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z popelnice do lednice
otázky a odpovědi

plýtvá se v České 
republice potravinami 
stejně jako v dalších 
státech eU?
Evropská komise odhaduje, že se v do-
mácnostech, supermarketech a re-
stauracích zemí EU vyhazuje až 50 
procent nezávadných potravin. Potra-
vinový odpad v unijních státech před-
stavuje v současnosti 89 milionů tun 
ročně a komise odhaduje, že do roku 
2020 vzroste na 126 milionů tun ročně. 
Jenom v Británii končí na smetišti každý 
rok čtyři miliony tun jídla. Na Sloven-
sku se uvádí 300 tisíc tun vyhozených 
potravin. Konkrétněji se můžeme podí-

vat na vyhazování potravin do soused-
ního Rakouska. Každý obyvatel Vídně 
zde vyhodí ročně 44 kg ještě neroz-
baleného jídla a každý supermarket 
17 tun.
Přesné údaje o vyhazování potravin 
v České republice neexistují. Například 
výzkum odpadu, jaký dělala v Německu 
Felicitas Schneider, nemá zatím v Česku 
obdobu. Jak zaznělo ve filmu, odpadko-
vý koš je zrcadlem našeho života. Po-
dívejme se tedy, co o Češích říkají sta-
tistiky, které jsou dostupné – statistiky 
komunálního odpadu. Nevypovídají jen 
o potravinách, ale o celkovém směs-

ném odpadu. Vidíme v nich, že Češi jsou 
relativně šetrní. Množství vyprodu-
kovaného komunálního odpadu v pře-
počtu na počet obyvatel je v České re-
publice čtvrté nejnižší v Evropské unii. 
V roce 2010 na jednoho Čecha připadlo 
317 kg komunálního dopadu. Evropský 
průměr přitom činí ve stejném roce 
502 kg vyprodukovaného komunálního 
odpadu na obyvatele. 
I přes tuto na první pohled příznivou si-
tuaci je i u nás plýtvání jídlem aktuálním 
tématem. Odhaduje se, že Češi vyhodí 
až milion tun potravin za rok. Často se 
jedná o nezávadné jídlo s končící spo-
třební lhůtou. Zejména zaměstnanci ob-

chodních řetězců prodávajících potraviny 
a pracovníci v gastronomii bývají kon-
frontováním s množstvím nezávadného 
jídla, které se vyhodí.

Jak je v Čr s odpadem 
nakládáno?
V nakládání s odpadem stále převládají 
skládky a spalovny. V roce 2010 mířilo 
na skládku 68 % komunálního odpadu 
a 16 % do spaloven. Biologický odpad 
lze přitom také kompostovat (to se dělo 
v roce 2010 s 2 % odpadu) nebo jej vy-
užívat v bioplynových stanicích. V roce 

2010 bylo u nás 57 takových stanic. Vý-
hodou bioplynu je možnost výroby elek-
trické energie. 
Češi prošli revolucí v třídění odpadu. Ra-
pidně u nás totiž narostla recyklace. Za-
tímco v roce 2009 byla v ČR recyklová-
na jen 2 % komunálního odpadu, během 
roku 2010 toto množství dosáhlo 14 %.
Ale zpátky k potravinám a ke specific-
kému fenoménu České republiky. Velký 
boom zažívají v posledních letech tzv. 
levné potraviny. Tyto obchody prodávají 
zboží s prošlou dobou minimální trvanli-
vosti nebo krátce před jejím vypršením. 
Zboží s datem spotřeby, tedy s ozna-
čením „spotřebujte do“ se po jeho pře-
kročení nesmí prodávat, protože rychle 
podléhá zkáze. Naopak zboží s datem 

„minimální trvanlivosti“ vydrží i roky. 
V levných potravinách tak koupíte napří-
klad sušenky či konzervy. 
Ve filmu jsme viděli osoby, které odpad 
cíleně užívají. Označují se jako freegani. 

