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ABSTRAKT  

Diplomová práce se věnuje problematice kuchyňské soli a možnostem jejího nahrazení 

v potravinách. Zvolené téma je velmi aktuální, protože zdravá výživa je v současné době 

moderním trendem.  

Kuchyňská sůl je nedílnou součástí jídelníčku každého člověka. Jako sloučenina dvou 

biogenních prvků sodíku a chlóru má v lidském těle nezastupitelné funkce. Zvýšený příjem 

sodíku však může být spojen se zdravotními riziky, především s hypertenzí. Světová 

zdravotnická organizace doporučuje maximální denní příjem soli 5 g. Podle aktuálních 

statistik je přitom příjem soli v České republice až třikrát vyšší. Je tedy vhodné konzumaci 

soli omezit a snažit se o její náhradu, aniž by došlo ke snížení chuti potravin. Jedním z cílů 

této práce bylo zjistit, jaké jsou možnosti nahrazení soli a jaká je jejich dostupnost.  

Praktická část se dále zabývá výsledky dotazníkového šetření, během kterého byla 

zkoumána informovanost různých skupin obyvatelstva (žáci, pedagogičtí pracovníci, 

vedoucí školních jídelen) o kuchyňské soli a možnostech jejího nahrazení v potravinách. 

Na základě zjištěných skutečností byl navrhnut projekt Sůl prospěšná i nebezpečná, který 

má za cíl zlepšit informovanost žáků o tomto tématu. Výstupy je možné využít v praxi 

základních škol v rámci předmětu Výchova ke zdraví.  
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the issue of salt and possibility of its replacement in food. 

The chosen is topical because healthy nutrition is one of current modern trends. Table salt 

is an entire part of a diet of every person. As the compound of two biogenic elements – 

sodium and chlorine – it has unsubstitutable function in human body. However, an 

increased intake of sodium can be associated with health risks, especially hypertension. 

The World Health Organization recommends a maximum daily intake of salt 5 g. 

According to current statistics, nevertheless the salt intake in the Czech republic is up to 

three times higher. Therefore, it is appropriate to reduce the consumption of salt and 

attempt to its replacement without cutting down the taste of food. One of the goals of this 

thesis was find out possibilities of replacing the salt and what is their availability. The 

practical part deals with the results of survey, within these was examined the awareness of 

salt and the posibility of its replacement among different group of our population (students, 

pedagogical workers, heads of school canteens). In terms of established facts there was 

suggested a project called The salt is beneficial and dangerous which aids to raise 

awareness of students about this topic. These outputs can be put into the practice in the 

subject of Health Education at basic schools. 
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1 Úvod 

Zdraví. To nejcennější co máme. Bez zdraví jsou ostatní životní hodnoty ničím.  

Tuto skutečnost si však většina z nás uvědomí až poté, co je naše zdraví či zdraví nám 

blízkých lidí v ohrožení. Kvalitu našeho zdraví můžeme ve velké míře ovlivnit samy svým 

životním stylem, jehož podstatnou složkou je zdravá výživa. V této oblasti je velmi 

důležité výchovné působení na žáky a studenty všech typů škol, nejen v předmětu Výchova 

ke zdraví. Učitelé by svým příkladem měli být vzorem pro své svěřence. Jen těžko může 

učitel brojit proti nikotinismu, pokud bude sám vášnivým kuřákem. Stejná situace je 

v případě vztahu učitelů ke zdravé výživě. Cílem této práce je upozornit na jedno z témat 

zdravé výživy  - na problematiku nadměrného solení současné populace a na možnosti 

náhrady kuchyňské soli v potravinách. Kuchyňská sůl, chemicky chlorid sodný, je 

každodenní součástí jídelníčku každého z nás. V naší stravě má několik funkcí. V prvé 

řadě ochucuje pokrmy a zvýrazňuje jejich přirozenou chuť. Často je využívána                     

i konzervační schopnost chloridu sodného. Sodík a chlór, dva prvky, ze kterých se chlorid 

sodný skládá, patří mezi tzv. biogenní prvky - mají významný vliv na fungování našeho 

těla. Naše tělo se bez těchto prvků neobejde. Avšak zvýšený příjem sodíku je spojován se 

zdravotními riziky. Dávno již víme, že neplatí známé rčení: „Sůl nad zlato“.  

