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Zpráva o činnosti Potravinové banky Libereckého kraje  

za rok 2020 

 

Níže Vám předkládáme přehled aktivit potravinové banky za rok 2020. Informace jsou 

členěny do souvisejících kapitol. Souhrnné i aktuální informace naleznete také na našem 

webu www.pbliberec.cz nebo facebooku.  

 

Spolupráce s obchodními řetězci a dodavateli 

 

V roce 2020 jsme od našich odběratelů a ze Sbírky potravin získali celkem 219,6 tun zboží. 

Během roku jsme 208 583 kg tohoto zboží dále rozdělili našim odběratelům.  

Mezi naše hlavní dodavatele patří obchodní řetězce Makro, Tesco, Albert, Kaufland a Globus. 

V roce 2020 jsme se zaměřili na rozšíření spolupráce s obchodními řetězci, a to především při 

odběru dalších dosud neodebíraných komod jako je čerstvá zelenina, ovoce a pečivo.  

Nově se nám podařilo domluvit odběr tohoto druhu zboží v obchodě Tesco MY v Liberci  

a v provozovnách Albert v celém Libereckém kraji. Podařilo se nám tak v roce 2020 navíc 

zachránit před likvidací 11 541 kg čerstvého pečiva a 16 497 kg ovoce a zeleniny, které by 

jinak skončily jako odpad v kontejnerech. 

 

Pokračovala spolupráce s firmou Breadway Praha, která se týká dodávek mraženého pečiva 

pro naši potravinovou banku. Tímto pečivem (756 kg) byli zásobeni především naši 

odběratelé, kteří v letních měsících pořádali tábory pro děti z dětských domovů. 

 

Spolupráce se společností Drylock Hrádek nad Nisou, výrobcem dětských jednorázových 

plen se i díky vstřícnosti této společnosti podařila rozšířit i na jejich druhý výrobní závod.  

Poslání 

Posláním Potravinové banky Libereckého kraje, z. s., je boj proti hladu  

a proti plýtvání potravinami. Potravinová banka Libereckého kraje ve svém poslání 

respektuje Chartu Evropských potravinových bank. 

 

Cíle 

Cílem Potravinové banky Libereckého kraje je získávat zdarma neprodejné,  

ale zdravotně nezávadné přebytky potravin z maloobchodního prodeje, zemědělské 

přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu, ale také příspěvky 

shromážděné při veřejných sbírkách potravin v supermarketech, ve školách apod., 

jejich skladování a distribuce. 
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To nám umožnilo zcela pokrýt požadavky našich odběratelských organizací a jejich klientů, 

především maminek samoživitelek, za rok 2020 jsme takto rozdali 5 140 kg plen. 

Spolupráce s odběrateli (službami sociálního charakteru) 

 

Rok 2020 jsme zahajovali se 47 organizacemi, které odebíraly potravinovou pomoc.  

V průběhu roku 2020 jsme uzavřeli smlouvy o spolupráci i s dalšími odběrateli. Nově od nás 

začalo odebírat potravinovou pomoc pro své klienty dalších 14 organizací.

 

Zahájení spolupráce s novými odběrateli: 

 

• Návrat, o. p. s. – azylový dům pro ženy a rodiny a dětmi, Liberec 

• Amaro suno feder dživipen, z. s., Bulovka 

• Dobrotety, z. s., pobočka Liberec 

• Člověk v tísni, o. p. s., Liberec 

• Náš svět, z. s., Jablonec nad Nisou 

• Most k naději, z. s. K centrum Liberec 

• Státní zdravotní ústav, pobočka Liberec 

• Most k naději, z. s. Česká Lípa 

• Probační a mediační služba Liberec 

• Most k naději, z.s. PSP Frýdlantsko 

• Město Železný brod 

• Oblastní spolek ČČK Liberec 

• Fokus, o. p. s. Liberec 

• Hospic sv. Zdislavy, Liberec 

Kompletní seznam spolupracujících organizací naleznete na našem webu. 

 

 

 

 

 

 

V roce 2020 

• Bylo darovanými potravinami podpořeno 11 941 osob, 

• připraveno 24 713 potravinových balíčků, 

• podpořeno 186 528 porcí jídla, 

• rozvezeno do odběratelských organizací 208 583 kg potravin a drogerie, 

• to vše v celkové tržní hodnotě více než 22 000 000 Kč. 
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Covid 19 

 

Samostatnou kapitolou je činnost potravinové banky v rámci nouzového stavu, který byl 

vyhlášen v souvislosti s pandemií Covid 19.  

• Zavedli jsme střídavý směnný provoz pro zajištění činnosti v případě nákazy 

pracovníků.  

• Nikdo z našich pracovníků nebyl v roce 2020 virem nakažený, pouze jeden 

zaměstnanec byl v preventivní karanténě nařízené lékařem.  

• Provozovnu i jednotlivé vozy jsme vybavili potřebnými ochrannými pomůckami  

a dezinfekcí. Nastavili jsme přísnější režim sanitací a dezinfekcí povrchů.  

• Zavedli jsme bezkontaktní výdej potravin.  

• Zvládli jsme přijmout i dále distribuovat velké množství čerstvých potravin, původně 

určených do restaurací, škol a školních jídelen. Se školními jídelnami a mateřskými 

školami jsme aktivně spolupracovali při odvozu čerstvých potravin, které by se 

z důvodu uzavření těchto zařízení zkazily a skončily by tak jako odpad.  

