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1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně 
posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní 
předpis vysoké školy. 
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů 
před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, 
v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, 
opisy nebo rozmnoženiny. 
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 
2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních 
nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 
3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 
odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu 
jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy 
školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. 
(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého 
v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla 
vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či 
vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá plněním spotřebního koše ve vybraných středních školách 

v Olomouckém kraji. V teoretické části je popsáno školní stravování a s tím související 

legislativa v České republice, výţivová pyramida, charakteristika spotřebního koše a ener-

getický a nutriční význam jednotlivých komodit spotřebního koše. V praktické části je ob-

saţena analýza plnění jednotlivých komodit spotřebního koše ve vybraných středních ško-

lách Olomouckého kraje. 

 

Klíčová slova:  

Školní stravování, legislativa, výţivová pyramida, spotřební koš, potravinové komodity, 

energetické a nutriční hodnoty, výţiva dospívajících dětí. 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the implementation of consumer basket in selected secondary 

schools of the Olomouc region. The theoretical part describes school meals and as well as 

related legislation in the Czech Republic, the nutritional pyramid, characteristic of the con-

sumer basket and lastly energetic and nutritional importance of individual commodities that 

are part of the basket. In the practical part deals with analysis of performance of individual 

commodities which are contained in the consumer basket in selected middle schools of the 

Olomouc region. 

Keywords: 

School meals, legislation, nutrition pyramid, basket, food commodities, energetic and nutri-

tional values, nutrition, adolescent children. 
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ÚVOD 

K jedné z hlavních prioritních oblastí veřejného zdraví patří ovlivňování výţivových zvyk-

lostí dětské, ale i dorostové populace, v souladu se zásadami správné zdravé výţivy.  

Přeměna látek a energií je jedním ze základních znakŧ ţivota. Ţiviny přijímáme, vydáme 

energii a sledujeme vývoj a rŧst organismu. Lidský organismus jakéhokoliv věku potřebuje 

ke správné funkční činnosti potřebné látky, které jsou dodávány potravou. U dospělého 

organismu zajišťuje přeměnu látek a energií především pracovní výkon. U dětského orga-

nismu, rostoucího, se musí vývoj a rŧst zajišťovat v mnohem větším rozsahu a kratším ča-

se. 

V tomto napomáhá také školní stravování, které se stalo významným nástrojem výţivové  

a potravinové politiky státu. Školní stravování, které je nedílnou součástí našeho školství, 

má velmi dŧleţité postavení ve školském systému. Jeho celospolečenský význam spočívá 

především ve výchově ke zdraví, k vytváření správných stravovacích návykŧ a k osvojení 

si kultury stolování ve společnosti. Školní jídelna se tak stala ideálním místem pro posky-

tování nutričně vyváţené stravy. Její hlavní povinností v rámci stravovacích sluţeb je, aby 

pokrmy splňovaly výţivové poţadavky podle skupin strávníkŧ, pro které jsou určeny.  

Nástrojem, který slouţí provozovnám školního stravování k prŧkaznému přehledu plnění 

výţivových ukazatelŧ je tzv. „spotřební koš“, který je souhrnem měsíční spotřeby vybra-

ných druhŧ potravin. Spotřební koš obsahuje deset vybraných základních potravinových 

komodit, které jsou pod záštitou vyhlášky Ministerstva školství o školním stravování. 

I kdyţ školní stravování je nedílnou součástí výţivy dětí, a to od mateřských škol aţ po 

střední školy, je dŧleţité brát v potaz, ţe hlavním činitelem ve výţivě dětí jsou jejich rodiče 

a s tím spojeno stravování v domácnostech, jejich návyky a zvyklosti. Kaţdý rodič by měl 

být proto seznámen s výţivovými doporučeními nejen pro děti, ale i pro ně samotné. Bohu-

ţel výţivové doporučení, jak uţ je řečeno, je pouze doporučení a na kaţdém z nás záleţí, 

zda jej budeme respektovat a budeme se jim řídit. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

1.1 Historie školního stravování 

Historie školního stravování sahá k poválečné době v období před sedmdesáti lety. V této 

poválečné době vznikaly první školní jídelny a hlavním dŧvodem pro vznik bylo to, ţe 

společnost, dospělí i děti trpěli nedostatkem potravin, coţ mělo za následek hladovění. Va-

řit dobrá a chutná jídla v poválečné době nebylo vŧbec snadné, jelikoţ na trhu chybělo kva-

litní maso, zelenina i ovoce a zásadně i dobrá kuchařka nebo kuchař, kteří často patřili  

i k rodinným příslušníkŧm učitelŧ.  

V prvních školních jídelnách se k vaření pouţívala klasická kamna na dřevo, která kvŧli 

fyzické námaze a času na přípravu kamen byla velmi náročná. Obědy právě i proto tvořila 

pouze polévka nebo hrnek mléka s chlebem a aţ později se začala vařit sloţitější jídla, po-

kud tedy zrovna bylo z čeho vařit. 

Kdyţ se psal rok 1951, platili rodiče dětem za jeden oběd 2,- aţ 3,20 Kčs. V té době to ne-

byla malá částka peněz a na úhradu nákladŧ přispívaly místní organizace, horníci a místní 

národní výbory. Platy kuchařek se vyplácely pomocí vybraných peněz z rŧzných tanečních 

zábav. Děti sociálně nejslabší měly stravování ve školních jídelnách zajištěno bezplatně. 

Během roku 1954 mělo školní stravování veliký dopad na zlepšení zdravotního stavu ţákŧ, 

ale také na chování a jejich prospěch. Zajímavý je i fakt, ţe v zimních měsících se počet 

strávníku zvyšoval, avšak v letních naopak sniţoval a dětem, které jezdily v létě delší cesty 

ze školy domŧ, byla tak podávaná alespoň polévka, aby se nestravovaly v hostincích. 

Postupem času během šedesátých let se ve školním stravování tvořila určitá pravidla, která 

nastavila systém řešení ve stravování. Přelom nastal v roce 1963, kdy ministerstvo školství 

vydalo svou první vyhlášku pro školní stravování. V sedmdesátých letech vznikají na 

okresních národních výborech funkce inspektorŧ školního stravování, kteří se starali o své 

školní jídelny na okresech a poskytovali jim odbornou a metodickou pomoc. Taktéţ prová-

děli kontroly vydaných nařízení vztahující se k správnému plnění zásad zdravé výţivy  

a ovlivnění stravování zvyklostí našich dětí. Funkci vedoucí školní jídelny mohly dostat 

pouze kvalifikované osoby v oboru, nebo po absolvování kurzu pro zpŧsobilost vedení 

školní jídelny. Od roku 1963 se jiţ mnohé změnilo, vybudoval se systém školního  
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stravování, který slouţí dětem, ţákŧm, studentŧm i dospělým dodnes a to i díky moderním 

technologiím, které mŧţeme ve školní jídelně vyuţít [1]. 

1.2  Definice školního stravování 

Dnešní novodobé školní stravování je odrazem dlouholetých zkušeností a znalostí v oboru, 

které přetrvávají více jak sedmdesát let. Školní stravování je sluţba organizovaná státem, 

ale hlavní zodpovědnost má jeho provozovatel. V České republice se ve školních jídelnách 

stravuje kolem jeden a pŧl milionu ţákŧ a studentŧ.  

Školní stravování se řídí výţivovými normami, napomáhá k upevnění nutričních a spole-

čenských návykŧ a tímto zajišťuje základní výţivu v kvalitní a optimální skladbě dětem, 

ţákŧm, studentŧm, zaměstnancŧm školy a doplňkovému stravování segmentu lidí jako jsou 

například senioři. Strava by měla být pestrá, obsahující veškeré potřebné sloţky potravy 

pro správný rŧst a vývin lidského těla a k přispívání zdravému ţivotnímu stylu.  

Školní stravování je dotované státem. Rodiče ţákŧ a studentŧ financují pouze potraviny, 

peníze na mzdy posílá MŠMT a provoz školní jídelny hradí jejich zřizovatel. Proto se stra-

vování ve školních jídelnách neřídí pouze výţivovými normami, ale je také omezeno  

finančními limity na nákup potravin. Zřizovatel školního stravování mŧţe být MŠMT  

(Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy), územní samosprávný celek (kraj, obec, 

svazek obcí), soukromé osoby (fyzické, právnické), anebo církev [2]. 

1.3 Typy školního stravování 

Školního stravování se řídí dle platné vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování, za-

bezpečují školní stravování zařízení školního stravování nebo jiná osoba poskytující stra-

vovací sluţby. Zařízení školního stravování například školní jídelna provádí svou činnost 

v provozovnách, kterou se rozumí samostatný soubor místností a prostor, v němţ jsou 

uskutečňovány stravovací sluţby, během nichţ nedochází k rozvozu nebo přepravě jídel. 
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Typy školního stravování jsou: 

 Školní jídelna – v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje 

 a mŧţe připravovat jídla, která vydává jídelna. 

 Školní jídelna (vývařovna) – připravuje jídla, která vydává jídelna. 

 Školní jídelna (výdejna) – vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravova-

cích sluţeb. Pro jednu provozovnu daného typu zařízení školního stravování při-

pravuje jídla vţdy jeden provozovatel stravovacích sluţeb [3]. 

1.4 Cíl školního stravování 

Školní stravování by mělo plnit tři základní funkce, a to nejen nasytit strávníka v takové 

kvalitě, aby odpovídalo aktuálním zdravotnickým doporučením, ale i vychovávat strávníka 

ke správným stravovacím návykŧm a společenskému chování při jídle a posilovat výchovu 

strávníkŧ ke zdraví a zdravému ţivotnímu stylu. Cílem je, aby si strávníci s sebou do dal-

ších let ţivota odnesli, co je zdravé jíst a jak, a aby se vyhnuli nepříjemným civilizačním 

chorobám [4]. 

1.5 Legislativa školního stravování 

Jeden z prvních dŧleţitých zákonŧ, které spravují školní stravování je zákon č. 561/2004 Sb.  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Tento zákon ustanovuje: „V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování 

dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst.  

1 písm. b) a c) a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro 

preventivně výchovnou péči. Zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování 

také v době školních prázdnin. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování 

zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu.“ 

[5]. 

Další dŧleţité právní předpisy, kterými se řídí školní stravování v České republice: 

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 

který udává hygienické poţadavky na prostory a provoz škol, před-

školních a školských zařízení a poţadavkŧm na vodu.  

Na školní stravování se vztahují všeobecné podmínky pro výkon 
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činností epidemiologicky závaţných podle § 19 aţ 24 tohoto zákona 

[6]. 

2. Vyhláška č. 107/2008 Sb., o školním stravování, v platném znění, 

která popisuje podrobnější podmínky organizace školního stravová-

ní, provozu zařízení školního stravování a rozsahu poskytovaných 

sluţeb, výţivové normy podle věkových skupin strávníkŧ a rozpětí 

finančních limitŧ na nákup potravin [7]. 

3. Vyhláška č. 463/2011 Sb., - vyhláška, kterou se mění vyhláška  

č. 107/2008 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky  

č. 107/2008 Sb. (změna v Příloze č. 1. vysvětlivky č. 2 a 3 – úprava 

spotřeby mnoţství volných tukŧ, cukrŧ, zeleniny, ovoce a luštěnin, 

změna Přílohy č. 2 – finanční limity na nákup potravin) [8]. 

4. Vyhláška 602/2006 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací 

sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epi-

demiologicky závaţných [9].  

5. Nařízení evropských společenství č. 852/2004 o hygieně potravin. 

Pro bezpečnost, zdravotní nezávadnost poskytované stravovací sluţ-

by je podmínkou zavést systém kritických bodŧ HACCP [10]. 

1.6 HACCP 

Díky vysokému počtu onemocnění alimentárního pŧvodu a snahou federální vlády i jednot-

livých státŧ bylo i je sníţit výskyt těchto onemocnění, vznikl poprvé v šedesátých letech 

dvacátého století ve Spojených státech Amerických systém HACCP. Tato zkratka se skládá 

ze slov Hazard Analysis and Critical Control Points, coţ znamená preventivní systém zajiš-

tění zdravotní nezávadnosti potravin. Zákonnou povinnost zavést a pouţívat tento systém 

při výrobě potravin stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 Sb. Nyní je  

i poţadována pro provozování obchodu s potravinami a pro provozovny poskytující stra-

vovací sluţby nařízením ES č.178/2002. [3, 11]. 

Mezi nebezpečné činitele, které mohou ohrozit spotřebitele a porušit nezávadnost potravin 

patří biologické, chemické nebo fyzikální děje. Systémem HACCP se provozovatelé potra-

vinářských podnikŧ řídí pomocí zavedené sbírky bodŧ Codex Alimentarius. Tyto body  
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se nemusí uvádět u kaţdého pokrmu zvlášť, ale pouze u činností, kde je největší riziko 

porušení zdravotní nezávadnosti pokrmŧ.  

Systém HACCP spočívá v sedmi základních principech, které jsou: 

 Provedení analýzy nebezpečí 

Jeden ze základních a nejvýznamnějších součástí uplatnění principů HACCP, který zahrnu-

je hledání zdrojů možného ohrožení bezpečnosti potravin v celém průběhu procesu od su-

roviny až po konzumaci výrobků, ale pouze na cestě od dodavatele surovin, přes výrobce  

až k prodejci. Důležité je eliminovat nebo redukovat ohrožení bezpečnosti potravin na mi-

nimum díky zjištění všech možných zdrojů nebezpečí. 

 Stanovení kritických bodů 

Jsou vymezeny operace, které jsou kritické pro bezpečnost produktu a kde je možné na zá-

kladě nějakého znaku sledovat, zda-li daná operace probíhá správným, žádoucím způso-

bem. Díky těmto bodům, je možnost eliminovat hrozbu ještě ve výrobě a zamezit tak špat-

nému výrobku, aby se dostal ke spotřebiteli. 

