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Proč, jak a co studie realizovala 
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Jaké vlastnosti 
by mělo mít školní stravování 

1. Zdravotně bezpečné 

2. Nutričně vyvážené 

3. Chutné 

4. Vychovávat ke správným stravovacím návykům 

5. Používat místní suroviny, včetně biopotravin 

6. Stravovat se v čistém a příjemném prostředí 
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Důvody realizace studie „nutriční 
vyváženosti obědů“ 2015/2016 

• Úkol zadaný v „Akčním plánu správné výživy a 
stravovacích návyků populace“ 

– Pokud chceme zlepšovat školní stravování, je 
zapotřebí zjistit, jaká je situace v ČR  

– Nedostatek informací o tzv. nutriční adekvátnosti 
školních obědů (35% DDD)  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
č. 23 ze dne 8. ledna 2014 
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Otázky studie 2015/2016 (CZVP) 

1. Odpovídají standardní obědy školního stravování 
v ČR (věková skupina strávníků 7-10 roků) svým 
nutričním složením očekávanému podílu 35 % z 
celkové denní výživové dávky? 

2. Jak se jednotlivé části oběda podílejí na přívodu 
živin? 

3. Existuje závislost mezi počtem porcí oběda 
vařených školní jídelnou a nutričním        
složením obědů? 
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Odběr vzorků – náhodný výběr 
• V průběhu celého školního roku 2015/2016. 

• Náhodně ve 28 školních jídelnách (z každého kraje 2 ŠJ). 

• Během 2 měsíců pracovníci KHS, odboru HDM odebrali 

12 standardních porcí oběda určených pro věkovou 

kategorii dětí 7 – 10 let. 

• Jednotlivé chody (polévka, hlavní chod, nápoj, případně 

doplněk) se při odběru nemíchaly. 
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Technické provedení studie 

• Odběr vzorků  
(standardní porce oběda pro kategorii dětí 7 – 10 let, 

 odběry zajistili proškolení pracovníci KHS/HDM) 

 
• Vytvoření kompozitních vzorků 

(homogenizace jednotlivých chodů) 

 
• Chemická analýza 

(stanovení sušiny, popelovin, bílkovin, tuků, 

 minerálních látek, mastných kyselin) 

 
• Srovnání s dostupnými DDD 

(EFSA; WHO; aj.)  
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Zpracování a interpretace dat  

• Zjištěné hodnoty celkové energie obědů                
a jednotlivých živin byly porovnány                         
s 35% doporučené denní dávky živin                                        
(viz vyhláška č. 107/2005 Sb.)   
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Výběr výsledků studie 
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ENERGIE 
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Celková energie z obědů a její zdroje 

42 % školních jídelen nedosahuje minimálního doporučeného množství energie 
dle EFSA (2013).  
Pro děti  ve věkové kategorii 7 – 10 let je adekvátní příjem  v rozmezí od 2030 kJ 
(7 leté dívky s minimální úrovní fyzické aktivity, PAL 1,4) do 3535 kJ (10letí chlapci 
s vysokou úrovní fyzické aktivity, PAL 2,0). 
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Relativní poměr B T S  

Střední hodnoty poměru B:T:S se 
příliš neliší od doporučení 
EFSA/WHO, viditelný je ale nižší podíl 
tuků. 

Mírné zvýšení podílu tuků v  
obědech u téměř poloviny  
studovaných jídelen by snížilo  
poměrný podíl bílkovin a sacharidů a 
současně u některých jídelen zvedlo 
celkovou průměrnou  
energii obědů. 
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Řešení otázky celkové energie 

• V některých ŠJ obědy s nízkou celkovou energií 

Důvody: 

• Malé porce 

• Nízký obsah tuků 
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SIMULACE ZMĚNY POMĚRU BTS  

NAVÝŠENÍ CELKOVÉ ENERGIE OBĚDŮ (CE) 

PŘÍDAVKEM TUKU (PUFA) A MALÉHO MNOŽSTVÍ SACHARIDŮ 

Případ Jednotka Bílkoviny Tuky Sacharidy Suma 

            

REALITA g 18,0 8,0 55,0 81,0 

porce s nízkou CE  kJ 17,0 38,0 17,0   

  CE kJ 306,0 304,0 935,0 1545,0 

  % BTS 20 20 61 100 

            