Téma soli a jejích náhražek je velmi aktuální a stále studované. Česká republika byla           

i v letošním roce zapojená do mezinárodní kampaně Salt Awareness Week, která má za cíl 

upozornit na rizika spojená s vysokým příjmem soli. Přesto si stále velké množství lidí tyto 

rizika neuvědomuje. Příjem soli na osobu je v naší zemi až trojnásobně vyšší než je 

doporučení Světové zdravotnické organizace. Pojďme tuto situaci změnit! 
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Teoretická část 

2 Kuchyňská sůl 

Pod označením kuchyňská sůl se skrývá chemická sloučenina chlorid sodný, tedy 

sloučenina dvou biogenních prvků sodíku a chlóru. V geologii se často používá také 

označení halit. Sůl je běžnou součástí našeho života – využívá se především 

v potravinářství, ale je důležitou látkou i v chemickém průmyslu či ve zdravotnictví. 

V potravinách neslouží sůl pouze jako ochucovadlo, ale odjakživa se využívaly i její 

konzervační schopnosti. V lékařství je 0,9% roztok chloridu sodného používán jako tzv. 

fyziologický roztok. Při této koncentraci se jedná o tzv. roztok isotonický, tj. se 

stejnou osmolaritou jako má krevní plazma. Takovýto roztok je používán především pro 

podání infúze. V zimních měsících je sůl využívána na pozemních komunikacích pro svůj 

rozmrazovací účinek, který je efektivní do −11 °C. Tato aktivita má ovšem negativní 

dopad na životní prostředí, prohlubuje problém zasolení půd. V chemickém průmyslu je 

sůl využívána pro produkci široké škály chemických sloučenin, jako je např. jedlá soda či 

kyselina chlorovodíková.  

V současné době se celosvětově ročně vyrobí asi 200 milionů tun soli. Pro průmysl je 

určeno kolem 60%, potravinářská sůl tvoří kolem 20% a dalších 20% je určeno pro údržbu 

pozemních komunikací. (Blahová, 2013)  

2.1 Historie  

Soli byla především v minulosti přisuzována přímo magická moc. „ Vy jste sůl země, vy 

jste světlo světa“, řekl Ježíš Kristus dle Bible svým učedníkům (Mt 5, 13 – 14). Sůl má 

podle této citace symbolizovat substanci, která prostoupí vším – a všude koná dobro. 

Pohádka Boženy Němcové, pocházející z doby národního obrození, dává ponaučení, že 

bez zlata a drahých kamenů lze žít, kdežto bez soli (a tím i bez dalších prostých, všedních   

a samozřejmých věcí) život žít nelze.  

Sůl byla v minulosti často označována jako bílé zlato, pátý element či kvintesence 

(Schweiger, 2002).  V antickém Římě byli vojáci placeni solí. Z latinského slova sal 

pochází výrazy různých jazyků označující mzdu či plat. Italština používá slovo salario, 
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angličtina užívá salary, francouzština má salaire. Díky soli vznikaly také důležité 

obchodní cesty, dokonce bývala i příčinou vzniku válek (Blahová, 2013). 

Historie soli začíná ve staré Číně. Číňané jako jedni z prvních vytvořili rozsáhlou 

infrastrukturu, která sloužila pro těžbu a zpracování soli. Také objevili způsob získání soli 

ze slané mořské vody. Sůl sloužila i k financování velkých veřejných staveb – Solnou 

cestou (Via Salaria) počínaje, Velkou čínskou zdí konče. Via Salaria vedoucí skrz Itálii 

v antické době zajišťovala Římu solný monopol a byla velkým zdrojem bohatství.  

Sůl byla hojně využívána i ve starověkém Egyptě, kde byla využívána především její 

konzervační schopnost – pro delší trvanlivost potravin i při mumifikaci. Ve střední Evropě 

se sůl pravděpodobně těžila již od 8. Století. Mnohá ložiska jsou pozůstatky vyschlých 

moří – např. Zechstein v Německu. Na tomto místě se moře nacházelo  před 250 miliony 

let (Schweiger, 2002). 

Sůl je jako minerál obvykle označována odborným názvem halit. Kořen tohoto slova – 

„hal“ můžeme najít v mnoha místních názvech měst a obcí – např. Halle v Německu či 

Hallstatt v Rakousku. Keltské slovo „hal“ značí sůl, současně znamená svatý či čistý. Také 

slovo haléř značící platidlo, má původ ve slovu sůl (Schweiger, 2002). 