 Stanovení znaků a hodnot kritických mezí v kritických bodech 

Je to stanovená hranice limitu, pro kterou je výrobek vyráběn za jednoznačných bezpeč-

nostních podmínek a mimo tuto hranici již hrozí nebezpečí porušení nezávadnosti potravin, 

pokrmů nebo výrobků. Znakem limitu se rozumí například teplota, vlhkost a čistota. 

 Vymezení systému sledování v kritických bodech 

Sledování znaků v kritických bodech je popsáno způsobem a frekvencí. 

 Stanovení nápravných opatření 

Pokud nějaká sledovaná operace, krok, činnost neprobíhá správným způsobem, nebo došlo 

k překročení mezí stanovených znaků, je stanoveno nápravné opatření, aby výrobek nebyl 

zdravotně závadný. 

 Zavedení ověřovacích postupů 

Jsou zavedené postupy, zda systém pracuje správně a takovým postupem může být napří-

klad ověřování mikrobiální kontroly. 
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 Zavádění dokumentace 

Jsou to veškeré záznamy, dokumentace o sledování kritických bodů, která zahrnuje jednot-

livé etapy tvorby systému [12]. 

Definování bezpodmínečně nutných poţadavků systému HACCP: 

 poţadavky na infrastrukturu (budova a její umístění), zařízení, 

 poţadavky na suroviny, 

 poţadavky na bezpečné zacházení s potravinami při dopravě a balení, dodrţování 

teplotních řetězcŧ a technologických postupŧ, 

 bezpečné nakládání s potravinovým odpadem, 

 bezpečné postupy regulace škŧdcŧ, 

 sanitační opatření (čištění a dezinfekce), 

 zachování chladícího řetězce, 

 zajištění kvality vody, 

 dobrý zdravotní stav zaměstnancŧ, 

 dodrţování osobní hygieny, 

 zajištění proškolení personálu.  

Tyto veškeré poţadavky jsou platné a jsou stanoveny v právních předpisech Evropských 

společenství [12]. 

1.7 Výţivová pyramida a pestrost stravy 

1.7.1 Pestrost 

Jedním nejdŧleţitějším ukazatelem kvality výţivy je právě pestrost, která sniţuje riziko 

přívodu neţádoucích látek přijímaných společně se stravou. Pestrost se zabývá jednotlivý-

mi potravinovými skupinami a zdrojŧ ţivin, tzn., ţe při vybírání potravin jako třeba u ovo-

ce a zeleniny volíme rŧzné barvy, pečivo a přílohy rŧzného druhu, mléko a mléčné výrobky 

rŧzných výrobcŧ. Rŧznorodost potravin zabezpečuje nadbytek nebo nedostatek sacharidŧ, 

vitamínŧ, bílkovin, tukŧ, minerálních látek a bioaktivních látek.  
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Pestrost nám znázorňuje obrazová výţivová pyramida sloţená ze skupin potravin, které 

charakterizují přívod energie a ţivin na potraviny. Ministerstvo zdravotnictví České  

republiky (dále jen MZ ČR) oficiálně roku 2005 dalo v platnost výţivovou potravinovou 

pyramidu pro Českou republiku [13].  

1.7.2 Potravinová pyramida 

Poměr a mnoţství jednotlivých potravinových skupin v celodenní stravě znázorňuje potra-

vinová pyramida MZ ČR. Kompletní potravinová pyramida slouţí pro sestavování nebo 

hodnocení denní stravy, díky přiměřenému přívodu všech ţivin. V dnešní době je několik 

druhŧ pyramid, ať uţ tuzemské, komerční nebo pro určité skupiny obyvatelstva. MZ ČR 

v roce 2014 v rámci projektu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy dalo vzniku 

potravinové pyramidě s názvem Pyramida výţivy pro děti, kterou se zabývá školní stravo-

vání. Dětská výţivová pyramida vychází z Potravinové pyramidy MZ ČR, jeţ byla doplně-

na a upravena porcemi pitného reţimu.  

Pyramida musí být pro děti snadno pochopitelná. Velikosti jednotlivých porcí jsou přirov-

návány k sevřené pěsti anebo k rozevřené dlani. Sevřená pěst představuje například cukro-

vinky, které by se měli konzumovat s mírou, a rozevřená dlaň ovoce, kdy je zase naopak 

větší potřeba příjmu této potraviny. 

Dětská výţivová pyramida je sloţena ze sedmi skupin. Z první skupiny nápojŧ a ze šesti 

skupin potravin, které jsou znázorněny jako kostky, ze kterých je pyramida sloţena. Na 

obrázku č.1 je zobrazena i takzvaná zákeřná kostka, která je charakteristická pro potraviny 

bohaté na energii a chudé na ţiviny jako jsou například sladkosti, limonády, tučné či slané 

potraviny. Tyto potraviny sice není dobré často konzumovat, ale i tak se v našem jídelníčku 

objevují a proto je řadíme k zavřené pěsti v počtu porcí.  

Pro hlavní jídla (snídaně, oběd, večeře) platí, ţe jsou sloţena ze všech pater pyramidy, kte-

rá zajistí dobře sloţenou stravu a u dětí to platí i pro přesnídávky a svačiny. Díky tomuhle 

potravinová pyramida pomáhá sestavit kaţdodenní jídlo. Dětská potravinová pyramida byla 

sice nejprve navrţena pro děti mladšího věku, ale velmi dobře se dá uplatnit i u starších 

dětí a u dospělých [13]. 
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Obrázek 1 Dětská potravinová pyramida [14] 

1.7.2.1 Sloţení dětské potravinové pyramidy 

Jako první komoditou v potravinové pyramidě jsou nápoje, které jsou nedílnou součástí 

stravy a je dŧleţité dbát na jejich mnoţství a kvalitu. Je potřeba si uvědomit, ţe je nutné 

velice omezit slazené nebo sycené nápoje a spíše preferovat pití obyčejné vody popřípadě 

mírně ochucené ovocné šťávy nebo čaje, jak je znázorněno v pyramidě. Mléko je dle po-

travinářské legislativy řazeno mezi potraviny, ale díky vysokému obsahu vody a i bílkovin 

řadíme mléko v potravinové pyramidě mezi nápoje. 

Druhé patro pyramidy patří skupině potravin, jako jsou obiloviny, pekařské výrobky, těsto-

viny apod., které jsou zástupci hlavního podílu sacharidŧ, díky nimţ jsou zdrojem energie 

ve stravě. Přednost by se měla dávat spíše celozrnným variantám, jako jsou například 

kroupy, mouky z celých zrn, grahamová mouka, bulgur, rýţe natural či pukance zrn. Tyto 

potraviny obsahují více sloţek celého zrna, které obsahuje více bílkovin, ţádoucích tukŧ, 

vitaminŧ skupiny B, minerálních látek (fosfor, draslík, hořčík) a vlákniny. Nejběţnější va-

riantou pro výběr příloh je stále z této skupiny pečivo, chléb, těstoviny a rýţe. Díky pest-

rosti je dobré rŧzně toto patro v rámci výţivy kombinovat a doplňovat o méně známe druhy 
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příloh, jako jsou například vločky, bulgur, jáhly (loupané proso), kukuřice, pohanka, ama-

rant (laskavec) a quinoa (merlík čínský) [13, 15].  

Pozor by se měl dát na hojnější konzumaci cereálních tyčinek a snídaňových směsí, které 

obsahují větší mnoţství tuku a energie, převáţně u výrobkŧ s polevou [16]. 

Třetí patro dětské výţivové pyramidy patří ovoci a zelenině, které jsou velmi dŧleţitým 

zdrojem vody, vlákniny, vitaminu C a minerálních látek (draslíku, hořčíku a vápníku). Dal-

ším dŧleţitým zástupcem jsou i bioaktivní látky, které sice neposlouţí jako ţiviny, ale jako 

látky v prevenci proti nemocím. Zelenina a ovoce je cenná nejenom jako čerstvá, ale i te-

pelně opracovaná, uchovávána zmrazením, sušením či konzervováním.  

Některé druhy zeleniny se bez tepelné úpravy neobejdou a nedají se tak konzumovat. Patří 

sem například brambory, fazolové lusky a dýně. U rajčete je zajímavým faktorem to, ţe se 

dá poţívat syrové i tepelně upravené, kdy vlivem teploty dochází k lepší vyuţitelnosti ka-

rotenoidŧ a látek s antioxidačním účinkem. Velmi dobré vyuţití zeleniny a ovoce je třeba 

při výrobě smoothie (coţ znamená vše rozmixované), které oproti ostatním nápojŧm obsa-

huje i duţinu s přirozeným mnoţstvím vlákniny. Je doporučeno a převáţně pro děti a ţáky 

konzumovat pětkrát denně rŧznobarevné a pestré druhy zeleniny a ovoce. Díky tomu se 

zajistí bezpečný přívod vitaminŧ a minerálních látek do těla strávníka. 

Čtvrté patro náleţí významným zdrojŧm bílkovin, kam patří mléčné výrobky, vejce, libové 

maso, ryby, luštěniny a ořechy. Ořechy se nově dle odborníkŧ zařazují i do 4. a 3. skupiny 

potravinové pyramidy. Sice obsahují velké mnoţství tuku, ale tyto tuky jsou tvořeny pře-

váţně nenasycenými MK, které upravují rovnováhu cholesterolu v organismu. Bílkoviny 

jsou velmi dŧleţité pro rŧst, vývoj a regeneraci tělesných a svalových tkání, pro správnou 

funkci imunitního systému a všech tělesných pochodŧ. Ve čtvrtém patře potravinové py-

ramidy jsou potraviny, jak ţivočišného, tak rostlinného pŧvodu a je dobré z hlediska pest-

rosti tyto potraviny kombinovat při sestavě jídelníčku [13, 15, 17]. 

Poslední patro dětské potravinové pyramidy patří potravinám, které dochucují pokrmy. Dle 

doporučení SPV by se nemělo v dospělosti překračovat 46 g přidaných cukrŧ za den  

a u školákŧ přibliţně 35 g, coţ odpovídá 7 čajovým lţičkám. Mezi zdroje přidaných cukrŧ 

se řadí veškeré ochucené potraviny a nápoje jakýmkoliv cukrem. Sŧl dle doporučení by 

zase neměla u dospělého člověka přesahovat 5 g za den a u dítěte 4 g, coţ je čajová lţička. 
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Toto mnoţství počítá i se solí skrytou v potravinách jako jsou například uzeniny, pečivo, 

sýry, instantní potraviny, konzervované výrobky a kořenící směsi.  

Do čtvrté skupiny jsou řazeny i tuky, na které je třeba dávat si obzvláště pozor. Dle dopo-

ručení SPV by denní dávka spotřeby tukŧ měla být u dospělého člověka kolem 70 g  

a u školákŧ 55 g a to včetně tukŧ (skrytých) přirozených. Zde jsou řazeny například mléko 

a mléčné výrobky, maso a masné výrobky. Při dochucování pokrmŧ se pouţívá často sádlo, 

máslo a olej. Přednost by se měla dávat spíše rostlinným tukŧm, jako jsou třeba řepkové  

a olivové oleje [13, 15].  

Do potravinové pyramidy nepatří potraviny, které jsou sice bohatým zdrojem energie, ale 

mají nízkou výţivovou hodnotu. Do této skupiny jsou řazeny limonády, chipsy, hranolky  

a sladkosti. Tyto potraviny by se měli v jídelníčku objevovat velmi zřídka, jsou velkým 

zástupcem tukŧ a cukrŧ, a proto jsou tyto potraviny řazeny do zákeřné kostky [13].  
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2 SPOTŘEBNÍ KOŠ A JEHO KOMODITY 

2.1 Historie spotřebního koše 

Kolem roku 1963 se prvně začala sledovat výţivová hodnota stravy ve školních a internát-

ních jídelnách. Ve směrnicích o školním stravování byla stanovena tzv. fyziologická výţi-

vová norma a skládala se z vybraných nejdŧleţitějších vitaminŧ a minerálních látek.  

Školní jídelny v tehdejší době dle studií plnily tyto výţivové normy pouze  

z cca 70 % a to hlavně z finančních dŧvodŧ, jelikoţ na nákup potravin byla stanovena níz-

ká finanční norma. Finanční prostředky dostávaly školní jídelny od stranického orgánu jen 

výjimečně a to v případě, kdy výrazně vzrostla cena potravin na trhu. 

V sedmdesátých letech byly stanoveny tři úrovně výţivových norem a to na normu základ-

ní, přechodnou a fyziologicko-výţivnou. Tyto normy byly vyjádřeny v nutričních ukazate-

lích. Školní stravování mohlo být i zkvalitněno, pokud se jednalo o region se zhoršeným 

ţivotním prostředím. Takovýmto regionem byly například Severní Čechy, Praha a Ostrava. 

V roce 1990, kdy se připravovala nová vyhláška o školním stravování, se pojednávalo  

o tom, jak nejefektivněji převést nutriční ukazatele do podoby, která by byla pro vedoucí 

školních jídelen názornější a jednodušší. Díky těmto činŧm vznikl spotřební koš, který byl 

sestavován na základě nových výţivových doporučených dávek, které roku 1989 vydalo 

Ministerstvo zdravotnictví. 

První vyhláška, která definovala spotřební koš, byla příloha vyhlášky č. 43/1993 Sb.,  

o školním stravování a v roce 2005 byla tato vyhláška MŠMT nahrazena vyhláškou  

č. 107/2005 Sb. Později se tato vyhláška upravila na vyhlášku č. 107/2008 Sb., o školním 

stravování. V roce 2012 se opět tato vyhláška změnila na vyhlášku č. 463/2011 Sb., která 

byla doplněna o finanční limity na nákup potravin, a která je platná dodnes [18].   

