetězci odpadem stává přibližně 20 % z celkové 
evropské produkce potravin. Takové množství potravinového odpadu každoročně představuje nákla-
dy ve výši 143 miliard eur (FUSIONS, 2016).

Výroba potravin v zemědělství a v navazujících fázích výrobního procesu zahrnuje využívání celé řady 
zdrojů – půdy, vody a dalších surovin, včetně paliv a energie. Získávání, zpracování a výroba každého 
z těchto zdrojů má dopad na životní prostředí, který je přičítán jednotlivým potravinám. V důsledku 
toho má celý dodavatelský řetězec značný vliv na životní prostředí. Odhaduje se, že 20–30 % emisí 
skleníkových plynů vznikajících v souvislosti se spotřebou má na svědomí potravinový odpad (Tukker 
et al., 2006). 

Scherhaufer et al. (2017) zkoumali dopady plýtvání jídlem na životní prostředí napříč celým potravino-
vým dodavatelským řetězcem, včetně zpracování potravinového odpadu. Došli k názoru, že potravi-
nový odpad je příčinou vzniku 186 tun ekvivalentu CO2 v Evropské unii. To odpovídá 4 % z celkového 
evropského podílu na globálním oteplování, či celkovým emisím skleníkových plynů Nizozemska. 
1,7  milionu tun ekvivalentu SO2 pocházející z potravinového odpadu přispívá k evropskému poten-
ciálu okyselování a 0,7 milionu tun ekvivalentu PO4 z potravinového odpadu přispívá k potenciálu 
eutrofizace Evropské unie.

Čím později v průběhu dodavatelského řetězce se z produktu stává odpad, tím vyšší je jeho dopad na 
životní prostředí, protože veškeré emise generované v předcházejících fázích dodavatelského řetězce 
(např. ve výrobě, při zpracování, během přepravy) jsou zahrnuty do celkového dopadu odpadového 
materiálu. Dopad potravinové produkce a spotřeby na životní prostředí je ještě markantnější, když je 
jídlem plýtváno, místo toho, aby bylo konzumováno. Dalo by se také říci, že omezení plýtvání povede 
ke snížení produkce potravin, což by mohlo vést k menším dopadům na životní prostředí.
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PRINOSY OMEZENI PLYTVANI POTRAVINAMI PRO ZIVOTNI PROSTREDI
Aby bylo možné vypočítat přínosy omezení plýtvání potravinami pro životní prostředí, je nutné předpo-
kládat, že by produkce nových potravin (a všechny s ní související vlivy na životní prostředí) byla nahraze-
na (opětovným) využitím druhořadých či neatraktivních produktů, zbytků apod. a že by došlo k reformě 
stávajícího systému nakládání s odpady (což by mohlo mít pozitivní i negativní důsledky, podle aktuální 
volby způsobu nakládání s odpady, které se velmi liší – od skládek (jejichž nahrazení by znamenalo znač-
né zlepšení) až po kompostování a zpracování na bioplyn (kde by změna mohla mít i negativní dopad). 

Přínosy omezení plýtvání jídlem pro životní prostředí lze nalézt ve všech fázích dodavatelského ře-
tězce. Například:

●	 	Zemědělství/paběrkování: Každé kilo brambor, které bude snědeno, místo toho, aby zůstalo na 
poli kvůli příliš malé či velké velikosti brambor nevhodné pro supermarkety, znamená snížení ekvi-
valentu CO2 o 0,13 kg. Tím pádem by bylo možné zabránit vzniku 3,3 milionu tun ekvivalentu CO2, 
kdyby se na všech polích v Rakousku paběrkovaly nesklizené brambory.
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●	 	Maloobchod/darování: Výpočty ukazují, že darováním 1 kg jídla v rámci projektu STREFOWA ušetří 
Polská federace potravinových bank 5,86 kg ekvivalentu CO2. Lehtonen (2019) ve své magisterské 
práci zkoumal 5 evropských potravinových bank a spočítal, že průměrně je díky jejich činnosti mož-
né dosáhnout snížení ekvivalentu CO2 o 27 kg na každý kg vznikající v rámci jejich provozu. 

●	 	Stravovací zařízení: Obersteiner et al. (2019) vypočítali, že omezením potravinového odpadu o 1 kg 
lze snížit ekvivalent CO2 o 1 až 3,5 kg, v závislosti na konkrétním opatření a stávajícím systému na-
kládání s odpady. Saxe et al. (2013) vypočítali, že na 1 kg běžné dánské stravy připadá 2,1 kg ekvi-
valentu CO2. Stucki et al. se touto otázkou zabývali podrobněji. Tvrdí, že když nevyhodíme pokrm 
z ryby nebo masa, znamená to méně ekvivalentu CO2 o 3,6 kg na porci, přičemž když nevyhodíme 
vegetariánský pokrm, znamená to o 1,7 kg méně. 