2.2 Význam sodíku a chlóru 

Chlorid sodný je sloučeninou sodíku a chlóru. Jedná se o pevnou krystalickou látku bílé 

barvy. Často v ní mohou být zastoupeny příměsi, které mohou ovlivnit některé vlastnosti 

soli – i chuť či barvu. Sodík i chlór patří mezi tzv. biogenní prvky. Jedná se tedy o prvky, 

které jsou pro lidský život nepostradatelné, jsou živototvorné. Oba řadíme mezi tzv. 

makrobiogenní prvky – v lidském těle se vyskytují v podílu více než 0,005 %. V těle se 

vyskytují ve formě volných iontů – sodík ve formě kationtu Na+ , chlór ve formě aniontu 

Cl-. Sodík, latinsky natrim, je pro lidské tělo nepostradatelnou minerální látkou. Je součástí 

tzv. sodíkovo – draselné pumpy (Na+/K+ ATPáza). Tato pumpa je transmembránovým 

proteinem, který umožňuje buňce aktivní transport látek. Princip spočívá ve využití energie 

intracelulární hydrolýzy ATP, kterou reguluje transport iontů přes membránu. Tím si 

buňka reguluje svůj objem, ale také  koncentraci volného kalciového kationu a 

membránový potenciál. Pumpa pracuje s převodem  tří sodných kationů z nitra buňky a 
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dvou draselných kationů do buňky. Tak vzniká elektrochemický gradient na membráně, 

který rozhoduje o transportu živin (např. glukózy, aminokyselin ad.). Utlumení sodíkové 

pumpy může vést ke ztrátě kontraktility cév a myokardu. Kation sodíku se tak podílí na 

svalové kontrakci a nervovém vzruchu. Nadbytek sodíku je vylučován močí. Na správném 

hospodaření organismu se sodíkem se podílí dva důležité hormony – aldosteron                   

a antidiuretický hormon (Racek et al., 2006), Ke ztrátám sodíku dochází především při 

nadměrném pocení, poruchách ledvin či při krvácení. Vzhledem k tomu, že chlorid sodný 

jako hlavní zdroj sodíku, se v potravě člověka obvykle vyskytuje v dostatečném množství, 

hyponatremie je výjimečná (Dostál et al., 2003). Naopak vysoký příjem sodíku je u lidí 

častým problémem a bude probrán níže, v kapitole Zdravotní rizika.  

Koncentrace sodíku v extracelulární tekutině (vně buněk) se pohybuje v rozmezí 132 – 145 

mmol/l, v intracelulární tekutině (uvnitř buněk)v intervalu 3 – 10 mmol/l a například 

v červených krvinkách je okolo 15 mmol/l (Racek, 2006).  

Celkový obsah sodíku v organismu je asi 70 – 100 g a vyskytuje se z 50% 

v extracelulárním prostoru, ze 40% v kostní tkáni a z 10%  nalezneme sodík 

v intracelulární tekutině. Sodík představuje 92% všech kationtů a 46% všech extracelulárně 

aktivních látek (Wenke, 1983).  

Chlór, latinsky chlorum, je také důležitou minerální látkou pro lidské tělo. Spolu se 

sodíkem se podílí na udržení osmotické rovnováhy buněk, chloridové anionty jsou součástí 

žaludečních šťáv a pomáhají tak při trávení potravy. 

Devítiprocentní roztok chloridu sodného je v medicíně označován jako tzv. fyziologický 

roztok. Jedná se o tzv. isotonický roztok, tj. se stejnou osmolaritou, s krevní plazmou. Ve 

zdravotnický má široké využití – je používán např. k omývání ran, infúzně při dehydrataci 

či při různých laboratorních postupech. 