2.2 Spotřební koš 

Spotřební koš je nedílnou součástí a pomŧckou školních jídelen pro sestavování správného 

jídelníčku a skladby stravy. Veškeré údaje zaznamenané o plnění spotřebního koše slouţí 

k orientaci vedoucím školních jídelen a jejich nadřízeným k tomu, jak správně plní školní 

jídelna svŧj úkol a zda svým strávníkŧm poskytuje vhodnou stravu dle doporučení.  
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Spotřební koš se vypočítává pouze za děti, ţáky a studenty, nikoliv za zaměstnance  

instituce či cizí strávníky.  

Vyhláška Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) č. 463/2011 Sb., o škol-

ním stravování, v platném znění, která je známá pod názvem Spotřební koš, má za úkol 

řešit nejen organizační, technické, právní a ekonomické problémy školního stravování, ale  

obsahuje také ve své příloze č.1 výţivové normy pro školní stravování vyjádřené jako 

„prŧměrná měsíční spotřeba vybraných druhŧ potravin na strávníka a den v gramech“,  

uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno”. Mimo doporučené dávky základních potravinových 

skupin běţného stravování obsahuje tato příloha č.1 i doporučené dávky potravin pro  

laktoovovegetariánskou stravu [18,19]. 

Spotřební koš se skládá z deseti vybraných komodit potravin a to z masa, ryb, tekutého 

mléka, mléčných výrobkŧ, volných tukŧ, volného cukru, zeleniny, ovoce, brambor, luštěnin 

a jejich spotřebu na dítě a den. Spotřební koš se udává pro věkové skupiny dětí 3 – 6 let 

v rámci přesnídávky, oběda a svačiny a pro věkové skupiny 7 – 10 let, 11 – 14 let, 15 – 18 

let pouze v rámci oběda. V Tab. 1 je znázorněna prŧměrná měsíční spotřeba vybraných 

komodit na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno”.  

Tabulka 1: Druh  a množství vybraných potravin v g na strávníka a den ve věkové 

skupině 15-18 let a tolerence plnění [20]  

 

Z tabulky vyplývá, ţe komodity jako jsou maso, ryby, mléko tekuté, mléčné výrobky  

a brambory, by se měli plnit s odchylkou maximálně 25 %. Tuky a cukry je doporučeno 

spíše udrţovat pod hranicí 100 i méně % plnění, zato zeleninu, ovoce a luštěniny je moţné 

plnit i nad limit doporučení [20]. 
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Ministerstvo zdravotnictví v letech 1991 – 1992 rozdělilo celodenní doporučené dávky na 

jednotlivá denní jídla, a to na snídaně 18 %, přesnídávka 15 %, oběd 35 %, odpolední  

svačina 10 % a večeře 22 %, které jsou dnes platné dle vyhlášky MŠMT č. 463/2011 Sb.,  

o školním stravování jak je znázorněno na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Celodenní doporučené dávky na jednotlivá jídla [18] 

2.2.1 Nedostatky spotřebního koše  

Spotřební koš má také své nedostatečné stránky a to, ţe neodpovídá některým moderním 

poznatkŧm o správném stravování.  

 Rostlinné bílkoviny nejsou plněny v dostatečném mnoţství, naopak mnoţ-

ství ţivočišných bílkoviny přesahuje výţivové doporučení dietologŧ. 

 U spotřebního koše se nerozlišují druhy nápojŧ. Školní jídelna mŧţe nabízet 

i slazené nápoje, které jsou zdrojem přidaného cukru. 

 Spotřební koš neudává doporučené mnoţství bílkovin i přesto, ţe tvoří  

základ stravy. 

 Spotřební koš nám poukazuje pouze na nakoupené mnoţství, nikoli na kva-

litu a přípravu potravin. 

 V polotovarech či u hotových pokrmŧ se mŧţou skrývat skryté tuky a cukry, 

které se v celkovém hodnocení neobjeví. 
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U masa se ve spotřebním koši nepřihlíţí ke kvalitě, ale pouze na jeho mnoţství, coţ má 

za následek, ţe se do jídelníčku dostane i maso tučné, místo pouze masa libového. Připouš-

tí se i uzeniny, které by děti konzumovat neměly. Celkové stanovení mnoţství bílkovin 

současně přesahuje výţivová doporučení zemí EU. 

Rybí zastoupení ve spotřebním koši není díky legislativě moţné zvýšit na úkor masa, avšak 

z výţivového hlediska by to bylo potřeba. Spotřební koš opět nerozlišuje druhy ryb  

ani jejich úpravu. 

Mléko a mléčné výrobky mají podobné výţivové hodnoty, ale spadají do dvou jiných  

kategorií o jiném doporučení. Problém u školních jídelen je ten, ţe dostatečně neplní 

mnoţství tekutého mléka. Mléčné výrobky také obsahují v ne malé míře cukry a tuky, které 

nejsou započítány do příslušných komodit. 

Cukr bývá často skrytý v polotovarech či v nakupovaném pečivu, v nakupovaných mouční-

cích, instantních kaších a ve velké míře v cereáliích. Mnoţství spotřeby umělých sladidel 

spotřební koš neomezuje. 

Tuk, který je vázaný v potravině, spotřební koš opět nezapočítává a ani nijak nerozděluje 

podle kvality, coţ pak má za následek, ţe mezi sádlem a olivovým olejem není ţádný  

rozdíl. 

Sŧl není ve spotřebním koši nijak započítána a ani se neomezuje její pouţité mnoţství, 

proto je v České republice obvykle překračována o 400 % - 600 % za den. V obědě dětí by 

nemělo být mnoţství soli větší neţ 1,75 g. 

U ovoce a zeleniny spotřební koš nedbá na tepelnou úpravu, díky které se ztrácí mnoţství 

ţivin. Neudává se také rozmanitost výběru, proto školní jídelny většinou nabízí pouze  

3 druhy ovoce. 

Spotřební koš má s luštěninami stejný problém jako s ovocem a zeleninou a to v jejich 

rozmanitosti. Obvykle se z luštěnin vaří kaše, které nejsou mezi dětmi tak oblíbené a ještě 

jsou často doplněné uzeninou, například párkem. Výţivové doporučení udává spotřebu 

rostlinných a ţivočišných bílkovin v poměru 1 : 1, luštěniny je ale dobré udrţovat nad limit 

tolerance [21, 4]. 
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2.2.2 Energetický a nutriční význam u jednotlivých potravinových komodit ve spo-

třebním koši 

2.2.2.1 Maso 

Do komodity masa lze zařadit všechny poţivatelné části masa teplokrevných i studeno-

krevných ţivočichŧ. Patří sem svalová tkáň, která vţdy obsahuje určitý podíl tukové i vazi-

vové tkáně a vnitřnosti jatečních zvířat, zvěřiny a drŧbeţe [22]. 

Pro dětskou stravu je nejvhodnější maso drŧbeţí a králičí, pak libové vepřové a hovězí 

maso. Drŧbeţí maso obsahuje méně vaziva a tuku a díky tomu je pro náš organismus lépe 

stravitelné neţ třeba vepřové a hovězí maso. Maso vodní drŧbeţe je taktéţ hŧře stravitelné 

a ještě k tomu obsahuje více tuku a méně bílkovin neţ ostatní druhy masa. Nevhodné pro 

dětskou stravu jsou i vnitřnosti, z nich je doporučeno konzumovat pouze játra a ledviny. Ty 

jsou zdrojem vitaminu B2, niacinu a vitaminu A, ale i tak je konzumace doporučena 

v malém mnoţství. 

Maso je pro výţivu dítěte velice dŧleţité, je dobrým zdrojem ţeleza a dodává tělu ţivotně 

dŧleţité bílkoviny, které lidské tělo potřebuje k rŧstu a k budování tělesných tkání.  

Dále maso obsahuje mnoho minerálních látek (zinku a ţeleza) a vitaminŧ, převáţně  

vitamin A, D a vitaminy skupiny B [22, 23]. 

Nejvíce vitaminŧ B obsahuje maso tmavé (hovězí, telecí, jehněčí, vepřové) a nejvíce ţele-

za, a to aţ dvojnásobné mnoţství neţ hovězí maso, obsahuje zvěřina. Proto je dobré zařa-

zovat do jídelníčku co nejvíce druhŧ mas, ať uţ bílých nebo tmavých. 

Tuk v mase je obsaţen v rŧzném mnoţství, záleţí na druhu masa. Díky tuku se do orga-

nismu dostává i cholesterol, jehoţ mnoţství závisí na mnoţství tuku v mase. Prŧměrně se 

udává 70 mg tuku na 100 g masa [24, 25].  

Uzeniny není moc vhodné do jídelníčku ve školních jídelnách zařazovat, obsahují totiţ 

velké mnoţství tuku, rŧzných dochucovadel a soli [23]. 

2.2.2.2 Ryby 

Ve školním stravování se na jídelním lístku objevují ryby mořské a sladkovodní, které se 

převáţně do ČR dováţejí ve stavu ryb čerstvých nebo zmraţených. Na trhu se mŧţeme 

potkat i s výrobky z rybího masa a to ve stavu uzeném, smaţeném, soleném, sušeném,  

marinovaném, konzervy a polotovary. 
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Rybí maso je pro lidský organismus velmi cenné. Rybí maso by mělo být dle doporučení 

konzumováno alespoň dvakrát týdně a to nejen u dětí. Obsahuje dŧleţité plnohodnotné 

bílkoviny pro obnovu a rŧst buněk. Rybí tuk je hojným zástupcem mastných kyselin a to 

především nenasycených mastných kyselin řady n-3 (EPA a DHA), které jsou dŧleţité pro 

prevenci proti nemocem srdce a cév. Rybí maso obsahuje vitaminy A, D i dŧleţité mine-

rální látky, hlavně fosfor, mořské ryby jod a fluor [23, 26]. 

2.2.2.3 Mléko 

Ve školním stravování se převáţně objevuje mléko kravské. Mezi mléko tekuté se řadí  

i mléka kefírová, kysaná či rŧzně dochucená. Mléko patří z hlediska výţivy 

k nejhodnotnějším potravinám a uţ od raného dětství slouţí pro rŧst organismu.  

Mléko obsahuje řadu minerálních látek a vitaminŧ. Z řad minerálních látek jsou zastoupeny 

vápník, hořčík a fosfor, které jsou dŧleţité pro tvorbu kostí a zubŧ. Minerální látky jsou  

v mléce zastoupeny z 0.7 %. Z vitaminŧ jsou zde zastoupeny vitamin A, vitamin B2 a D, 

který napomáhá při vstřebávání kalcia do kostí. 

Kravské mléko má méně cukru (4 – 5 % laktosy), vyšší obsah bílkovin (3,2 – 3,6 %), při-

bliţně 3,5 – 4,5 % tuku a 88 % vody. Ve školním stravování se většinou pouţívá mléko 

pasterované, či sterilované [26, 27]. 

2.2.2.4 Mléčné výrobky 

Mezi mléčné výrobky se řadí jogurty, smetanové krémy (např. Pribináček), mraţené sme-

tanové krémy, podmáslí, smetana do 12 % obsahu tuku, tvrdé, tavené sýry, ostatní napří-

klad lučina, brynza a tvaroh [28].  

Z hlediska výţivy jsou z mléčných výrobkŧ nejdŧleţitější kysané, fermentované mléčné 

výrobky a sýry, kam se zařazuje i tvaroh. Vlivem kysání a fermentace dochází u mléčných 

výrobkŧ k lepší stravitelnosti mléčných plnohodnotných bílkovin, ke zvýšení mnoţství  

a vyuţitelnosti vitaminŧ, k lepší vstřebatelnosti vápníku, fosforu a ţeleza. I mléčný tuk se 

díky homogenizaci stává stravitelnější. 

Sýry jsou vhodnější pro výţivu dětí spíše čerstvé, obsahují vysoké zastoupení dobře vyuţi-

telného vápníku (1350 – 8940 mg/kg). Sýry obsahují i významné vitaminy A, D, E a sku-

pinu vitaminŧ B. Tavené sýry by se na jídelníčku neměly opakovat nějak často, obsahují 
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totiţ větší mnoţství fosfátových solí a aditiv, které zpŧsobují nízkou vyuţitelnost vápníku 

[24, 27]. 

2.2.2.5 Tuky volné 

Spotřeba tukŧ ţivočišných a rostlinných by měla být v poměru 1 : 1, ale spíše se doporuču-

je navýšit konzumaci rostlinných tukŧ nad ţivočišnými v poměru 2 : 1. Tuky jsou bohatým  

a dŧleţitým zdrojem energie pro lidský organismus. Ve výţivě je dávána přednost tukŧm 

rostlinným (tuk z ořechŧ a semen) a výrobkŧm z nich. Rostlinné tuky jsou pro tělo zdrojem 

nenasycených mastných kyselin. 

Na přípravu pokrmŧ se musí volit z olejŧ, které jsou pro danou kulinární úpravu vhodné. 

To znamená, ţe k vaření by se měl pouţít olej s vyšším bodem zakouření, aby se nepřepa-

loval a ke studené kuchyni zase oleje například olivové, za studena lisované [29, 30]. 

2.2.2.6 Cukr volný 

Cukr se dle legislativy označuje jako sacharosa, coţ je řepný nebo třtinový cukr, který ob-

sahuje v podstatě pouze čistou sacharosu. Sacharosa organismu sloţí jako zdroj energie. 

Hnědý (přírodní) cukr má oproti bílému čistému cukru o něco málo vyšší výţivovou hod-

notu díky většímu mnoţství minerálních látek.  

Mezi další přírodní sladidla řadíme glukosu, fruktosu, laktosu aj. Včelí med se taktéţ řadí 

mezi sladidla a je ţivočišného pŧvodu. Kromě jednoduchých sacharidŧ (glukosy, frukto-

sy) obsahuje také některé esenciální aminokyseliny, vitaminy a minerální látky. Volný 

cukr se nachází i u potravin, které obsahují výrobky z ovoce (sirupy, marmelády, dţemy, 

instantní nápoje), a kde rozhodující sloţkou je právě volný cukr. 