MOŽNÁ ÚPRAVA g 18,0 16,0 70,0 104,0 

100% více TUKU kJ 17,0 38,0 17,0   

20% více SACH CE kJ 306,0 608,0 1190,0 2104,0 

  % BTS 15 29 57 100 

© Centrum zdraví, výživy a potravin Brno, SZÚ Praha, J.Ruprich et al. 
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TUKY 
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Zastoupení MK  
v % z celkové průměrné energie obědů 

Obsah nebezpečných 
trans-MK (TFA) byl ve 
všech případech 
vyhovující. 

Množství nasycených MK 
(SFA) vyhovělo u více než 
75% průměrných obědů. 

Bylo zjištěno malé 
zastoupení 
polynenasycených MK 
(PUFA). 

 

 

PUFA SFA TRANS 
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Plnění doporučené dávky omega MK  
(ω-3) EPA a DHA v průměrných obědech 

Sumární množství PUFA ω-3  s dlouhým řetězcem (kys. eicosapentaenová, EPA a 
docosahexaenová, DHA) nedosáhlo v žádném průměrném obědu nutričního 
doporučení. Většinou byl obsah na úrovni pod 10% doporučení. Pouze v jednom 
případě z 28 testovaných průměrných obědů hodnota dosáhla cca 2/3 doporučení. 
Většinu sumy těchto MK tvořila DHA. 
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Řešení otázky zastoupení MK 

• Řepkový olej místo slunečnicového by mohl 
zlepšit profil esenciálních MK 

 

 

 

• Doporučené omega 3 MK  (EPA, DHA)                                           
jsou problém 

? 
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MINERÁLNÍ 
LÁTKY 
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Hlavní zjištění 

• Největší nedostatky byly zjištěny                                        

u sodíku, jódu (nadbytek)                                                           

a vápníku (nedostatek). 

 

• Na přívodu mikronutrientů se nejvíce podílel hlavní 

chod, v případě vápníku hrál významnou roli i typ 

podávaného nápoje (podíl mléka).  
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Obsah Na/NaCl v jednotlivých chodech 
oběda 
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Polévka Hlavní chod Nápoj Doplněk 35% DDD Na (WHO, 2012)

Vyšší přívod byl zaznamenán u všech ŠJ. 13 ŠJ překračovalo doporučení WHO (2012) i 
více než dvojnásobně. Některé ŠJ hodnotu 35 % doporučení naplnily již z polévky. 
V průměru se polévka podílela 40 % na celkovém přívodu Na z oběda.  
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Obsah jódu v jednotlivých 
 chodech oběda 
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Polévka Hlavní chod Nápoj Doplněk 35% AI (EFSA, 2014)

Při srovnání s evropským doporučením AI (2014) lze hodnotit přívod jako dostatečný.  
Také byla zjištěna, pomoci Spearmanova koeficientu pozitivní korelace mezi obsahem 
jódu a sodíku.  
I po snížení množství soli v obědech na úroveň doporučení, by byl přívod jódu 
dostatečný. 
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Obsah vápníku v jednotlivých chodech  
oběda 
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Polévka Hlavní chod Nápoj Doplněk 35% PRI (EFSA, 2015)

 
Nedostatečný přívod byl zjištěn téměř ve všech případech, pouze dvě ŠJ naplňovaly 
výživové doporučení PRI (EFSA, 2015). Na přívod vápníku měl vliv i typ podávaného 
nápoje, v průměru se nápoj podílel 20 % na jeho celkovém přívodu.  
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Řešení otázky minerálních látek 

• Nadbytek sodíku a jódu je spojen (sůl). Řešením je 
méně solit (očekávaná chuť pokrmů???). 

• Otázkou je použití substituce pomocí KCl (draslíku je 
nedostatek), ale i to má svá rizika pro některé 
strávníky) 

 
 

• Doporučení pro vápník se těžko plní v rámci tradičního 
oběda.  

• Koncentrovaným zdrojem je nemnoho potravin (hlavně 
na bázi mléka). 

? 
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KONTAMINUJÍCÍ 
ANORGANICKÉ 

LÁTKY 
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Hlavní zjištění 
• Dávka hliníku a rtuti z průměrných obědů je bezpečná.  

