
Ceny za nejlepší ekologické projekty soutěže E.ON 

Energy Globe jsou rozdány. Absolutním vítězem 

je aplikace Nesnězeno.cz

Nejlepším ekologickým projektem České repub-
liky a absolutním vítězem 11. ročníku soutěže 
E.ON Energy Globe se stal projekt Nesnězeno.cz 
zachraňující jídlo z českých restaurací. Pomocí 
chytré aplikace si mohou lidé koupit neproda-
né jídlo, které by jinak skončilo v odpadkovém 
koši. Český formát světové ekologické soutěže 
každoročně oceňuje nejlepší projekty usilující 
o ochranu přírody a úsporu energií.

Do letošního ročníku největší tuzemské sou-

těže oceňující ekologické projekty se zapojilo 

celkem 273 projektů, z nichž deset vybrala od-

borná porota do finálního hlasování veřejnos-

ti. V pěti soutěžních kategoriích – Obec, Firma, 

Produkt, Vzdělávání a Stavba – proti sobě stály 

vždy dva nominované projekty. „O vítězích jed-

notlivých kategorií rozhodovala široká veřejnost 

prostřednictvím on-line hlasování. Celkem lidé 

projektům poslali 37 tisíc hlasů. Absolutním ví-

tězem soutěže se letos stal projekt Nesnězeno.cz, 

který zvítězil také v nově zavedené kategorii Pro-

dukt, kde získal od veřejnosti téměř 6 tisíc hla-

sů,“ vysvětluje Vladimíra Glaserová ze společ-

nosti E.ON, která soutěž v Česku organizuje.

Autoři projektu Nesnězeno.cz si dali za cíl co 

nejvíce omezit plýtvání jídlem v restauracích, 

bistrech a kavárnách. Pomocí mobilní aplikace 

si mohou lidé velmi jednoduše vybrat a objed-

nat za zvýhodněnou cenu jídlo, které se daný 

den nepodařilo prodat. Více než 50 tisíc uži-

vatelů aplikace si může vybírat z nabídky 270 

provozoven z celé České republiky. Od startu 

projektu se podařilo zachránit více než 17 tisíc 

porcí jídla. „Máme obrovskou radost z toho, ko-

lik lidí nás podporuje a zachraňuje jídlo před vy-

hozením do koše. Získaných ocenění si nesmírně 

vážíme a jsou pro nás velkou motivací do další 

práce,“ uvádí Michaela Gregorová, spoluzakla-

datelka projektu Nesnězeno.cz.

Během slavnostního vyhlášení byly oceněny 

rovněž nejlepší projekty ostatních soutěžních 

kategorií. V kategorii Obec zvítězil vsetínský 

projekt zaměřený na omezení spotřeby jedno-

rázových plastů. V rámci projektu s podtitulem 

„Je to čistě na nás“ obec zavedla systém vrat-

ných nápojových kelímků při pořádání různých 

sportovních, společenských a kulturních akcí. 

Ke snížení množství plastového odpadu mohou 

Vsetíňané přispět také používáním znovupou-

žitelných textilních sáčků, které jsou vyráběny 

ve spolupráci s neziskovým sektorem.

Prvenství v kategorii Stavba získala energe-

ticky úsporná školka v Sedlejově. Novostavba 

s minimální energetickou náročností dokonale 

zapadá do původní vesnické architektury malé 

obce na Vysočině. Prosklená stěna z francouz-

ských oken zajišťuje dětem dostatek denního 

světla a pohodlný přístup na zahradu školky.

V kategorii Vzdělávání získal nejvíce hla-

sů veřejnosti projekt Včelí stráž, který se vě-

nuje vzdělávání dětí i vedoucích kroužků za-

měřených na včelařství. Projekt sdružuje 220 

kroužků po celé České republice, do jejichž 

aktivit se každoročně zapojí přes dva tisíce 

dětí. Děti si zkoušejí nelehkou manuální prá-

ci, točí a sdílejí videonávody a samy přichá-

zejí s řešeními problematické situace se včel-

stvem v budoucnu.

Prvenství v kategorii Firma získal Institut 

cirkulární ekonomiky. Ten představil unikát-

ní technologii úpravy bioplynu z čistírenských 

kalů na biometan, který následně slouží jako 

palivo pro vozidla městské hromadné dopravy.
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