Z evolučního hlediska je pro život chlorid sodný důležitý pravděpodobně z důvodu vzniku 

prvotního života v mořské, slané vodě. Sůl je od prvopočátků součástí života každé, 

prokaryotické i eukaryotické buňky.  
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2.3 Slaná chuť 

Slaná chuť patří mezi základních pět typů chuti u člověka – vedle chuti sladké, hořké, 

kyselé a umami. Za zmínku stojí poslední zmíněná chuť. Receptor pro chuť umami byl 

objeven až v roce 2000. V naší potravě je zastoupen v potravinách s obsahem kyseliny 

glutamové či jejích v solích (tzv. glutamáty). Tyto chemické sloučeniny jsou obsažené 

v běžně konzumovaných potravinách, jako jsou např. rajčata či ryby. Jejich obsah byl 

prokázán dokonce v mateřském mléce. Glutamáty fungují jako tzv. zvýrazňovače chuti –    

a na podobném principu funguje i chuť slaná. Glutamáty jsou někdy přidávány i do 

potravin se sníženým obsahem soli – pro zvýraznění přirozené chuti potravy. (Strunecká, 

2011). 

Slaná chuť není vrozená, na její intenzitu si zvykáme v průběhu života. Děti do jednoho 

roku věku by neměli konzumovat žádnou přidanou sůl. Jejich potřebu sodíku zcela pokryjí 

zdroje ze základních potravin. Na slanou chuť si člověk rychle navyká. Při zvyšujícím se 

konzumovaném množství naše chuťové buňky otupují, dochází ke sníženému vnímání 

slané chuti. To vede k vyšší intenzitě používání soli. Člověk se tak snadno dostává do slepé 

uličky, se zvýšenou potřebou slané chuti se těžko přestává, některými autory je tato situace 

srovnávána s jinými látkovými závislostmi (Strunecká, 2011). 

Přestože vztah člověka k soli může vykazovat prvky závislosti, studie neprokázali žádné 

abstinenční příznaky při vysazení této látky z naší stravy. Dramatické snížení soli v potravě 

může ovšem působit na člověka poněkud šokově. V případě nutnosti je doporučováno 

postupné snižování míry solení. Légl ve své knize popisuje proces odvykání soli v několika 

fázích. Prvních několik (5 – 7) týdnů je slaná chuť postupně vytlačována, až je zcela 

potlačena a daná osoba začne slanou chuť pociťovat jako nadbytečnou, mnohá jídla se 

zdají být přesolená (Légl, 2013). 

Často je špetka soli přidávána do sladkých pokrmů a to z důvodu zdůraznění, zvýraznění 

chuti.  

2.3.1 Chuťové buňky 

Sídlem chuti, chuťovým smyslovým orgánem člověka je jazyk. Jazyk člověka má 

kolem 10000 chuťových buněk, které vybíhají z papil jazyka. Chuťové buňky 
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specializované pro vnímání slané chuti jsou lokalizovány po obou stranách přední části 

jazyka. Chuťovým pórem vybíhají chuťové vlásky chuťových buněk, které obsahují 

různé chuťové receptory. Chuťový receptor je druh chemoreceptoru, který umožňuje 

vnímání chuti. Vnímání slané chuti je umožněno iontovým kanálem. Chuťové buňky se 

mimo jazyka nacházejí ještě na stěnách patra a hltanu (Čihák, 2004). Chuťový pohárek 

v jazyku je zobrazen na obrázku 1. 

 

Obrázek 1  Chuťový pohárek v jazyku 

Zdroj:http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1&intImageId=271 

 

2.4 Druhy soli 

Sůl kamenná 

Chlorid sodný, geologicky nazývaný halit. Vrstvy soli kamenné jsou usazeny v zemské 

kůře. Tato sůl se těží v dolech, ložiska se nacházejí po celém světě (Schweiger, 2002). 
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Sůl ze solanky  

Tento druh soli je tvořen usazeninami solí z bývalých moří, které se dostávají do kontaktu 

se sladkou vodou a vznikají tak slané prameny. Takto vzniklá sůl tak může vedle sodíku a 

chloru obsahovat ještě další minerály jako jsou draslík, fluor či železo. 

Mořská sůl 

Mořská sůl se získává odpařováním mořské vody. Vedle sodíku a chloru obsahuje i další 

minerální látky. Koncentrace minerálních látek se v různých mořích liší. Tato hodnota je 

označována jako tzv. salinita. Ovšem množstevní poměry jednotlivých minerálů jsou ve 

všech místech podobné. Dokonce zhruba odpovídají poměrům minerálů v krvi a tělních 

tekutinách člověka. Vždyť i sám život započal svůj vývin v mořské vodě. 