V nadbytečném dodaném mnoţství se cukr přeměňuje na zásobní tuk. Nadbytečné mnoţ-

ství cukru zpŧsobuje i zubní kaz [26, 29]. 

2.2.2.7 Zelenina 

Zelenina by se měla podávat převáţně v syrovém stavu, ale na trhu najdeme i výrobky 

mraţené, sušené nebo sterilované. Zelenina pro lidský organismus představuje širokou šká-

lu esenciálních výţivových látek, mnohokrát více neţ třeba u ţivočišné stravy. Zelenina 

jakoţto rostlina, se mŧţe konzumovat dle druhu skoro celá. Za jedlé části jsou povaţovány 

kořeny, bulvy, listy, nať, květenství a plody jednoletých nebo víceletých rostlin. 
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Zelenina je tvořena z převáţné části vodou a to aţ z 80 %.  Z významných zdrojŧ z výţivo-

vého hlediska v zelenině je vláknina, minerální látky (vápník, draslík, ţelezo) a komplex 

ochranných látek - vitaminŧ (vitamin C a β-karoten, vitaminy skupiny B a provitamin A).  

Některé druhy zeleniny mají mikrobicidní efekt, jelikoţ obsahují fytoncidy, které 

v organismu pŧsobí proti bakteriím. Zelenina obsahuje i tuk a bílkoviny, tyto sloţkou jsou 

ale z výţivového hlediska bezvýznamné, jelikoţ ho zelenina obsahuje pouze stopové 

mnoţství. I obsah cukru v zelenině je nízký, energetický příjem ve stravě nijak neovlivňuje. 

Jen některé druhy zeleniny mají poněkud větší mnoţství cukru a to rajčata, mrkev, meloun, 

cibule a pór, ale prakticky se v mnoţství přijaté energie nic nemění. 

Zeleninu je dobré konzumovat ve větší míře, neţ doporučení uvádí. Zelenina je výborná 

v prevenci proti nemocem a upevňuje zdraví člověka [24, 28, 31, 32, 33]. 

2.2.2.8 Ovoce 

Ovoce má stejně jako zelenina vysoký podíl vody. Ovoce obsahuje více jednoduchých sa-

charidŧ 5 – 15 % (glukosa, fruktosa) neţ zelenina, tudíţ její energetická hodnota je oproti 

zelenině vyšší. Tím pádem by měla být u dětí konzumace ovoce v porovnání se zeleninou 

niţší a to v poměru 1 : 2 (200g : 400g denní dávky ovoce a zeleniny). Dál se v ovoci ze 

skupiny sloţených sacharidŧ nachází sacharosa, celulosa a pektinové látky. 

Ovoce má vysokou biologickou hodnotu, obsahuje významné vitaminy C, B1, B2, provita-

min A (β-karoten) a skořápkové ovoce vitamin E. Z minerálních látek je zde zastoupen 

fosfor, vápník, hořčík, draslík, sodík a mangan. Tuky a bílkoviny v ovoci kromě ovoce 

skořápkového jsou zanedbatelné. Skořápkové ovoce (ořechy, pistácie, kokos) obsahuje ve 

svých plodech z hlediska výţivy nenasycené mastné kyseliny včetně esenciálních. 

Je doporučeno konzumovat ovoce spíše čerstvé, protoţ vlivem teploty a skladování ztrácí 

své hojně zastoupené vitaminy. Ovoce ale mŧţeme pořídit i ve stavu sušeném, mraţeném, 

ve formě přesnídávek a kompotŧ. Na kompoty neboli konzervované ovoce je dobré dávat 

si obzvláště pozor, jelikoţ obsahuje větší mnoţství přidaného cukru, tím pádem má větší 

energetickou hodnotu pro děti [24, 25, 31, 34]. 
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2.2.2.9 Brambory 

Hlízy lilku brambor (Solanum ruberosum, L.) jsou v ČR tradiční a nejdostupnější surovi-

nou pro přípravu pokrmŧ. Jako pokrm se mŧţe objevit ve formách mraţených polotovarŧ 

(hranolky, bramboráky, krokety), sterilované loupané brambory nebo jako sušené instantní 

kaše. 

Brambory jsou jedním nejlepším potravinovým koncentrátem na světě. Jsou levné a obsa-

hují vysoký zdroj energie a nutričně významných látek. Brambory obsahují přibliţně  

14 % pokrmové energie. Velmi bohaté jsou na minerální látky, vitaminy, bílkoviny a jsou 

téměř bez tuku. 

Hlíza brambory obsahuje kolem 80 % vody a 20 % sušiny. Sušina je tvořena zejména sa-

charidy a to z 11 – 18 %, dusíkatými látkami 2 % a minimum tuku okolo 1 %. Na obrázku 

3 mŧţeme vidět nutriční porovnání brambor s jinými potravinami [35]. 

Ukazatel Brambory Rýţe Těstoviny Ovesná kaše

Energetická hodnota 525 908 874 1533

Vláknina (g) 3,8 1,7 1,8 2,1

Sacharidy (g) 36,6 47,03 41,82 15,43  

Obrázek 3 Porovnání nutriční hodnoty vybraných potravin (ve 170 g) [35] 

 

Zdroj energie u brambor je dán mnoţstvím škrobu, který je v bramboře zastoupen okolo  

16 %. Brambory jsou výborným zástupcem vitaminŧ K, B1, B2, B6, niacinu, biotinu a vita-

minu C. Vitamin C je zajímavý tím, ţe na rozdíl od zeleniny, kde vlivem tepelné úpravy 

dochází ke ztrátám aţ k 70 % tohoto vitaminu, tak u brambor pouze k 30 % ztrátám. 

Z minerálních látek je zde hojně zastoupen vápník, hořčík a nejvíce draslík (56 %), dále 

zde má své zastoupení i měď, ţelezo, mangan, fosfor, selen a zinek.  

Brambory obsahují také velmi nebezpečný toxický glykoalkaloid solanin, který se převáţně 

nachází v zelených častí brambory anebo ve hlízách brambor s klíčky [15, 23, 24, 36]. 

Pro uchování všech nutričních látek je dobré brambory vařit ve slupce a loupat aţ po uva-

ření. Na trhu se dá setkat s několika druhy varných typŧ brambor dle konzistence a zpŧsobu 

přípravy jak je znázorněno na obrázku 4. 
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Obrázek 4 Varné typy brambor a jejich pouţití [35] 

2.2.2.10 Luštěniny 

Luštěniny nejsou v České republice zrovna oblíbenou potravinou. Dokazuje to i fakt, ţe 

v ČR je prŧměrná spotřeba 2,5 kg/osobu/rok, zatímco v jiných státech Evropy tato hodnota 

činí okolo 3,5 kg/osobu/rok.  

Mezi strávníky je hlavním dŧvodem nízké spotřeby luštěnin méně lákavé senzorické vlast-

nosti pokrmu, trávící problémy po jejich pouţití, které lze ale eliminovat vařením. Druhy, 

skupiny a podskupiny luštěnin jsou znázorněné na obrázku 5 [37]. 

 

 

 

 

A AB B BC C

Konzistence velmi pevná  pevná středně pevná kyprá kyprá

Struktura jemná aţ hrubá

Moučnatost slabá střední silná

Vlhkost střední

Nedostatky v chuti

Tmavnutí po uvaření

Stabilita kvality

Charakteristika

střední aţ velmi vysoká

Varný typ

Jemná aţ středně hrubá

velmi slabá

slabá aţ střední

nepatrné aţ střední

velmi slabé aţ středně silné

A, AB (BA)

B, BC

C (CB)

Charakterizuje odrŧdy s velmi pevnou duţninou, 

nerozvářivou, velmi slabě moučnatou, lojovitou, tj. 

odrŧdy vhodné pro přípravu salátŧ a jako příloha.

Odrŧdy s kyprou, silně moučnatou duţninou, vhodné 

pro přípravu těst a kaší.

Patří sem odrŧdy se středně pevnou aţ kyprou 

duţninou, slabě aţ středně moučnaté, vhodné jako 

příloha, do polévek a pro přípravu těst a kaší.
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Obrázek 5 Členění luštěnin na druhy, skupiny a podskupiny [37] 

 

Luštěninou se rozumí vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin, jejichţ nezralé plo-

dy (fazolové lusky) se díky chemickému sloţení a zpŧsobu pouţití řadí mezi zeleninu.  

Na jídelníčku školních jídelen se nejčastěji nabízí hrách, čočka, fazole a sója. Luštěniny 

jsou dobrým zdrojem komplexních bílkovin (20 - 25 %, sója aţ 40 %). Jelikoţ luštěniny 

mají nedostatek sirných aminokyselin, jsou řazeny spolu s obilovinami mezi neplnohod-

notné bílkoviny. Pokud se ale při přípravě pokrmŧ tyhle dvě potraviny skombinují, mŧţou 

dosáhnout kvality plnohodnotných bílkovin. Sacharidy u luštěnin jsou zastoupeny převáţně 

škrobem (60 %). Luštěniny obsahují na rozdíl od obilovin i poměrně velké mnoţství (aţ 10 

%) α-galaktosidy (oligosacharidy), které při nedostatečném klíčení, namáčení nebo tepelné 

úpravě zpŧsobují flatulenci (nadýmání). 

Luštěniny obsahují i velmi malé mnoţství tuku (1 - 3 %, sója aţ 20 %). Tuk u luštěnin má 

příznivé sloţení mastných kyselin, vysoký je obsah fosfolipidŧ třeba u sóje. Z vitaminŧ 

jsou zastoupeny vitaminy skupiny B, vitamin C a A, sója i vitamin E. Obsah minerálních 

látek (hořčík, zinek, vápník, fosfor aj.) je vysoký, ale většinou jsou pro lidský organismus 

špatně vyuţitelné, díky vazbě na kyselinu fytovou a šťavelovou, kterou obsahuje například 

sója.  

Luštěniny mají nízký glykemický index, proto jsou doporučovány při redukčních dietách, 

prodlouţí totiţ pocit sytosti. Je dobré luštěniny zařazovat na jídelníček pravidelně a to uţ 

od raného dětství dítěte [24, 37, 38]. 
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3 ENERGETICKÉ A NUTRIČNÍ POŢADAVKY U MLÁDEŢE SŠ 

Jídlo doprovází člověka od počátku ţivota aţ do jeho posledních dnŧ. Od narození pŧsobí 

jako nezbytný biologický činitel, určující vývoj těla, jednotlivých struktur a systémŧ. Stra-

va by měla zaručovat správný časový prŧběh dozrávání dŧleţitých tělesných a duševních 

funkcí, výkonnost a citlivost smyslového vnímání, pohybového aparátu, vývoj kognitivních 

(poznávacích procesŧ), myšlení, řeči, schopností a dovedností. Uplatňuje se i ve formování 

vztahu dítěte k nejbliţšímu okolí, později ke společnosti, v níţ vyrŧstá, i k sobě samému 

[39]. 

Potrava patří mezi základní fyziologické potřeby kaţdého člověka. Potřeba jídla nemá pou-

ze nutriční rozměr, ale jeho součástí jsou i psychologické a sociální aspekty. Správná výţi-

va má na člověka značný vliv. V prŧběhu našeho ţivota, kdy věkem dochází ke změnám 

v organismu, se mění nároky na zpŧsob naší výţivy. Aby nedocházelo k poškození orga-

nismu, je třeba dodrţovat správné sloţení stravy, nemělo by docházet k nedostatku, nad-

bytku nebo nevyváţenosti příjmŧ potravy. 

Výţivová doporučení se sestavují buď na celkovou populaci, určitou populační skupinu 

anebo se zaměřením na prevenci konkrétního onemocnění. Postupem času, kdy se mění 

ekonomický a technický vývoj společnosti, se současně mění i ţivotní styl obyvatelstva a to 

jak v jídelních tak v pohybových zvyklostech [18]. 

U středoškolských studentŧ je povaţována doba dospívání mezi 15. – 20. rokem, kde se  

u jedincŧ dokončuje tělesný a duševní vývoj. V tomto období jsou fyziologické nároky na 

výţivu dány pracovním vypětím nejen ve škole, ale i v osobním ţivotě. Je dŧleţité, aby 

organismus měl pro dokončení rŧstu, rozvoje tělesné síly a výkonnosti k dispozici všechny 

potřebné ţiviny.  

Období dospívání je charakterizováno větší spotřebou energie, bílkovin, minerálních látek, 

vitaminŧ a projevují se i mezipohlavní rozdíly ve spotřebě těchto látek. 

Potřeba energie je sloţena z bazálního metabolismu, výdeje energie na svalovou práci, 

postprandiální termogenezi a potřeby pro rŧst, těhotenství a laktaci. Doporučené výše 

příjmu energie jsou uvedeny v megajoulech (MJ) a v kilokaloriích (kcal), kdy 1 MJ =  

239 kcal, 1 kcal = 4,184 kJ = 0,004184 MJ. Normativ pro prŧměrný energetický příjem  

u dospívajících dětí je u chlapcŧ (13 MJ/den, 3100 kcal/den) a u dívek (10,5 MJ/den,  

2500 kcal/den). Pro potřebu energie platí vztah, kdy energie vydaná by se měla rovnat 
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energii přijaté. Energetický příjem je dán třemi základními ţivinami - bílkovinami, tuky  

a sacharidy. Dle WHO by měl být poměr příjmu mezi těmito třemi základními ţivinami 

v celkovém energetickém příjmu následující: 11 - 13 % bílkovin, 30 % tuky a 57 – 59 % 

sacharidŧ. Mnoţství energie dodané v 1 g potraviny je zobrazeno na obrázku 6 [18, 40, 41]. 

