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Idea projektu: 

V České republice i v Rakousku se denně stravuje přes 1,5 mil. strávníků v závodních kuchyních. 

Stravovací zařízení spotřebují velké množství energie a potravin.  Z ekonomických důvodů využívají 

stravovací zařízení z velké míry konvenční potraviny a zboží z dovozu. Optimalizace jídelníčků 

vyžaduje zvýšené použití ekologických, regionálních a sezónních výrobků a jídel. Výzkumy v 

rakouských stravovacích zařízeních ukázaly, že nabízené porce masa jsou v průměru o 25 % vyšší, než 

je nutriční optimum. Analýza českých stravovacích zařízení ukázala nedostatečnou konzumaci ovoce 

a zeleniny a nadměrnou konzumaci těstovin a výrobků z mouky. Bio výrobky se naproti tomu téměř 

nevyskytují. Zdravé a trvale udržitelné stravování vyžaduje snížení podílu masa a moučných výrobků a 

větší míru zařazení ovoce a zeleniny.  

Dopady na životní prostředí při používání polotovarů jsou vyšší než u čerstvých produktů z 

důvodů několikanásobného ohřívání a chlazení, dalšího balení, kilometrů, které je třeba ujet, než se 

výrobek dostane ke konečnému spotřebiteli (vedle zčásti pochybných přídavných látek obsažených v 

těchto produktech). Kvalita jídel se díky čerstvým surovinám zvýší a ve stravovacím zařízení lze 

optimalizovat energetickou efektivnost. 

  

Cíle projektu – obecné a specifické  
 

Obecným cílem projektu je tvorba sítí školních jídelen za účelem implementace trvale 

udržitelných jídelníčků do stravovacích zařízení. Tyto jídelníčky se vyznačují použitím biologických, 

regionálních a sezónních potravin při přípravě čerstvých jídel. Kromě sítí stravovacích zařízení budou 

do projektu zapojeni i regionální dodavatelé a producenti, zainteresované subjekty a organizace 

(školy, nemocnice,...). V každé partnerské jídelně budou  konkrétní jídla  doplněna nově navrženými  

jídly. V rámci zkušebního vaření pak budou tato jídla vyhodnocena dle následujících kritérií: 

biologické, regionální, sezónní, čerstvé komponenty a polotovary, výživová fyziologie, nákupní cena 

surovin, provozní a personální náklady a ekologická hlediska. Zkoumaná jídla budou zveřejněna v 

rámci souboru receptů. 



Specifickým cílem projektu je podpora stravovacích zařízení. V projektu dojde k navázání spolupráce 

stravovacích zařízení s regionálními dodavateli, což by mělo vést k většímu využívání regionálních 

sezónních potravin. Do tématu projektu je začleněno taktéž vzdělávání vedoucích pracovníků ve 

stravovacích zařízeních. Spolupráce v kuchyních bude probíhat formou seminářů, které budou určeny 

především vedoucím pracovníkům a kuchyňskému personálu. Důležitou cílovou skupinou jsou 

dodavatelé (obchodníci nebo producenti), především dodavatelé, kteří mají v sortimentu ekologické 

a regionální výrobky. Další skupinou jsou nutriční terapeuti a dietologové, kteří působí jako poradci 

při výběru jídel určených k optimalizaci a jsou zodpovědni za výběr druhů stravy. Také politici jsou 

cílovou skupinou, neboť vytváří rámcové podmínky pro stravovací zařízení ve veřejném sektoru.  

Výsledek projektu spočívá primárně v motivaci a podpoře tvorby sítí aktérů. Celkem budou vytvořeny 

4 sítě aktérů: stravovací zařízení, dodavatelé/producenti, zainteresované subjekty a organizace. 

Pilotní kuchyně a organizace mohou působit např. jako školitelé a ovlivnit další stravovací zařízení. 

Trvale udržitelné jídelníčky budou realizovány v 10 rakouských stravovacích zařízeních a 10 českých 

stravovacích zařízeních. Trvale udržitelný jídelníček se vyznačuje využitím ekologických, 

regionálních a sezónních potravin a čerstvě připravovaných jídel ve stravovacích zařízeních. Tohoto 

výsledku lze dosáhnout optimalizací konkrétních jídel (min. 3 v každé jídelně) a navržením nových 

jídel a optimaliziací použitých potravin. Vyhodnocení jídel proběhne v rámci zkušebního vaření(3-7) 

a zaměří se na kritéria projektu (bio, regionalita, sezónnost a čerstvost), pořizovací náklady 

surovin, personální a provozní náklady (spotřeba energie a vody) a dále na nutriční hodnotu.  

Dalším výsledkem je informace a motivace v rámci seminářů (1-3 v každém stravovacím zařízení) s 

vedoucími kuchyní, personálem kuchyně a vedoucími pracovníky. Strávníci (min. 10 % v době 

průběhu šetření) hodnotí prostřednictvím dotazníků mj. kvalitu jídel před a po optimalizaci. Bude 

zveřejněn soubor receptů, obsahující úspěšná a zkoumaná jídla. Dalším výsledkem je začlenění 

tématu projektu formou školení do vzdělávání budoucích vedoucích pracovníků v gastronomii, 

turismu a stravovacích zařízeních. V Rakousku a České republice bude zorganizováno 8 až 12 

informačních schůzek ve třech zúčastněných regionech, odborná konference (Česká republika) a 

závěrečné shromáždění (Rakousko).   

 

Jako první krok budou zjišťovány jídelníčky a spotřeby surovin za časové období jednoho roku. 

Jídelníčky a použité suroviny budou vyhodnoceny z hlediska podílu regionálních potravin a 

biopotravin. Budou určeny země původu potravin. U každého stravovacího zařízení budou vybrána 

minimálně 3 jídla a jejich receptury určené k optimalizaci. Kromě jídel budou do optimalizace 

zahrnuty i potraviny a vytvořeny tak nové, udržitelné receptury. Optimalizace se bude řídit 

následujícími kritérii: bio, regionalita, sezónnost, čerstvá příprava jídel a optimální velikost porcí.  

Bude také zjištěna nabídka a poptávka mezi dodavateli a stravovacími zařízeními. Stávající sítě a 

možnosti potenciálních aktérů. Dále budeme  identifikovat dostupné potraviny a případné možnosti 

regionu ohledně zlepšení sortimentu a dostupnosti potravin. 

Během projektu budou strávníci prostřednictvím dotazníku hodnotit kvalitu nabízených jídel.  

U vybraných tří jídel bude provedeno 3-7 vaření na zkoušku. Vaření na zkoušku se uskuteční ve 

stravovacích zařízeních. Vaření na zkoušku budou využita také k navržení nových receptur s 



následnou ochutnávkou a realizací dotazníků. Bude zjišťována  nákupní cena surovin, personální a 

provozní náklady (spotřeba vody a energie). Na závěr budou hodnocena výchozí a optimalizovaná 

jídla prostřednictvím kritérií nákupní cena, provozní a personální náklady na přípravu a 

prostřednictvím kritérií projektu bio, regionalita, sezónnost, čerstvost, výživová fyziologie a ekologie 

(CO2). Navržené změny v jídelníčcíchcbudou vyhodnoceny z ekonomického, ekologického a 

nutričního hlediska. Budou také určeny potenciální úspory energie při přípravě jídel. 

 

 