kdo je freegan?
Slovo freegan se skládá ze sloučení slov 
free (volný, svobodný, zadarmo) a ve-
gan (osoba, která nekonzumuje živočiš-
né produkty). Freegani jsou lidé, kteří se 
snaží minimálně účastnit na konzumním 
životním stylu. Nečiní tak proto, že by si 
to nemohli finančně dovolit, ale proto, 
aby žili ekologicky a eticky. 
Využívání odpadu není jediným znakem 
freeganů. Snaží se také minimalizovat 
produkci odpadu třeba tím, že používají 
věci „z druhé ruky“, například oblečení. 
Stejně tak pokud nějakou věc nepotře-
bují, nabídnou ji někomu jinému, namísto 
toho, aby ji vyhodili. Praktikují tzv. zele-
ný životní styl například cyklodopravou 
či vlastním pěstováním zeleniny. Spíše 
v zahraničí je freeganství spojeno i se 
squatováním (obsazování prázdných 
domů, které jejich majitelé nechávají 
chátrat). 
Celkově s takovým životním stylem 
souvisí menší životní náklady. Někteří 
freegani proto mohou méně pracovat 
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– ve smyslu zapojení se na trhu práce. 
Získaný čas využívají mnohdy k nezis-
kovým aktivitám, dobrovolnictví a ak-
tivismu. Freegani mohou žít ve městě 
i na venkově. Zatímco na vesnici je jejich 
životní styl více charakteristický sbě-
račstvím toho, co roste ve volné příro-
dě, ve městě je nejtypičtějším znakem 
tzv. dumpster diving. 

co je to dumpster diving?
Doslova můžeme tento termín přelo-
žit jako „potápění v popelnici“. Jedná se 
o prohledávání kontejnerů u obchodních 
domů, domácností nebo kdekoliv, kde je 
potravinový odpad možné najít. 
Potraviny jsou nejlépe dosažitelné 
v kontejnerech u velkých obchodních 
řetězců. Typickým příkladem je kontej-
ner na ovoce a zeleninu, který je na ob-
rázku č. 1. Je zde možné najít množ-

ství kvalitních potravin (viz obrázek č. 
2). Je třeba poznamenat, že freegani 

dodržují hygienické zásady při sbě-
ru a konzumaci vyhozených potravin. 
Vybírají pouze nezkažené zboží, ovoce 
a zeleninu vždy pečlivě omyjí. Někteří 
hovoří o tom, že museli překonat mý-
tus odpadu, který „říká“, že to, co je 
vyhozené, je nečisté. Například jeden 
freegan ve svých začátcích dlouze drh-

nul broskve, přestože byly vyhozeny 
zabalené v plastové vaničce. Jablka 
z kontejneru dodnes loupe. 

co lze „freeganit“ a koho 
potkáte u popelnic?
Ve slangové řeči se můžete setkat s po-
jmem „freeganit“, tedy získávat zadar-
mo. Je až překvapující, co všechno lze 

„freeganit“ a jakou část svých potřeb 
dokážou freegani „odpadem“ pokrýt. 
Zazněly tu již potraviny, zejména ovoce 
a zelenina, ale najít v kontejneru lze i pe-
čivo, mléčné výrobky atd. V kontejne-
rech na papír se skrývají knížky, časopisy, 
komiksy. U obchodů s nábytkem někteří 
získávají nábytek nebo materiál na jeho 
výrobu. U popelnic se také často nachází 
boty, elektrospotřebiče a kuchyňské po-
třeby, hračky či umělecká díla. Výzvou je 
také vyklízení domů a sklepů, při kterých 
lze přijít ke sportovnímu vybavení (běžky, 
kola), hudebním nástrojům a řadě další-
ho „zboží“. 
Překvapením také může být, kdo všech-
no do popelnic nahlíží. Jsou to samo-
zřejmě bezdomovci, i když ti využívají 
zejména popelnice ve svém blízkém oko-
lí a většinou necestují ke kontejnerům 
u obchodních center, často umístěných 
za městem. Jsou to také sociálně slabí 
lidé, často senioři. Dále jsou to anarchis-
té, squateři a v neposlední řadě freegani, 
mezi nimiž můžete potkat třeba studen-
ty vysokých škol či lidi s tzv. dobrým 
společenským postavením, například 
právníky. 

proč freegani nejedí maso?
Jak již zaznělo na začátku, slovo free-
gan odkazuje k veganství, tedy odmít-
nutí konzumace veškerých živočišných 
produktů. Vegan nekonzumuje mléko 
a mléčné výrobky, vejce a třeba ani 
med. Někteří freegani jsou ortodox-
ními vegany, jiní jsou spíše vegetariá-
ny. Vegetariáni nekonzumují živočišné 
produkty, kvůli kterým je zvíře zabito 