Ţivina Využitelná energie [kJ/g] kcal

Sacharidy 16,7 4

Tuky 37,7 9

Bílkoviny 16,7 4
 

Obrázek 6 Mnoţství energie dodané v 1 g ţivin [18] 

V období dospívání je dŧleţité dbát na dostatečné mnoţství přijatých minerálních látek a to 

především na přívod vápníku (tedy mléka a mléčných výrobkŧ), kdy nedostatek vápníku 

mŧţe zvýšit riziko osteoporózy. Vápník se v těle dítěte ukládá do kostry cca aţ do 23 roku 

ţivota, kdy pak postupně věkem dochází k jeho úbytku. U dívek je dŧleţitý vyšší přívod 

ţeleza, které se ztrácí při menstruaci a u chlapcŧ zase dostatečný přívod vitaminŧ skupiny 

B, které jsou dŧleţité při vyšších nárocích metabolismu při vývoji svalové tkáně. 

Je potřeba dbát na dostatečný přísun bílkovin ţivočišného pŧvodu, vápníku, vitaminŧ sku-

piny B a vitaminu C. Tyto sloţky jsou nepostradatelné při psychickém a duševním vypětí  

u studující mládeţe. Je třeba si uvědomit, ţe středoškolští studenti nabývají plnoletosti, 

s čímţ dochází v tomto období ke konzumaci alkoholických nápojŧ, kouření nebo jiných 

drogových závislostí, proto je nutné mládeţi poţívání těchto látek zabránit [18, 42].  

3.1 Bílkoviny 

Bílkoviny jsou nezbytnou a nenahraditelnou sloţkou lidské potravy, organismu dodávají 

aminokyseliny a další dusíkaté sloučeniny, které jsou tělu potřebné pro tvorbu vlastních 

bílkovin a dalších metabolicky aktivních látek.  

 Bílkoviny slouţí jako stavební materiál pro rŧst a stálou obnovu a přestavbu těles-

ných tkání dětí i dospělých. 

 Jsou dŧleţité pro tvorbu trávicích šťáv, hormonŧ, vitaminŧ, enzymŧ, ochranných lá-

tek a krevního barviva. 

 Významně ovlivňují látkovou přeměnu, udrţují a stupňují tempo organismu. 
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 Mají vliv na udrţení plodnosti. 

 Ovlivňují činnost vyšší nervové soustavy. 

 Napomáhají udrţet stálost vnitřního prostředí organismu, především chemické re-

akce krevní plasmy, mozkomíšního moku a střevních trávicích šťáv. 

 Bílkoviny mohou být vyuţity i jako zdroj energie a tepla [31, 43]. 

Bílkoviny jsou makromolekulární látky obsahující uhlík, vodík, kyslík, dusík a sloţené 

bílkoviny obsahují i atomy dalších prvkŧ, především síry a fosforu. Základní stavební jed-

notkou bílkovin jsou aminokyseliny spojené peptidovými vazbami do rŧzně dlouhých  

řetězcŧ.  

Pro správnou činnost lidského organismu je potřeba 21 nezbytných aminokyselin. Některé 

z těchto aminokyselin si dokáţe organismus sám syntetizovat (neesenciální aminokyseliny, 

postradatelné), a jiné tvořit neumí a proto se musí dodávat potravou (esenciální aminokyse-

liny, nepostradatelné). Mezi neesenciální aminokyseliny patří glycin, alanin, serin, cystein, 

kyselina asparagová a asparagin, kyselina glutamová a glutamin, tyrosin a prolin. K esenci-

álním aminokyselinám zase patří lysin, valin, methionin, threonin, fenylalanin, leucin,  

izoleucin a tryptofan. Během rŧstu dítěte jsou nezbytné i takzvané semiesenciální aminoky-

seliny a to histidin, arginin a při onemocnění ledvin tyrosin. 

Bílkoviny se podle sloţení aminokyselin rozdělují na plnohodnotné, které obsahují všechny 

nezbytné aminokyseliny v odpovídajícím mnoţství a neplnohodnotné, kterým některé ne-

postradatelné aminokyseliny chybí nebo je obsahují v nevhodném poměru. Plnohodnotné 

jsou bílkoviny ţivočišné a neplnohodnotné bílkoviny rostlinné. Poměr spotřeby mezi ţivo-

čišnými a rostlinnými bílkovinami by měl být 1 : 1. U plnohodnotných bílkovin je potřeba 

dávat pozor na vyšší příjem tukŧ a cholesterolu [31, 44, 45]. 

Doporučený denní příjem bílkovin pro dospívající je u chlapcŧ 60 g/den (0,9 g/kg/den)  

a u dívek 46 g/den (0,8 g/kg/den). Lakto a ovolaktovegetariáni (smíšená strava z bílkovin 

rostlinného pŧvodu, mléka a vajec) jsou dostatečně zásobeni esenciálními aminokyselina-

mi, pokud dodrţují doporučený příjem bílkovin a energetické potřeby. Veganská strava je 

s pokrytím potřeby esenciálních aminokyselin sloţitější neţ vegetariánská, tudíţ se u dětí 

nedoporučuje a u dospělých vyţaduje pečlivě sestavený jídelníček [39, 40]. 
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3.2 Lipidy 

Mezi lipidy se řadí pravé tuky (triacylglyceroly – estery vyšších mastných kyselin a alkoho-

lu glycerolu), vosky, fosfatidy, cerebrosidy a steroly. Tuky v potravě jsou heterogenní smě-

si lipidŧ (z 95 % triacylglyceroly), fosfolipidŧ, sfingolipidŧ, glykolipidŧ, cholesterolu  

a fytosterolu. 

Význam tukŧ ve výţivě: 

 Tuky jsou nejbohatším zdrojem energie v porovnání se sacharidy a bílkovinami, ale 

mají niţší sytící schopnost. 

 Organismus si je uchovává jako zásobní látky pro případ zvýšené energetické po-

třeby, udrţují tělesnou teplotu a zajišťují mechanickou ochranu orgánŧ. 

 Jsou nositeli vitaminŧ rozpustných v tucích (A, D, E, K) a umoţňují jejich vstřebá-

vání, pomáhají při tvorbě některých hormonŧ, buněčných membrán a nervových 

tkání. 

 Obsahují esenciální mastné kyseliny (nenasycené kyseliny, které si organismus ne-

dokáţe sám vytvářet). 

 Pokrmŧm dodávají lepší senzorické vlastnosti. 

 Nadměrná konzumace tukŧ zpŧsobuje otylost se všemi dŧsledky (vysoký krevní 

tlak, opotřebení kloubŧ), vznik aterosklerózy (při nadbytku tukŧ nasycených a cho-

lesterolu), degenerace ţlučníku a střev, vznik nádorových onemocnění. 

O vlastnosti tukŧ rozhoduje obsaţení mastných kyselin a z hlediska výţivy zase sloţení 

mastných kyselin. Mastné kyseliny se dělí podle počtu dvojných (nenasycených) vazeb 

mezi atomy uhlíku v řetězci na: 

 nasycené mastné kyseliny (SAFA), které nemají dvojnou vazbu, tělo si je dokáţe 

vytvářet samo a slouţí jako zdroj energie (kyselina palmitová, stearová), 

 mononenasycené (monoenové) mastné kyseliny (MUFA), mají jednu dvojnou vaz-

bu (kyselina olejová), 

 polynenasycené (polyenové) mastné kyseliny (PUFA), majících dvě a více dvojných 

vazeb (kyselina linolová, linolenová, arachidonová), slouţící k biosyntéze mnoha 
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dŧleţitých látek. Nedostatek se mŧţe projevit zpomalením rŧstu, poruchami na kŧţi 

a vlasech. 

Nenasycené mastné kyseliny jsou pro lidský organismus nepostradatelné. V potravě by 

mělo tvořit alespoň 
3
/4 celkového příjmu tukŧ. Mastné kyseliny v Cis-konfuguraci dvojné 

vazby, s 18 – 22 atomy uhlíku a určitou polohou dvojné vazby jsou esenciálními ţivinami. 

K esenciálním mastným kyselinám řady N-6 patří kyselina linolová (slunečnicový olej)  

a k řadě N-3 kyselina linolenová (řepkový olej). V rybím tuku se nachází další dŧleţité 

esenciální mastné kyseliny řady N-3 a to kyselina einkosapentaenová (EPA) a dokosahexa-

nová  (DHA), které jsou dŧleţité pro vývoj dítěte a správné fungování mozku [31, 46, 47]. 

Poměr mastných kyselin přijímaných v potravě by měl být v poměru 1 (nasycené MK) : 1,4 

(monoenové MK) : 0,6 (polyenové MK). Energetický příjem by u dospívajících dětí neměl 

přesáhnout 30 % z celkového příjmu energie a denní dávka by měla být přibliţně 0,8 – 1 g 

na 1 kg tělesné hmotnosti. Je dŧleţité dávat pozor i na tzv. skryté tuky (salámy, paštiky, 

pečivo, cukrovinky), které se podílí na vysoké spotřebě tukŧ a tím vysokého energetického 

příjmu, a které obsahují nebezpečné nasycené a trans-nenasycené mastné kyseliny. 

Je dŧleţité také dávat pozor na potraviny ţivočišného pŧvodu, které kromě nasycených 

mastných kyselin obsahují i velké mnoţství cholesterolu, který se hromadí v krevní plazmě 

(převáţně LDL-cholesterol) a mŧţe zpŧsobit kardiovaskulární onemocnění. Doporučená 

denní dávka cholesterolu je 300 mg/den. 

Tuky pouţívané ve výţivě se rozdělují podle pŧvodu na rostlinné (margarín pomazánkové 

tuky, pokrmové tuky, šlehané tuky, kokosový tuk) a ţivočišné (máslo, vepřové sádlo, drŧ-

beţí sádlo a lŧj) [26, 31, 40, 41].  

3.3 Sacharidy 

Všechny buňky mají společné to, ţe jejich součástí jsou sacharidy. Mnoţství sacharidŧ pak 

závisí na druhu buňky, ţivočišné obsahují pouze několik procent, zato v rostlinných pleti-

vech tvoří aţ 85 - 95 % sušiny. Vznikají v buňkách fotoautotrofních organismŧ, asimilací 

vzdušného oxidu uhličitého, v přítomnosti vody a za vyuţití sluneční energie. V přírodě 

tento děj nazýváme fotosyntéza. Sacharidy jsou základními stavebními jednotkami buněk  

a chrání je před pŧsobením vnějších vlivŧ. 
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Sacharidy jsou pro tělo významným a nejrychlejším zdrojem energie (základní ţivinou) 

představující 50 - 65 % energie přijaté denní stravou. Jsou dŧleţité pro zajištění všech tě-

lesných funkcí, správného fungování mozku a pro udrţení konstantní tělesné teploty. Ne-

dostatek sacharidŧ vede ke zhoršení pracovního výkonu a nadbytek jednoduchých cukrŧ  

s přebytkem energie zase k otylosti [31, 48].  

Sacharidy se dělí podle počtu cukerných jednotek vázaných v molekule na: 

 monosacharidy (glukosa, fruktosa, galaktosa), jsou sloţeny z jedné cukerné jednot-

ky, 

 oligosacharidy (sacharosa, laktosa, maltosa), jsou sloţeny ze dvou aţ deseti mono-

sacharidových jednotek, 

 polysacharidy (rafinosa, rostlinný a ţivočišný škrob, celulóza), jsou sloţeny z více 

jak deseti monosacharidových jednotek, 

 heteroglykosidy (glukovanilin), heterogykosidy na sebe váţou jinou necukernou 

sloţku a to například lipidy a proteiny [46].  

Ve výţivě se sacharidy dělí z hlediska jejich vyuţitelnosti a funkce na: 

 nevstřebatelné (nevyuţitelné) sacharidy, monosacharidy (manóza, sorbóza), polysa-

charidy celulóza a hemicelulóza (cereálie, zelenina, luštěniny), pektin (ovoce), chi-

tin (houby), nazývající se vláknina nebo hrubá vláknina, 

 vstřebatelné (vyuţitelné) sacharidy, monosacharidy (glukóza, fruktóza – ovoce, 

med), oligosacharidy (sacharóza – cukrová řepa, třtina, maltóza – slad, laktóza – 

mléčný cukr), polysacharidy (škrob – obiloviny, brambory, glykogen – jaterní, sva-

lový).  

Význam sacharidŧ ve výţivě: 

 jsou jedním nejdŧleţitějším zdrojem energie, z 1 g se získá 17 KJ, 

 svým objemem tvoří hlavní součást lidské potravy, 

 mají vliv na sloţení střevní mikroflóry, příznivě zvyšují střevní peristaltiku, 

 svou sladkou chutí příznivě ovlivňují smyslové vlastnosti pokrmŧ. 
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Potraviny rostlinného pŧvodu jsou hlavním zdrojem sacharidŧ. V sušině obilovin je 65 - 90 

% sacharidŧ, v bramborách 80 %, luštěninách 70 % a v ovoci a zelenině aţ 90 %. Mléko  

a mléčné výrobky obsahují ve své sušině okolo 30 - 50 % laktózy. Z nutričního hlediska 

pro výţivu jsou dŧleţité polysacharidy. Pozor by se měl dávat na tzv. skryté cukry obsaţe-

né v nápojích a cukrovinkách. 

Po konzumaci jídla, které obsahuje sacharidy, se na určitou dobu zvýší glykémie (mnoţství 

nebo koncentrace glukózy v krvi). Lidské tělo si dokáţe glukózu udrţovat v poměrně stá-

lém mnoţství v rozmezí cca 4,4 – 5,6 mmol/l séra. 

Vláknina je sloţena s oligo- a polysacharidŧ, které nemohou pankreatické a gastrointesti-

nální enzymy rozloţit na jednoduché cukry a následně je nemŧţe organismus vstřebat  

a vyuţít jako zdroj energie. I přes tyhle aspekty má vláknina na lidský organismus pozitivní 

vliv, pomáhá z těla vylučovat toxiny a rakovinotvorné látky. Hlavními zdroji vlákniny jsou 

ovoce a zelenina, luštěniny, pohanka, jáhly, rýţe natural a cereálie. Denní spotřeba vlákni-

ny by se měla pohybovat okolo 25 – 30 g [23, 31, 49]. 