Mořské soli jsou někdy připisovány velice pozitivní zdravotní účinky. Koncentrace 

minerálů (kromě sodíku a chlóru) je ovšem natolik nízká, že není možno jí připisovat 

výrazné účinky na lidské zdraví (Schweiger, 2002). 

Základní chemické složení mořské soli podle Fořta (2014): 

• 97% chlorid sodný 

• 2% chlorid draselný 

• 1% stopové prvky 

Nejvyšší stopová množství v mořské soli zaujímá vápník, železo a fosfor. Významný je 

také podíl draslíku a zinku.  Mořská sůl obsahuje průměrně sedmkrát více vápníku než 

běžná kuchyňská sůl, ovšem ve srovnání s doporučeným denním příjmem tohoto prvku je 

to množství bezvýznamné. Také koncentrace železa je z hlediska výživového hlediska 

bezvýznamná. Naopak obsah hořčíku v mořské soli je statisticky velmi významný, avšak 

nejedná se o významný zdroj z hlediska výživy člověka (Fořt, 2014). 

Barva mořské soli se může velmi lišit. Nezávisí pouze na obsahu minerálních látek, ale 

především na příměsích mořských řas či bahna, většinou bývá tedy nutné chemické 

přečištění.  

Mořská sůl se často prodává v hrubozrnné formě. Nevýhodou využívání větších krystalů je 

obvyklá větší spotřeba. Velké krystaly se v připravovaném jídle i déle rozpouštějí, přičemž 



16 
 

hrozí riziko přesolení pokrmu. Jemnozrnná podoba mořské soli bývá často obohacena o 

potravinářská aditiva zabraňující nežádoucímu hrudkovatění. S tím mohou být spojena 

určitá výživová rizika (Fořt, 2014).  

Pro osoby, které se snaží omezit solení, může být používání mořské soli prospěšné – 

většina lidí vnímá mořskou sůl citliv ěji, s výraznějším aroma – během vaření stačí použít 

menší množství (Blahová, 2013). Naopak někteří lidé vnímají „rybí“ aroma této soli 

negativně a odmítají její využívání (Fořt, 2014).  

Královnou mezi mořskou solí je sůl z Mrtvého moře. Vyznačuje se vysokým obsahem 

hořčíku a draslíku. Je osvědčeným prostředkem při léčbě různých kožních onemocnění, 

využívá se také při nemocech dýchacích cest či při revmatických potížích (Schweiger, 

2012). 

Himalájská sůl 

Velice populární se v posledních letech stává tzv. Himalájská sůl. Je charakteristická svým 

růžovým zabarvením. Těží se v Pákistánu, v blízkosti Himaláje. V zemi svého původu je 

označována za „růžové zlato“. Dodnes je ručně těžena, tříděna a prosívána (Blahová, 2013) 

Této soli je často přisuzován pozitivní vliv na lidské zdraví, který hraničí až s neetickou 

reklamou (Fořt, 2014). Není důvod, aby himálajskou sůl snižovala krevní tlak a měla 

významnější pozitivní vliv na kardiovaskulární systém – jedná se opět o chlorid sodný, 

příměsi minerálů jsou zanedbatelné. Himalájská sůl má široké využití nejen v kuchyni, ale 

i v kosmetickém průmyslu. 

Emská sůl 

Tato sůl získala své jméno podle místa svého původu – tj. dle německých lázní Bad Ems. 

Známé jsou především pastilky s obsahem této soli. Emská sůl je využívána při 

problémech s respiračním ústrojím, využívána je především ke kloktání, inhalaci či různým 

výplachům (Schweiger, 2002). 
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Sanchal – černá sůl 

Sůl Sanchal, někdy zvaná také kana namak je těžena v Indii. Jedná se o vulkanickou sůl 

s vysokým obsahem železa a síry. Má velmi výraznou chuť i vůni, která připomíná vajíčka.  

Je jí připisována schopnost snížit krevní tlak – obsažené minerály údajně rozšiřují cévy a 

tím pomáhají optimalizovat hodnotu krevního tlaku (Blahová, 2013). 

Bambusová korejská sůl 

Jedná se o sůl, která se během svého zpracování peče v bambusu. Tímto postup je jednak 

zbavena případných nečistot, ale především je obohacena o různé minerály z bambusu  

Halen Mon 

Druh mořské soli, která je těžena ze solných lagun na ostrově Anglesey u pobřeží Walesu. 

