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Solidarita po česku. V jarní Sbírce potravin se sešlo 325 tun zboží 

pro potřebné 

• Dary od zákazníků opět pomohly naplnit sklady potravinových bank 

• Již více než dva roky trvající koronavirová krize a zdražování životně důležitých 

komodit způsobily výrazný nárůst osob, které se ocitly v tíživé životní situaci 

• Sbírka potravin se uskutečnila ve dvanácti stech prodejnách po celé ČR 

 

Praha 24. dubna 2022 – V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin se ve dvanácti stech 

prodejnách podařilo vybrat 292 tun potravin, z nichž lze připravit až 584 000 porcí jídla. 

Zákazníci rovněž přispěli 33 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové 

banky lidem v nouzi také poskytují. Navíc až do 1. května mohou Češi darovat potraviny 

a drogerii také prostřednictvím on-line nákupů. 

„Počet lidí v nouzi závislých na potravinových bankách výrazně narůstá. Důvodem je nejen 

dva roky trvající koronavirová krize, která připravila mnoho Čechů dlouhodobě o výdělek, ale 

rovněž zdražování promítající se do všech potřeb obyvatel. Lidí, kteří přicházejí pro 

potravinovou pomoc, je bohužel stále více. Zásob tak začínalo opravdu citelně ubývat,“ uvedla 

Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank, a dodala: „Velmi proto 

děkujeme všem dárcům, jimž není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním 

vyloučením. Kdo nestihl darovat v sobotu, má stále ještě týden možnost v on-line obchodech 

Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.cz. Obrovské poděkování rovněž náleží i všem zaměstnancům 

jednotlivých obchodů a samozřejmě také dobrovolníkům za jejich ochotu a obětavost. Bez nich 

by celá akce v žádném případě nešla realizovat.“ 

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po 

celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových 

organizací. Darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně 

http://www.potravinovebanky.cz/
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bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace všem potřebným. Jejich cesta je tak 

krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, kdy jsou potřeba. 

„Negativní dopady koronavirová epidemie do života českých obyvatel jsou skutečně citelné. 

Jsem proto opravdu moc rád, že se do jarního kola Sbírky potravin opět zapojily všechny velké 

obchodní řetězce. Poděkování patří všem jejich kmenovým zaměstnancům i brigádníkům, 

kteří přispěli ke zdárnému průběhu této velmi potřebné akce. Je nutno připomenout, že řetězce 

rozšiřují své aktivity, poskytují logistické kapacity a pro potravinové banky navyšují průběžné 

i jednorázové dary. Navíc se výrazně angažují v zajištění finanční i materiální pomoci 

ukrajinským uprchlíkům, která od vypuknutí válečného konfliktu dosáhla bezmála 200 milionů 

korun,“ připomněl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.  

Pomoc je zaměřena zejména na seniory, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, děti 

z dětských domovů, hendikepované občany či lidi bez domova a pokrývá celou Českou 

republiku. Do Sbírky potravin se zapojily i on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco, kde 

mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii z pohodlí svého domova až do 1. května. 

Preferované jsou především konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, 

rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.  

K myšlence pomoci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní řetězce Albert, Billa, COOP, 

Globus, Kaufland, Lidl, makro, Penny Market, Tesco a síť drogerií ROSSMANN. 

Sbírka potravin se od roku 2019 koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Předloňské 

jarní kolo muselo být kvůli koronavirové epidemii zrušeno. Je organizována Českou federací 

potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními 

řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics 

Czech a partnery z neziskového sektoru. Nad jarním kolem Sbírky potravin převzal záštitu 

ministr zemědělství Zdeněk Nekula.  
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Další informace:  

Fotogalerii Sbírky potravin naleznete na tomto odkazu. 

 

Kontakt pro média: 

Sbírka potravin 

Miroslav Dinga 

e-mail: press@potravinovabanka.cz 

tel.: 736 683 642 

www.sbirkapotravin.cz 

 

Děkujeme všem, kteří se na realizaci Sbírky potravin podílejí: 

• Organizátoři: Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

• Státní správa: Ministerstvo zemědělství ČR  

• Obchodní řetězce a internetové obchody: Albert, Billa, COOP, Globus, Kaufland, Košík.cz, Lidl, 
makro, Penny Market, Rohlík.cz, ROSSMANN a Tesco 

• Logistický partner: Raben Logistics Czech 

• Třetí sektor: Asociace společenské odpovědnosti, Armáda spásy, Charita Česká republika, 
NADĚJE a Slezská diakonie 
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