3.4 Vitaminy 

Vitaminy jsou biologicky účinné látky, označované jako biokatalyzátory, které organismus 

nezbytně potřebuje. Nedovede si je sám vytvořit, proto musí být dodávány potravou.  

Výjimkou jsou vitaminy A, D, B1 a K2. Vitamin A dokáţe být v těle syntetizován z přísluš-

ného provitaminu, vitamin D zase vzniká pŧsobením slunečního záření v pokoţce a vita-

min B1 a K2 jsou ve větším mnoţství produkované střevní mikroflórou. Kaţdý vitamin má 

odlišnou chemickou strukturu a rŧznou funkci v organismu. Některé pŧsobí jako prekurzo-

ry biokatalyzátorŧ (enzymŧ a hormonŧ), jiné jako antioxidanty. Vitaminy nejsou zdrojem 

energie ani stavebním materiálem tkání. 

Vitaminy se podle rozpustnosti dělí na dvě velké skupiny a to: 

 vitaminy rozpustné v tucích (lipofilní vitaminy) – vitamin A, D, E, K, které si lidské 

tělo dokáţe vytvořit určitou zásobu a nemusí se ve stravě dodávat kaţdý den, 

 vitaminy rozpustné ve vodě (hydfrofilní vitaminy) – vitaminy skupiny B a vitamin 

C, ty není moţné v organismu ukládat a je třeba jejich kaţdodenní příjem.  
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Ve výţivě jsou vitaminy dŧleţité, protoţe pŧsobí jako urychlovače všech ţivotních dějŧ 

(součást enzymových soustav organismu). Mají vliv na rŧst a obnovu tkání a buněk, uplat-

ňují se při metabolismu hlavních ţivin a v řízení přeměny minerálních látek. Také udrţují 

normální stav kŧţe a sliznic, míru krevní sráţlivosti, rozmnoţovací funkci a tvorbu červe-

ných krvinek, hormonŧ a ochranných látek [26, 31, 39, 50]. 

U dětí ve výţivě hraje dŧleţitou roli vitamin C – kyselina L-askorbová. Jeho fyziologický 

účinek je pro děti nepostradatelný. Vitamin C je antioxidant, chrání organismus před oxi-

dací volnými radikály. Zvyšuje resorpci ţeleza, je nezbytný pro tvorbu kolagenu, zvyšuje 

odolnost organismu proti nemocem a má protizánětlivé účinky. Nedostatek vitaminu C 

zpŧsobuje únavu. Denní doporučená dávka pro dospívající děti je 100 mg. V organismu 

člověka se uchová 2 – 6 týdnŧ [31, 46, 51].  

Dalším dŧleţitým vitaminem ve výţivě dospívajících jsou karoteny. Karoteny jsou provi-

taminy A, z nichţ je nejdŧleţitější β-karoten. Jelikoţ jsou v tucích rozpustné, je dobré je 

konzumovat za přítomnosti tukŧ, třeba salát s olejem za studena lisovaným. Spolu 

s vitaminy C a E patří do skupiny antioxidačních vitaminŧ a je dobré je konzumovat sou-

časně. Karoteny mají ochranou aktivitu proti kardiovaskulárním, onkologickým, očním  

a koţním onemocněním. β-karoten se především v játrech díky přítomnosti tukŧ ze stravy 

štěpí na vitamin A. Vitamin A má dobrý vliv na správnou funkci oční sítnice, kvalitu po-

koţky a sliznic. Je dobrý pro správnou obranyschopnost a přispívá v těle k tvorbě bílkovin. 

Doporučená denní dávka u dospívajících je 0,8 mg/den vitaminu A a 4,8 mg β -karotenu 

v poměru 1 : 6 [51, 52]. 

Vitamin E tvoří 4 tokoferoly a 4 tokotrienoly. Nejdŧleţitější je α-tokoferol, jehoţ biologic-

ká aktiva je 100 % a od ní se odvíjí další aktivita toko- sloţek. Vitamin E má antioxidační 

účinek na organismus, především na sníţení oxidace LDL cholesterolu. Také ochraňuje náš 

organismus před neţádoucími vlivy při léčení nádorového onemocnění a pŧsobí na opti-

mální vyuţití vitaminu A. Doporučená denní dávka je u dospívajících chlapcŧ 14 mg/den  

a u dívek 12 mg/den, v organismu se uchová 6 – 12 měsícŧ. 

Vitamin D má dvě hlavní formy a to vitamin D2-ergokalciferol a vitamin  

D3-cholekalciferol. Vitamin D pomáhá v organismu udrţovat rovnováhu minerálních  

látek, především vápníku a fosforu. Je nezbytný pro tvorbu, stabilitu a hustotu kostí. Vita-

min D zvyšuje svalovou činnost srdce, udrţuje hladinu krevního tlaku a zlepšuje glukózo-



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 41 

 

vou toleranci, která se uplatní v prevenci diabetu a nádorových onemocnění. Doporučená 

denní dávka od 7 let aţ po dospělé je 5 μg, v organismu se uchová 2 – 4 měsíce [46, 51]. 

Dŧleţitou roli hrají i vitaminy skupiny B a to především vitamin B6 (Pyridoxin), B9 (Kyse-

lina listová) a B12 (Kobalamin). Tato skupina vitaminŧ zajišťuje energetický metabolismus 

buněk v době jejich rŧstu. Podílí se na metabolismu a odbourávání tukŧ, na správné funkci 

kŧţe, sliznic, na tvorbě a zrání červených krvinek a na funkci nervového systému. Nedosta-

tek těchto vitaminŧ vede k poruše nervového systému, kŧţe, sliznic a k nevolnosti. Dopo-

ručená denní dávka v době dospívání vitaminu B6 je u chlapcŧ 1,6 mg/den a u dívek  

1,2 mg/den, vitaminu B9 400 μg/den a vitaminu B12 3 μg/den [40, 53, 54].  

3.5 Minerální látky 

Minerální látky tvoří 4 % tělesné hmotnosti člověka, z toho 83 % minerálních látek je  

obsaţeno v kostech. Člověk přijímá minerální látky hlavně potravou (ţivočišnou a rostli-

nou), vodou (vápník, hořčík a fluor), ale i při vdechování a v malém mnoţství přes pokoţ-

ku. Minerální látky se dají pořídit i v lékové formě, avšak pestrá strava má vyváţený  

základní přísun těchto látek. 

Minerální látky dělíme podle potřebného mnoţství pro člověka do tří skupin: 

 makroprvky – potřebné v denní dávce stovek miligramŧ (vápník, chlór, sodík, dras-

lík, fosfor, hořčík, síra), 

 mikroprvky (stopové prvky) – potřebné dávky v miligramech (ţelezo, jód, fluor,  

zinek, selen, měď, mangan, chrom, molybden, kobalt, nikl), 

 ultrastopové prvky – v dávce menší neţ 1 mg denně (hliník, arsen, bór, brom, kad-

mium, olovo, rubidium, křemík, samarium, titan, barium, bismut, cesium, germani-

um, rtuť, stroncium, thalium, lithium, vanad) [31]. 

Je dŧleţité minerální látky přijímat v pravidelném a doporučeném mnoţství, nedostatek 

nebo nadbytek mohou vést ke zdravotním potíţím. Výsledný efekt v organismu ovlivňuje  

i vzájemný poměr vstřebaných minerálních látek [55]. 

Význam minerálních látek pro lidskou výţivu a především dospívajících dětí: 

 Udrţují stálost reakce vnitřního prostředí, jako součást tělních tekutin, tvoří hlavní 

elektrolyty, udrţují acidobazickou rovnováhu (sodík, draslík). 
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 Ovlivňují dráţdivost nervových a svalových tkání (vápník). 

 Zpevňují zubní a kostní tkáň (vápník, fosfor, hořčík). 

 Metabolizují bílkoviny, sacharidy a tuky (draslík, hořčík). 

 Mají význam pro aktivaci enzymŧ, kterých jsou součástí. 

 Jsou součásti hormonŧ a krevního barviva (ţelezo, měď). 

 Podmiňují pŧsobení některých vitaminŧ (síra, kobalt). 

 Pozitivně pŧsobí proti nádorovému onemocnění a ovlivňují obranyschopnost proti 

infekcím (zinek, selen). 

 Ovlivňují správné fungování štítné ţlázy (jód) [31]. 

Doporučený příjem jednotlivých nejdŧleţitějších minerálních látek pro organismus je zob-

razen na obrázku 7. 

Minerální látky
Doporučený příjem pro 

dospívající 15 - 20 let
Minerální látky

Doporučený příjem pro 

dospívající 15 - 20 let

Sodík 550 mg/den Jód 200 μg/den

Chloridy 830 mg/den Fluor 3,2 - 2,9 mg/den

Draslík 2000 mg/den Zinek 10 - 7 mg/den

Vápník 1200 mg/den Selen 30-70  μg/den

Fosfor 1250 mg/den Měď 1 - 1,5 mg/den

Hořčík 400 muţi - 350 ţeny mg/den Mangan 2 - 5 mg/den

Ţelezo 12 - 15 mg/den Molybden 50 - 100  μg/den
  

Obrázek 7 Doporučený denní příjem minerálních látek pro dospívající [40]  

3.6 Voda 

Voda je nedílnou součástí chemických přeměn v organismu a usnadňuje regulaci tělesné 

teploty. Nedostatek vody se projevuje sníţením tělesné aktivity a duševní výkonnosti. Voda 

tvoří více neţ polovinu lidského těla, u dospělého mŧţe 60 %, u dospělých ţen 50 %  

a u kojence 70 %. Z tohoto mnoţství připadají 2/3 na vodu intracelulární (uloţenou 

v buňkách, nepodílí se na výţivě) a 1/3 na vodu extracelulární (voda jako součást krve, 

tkáňového moku, která je ukazatelem stavu výţivy). 
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Voda se podílí na transportu stavebních látek a energii k buňkám. Pokud má tělo nedosta-

tek vody, projeví se to i na funkci ledvin. Ledviny začnou vodou při čištění krve šetřit, tím 

se přetěţují a ztrácí svou funkčnost. Ve vyšším věku později dochází k bolestivým one-

mocněním ledvin, proto je dobré, aby děti pitný reţim nepodceňovaly. 

Člověk neustále vodu vydává a přijímá, bilance mezi příjmem a výdejem se nazývá pitný 

reţim. Dospívající děti by měly vypít 2800 ml vody za den, avšak spotřeba vody závisí na 

organismu ţen nebo muţŧ, vnějších podmínek (teplota, nadmořská výška), tělesné aktivitě, 

mnoţství tělesného tuku a obsahu soli v potravinách. Spotřeba doporučené dávky vody se 

pak mŧţe díky těmto faktorŧm navýšit. Příjem vody se dá vyjádřit i jako poměr ml/kg ide-

ální tělesné hmotnosti vzhledem k věku. U dospívajících by pak měla být spotřeba vody 40 

ml/kg/den. Člověk by neměl pít pouze tehdy, kdyţ má ţízeň, ale prŧběţně během celého 

dne. [23, 31, 56, 57 ]. 

Pitná voda je legislativou povaţována za potravinu a splňuje přesné stanovené, analyticky 

kontrolovatelné nároky. Určité minerální vody mohou díky svému sloţení přispívat k cíle-

nému zásobení minerálními látkami, avšak závisí na rozdílných lokálních podmínkách 

[40]. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jestli stravování dospívajících dětí ve vybraných střed-

ních školách Olomouckého kraje probíhá dle povinností daných vyhláškou MŠMT  

č. 107/2005 Sb., o školním stravování a dle povinností daných její změnou vyhláškou 

MŠMT č. 463/2011 Sb. Bakalářská práce se zabývá plněním spotřebního koše vybraných 

středních škol za měsíc listopad 2015, který měl v daném školním roce nejvíce varných 

dnŧ. 

 

Cíl teoretické části: 

 Charakterizovat uzavřený systém školního stravování a vytyčit nejdŧleţitější body 

legislativy. 

 Popsat výţivovou pyramidu a tím doporučenou pestrost stravy. 

 Definovat spotřební koš a popsat jeho komodity. 

 Uvést energetické a nutriční poţadavky u mládeţe středních škol. 

 

Cíl praktické části: 

 Vyhodnotit spotřební koš vybraných středních škol Olomouckého kraje. 

 Srovnat plnění jednotlivých komodit spotřebního koše vybraných středních škol. 

 Vyhodnotit plnění jednotlivých komodit spotřebního koše a poskytnout doporučení 

pro jeho naplnění v souladu s legislativou. 
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5 METODIKA PRÁCE 

Analýza spotřebního koše vybraných středních škol Olomouckého kraje byla zpracovaná 

dle povinností daných vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a podle 

povinností daných její změnou vyhláškou MŠMT č. 463/2011 Sb. Cílem bakalářské práce 

bylo zjistit, zda má zpracování a pozorování spotřebních košŧ vliv na kvalitu podávané 

stravy ve školních jídelnách středních škol podle zásad zdravé výţivy. 

V bakalářské práci je analýza spotřebního koše uvedena v procentuálním plnění a porušení 

jednotlivých komodit spotřebního koše u vybraných středních škol. Jsou zde i uvedena 

řešení a doporučení ke zlepšení naplněnosti spotřebního koše. 

Pro vyhodnocení spotřebního koše poskytlo deset vybraných středních škol Olomouckého 

kraje své spotřební koše za měsíc listopad 2015. Spotřební koše jsou vypracovány  

vedoucími a řediteli školních jídelen, které pouţívají pro výpočet spotřebního koše softwa-

rové programy VIS Plzeň a Z-Ware Jihlava. Tyhle softwarové programy napomáhají  

k snadnému výpočtu spotřebního koše při jeho správném nastavení kategorii strávníkŧ  

a výţivových doporučených dávek. 

Hodnoty plnění a komodity spotřebního koše dle vyhlášky jsou zobrazeny na obrázku 8. 