Vyznačuje se jemnou chutí, pro kterou je zvláště ceněna (Blahová, 2013). 

Sůl Maldon 

Opět druh mořské soli. Je vyráběna v anglickém městě Maldon. Krystaly soli jsou ručně 

sbírány z hladiny mořské solanky. Vyznačuje se plochými, 5 mm širokými vločkami. Ty 

mají velmi jemnou chuť a příjemně křupou. Díky unikátním krystalům se často používá 

k dozdobení pokrmu. Často je využívána slavnými šéfkuchaři. Má výraznou chuť i vůni 

moře (Blahová, 2013). 

Sůl Alaea 

Jedná se o havajskou mořskou sůl načervenalé barvy, která je způsobena vysokou 

koncentrací oxidů železa. Ty jsou součástí červeného jílu, který je typický pro vulkanické 

oblasti. Tradičně je získávána ze sopečného ostrova Molokai (Blahová, 2013). 

Sůl Gomasio 

Tento druh soli je vlastně směsí mořské soli a opražených sezamových semínek. Tradičně 

je využívána v japonské kuchyni. Semena sezamu dávají soli tmavou barvu. Tato sůl 

obsahuje mnoho cenných minerálních látek i vitaminů – především skupiny B. 

Lze snadno připravit i v domácích podmínkách (Blahová, 2013) 

 



18 
 

Uzená sůl 

Připravuje se uzením nejčastěji mořské soli. Je charakteristická typickým kouřovým 

aroma, které se liší podle dřeva použitého při uzený. Chuť je výrazná, obvykle tedy stačí 

užít pouze menší množství. (Blahová, 2013). Nevýhodou této soli je velmi vysoká cena, 

která se může vyšplhat až k 1000 Kč/kg (Fořt, 2014). 

Fleur de Sel – solný květ 

Královna mezi solemi. Velice vzácná. Sbírá se ručně na pobřeží Francie. Specifické 

krystaly se vytváří na hladině moře pouze za přesně daných podmínek, jejichž sledování 

vyžaduje mnoho zkušeností. (Blahová, 2013). 

Krystaly této soli jsou velmi křehké, což se opět odráží v ceně, která se opět pohybuje 

kolem 1000 Kč/kg. 

2.5 Obohacování soli dalšími látkami 

Pro zvýšení nutriční hodnoty je kuchyňská sůl tradičně obohacována o další prvky – jód     

a fluor, případně i o další látky.  

2.5.1 Obohacování kuchyňské soli jódem 

Naše země patří mezi oblasti s výrazným nedostatkem jódu v prostředí. Jód je pro lidské 

zdraví velice důležitým elementem, především v prenatálním období vývoje dítěte. 

Nedostatek tohoto prvku během těhotenství vede k poškození mozku, které vedou 

k mentálním poruchám. Nejzávažnější porucha je označována jako kretenismus. Jód je 

důležitým prvkem pro správné fungování štítné žlázy. Jeho potřeba stoupá zejména 

v období gravidity ženy.  

V naší zemi je sůl jodizovaná již od roku 1947. V současné době je většina prodávané soli 

jodizována. Jodizována je i sůl používaná v krmivech hospodářských zvířat. Významným 

zdrojem jódu se tedy v našich vnitrozemských podmínkách stalo i mléko a mléčné 

výrobky. V r. 2004  bylo oficiálně potvrzeno WHO, že v ČR je dle kriterií Zásad trvale 

udržitelného stavu prevence chorob z nedostatku jódu WHO jódový deficit úspěšně řešen 

(Strunecká, 2011).  
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2.5.2 Obohacování kuchyňské soli fluorem 

Fluor je nebytnou součástí zubů a kostí. Kosti mají rozhodující vliv na koncentraci fluoridů 

v krvi. Fluoridy se do kostí zabudovávají při jejich vysokém přívodu a v opačném případě 

jsou z kostí uvolňovány. V zubech je množství fluoridů závislé především na věku. Vazba 

fluoru v zubech je oproti kostem trvalá.  

V minulosti, v průběhu 60. – 90. let 20. století byl fluor přidáván do pitné vody. Postupně 

se od této praxe upouštělo, v roce 1993 byla fluoridace pitné vody zcela zastavena. 

