
Paběrkování
Sbíráme přebytky na poli i v sadu



Dostal se vám do ruky text o projektu 
Paběrkování. Co takové paběrkování 
vůbec je? Je to aktivita, díky níž se 
snažíme snížit množství vyhozeného 
jídla. Pod tímto slovem se skrývá dříve 
běžná, ale dnes už téměř zapomenutá 
tradice. Jde o sbírání plodin, které 
by zůstaly po sklizni na poli či 
v sadu a které většinou nevyhovují 
z estetického hlediska – jsou příliš 
malé, příliš veliké, příliš křivé nebo 
mají nevyhovující barvu. Paběrkování 
je také nástroj osvěty – vzhledem 
k velkému zájmu médií se díky 
němu daří upozorňovat veřejnost na 
problém plýtvání potravinami. 

Kdo jsme

Iniciativa Zachraň jídlo vznikla v roce 
2013 jako dobrovolnické uskupení 
mladých lidí, kteří se rozhodli upozornit 
na problematiku plýtvání potravinami. 
Nechceme se smířit s tím, že se až třetina 
všeho vyrobeného jídla na světě vyhodí 
nebo zničí. Naší vizí je společnost, která 
nakládá se zdroji efektivně. 

Od roku 2015 jezdíme na pole paběrkovat. 
Díky osmnácti výjezdům v roce 2015 se 
nám podařilo nasbírat skoro osm tun jídla. 
Do sběru se zapojila stovka dobrovolníků 
a aktivně jsme spolupracovali se sedmi 
zemědělci a dvěma potravinovými 
bankami. Pokračovali jsme i v roce 2016, 
kdy se nám podařilo uskutečnit 6 výjezdů, 
díky nimž jsme nasbírali téměř tři tuny 
potravin (převážně kedlubnů, mrkví, 
květáků, zelí a brambor).

Komu nasbírané jídlo putuje?

Přestože patří Česká republika mezi 
rozvinuté státy, je zde celá řada lidí, kteří 
jsou odkázaní na potravinovou pomoc. 
Tu u nás částečně zprostředkovává 
potravinová banka, instituce, která 
distribuuje potravinové dary potřebným, 
mezi nimiž jsou také dětské domovy, 
azylová centra či charity. Nasbírané 
přebytky si z polí odveze potravinová 
banka, která jídlo přerozdělí mezi své 
klienty a ulehčí jim jejich životní situaci. 
Příjemci pomoci získají jídlo zdarma.  

Proč je vyhazování jídla kvůli  
vzhledu problém?

Podle Organizace pro výživu a zemědělství 
OSN se kvůli vzhledu vyhodí až 20 % 
zemědělské produkce. Důvody, proč jsou 
dnes výpěstky vyřazovány, jsou ale často 
bizarní –  špatný odstín slupky jablka, 
příliš velká hlávka květáku, nerovnoměrně 
oranžová mrkev, příliš dlouhá stopka 
papriky atd. Při posuzování kvality 
zemědělských výpěstků je tedy kladen větší 
důraz na estetiku než na chuťovou kvalitu 
a výživovou hodnotu.

Zemědělská produkce vytváří velké 
množství skleníkových plynů. Dle 
Organizace pro zemědělství a výživu 
(FAO) je uhlíková stopa vyplýtvaného jídla 
až 3,3 gigatun CO2 ročně, což odpovídá 8 
% celosvětových emisí. Vyhazováním jídla 
přichází vniveč využitá zemědělská půda, 
voda použitá na zavlažování, hnojiva, 
chemikálie, pohonné hmoty a lidská 
práce. Vyčerpávat omezené přírodní 
zdroje na produkci, která se později 
vyhodí, je dlouhodobě nemožné. 

Z těchto důvodů jsme v roce 2016 vytvořili 
kampaň Jsem připraven s webovou 
stránkou www.jsempripraven.cz, kde více 
než 10 000 lidí podepsalo prohlášení, že by 
si byli ochotni kupovat i ovoce a zeleninu 
nestandardních tvarů. 

www.zachranjidlo.cz

Kontakt

Pro doplňující informace se 
na nás neváhejte obrátit na 
e-mailu info@zachranjidlo.cz 

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí.  
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.



Jak paběrkování probíhá? 

Náš koordinátor kontaktuje zemědělce 
a domluví možnost paběrkování na 
konkrétní den. Poté informujeme 
dobrovolníky o datu výjezdu a dalších 
podrobnostech. Přijedeme na místo spolu 
s dodávkou potravinové banky a nasbíráme 
zeleninu či ovoce do svých přepravek. Sběr 
zabere přibližně dvě hodiny. Dobrovolníci, 
kteří jídlo sklidí, pracují bez nároku na 
honorář a zemědělci za své produkty 
neočekávají náhradu. 

Co od vás budeme potřebovat? 

Pokud máte přebytky, které byste 
byli ochotni darovat, zařadíme vás do 
naší databáze kontaktů na zemědělce 
a během sezóny vás budeme telefonicky 
kontaktovat. Domluvíme s vámi datum 
a čas příjezdu a to ostatní už bude na nás: 
zařídíme dobrovolníky, pracovní nástroje 
a odvoz potravin. 

Zaručíme, že dobrovolníci nebudou trhat 
ovoce nebo zeleninu, kterou nemají, a že 
se budou pohybovat jen na vyhrazeném 
místě. Veškeré detaily bude domlouvat náš 
koordinátor, který bude kontaktní osobou 
během celého výjezdu.

Proč to děláme? 

Víme, že paběrkování problém plýtvání 
potravinami zcela nevyřeší. Množství 
jídla, které se vyhazuje kvůli estetickým 
nedostatkům nebo kvůli nadúrodě, 
je enormní. Nasbírané přebytky jsou 
ale neocenitelným zdrojem pro lidi 
v potravinové nouzi, protože čerstvá 
zelenina či ovoce není v dětských 
domovech či azylových centrech častou 
surovinou.

Pro nás i pro naše dobrovolníky je 
důležité vidět, jak se pěstuje jídlo, které si 
kupujeme v supermarketech. Díky fyzické 
práci na poli si začneme více uvědomovat 
hodnotu potravin.