Data ze spotřebních košŧ Olomouckého kraje byla zpracována do grafŧ a tabulek 

v programu Microsoft Office Excel 2007. 

Vyhodnocení plnění spotřebních košŧ je u následujících obrázkŧ zobrazeno dle legendy: 

 Zeleně označený text: přeplněno. 

 Červeně označený text: nesplněno. 

 Černě označený text: správně plněno. 
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  ±25

                       %                     

Příklad 

plnění v 

%

140 73 68 128 64 75 105 120 70 85

Max.       

100 %

Min.   

100 %

Min.   

100 %

Min.   

100 %
Plnění ± 25 % ± 25 % ± 25 % ± 25 %

Max.       

100 %

 

Obrázek 8 Tolerance a příklad plnění jednotlivých komodit spotřebního koše dané 

vyhláškou o školním stravování 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 48 

 

6 VYHODNOCENÍ SPOTŘEBNÍHO KOŠE U STŘEDNÍCH ŠKOL 

OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 

6.1 Plnění spotřebních košů u vybraných středních škol a rozklad 

porušení 

Obrázek 9 poukazuje na plnění a porušení jednotlivých komodit spotřebního koše u vybra-

ných deseti středních škol Olomouckého kraje. 
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Střední školy

Počet porušení 

celkem u 

vybraných SŠ

I. 90,25 118,47 65,01 145,31 80,56 77,97 121,35 94,91 75,28 93,4 4

II. 78,33 117,03 60,22 112,37 108,37 87,52 112,05 125,22 96,64 53,32 3

III. 92,94 107,92 43,1 191,8 80,48 46,25 132,57 109,3 100,6 121,98 2

IV. 143 74 31 139 104 46 114 46 83 96 7

V. 118,65 97,72 83,42 56,9 116,79 66,87 98,31 80,75 108,92 135,61 4

VI. 101,79 113,2 89,52 96,31 98,86 61,13 104,85 89,23 87,98 77,56 2

VII. 85,05 121,53 88,44 113,03 89,21 62,2 115,03 104,32 71,74 109,65 1

VIII. 95,01 140,6 88,93 97,51 87,42 58,22 93,16 124,3 82,93 89,33 3

IX. 131,6 142,8 80,14 95,68 102,09 76,28 110,28 104,12 122,76 167,09 3

X. 106,47 90,64 100,06 170,21 83,6 65,82 93,04 134,41 76,69 77 3

Celkový 

počet 

porušení

2 3 4 5 4 0 3 4 1 6
Celkem 

porušení 32

Plnění v %

± 25 %
Max.       

100 %

Min.   

100 %

Min.   

100 %

Min.   

100 %

                                                                      SPOTŘEBNÍ KOŠ

Plnění dané 

legislativou
± 25 % ± 25 % ± 25 % ± 25 %

Max.       

100 %

 

Obrázek 9 Údaje o plnění a porušení jednotlivých komodit u deseti vybraných 

středních škol Olomouckého kraje 

Na obrázku 9 je zelenou barvou znázorněný text, který poukazuje na přeplnění jednotli-

vých komodit, červený text na neplnění a černý text na správné plnění jednotlivých komo-

dit spotřebního koše platný podle vyhlášky o školním stravování. Na obrázku 10 je znázor-

něno procentuální plnění a porušení všech deseti škol a deseti jednotlivých komodit  

spotřebního koše. Ze 100 získaných hodnot bylo celkem 32 porušeno a 68 plněno správně.  
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Obrázek 10 Rozklad porušení spotřebního koše 

Přeplnění jednotlivých komodit spotřebního koše se týkalo 12 hodnot z celkového počtu 

100, a to u komodit maso, ryby, mléčné výrobky a volné tuky. Z výţivového hlediska by se 

tyto přeplněné komodity maso, ryby a mléčné výrobky daly akceptovat, ale z legislativního 

hlediska je toto nepřípustné. Přeplnění komodity volných tukŧ není ani z výţivového hle-

diska správné, v rámci plnění spotřebního koše je naopak snaha o co nejniţší plnění. Ve 20 

případech šlo o nedostatečné plnění spotřebního koše a to u komodit ryby, mléko tekuté, 

mléčné výrobky, zelenina a ovoce celkem a luštěniny. U komodit zelenina a ovoce celkem, 

luštěniny je nezbytné a ţádoucí z výţivového hlediska, aby plnění bylo spíše ve vyšším 

procentuálním plnění. Zbylých 68 plnění jednotlivých komodit je v souladu s vyhláškou 

MŠMT o školním stravování. 

Z obrázku 9 vyplývá, ţe nejhŧře v listopadu 2015 si vedla škola IV., kde došlo k neplnění 

sedmi komodit z deseti. Ve třech případech se jednalo o přeplnění a to u komodit maso, 

mléčné výrobky a tuky volné. Ve čtyřech případech šlo o nedostatečné plnění u komodit 

ryby, mléko tekuté, ovoce celkem a luštěniny. 

Další dvě školy I. a V. neplnily čtyři komodity z deseti. Škola I. přeplnila pouze mléčné 

výrobky, ale zato neplnila komodity mléko tekuté, ovoce celkem a luštěniny. Jak uţ bylo 

zmíněno, plnění komodit ovoce a zelenina celkem a luštěniny je potřeba udrţovat ve vyš-

ších číslech neţ je stanoveno. Škola V. přeplnila jednu komoditu a to tuky volné, coţ je 

z výţivového hlediska nepřijatelné. Dále neplnila komodity mléčné výrobky, ovoce a zele-

ninu celkem. 

Tři komodity z celkových deseti ve spotřebním koši neplnily školy II., VIII., IX. a X. Škola 

II. přeplnila komoditu tuky volné a nedostatečně plnila komodity mléko tekuté a luštěniny.  
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Škola VIII. přeplnila komoditu ryby a nedostatečně plnila komodity zelenina celkem a luš-

těniny. Škola IX. pouze přeplnila komodity a to maso, ryby a tuky volné. Škola X. přeplnila 

komoditu mléčné výrobky a neplnila komodity zelenina celkem a luštěniny. 

Dvě komodity z celkových deseti ve spotřebním koši nedostatečně plnily školy III. a VI. 

Škola III. přeplnila komoditu mléčné výrobky a neplnila komoditu mléko tekuté. Škola VI. 

pouze neplnila komodity a to ovoce celkem a luštěniny.  

Jednu komoditu neplnila ve spotřebním koši pouze škola VII., která v menším mnoţství 

neţ je dáno vyhláškou naplnila komoditu brambory, tudíţ nedostatečně plnila. 

Ani u jedné z deseti středních škol nedošlo k přeplnění komodity cukr volný, sníţení spo-

třeby je u této poloţky spíše vítané, tudíţ není nutné se i nadále věnovat této problematice. 

Z legislativního hlediska je i patrné, ţe komoditu ryby nelze přeplňovat, z nutričního po-

hledu je naopak větší konzumace ryb ţádoucí, tudíţ na toto přeplnění nebude v další analý-

ze spotřebních košŧ brán zřetel. 

6.2 Analýza spotřebního koše u jednotlivých středních škol 

Střední škola I. 

 

Obrázek 11 Analýza spotřebního koše u SŠ I. 

Z obrázku 11 vyplývá, ţe SŠ I. nadměrně plnila komoditu mléčné výrobky (145,31 %)  

a ryby (140,6 %), naopak nedostatečně plnila komodity mléko tekuté (65,01 %), ovoce 

celkem (94,91 %) a luštěniny (93,4 %). 
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Doporučení  

Střední škola I., jelikoţ přeplňovala komoditu mléčné výrobky, by měla v rámci měsíčního 

jídelního lístku sníţit spotřebu s obsahem mléčných výrobkŧ (sýry, smetana, tvaroh,  

šlehačka) a naopak by měla začlenit receptury s obsahem mléka (koprová omáčka, kulajda, 

selská polévka) a zvýšit i hodnotu mléka v rámci pitného reţimu, kde se upřednostňuje 

mléko neslazené. Dále by na svém jídelníčku měla zařadit potraviny s vyšším obsahem 

ovoce (rŧzné druhy nákypŧ, ovocné saláty) a luštěnin (kaše, polévky), ale i jako luštěnino-

vých vloţek do polévek či jiných pokrmŧ. I kdyţ z legislativního hlediska je patrné, ţe ko-

moditu ryby nelze přeplňovat, z nutričního pohledu je naopak větší konzumace ryb ţádou-

cí, tudíţ toto přeplnění u SŠ I. budeme akceptovat. 

Střední škola II. 

 

Obrázek 12 Analýza spotřebního koše u SŠ II. 

Z obrázku 12 vyplývá, ţe SŠ II. nadměrně plnila komoditu tuky volné (108,37 %) a nedo-

statečně plnila komodity mléko tekuté (60,22 %) a luštěniny (53,32 %). 

Doporučení 

Střední škola II. by měla omezit pouţívání tukŧ na vaření (olej stolní, sádlo, máslo) a tuč-

ných vloţek do pokrmŧ (slanina). Navýšit by se měly pokrmy s obsahem mléka a luštěnin 

(omáčky, polévky, vloţky do pokrmŧ) a zvýšit nabídku mléka v rámci pitného reţimu. 
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Střední škola III. 

 

Obrázek 13 Analýza spotřebního koše u SŠ III.  

Z obrázku 13 vyplývá, ţe SŠ III. nadměrně plnila komoditu mléčné výrobky (191,8 %)  

a nedostatečně plnila komoditu mléko tekuté (43,1 %). 

Doporučení 

Střední škola III. by měla omezit vyuţívání mléčných výrobkŧ pro vaření (smetana, sýry, 

tvaroh, šlehačka) a jako nápojŧ (mléčné slazené nápoje) a radši zvýšit spotřebu pitného  

reţimu neslazeným obyčejným mlékem a začlenit do jídelníčku pokrmy z mléka (brambo-

rové kaše, omáčky, polévky atd.) 

Střední škola IV. 

 

Obrázek 14 Analýza spotřebního koše u SŠ IV. 
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Střední škola IV. má nejvíce porušení ze všech ostatních vybraných škol a to celkově sedm. 

Z obrázku 14 vyplývá, ţe SŠ IV. přeplňovala komodity maso (143 %), mléčné výrobky 

(139 %) a tuky volné (104 %). Nedostatečně zase plnila komodity ryby (74 %), mléko  

tekuté (31 %), ovoce celkem (46 %) a luštěniny (96 %). 

Doporučení 

Střední škola IV. by měla do svého jídelníčku zařadit více bezmasých slaných jídel, ale ne 

sladkých. Zaměřit by se měla na luštěninové kaše a luštěninové vloţky do pokrmŧ. Měla by 

se zvýšit konzumace tekutého mléka v pitném reţimu a naopak omezit spotřebu mléčných 

výrobkŧ při přípravě pokrmŧ. Zvýšit by se měla spotřeba ryb a pokrmŧ z ryb (polévky)  

a konzumace ovoce, byť jako pokrmŧ (kaše, nákypy) nebo jako ovocných salátŧ a fresh 

čerstvých ovocných šťáv. 

Střední škola V. 

 

Obrázek 15 Analýza spotřebního koše u SŠ V. 

Z obrázku 15 vyplývá, ţe SŠ V. nedostatečně plnila komodity mléčné výrobky (56,9 %), 

zelenina celkem (98,31 %) a ovoce celkem (80,75 %). Zato přeplňovala komodity tuky 

volné (116,79 %) a luštěniny (135,61 %). 

Doporučení 

Střední škola V. by do svého jídelníčku měla zařadit více mléčných výrobkŧ a pokrmŧ 

z mléčných výrobkŧ (slazené mléčné výrobky, jogurty, smetanu na vaření, sýry, tvaroh). 

Také by bylo vhodné zvýšit mnoţství zeleniny a ovoce ve formě rŧzných fresh čerstvých 
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šťáv a salátu či pokrmových příloh. Omezení je pouze na straně tukŧ, sníţení by bylo 

vhodné u tukŧ na vaření (stolní olej, sádlo, máslo). 

Střední škola VI. 

 

Obrázek 16 Analýza spotřebního koše u SŠ VI. 

SŠ VI. Podle obrázku 16 neplnila pouze dvě komodity nedostatečně a to ovoce celkem 

(89,23 %) a luštěniny (77,56 %). 

Doporučení 

U SŠ VI. by bylo vhodné častější zapojení ovoce (ovocné šťávy, neslazené kompoty a salá-

ty) a luštěnin (kaše, vloţky do polévek a salátŧ, polévky) na jídelním lístku. 

Střední škola VII. 

 

Obrázek 17 Analýza spotřebního koše u SŠ VII. 
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Z obrázku 17 je patrné, ţe SŠ VII. nedostatečně plnila pouze jednu komoditu a to brambory 

(71.74 %), ze všech SŠ si právě tato SŠ VII. v plnění spotřebního koše vedla nejlépe. 

Doporučení  

Jelikoţ se nedostatečné plnění týkalo pouze brambor, je potřeba tuto spotřebu navýšit a to 

například rŧznými druhy bramborových příloh, či samostatnými bramborovými pokrmy, 

bramborovými polévkami a polévkami s vloţkou brambor. 

Střední škola VIII. 

 

Obrázek 18 Analýza spotřebního koše u SŠ VIII. 

Střední škola VIII. podle obrázku 18 neplnila 3 komodity. Jednu komoditu přeplňovala 

v plnění a to ryby (140,6 %) a dvě plnila nedostatečně, zeleninu celkem (93,16 %) a luště-

niny (89,33 %). 

Doporučení 

Jak uţ bylo zmíněné na začátku kapitoly, přeplnění komodity ryby z nutričního pohledu 

není vŧbec na škodu, ale zato nedostatečné plnění komodit zeleniny celkem a luštěnin,  

je neţádoucí. SŠ VIII. by do svého jídelního lístku mělo zapojit více pokrmŧ, které obsahu-

jí právě tyto dvě nedostatečně plněné komodity. 
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Střední škola IX. 