(maso, sádlo, želatina). Obojí je nejen 
stravovacím návykem, ale i životním 
stylem. Pro některé freegany je dů-
ležitější neplýtvat potravinami, proto 
živočišný produkt, který by byl jinak 
znehodnocen, raději zkonzumují. Sami 
ale po těchto produktech nevytvářejí 
poptávku, tyto produkty nekupují. 
Důvodů vedoucích k vegetariánství, re-
spektive k veganství může být celá řada. 
U freeganů zmíníme dva hlavní: první 
je etický důvod. V tomto pojetí není 
správné zvíře zabít a dle veganů z něj 
ani kořistit (např. chov krav na mléko 
atd.). Člověk by měl mít soucit se vše-
mi zvířaty bez rozdílu. Druhý důvod je 
ekologický. Živočišná výroba má nega-
tivní dopady na životní prostředí. Pro-
blém nastává se zvyšující se konzumací 
masa, která se v posledních šedesáti 
letech dokonce zpětinásobila. Vznikají 
tzv. průmyslové chovy hospodářských 
zvířat, které stojí za znečištěním zásob 
vody v jejich okolí. Do ovzduší uvolňu-
jí nadměrné emise skleníkových ply-
nů a také vyvstává otázka, jak naložit 
s ohromným množstvím odpadu, který 
chovaná zvířata vyprodukují. Zejména 
v méně vyspělých zemích umožňuje ne-
dokonalý legislativní rámec chov zvířat 
v nevyhovujících podmínkách a poško-
zování životního prostředí. Problém má 
globální dopad také v tom, že plochy 
pro pěstování krmné sóji a kukuřice ur-
čené zvířatům nahrazují deštné pralesy. 
Bylo by možné vyjmenovat řadu dal-
ších negativ a rizik průmyslových cho-
vů zvířat. Jejich protikladem jsou cho-
vy ekologické. Avšak ani ty nejsou pro 
vegetariány a vegany ospravedlněním 
konzumace živočišných produktů. 

Jsou freegani i v České 
republice?
V ČR najdete freegany zejména ve vel-
kých městech. Většinou se shodnou 
na tom, že v severní a v západní Evro-
pě jsou podmínky pro freeganství lepší. 
Co se týká potravin, v České republice 
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bývají kontejnery u obchodních řetězců 
často zamčené a potraviny v nich nejsou 
dostupné. Vnikání do zabezpečených 
prostor obchodních řetězců s sebou 
nese i právní rizika. Občas freegani nara-
zí na hlídače, kteří je z uzavřeného místa 
více či méně vlídně vyprovodí. Navíc jsou 
v ČR omezené i možnosti squatování. 
Informace o dostupnosti a obsahu kon-
tejnerů si freegani udržují spíše uvnitř 
komunity. Veřejně dostupná je však 
mapa dumpster divingu pro Brno a okolí:
http://goo.gl/maps/lBQEf

Čeho chtějí freegani 
dosáhnout?
Freegani chtějí především žít životním 
stylem šetrným k živé i neživé přírodě. 
Někteří z nich se také angažují veřejně 
na bázi dobrovolnictví v organizacích 
bojujících za práva zvířat, sociální spra-
vedlnost, fair trade atd. Někteří jsou 
spojeni s anarchistickou iniciativou Food 
not Bombs, která využívá přebytky jídla 
z restaurací, obchodů, ale i ty z kontejne-
rů a připravuje z nich bezplatnou vegeta-
riánskou stravu pro všechny potřebné. 
Iniciativa působí v osmi městech ČR: Pra-
ha, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Brno, 
Jihlava, Kolín, Karlovy Vary.
Co dělat, když se nechcete stát freega-
nem, ale vadí vám kupovat v supermar-
ketech ovoce a zeleninu s velkou uhlíko-
vou stopou?
Ti, jimž není obsah nákupního košíku 
lhostejný, mají hned několik možnos-
tí. Tou první je vlastní zahrádkaření. Ze 
zahraničí k nám pomalu proniká urban 
gardening – pěstování ovoce a zeleniny 
ve dvorech, na střechách a balkónech 
přímo uprostřed města. V dnešní době 
je již pro většinu obyvatel snadno do-
stupné nakupování ovoce a zeleniny pří-
mo od pěstitelů, ať už přímo na farmách 
nebo na trzích. Nabízí se také možnosti 
samosběru – například jablka, brambory 
nebo jahody si lidé mohou posbírat sami 
v sadu, na poli či na plantáži. Samosběr 
je v České republice nová forma prode-

je s rychle rostoucí oblibou. Základním 
pravidlem, ať už nakupujeme kdekoli, je 
upřednostňovat lokální nebo tzv. regio-
nální produkty.
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