 

 

Přehled distribuované potravinové pomoci v letech 2019 a 2020 

  2019 2020 

Počet organizací odebírající 

potravinovou pomoc 
47 61 

Počet dodavatelů potravin a drogerie 

určených k likvidaci 
27 29 

Dále distribuované potraviny, které 

by jinak skončily jako odpad 

v hodnotě Kč/ tun 

13 524 618 Kč 22 308 624 Kč 

129 tun 208 tun 

 

 

 

 

Na základě požadavků krizových štábů měst, obcí a spolupracujících organizací 

jsme připravili a rozvezli 480 potravinových balíčků lidem, kteří se z důvodu 

pandemie ocitli izolovaní od jinak dostupné potravinové pomoci. Obvyklý 

potravinový balíček pro jednu osobu obsahuje základní trvanlivé potraviny, např. 

mouku, rýži, těstoviny, luštěniny, mléko, olej, konzervy, polévky a je doplněn 

čerstvými potravinami dle momentálních možností banky. Každý váží zhruba  

10 kg.  Pro rodiny s dětmi přidáváme do balíčku i dětské potraviny, jako jsou 

piškoty, přesnídávky, dětské kaše, sunar. 
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Rozdělení dodávek potravin a hygienických potřeb v roce 2020 

dle obcí s rozšířenou působností 

 

Uvádíme zde množství potravin, které odebraly spolupracující organizace dle své působnosti. 

Výčet nezahrnuje množství potravin, které od nás odebraly jiné potravinové banky. 

 

Česká Lípa     48 713 kg            Nový Bor      1 120 kg               

Frýdlant v Č.        9 402 kg           Semily           2 670 kg 

Jilemnice        4 759 kg            Tanvald          1 620 kg 

Jablonec n. N.     12 378 kg            Turnov           2 056 kg 

Liberec     106 170 kg          Železný Brod    384 kg 

 

Česká Lípa

Frýdlant

Jilemnice

Jablonec

Liberec

Nový Bor

Semily

Tanvald

Turnov

Železný Brod

 

 

 

Provozní a osvětové aktivity 

 

• Potravinová banka se aktivně zapojila do mezinárodního projektu Předcházení 

vzniku odpadů, který vznikl z aktivity Libereckého kraje a Landkreis Görlitz  

a byl plánován na roky 2017 – 2020. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření 

dlouhodobého programu vzdělávání pro věkovou kategorii dětí od 5 do 10 let se 

zaměřením na prevenci vzniku odpadů a plýtvání potravinami. Naše banka má v tomto 

projektu funkci poradního orgánu. 

 

• Proběhla opakovaná kontrola ze strany Krajské veterinární správy Liberec zaměřená 

na dodržování pracovních postupů specifikovaných v plánu HACCP, v provozním  

a sanitačním řádu a kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce, a to zcela 

bez závad. 
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Sbírka potravin 

 

Ve spolupráci s více než 100 dobrovolníky jsme na podzim 2020 úspěšně zvládli další ročník 

Sbírky potravin, do které se zapojilo celkem 15 obchodů. Od nakupujících štědrých dárců se 

podařilo vybrat rekordních 19,1 tun potravin a drogerie. Byl to, při zpřísněných 

hygienických pravidlech, kdy mohli být na každé prodejně maximálně dva dobrovolníci,  

bez možnosti rozdávat propagační letáčky, skvělý výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personálně materiální zabezpečení provozu 

 

• V lednu nastoupil do potravinové banky na pozici skladníka nový zaměstnanec. Banka 

má tedy již čtyři zaměstnance na hlavní pracovní poměr.  

 

• V průběhu roku jsme zpracovávali žádost o investiční dotaci v rámci vyhlášené výzvy 

Ministerstva životního prostředí. Připravovaný projekt se týká nákupu budovy od 

statutárního města Liberce (kde má již naše banka provozovnu) a jeho následná 

rekonstrukce. Usilujeme o to, abychom mohli rozšířit skladové prostory a vytvořit 

edukační místnost. 

 

 

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám se sbírkou pomohli. 

Vážíme si jejich obětavosti a ochoty. 
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• V měsíci září jsme z investiční dotace Ministerstva zemědělství ČR pořídili do 

potravinové banky hydraulickou plošinu s nosností 1 000 kg, která významně ulehčila 

práci zaměstnancům potravinové banky při vykládce velkoobjemových palet se 

zbožím. 

 

 

 

 

 

 

 

Hydraulická plošina pořízená z investiční  

dotace Ministerstva zemědělství ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

Financování provozních nákladů 

 

Na financování provozních nákladů z veřejných zdrojů se v roce 2020 podílelo Ministerstvo 

zemědělství ČR, Liberecký kraj, statutární město Liberec a statutární město Jablonec nad 

Nisou. Velký dík za poskytnuté příspěvky patří i našim dárcům z řad fyzických i právnických 

osob.  

Kompletní finanční zpráva o našem hospodaření bude zveřejněna ve veřejném rejstříku 

spolků ve sbírce listin po ukončení auditu, a to v září 2021. 

 

 

 

V Liberci dne 15. března 2021   Mgr. Olga Merglová, předsedkyně spolku  

Děkujeme všem našim dobrovolníkům, příznivcům a podporovatelům, díky 

jejichž pomoci může Potravinová banka Libereckého kraje úspěšně rozvíjet svou 

činnost a pomáhat tak potřebným občanům a zároveň omezit plýtvání potravinami. 

 