●	  Nakládání s potravinovým odpadem: Není-li možné zabránit vzniku potravinového odpadu, je 
důležité zajistit jeho správné zpracování (kompostování či zplyňování). Každý 1 kg potravinového 
odpadu, který neskončí na skládce, ale v kompostu, znamená snížení ekvivalentu CO2 o 1,1 kg.

Přínosy pro životní prostředí neznamenají pouze snižování emisí skleníkových plynů, ale je nutné zvážit 
i jiné faktory, jako je například vliv na okyselování či eutrofizaci životního prostředí. Zpráva organizace 
FAO z roku 2013 odhaduje, že k výrobě jídla, které následně skončí jako odpad, je využíváno 1,4 miliardy 
hektarů půdy, což je 28 % celkové zemědělské půdy na celém světě, a 250 km3 sladké vody. Bude-li 
k výrobě potravin přistupováno udržitelným způsobem, pak je možné tyto dopady snížit.

Z toho vyplývá, že omezení plýtvání jídlem může vést ke snížení celkové produkce potravin i veške-
rých souvisejících dopadů na životní prostředí. Cílem udržitelného rozvoje OSN 12.3 je snížit do roku 
2030 o polovinu množství potravinového odpadu na úrovni maloobchodu a spotřebitelů a omezit 
potravinové ztráty ve výrobním a dodavatelském řetězci. Tento cíl představuje významný krok smě-
rem ke snižování dopadů potravinového odpadu na životní prostředí. 

FINANCNI PRINOSY
Omezení potravinových ztrát a plýtvání je přínosné nejen pro životní prostředí, ale také pro podniká-
ní. Čím dál tím více začínajících podniků bere prevenci vzniku potravinového odpadu či jeho využívá-
ní jako součást svého podnikatelského modelu. Menší plýtvání jídlem vede k finančním úsporám pro 
zemědělce, firmy i domácnosti. Podle vyjádření OSN totiž plýtvání jídlem každoročně stojí šokujících 
940 miliard dolarů. Jen ve Velké Británii se odhaduje, že odvětví výroby a maloobchodu vyprodukují 
ročně 1,9 milionu tun potravinového odpadu, v hodnotě 1, 9 miliard liber. 

Lehtonen (2018) vypočítal průměrnou hodnotu podle údajů z pěti evropských potravinových bank – 
každé investované 1 euro má podle něj návratnost 10 eur.

ZAJISTENI POTRAVY
Neplýtvání jídlem má nejen ekologické a ekonomické přínosy, ale také může přispívat k zajištění po-
travy pro všechny osoby trpící podvýživou na celém světě. Dojde-li ke snížení obrovského množství 
jídla, které se každoročně vyhodí (z větší části zbytečně), můžeme očekávat zlepšení potravinového 
zajištění populace.

V tomto okamžiku si 43 milionů lidí v EU nemůže dovolit sníst každý druhý den pořádné jídlo. Místo 
toho, aby bylo vyhazováno kvalitní ovoce a zelenina, je možné tyto výživné potraviny nabídnout oso-
bám v nouzi a napomoci tak v boji proti hladu a podvýživě.

Závěrem lze konstatovat, že potravinové ztráty a plýtvání jídlem jsou celosvětovými problémy, a po-
daří-li se je vyřešit, bude to ku prospěchu jak pro životní prostředí, tak pro výrobce, distributory, ale 
i jednotlivce.
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F. PRILOHY

Nástroj #reducefoodwaste

Používejte nástroj #reducefoodwaste, abyste zjistili, co se děje, a pomohli omezit plýtvání jídlem 
v potravinářském dodavatelském řetězci ve vašem regionu! Tento nástroj vás seznámí s řadou důle-
žitých hráčů po celé Evropě a kromě toho nabízí tipy a triky, jak zabránit plýtvání potravinami, vzdě-
lávací materiály nebo informace o tematicky spřízněných startupech, iniciativách a jiných nápadech.

https://tool.reducefoodwaste.eu/

Návody & přehledy

Primary Production: http: //www.reducefoodwaste.eu/guideline-primary-production.html

Retail: http: //www.reducefoodwaste.eu/guideline-retail.html

Food Service: http://www.reducefoodwaste.eu/guideline-food-service.html

Consumer: http://www.reducefoodwaste.eu/guideline-consumer.html

Waste Management: http://www.reducefoodwaste.eu/guideline-waste-management.html

Vzdělávací programy

Primary Production: http://www.reducefoodwaste.eu/training-primary-production.html

Retail: http: //www.reducefoodwaste.eu/training-retail.html

Food Service: http://www.reducefoodwaste.eu/training-food-service.html

Consumer: http://www.reducefoodwaste.eu/training-consumers.html
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