V některých zemích, např. v USA, se fluoridace pitné vody dodnes provádí. Přibývá však 

jejích odpůrců, kteří poukazují na možnou toxicitu nadbytku fluoru pro člověka.  

V ČR je kuchyňská sůl fluoridována od roku 1994. Nejedná se o všechny dostupné značky 

kuchyňské soli, zákazník má možnost výběru.  

Fluor je běžnou součástí mnoha potravin, především ovoce a zeleniny. V posledních letech 

se projevuje zatížení životního prostředí, především půdy a vody, fluorem, který pochází 

mimo jiné z pesticidů a hnojiv. Hromadí se tak v potravním řetězci a jeho spotřeba 

člověkem stoupá. 

Fluorid se ukládá v kostech a zubech, zvyšuje jejich pevnost. Současně se však jedná o 

metabolický a nervový jed. Postupně se od obohacování soli fluorem upouší. Dodnes však 

někteří stomatologové doporučují především dětem fluoridové tablety jako prevenci 

zubního kazu (Strunecká, 2011). 

2.5.3 Obohacování kuchyňské soli kyselinou listovou 

Méně často je kuchyňská sůl obohacována kyselinou listovou (vitamin B9, folát, folacin). 

Jedná se o vitamin z B – komplexu, rozpustný ve vodě. Jak název napovídá, ponejvíce se 

vyskytuje v listové zelenině, ale můžeme ho najít i v potravinách živočišného původu 

(např. játra). Tato látka je velmi citlivá na vysokou teplotu – vařením se ztratí až 95% 

kyseliny listové. Vstřebatelnost v zažívacím traktu je také velmi malá – pohybuje se kolem 

50%.  Je nezbytný pro syntézu nukleových kyselin, při krvetvorbě, zvláštní význam má pro 

normální růst a vývoj plodu. Mimořádnou úlohu má tedy obzvláště v období těhotenství. 

Ženám, které plánují těhotenství či již těhotné jsou, jsou často doporučovány doplňky 
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stravy s obsahem této látky. Sůl s obsahem kyseliny listové také může sloužit jako zdroj 

tohoto vitaminu (Fořt, 2014). 

2.6 Sůl jako léčebný prostředek 

Léčivé účinky soli jsou člověkem využívány odpradávna. Sůl je možné využívat k léčivým 

inhalacím či jako kloktadlo při onemocnění dýchacích cest. Koupele v solance jsou 

doporučovány lidem s onemocněními kůže, zejména s lupénkou. Za nejúčinnější je 

považována sůl a mořská voda z Mrtvého moře. Nejlepších výsledků je dosahováno spolu 

s působením slunečního záření – jedná se o tzv. solankovou fototerapii (Schweiger, 2002). 

Talasoterapie označuje přímou léčbu mořem, kdy hlavní účinnou látkou je právě mořská 

sůl. Kombinovaná forma talasoterapie zahrnuje klimatickou terapii, balneoterapii (bahenní 

zábaly a koupele), pitnou kúru a helioterapii (Schweiger, 2002). 

Sůl z Mrtvého moře je často využívána v různých kosmetických přípravcích. Tato sůl ale 

nepatří mezi pravou mořskou sůl, jelikož Mrtvé moře je ve skutečnosti bezodtoké jezero.  

Čím dál populárnější jsou také tzv. solené jeskyně, které působí blahodárně především 

proti onemocněním dýchací soustavy (astma) a kůže (lupénka). Celkově působí pozitivně 

na fungování imunitního systému člověka.  

2.7 Zdravotní rizika 

Přestože sůl má nesporně své pozitivní stránky, nadbytek chloridu sodného ve stravě nám 

může způsobovat celou řadu zdravotních problémů. Vliv soli na lidské zdraví se zkoumá 

již řadu let. Vliv nadbytku soli na naše zdraví je nezpochybnitelný, i když se v médiích 

někdy objevují zprávy, které se snaží zpochybnit tato tvrzení. Náš zdravotní stav ovlivňuje 

celá řada faktorů. Stejně tak je tomu i u dalších níže jmenovaných onemocnění.  