 

Obrázek 19 Analýza spotřebního koše u SŠ IX. 

SŠ IX. podle obrázku 9 pouze přeplňovala tři komodity a to maso (131,6 %), ryby (142,8 

%) a tuky volné (102,09 %). 

Doporučení 

Komoditu ryby mŧţeme z nutričního hodnocení opět zanedbat, ale SŠ IX. by měla omezit 

spotřebu masa a tukŧ na vaření. Přednost by měla dát spíše bezmasým slaným pokrmŧm 

s minimálním pouţitím tukŧ na vaření. 

Střední škola X. 

 

Obrázek 20 Analýza spotřebního koše u SŠ X. 
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Na obrázku 20 je vidět, ţe SŠ X. přeplnila komoditu mléčné výrobky (170,21 %) a nedo-

statečně plnila komodity zelenina celkem (93,04 %) a luštěniny (77 %). 

Doporučení 

SŠ X. by měla sníţit pokrmy s mléčnými výrobky nebo samostatné mléčné výrobky (sme-

tana, sýry, šlehačka, tvaroh, jogurty). Přijatelné pro SŠ by bylo zvýšení spotřeby komodit 

zelenina celkem (saláty, přílohy, zeleninové pokrmy) a luštěnin (kaše, polévky, saláty). 
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7 SROVNÁNÍ PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMODIT 

Maso 

Komodita maso byla plněna v rozmezí 78,33 % aţ 143 %. Prŧměrná hodnota této komodi-

ty je 104 %. K porušení této komodity došlo ve dvou případech (viz obrázek 21), v obou 

šlo o přeplnění. V prvním případě šlo o přeplnění o 18 % u SŠ IV. a v druhém o 6,6 %  

u SŠ IX. Komodita maso spolu s komoditou brambory byly vyhodnoceny, jako jedny 

z nejlépe plněných potravinových komodit spotřebního koše středních škol Olomouckého 

kraje za měsíc listopad 2015. 

 

Obrázek 21 Plnění komodity maso 

Ryby 

Komodita ryba byla plněna v rozmezí 74 % aţ 142,8 %. Prŧměrná hodnota této komodity 

činí 112 %. Z celkových třech porušení viz obrázek 22, bylo plnění dvakrát přeplněno a to 

o 15,6 % u SŠ VIII. a o 17,8 % u SŠ IX. Jednou došlo k nedostatečnému plnění u SŠ IV, 

ale pouze o 1 %. Ostatních sedm středních škol plnilo komoditu ryby v souladu s vyhláš-

kou. 
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Obrázek 22 Plnění komodity ryby 

Mléko tekuté 

Komodita mléko tekuté byla plněna v rozmezí 31 % aţ 100,06 %. Prŧměrná hodnota této 

komodity činí 73 %. K porušení došlo ve čtyřech případech (obrázek 23), jak je znázorněno 

na obrázku 23. Ve všech čtyřech případech šlo o nedostatečné plnění. V prvním o 10 %  

u SŠ I., ve druhém o 15 % u SŠ II., ve třetím o 32 % u SŠ III. a ve čtvrtém o 44 % u SŠ IV. 

Zbylé školy plnilo komoditu mléko tekuté dle platné vyhlášky. 

 

Obrázek 23 Plnění komodity mléko tekuté 
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Mléčné výrobky 

Komodita mléčné výrobky byla plněna v rozmezí 56,9 % aţ 191,8 %. Prŧměrná hodnota 

této komodity je 122 %. K porušení došlo v pěti případech (obrázek 24). V jednom případě 

šlo o nedostatečné plnění o 18,1 % u SŠ V. V dalších čtyřech případech šlo o přeplnění a to 

o 20,31 % u SŠ I., 66,8 % u SŠ III., 14 % u SŠ IV a o 45,21 % u SŠ X. Ostatní SŠ plnily 

spotřební koš dle vyhlášky. 

 

Obrázek 24 Plnění komodity mléčné výrobky 

Tuky volné 

Tuky volné jako komodita byla plněna v rozmezí 80,48 % aţ 116,79 %. Prŧměrná hodnota 

plnění činí 95 %. Tuky volné je třeba udrţovat razantně pod hranicí 100 %, coţ bylo poru-

šeno ve čtyřech případech (obrázek 25). Šlo o přeplnění 8,37 % u SŠ II, 4 % u SŠ IV., 

16,79 % u SŠ V. a 2,1 % u SŠ IX. Ostatních šest škol plnilo spotřební koš dle vyhlášky. 

 

Obrázek 25 Plnění komodity tuky volné 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 61 

 

Zelenina celkem 

Komodita zelenina byla plněna v rozmezí 93,04 % aţ 132,57 %. Prŧměrná hodnota plnění 

této komodity činí 109 %. Jelikoţ u zeleniny celkově je doporučené plnit hodnoty mini-

málně ze 100 %, budeme porovnávat pouze nedostatečné plnění, které u komodity zelenina 

bylo celkem třikrát (obrázek 26). Došlo k neplnění o 2 % u SŠ V. a o 7 % u SŠ VIII. a SŠ 

X. Zbylých sedm škol plnilo tuto komoditu v souladu s vyhláškou. 

 

Obrázek 26 Plnění komodity zelenina celkem 

Ovoce celkem 

Komodita ovoce celkem byla plněna v rozmezí 46 % aţ 134,41 %. Prŧměrná hodnota  

plnění této komodity činí 101 %. Jelikoţ u ovoce celkově, stejně jako u zeleniny celkově je 

doporučené plnit hodnoty minimálně ze 100 %, budeme porovnávat pouze nedostatečné 

plnění. U komodity ovoce byly celkem čtyři porušení (obrázek 27). Došlo k neplnění o 5 % 

u SŠ I., 54 % u SŠ IV., 20 % u SŠ V. a o 11% u SŠ VI. Zbylých šest škol plnilo tuto komo-

ditu v souladu s vyhláškou. 
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Obrázek 27 Plnění komodity ovoce celkem 

Brambory 

Komodita brambory byla plněna v rozmezí 71,74 % aţ 122,76 %. Prŧměrná hodnota této 

komodity je 90 %. U komodity brambor došlo pouze jednou k porušení (obrázek 28) a to 

k nedostatečnému plnění u SŠ VII. o 4 %. Ostatní SŠ plnily tuto komoditu dle vyhlášky. 

 

Obrázek 28 Plnění komodity brambory 

Luštěniny 

Komodita luštěniny byla plněna v rozmezí 53,32 % aţ 167,09 %. Prŧměrná hodnota plnění 

této komodity je 102 %. Jelikoţ u luštěnin, stejně jako u zeleniny a ovoce celkově je dopo-

ručené plnit hodnoty minimálně ze 100 %, budeme porovnávat pouze nedostatečné plnění. 

U komodity luštěniny bylo celkem šest porušení (obrázek 29). Komodita luštěniny byla 

vyhodnocena, jako jedna z nejhŧře plněných komodit ve spotřebním koši SŠ Olomouckého 

kraje za měsíc listopad 2015. Došlo k nedostatečnému plnění o 7 % u SŠ I., 47 % u SŠ II.,  
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4 % u SŠ IV., 13 % u SŠ VI., 11 % u SŠ VIII. a o 23 % u SŠ X. Zbylé čtyři školy plnily 

tuto komoditu v souladu s vyhláškou. 

 

Obrázek 29 Plnění komodity luštěniny 
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8 DISKUZE VÝSLEDKŮ  

Na základě výzkumu plnění spotřebního koše ve vybraných středních školách Olomoucké-

ho kraje za listopad 2015 bylo vyhodnoceno, ţe nejlépe plněnou komoditou byl cukr volný, 

který ţádnou SŠ nebyl ani jednou přeplněn. Druhou nejlépe plněnou komoditou byly 

brambory, kde došlo pouze k jednomu porušení a to o 4 % pod mezní hranici plnění.  

Nejvíce přeplněná byla komodita mléčných výrobkŧ a tukŧ volných celkem u čtyř z celko-

vého počtu škol z deseti. Další nejvíce přeplněnými komoditami jsou ryby a maso, vţdy  

u dvou škol z celkového počtu deseti. 

Nejvíce porušení v nedostatečném plnění dochází u komodity luštěnin, z deseti škol neplní 

tuto komoditu šest škol. Ovoce a mléko tekuté bylo celkem neplněno čtyřmi školami.  

Komoditu zeleninu celkem neplnily tři školy a po jednom porušení v rámci neplnění spo-

třebního koše došlo jedenkrát u ryb a jedenkrát u mléčných výrobkŧ. 

Z daného výzkumu vyplývá, ţe ţádná z deseti vybraných středních škol Olomouckého kra-

je neplní vzorově spotřební koš. Nejlépe si vedla SŠ VII., u které došlo pouze k jednomu 

porušení a to u neplnění komodity brambory. V závěsu za ní je SŠ VI., ta nedostatečně 

plnila komoditu ovoce a luštěniny a dále SŠ III., která měla porušení také dvě, z toho jedno 

nedostatečné plnění v komoditě mléka tekutého a přeplnění v komoditě mléčných výrobkŧ. 

Z dalšího šetření je patrné, ţe tři porušení spotřebního koše měly čtyři školy a čtyři poruše-

ní spotřebního koše měly dvě školy. Nejhŧře v plnění spotřebního koše dopadla  

SŠ IV., která měla celkem sedm porušení z celkového počtu deseti komodit spotřebního 

koše. Jednalo se o přeplnění komodit masa, mléčných výrobkŧ a tukŧ volných a nedosta-

tečné plnění v komoditě ryb, mléka tekutého, ovoce a luštěnin. 

Aby docházelo co k nejmenšímu porušení spotřebního koše ve školních jídelnách, je dŧle-

ţité, aby ředitelé a vedoucí školních jídelen ve spolupráci s hlavními kuchaři dodrţovali 

doporučení pro sestavování jídelních lístkŧ ve školních jídelnách na základě nutričního 

doporučení Ministerstva zdravotnictví. V rámci pestrosti jídelního lístku v jednom měsíci 

je nutné, aby byla zařazována nejméně 12x zeleninová polévka, 3x luštěninová,  

či s luštěninou polévka a nejméně 4x polévka bramborová nebo s vloţkou brambor. 

V rámci hlavního jídla v jednom měsíci se doporučuje zařadit na jídelní lístek minimálně 

3x králičí a drŧbeţí maso, maximálně 4x vepřové maso, 2x aţ 3x ryby (kombinace sladko-

vodních i mořských), 4x zeleninové bezmasé jídlo (včetně luštěninových bezmasých),  
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2x sladké jídlo. Pro zbývajících 4 aţ 5 dní z 20 stravovacích dnŧ se nestanovuje konkrétní 

druh masa, libovolně lze zařadit maso hovězí, telecí, skopové, jehněčí, zvěřinu či další 

drŧbeţí a králičí. U masa by se měla dávat přednost masu libovému a červenému (obsahuje 

více ţeleza neţ maso bílé) a u drŧbeţe výjimečně pouţíváme maso s kŧţí. 

U příloh je doporučeno do jídelního lístku zařazovat obiloviny (těstoviny, rýţe, kuskus 

apod.) 7x měsíčně, houskové knedlíky maximálně 2x měsíčně a brambory nejméně 8x mě-

síčně. Čerstvou zeleninu zařadíme minimálně 8x měsíčně a tepelně upravenou zeleninu 

minimálně 4x za měsíc.   
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ZÁVĚR 

V teoretické části bakalářské práce bylo popsáno školní stravování, legislativa ve školním 

stravování, HACCP, potravinová pyramida, spotřební koš s rozborem jeho komodit a ener-

getické a nutriční doporučení pro dospívající děti na středních školách. 

Cílem bakalářské práce v praktické části bylo zjištění a prověření plnění jednotlivých  

komodit ve spotřebním koši. Jako vzorek bylo vybráno deset středních škol v Olomouckém 

kraji se zaměřením na dospívající děti ve věku nad 15 let. U jednotlivých škol byla vypra-

cována analýza procentuálního plnění či porušení plnění jednotlivých potravinových ko-

modit spotřebního koše v souladu s platnou zákonnou legislativou.  

Celkově měly vybrané střední školy největší problém s luštěninami, tenhle problém mŧţe 

být i tím, ţe dětem právě luštěninové pokrmy moc nechutnají, a proto nejsou tak často na 

jídelníčku zařazené. Častější problémy se vyskytovaly i u komodit mléčné výrobky, mléko 

tekuté, tuky volné a ovoce celkem. 

Bylo vyhotoveno hodnocení s porovnáním správného plnění jednotlivých škol a jednotli-

vých komodit mezi sebou. Z analýzy spotřebního koše na základě doloţených údajŧ od 

jednotlivých škol bylo pro školy vytvořeno doporučení pestrosti stravy. Jídelníček má být 

pestrý a vyváţený. Za jídelníček zodpovídá vedoucí školní jídelny, potaţmo ředitel školy 

s pomocí hlavního kuchaře. Kvalitně sestavený jídelní lístek z nápaditých pokrmŧ, sezón-

ních jídel, tradičních jídel z rozmanitých zemí a regionŧ školním jídelnám pomáhá nevařit 

jen zaběhlá a ustálená jídla.  

Školní jídelna by také měla sledovat moderní gastronomické trendy a výţivová doporučení, 

které následně ovlivňují správné plnění spotřebního koše. Spotřební koš i přes své některé 

nedostatky je nedílným pomocníkem všech vedoucích školních jídelen. Problém ale někdy 

nastává, kdyţ školní jídelna má na výběr z více druhŧ podávaných pokrmŧ, děti si pak jídlo 

vybírají podle svých chutí a očí, a ne z výţivového hlediska. V tu chvíli jsou na vině i rodi-

če dětí, kteří by jako jejich celoţivotní učitelé měli zajistit a dohlédnout na správnou výţi-

vu svých dětí a to nejen ve škole, ale i v jejich osobním ţivotě. 
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