• Dávka kadmia je dost znepokojující.  

– 50 % školních jídelen překročilo toxikologický limit, jedna 
dokonce i celodenní limit!  

• Dávka niklu je příliš vysoká, ale řešení je těžké.  

– 75 % školních jídelen byl překročen toxikologický limit pro 
chronickou expozici. 64 % překročilo akutní dávku, po ní se 
u citlivých osob může spustit alergická reakce. 

• Dávka olova negativně překvapila.  

– 18 % školních jídelen dosáhlo či překročilo referenční 
hodnotu pro chronickou expozici zejména příspěvkem z 
nápojů. Jedna jídelna dokonce v obědech přesáhla 
celodenní hodnotu. 
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Dávka kadmia v jednotlivých chodech 
oběda 

Polovina školních jídelen překročila toxikologický limit, jedna dokonce i pro celodenní limit 
(brambory od místního dodavatele, blízko výroba baterií)! Školní jídelna, pokud používá 
vhodné zařízení a nádobí, nemůže tuto situaci moc ovlivnit. Je to potravinami. Radit lze 
pouze nenakupovat velké zásoby, střídat dodavatele a držet se pestré skladby jídelníčku. 
Minimalizuje se tak pravděpodobnost přípravy obědů z více kontaminovaných surovin. 

29 



©Ruprich,J. a kol. Konference Školní stravování 2017 - Pardubice 

Dávka niklu v jednotlivých chodech 
oběda 

Dávka niklu je příliš vysoká. 75 % školních jídelen byl překročen toxikologický limit pro 
chronickou expozici. 64 % překročilo akutní dávku, po ní se u citlivých osob může 
spustit alergická reakce. Snad jedinou radou je zařazování méně zpracovaných 
potravinových surovin, které se tak nekontaminují z otěru a eluce niklu z nerezových 
materiálů, jež dávku  s velkou pravděpodobností zvyšují. 
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Dávka olova v jednotlivých chodech 
oběda 

18 % školních jídelen dosáhlo či překročilo referenční hodnotu pro chronickou expozici 
zejména příspěvkem z nápojů. Jedna jídelna dokonce v obědech přesáhla celodenní 
hodnotu. Jídelny mohou jen důsledně dbát na použití vhodných nádob na často kyselý 
nápoj (kvalitní nerez místo možná méně kvalitních smaltů) a střídání surovin pro 
přípravu čajů (pravé i bylinkové čaje), které mohou olovo obsahovat. 
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Řešení otázky kontaminujících látek 
• Kadmium – zdrojů může být více, ale velmi 

pravděpodobným mohou být brambory, ale i 
nestandardní nádobí (glazura) 
 
 

• Nikl – zdroje lze řešit těžko, vzhledem k 
vzrůstajícímu využití nerezového nádobí – pozor 
na kvalitu vybavení!!! 

 
 

• Olovo – hlavní zdroj byly nápoje – pozor na 
nádobí (otlučené smalty) a některé bylinné čaje  
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Závěrem 

• Ve srovnání s výživovým chováním populace 
ČR (viz výsledky národní studie SISP04, 2006), 
považujeme stále školní obědy za „blížící se 
ideálu nutričních doporučení pro danou 
věkovou kategorii“. 

 

• Řada parametrů ale ne zcela odpovídá 
legislativně ukotvené hodnotě 35% DDD živin. 
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Pokračování studie nutriční adekvátnosti: 
„etalon“ školních jídelen 

• 2015/2016: Studie obsahu nutrientů v pokrmech ze školního 
stravování 
– Náhodný výběr ŠJ 

– Zjištěny nedostatky u obsahu některých nutrientů 

– Je možné naplnit požadavek 35 % DDD školním obědem 

 

• 2017/2018: Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti 
– Použit bude výběr 28 ŠJ s nejlepším plněním Nutričních doporučení MZ a SK 

podle vyhlášky č.107/2005 Sb. (=„etalon“)  

– Výsledkem by měla být „aktualizace“ hodnoty DDD dosažitelná v 
současných podmínkách praxe 
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Děkuji 
za 

pozornost 
 

CZVP Brno, SZÚ Praha 
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