Zvýšený příjem sodíku ve stravě způsobuje především celou řadu civilizačních chorob, 

které jsou často souhrně označované jako tzv. metabolický syndrom (Reavenův syndrom či 

syndrom X). Tento syndrom je charakterizován souborem klinických příznaků a 

metabolických odchylek s vysokým rizikem vzniku aterosklerózy a jejích komplikací. 

Metabolický syndrom postihuje až 30% evropské a severoamerické populace. Riziko 

rozvoje syndromu stoupá s věkem. 
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 Mezi jeho základní symptomy patří: 

• Inzulínová rezistence, hyperinzulínémie a cukrovka II. typu 

• Obezita 

• Hypertenze 

• Ischemická choroba srdeční 

• Porucha metabolismu lipidů (zvýšená hladina tuků v krvi) 

• Poruchy krevní srážlivosti (zvýšené seskupování trombocytů) 

• Zvýšená hladina kyseliny močové (Marádová, 2015) 

2.7.1 Sůl a hypertenze 

V naší zemi trpí hypertenzí přibližně třetina obyvatel. Z tohoto počtu třetina o svých 

problémech neví – vysoký krevní tlak nebolí. Jeho příznaky jsou často velmi nenápadné – 

bolesti či točení hlavy, pocit únavy či snížené výkonnosti (Sovová et al., 2008). Vzhledem 

k tomu je problematika hypertenze velice důležitá a je vhodné snažit se preventivně 

působit na své tělo.  

Jako hypertenzi označujeme stav, kdy se tlak krve v tepnách pacienta dlouhodobě 

pohybuje v hodnotách 140/90.  

Jako jeden z důkazů vlivu vysokého příjmu sodíku na rozvoj hypertenze jsou uváděny 

příklady populací domorodých kmenů (např. Austrálie), kteří sůl nepoužívají. Výskyt 

hypertenze je v jejich kultuře téměř nulový. Při změně jejich jídelníčku – především při 

zařazení kuchyňské soli, dojde u většiny ke zvýšení krevního tlaku. Jako prahový příjem je 

uváděno množství 3g soli za den – při příjmu takovéhoto množství se hypertenze 

nevyskytuje (Kužela et al., 1999). 

Hypertonici mají často poruchu rozlišovací schopnosti chuťových buněk jazyka pro slanou 

chuť, často mají zvýšený chuťový práh pro kuchyňskou sůl (Špinar, 1999). 
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Nadměrné solení je jeden z příčin vzniku hypertenze, další rizikové faktory hypertenze 

jsou: 

- Genetické předpoklady 

- Dislipidemie – nepřímá závislost, zhoršuje aterosklerózu 

- Diabetes mellitus – až u 50% lidí se hypertenze  vyskytuje společně s diabetem 

- Zvýšená tělesná hmotnost  

- Dysfunkce autonomního nervového systému 

- Hormonální vlivy – především hormon aldosteron. 

Doporučované změny výživových a stravovacích zvyklostí při hypertenzi: 

- Omezení tuku 

- Redukce příjmu sodíku - nepřisolování pokrmů před a během konzumace, 

behaviorální opatření – odstranění slánek ze stolu, střídmé solení při vaření, 

omezení přívodu soli z uzenin, slaných sýrů, instantních výrobků, konzerv, 

rychlého občerstvení apod. 

- Zvýšení příjmu draslíku 

V populaci se vyskytují jedinci, kteří jsou tzv. Na rezistentní – celoživotně mají vysoký 

příjem chloridu sodného, přesto u nich hypertenze nevznikne. Pravděpodobně se jedná o 

genetickou výhodu, společně s hormonálními vlivy. Naopak Na-senzitivní jedinci reagují 

na zvýšený příjem sodíku zvýšeným krevním tlakem rychle (3 dny až 2 týdny) (Špinar et 

al., 1999) 

Velmi výjimečně se může objevit zdravotní problém i z nedostatku sodíku, tzv. 

hyponatremie. Při této zdravotní indispozici dojde ke snížení koncentrace sodíku 

v extracelulární tekutině. Taková situace může nastat z několika příčin. Nejčastěji k této 

situaci dojde zvýšeným výdejem tekutin v horkém letním období, při práci za extrémně 

teplých podmínek, při průjmech či při extrémním sportovním vypětí spojeným 

s nadměrným pocením (Wenke, 1983). 

Hypertenzi řadíme mezi tzv. civilizační choroby, které jsou navzájem provázané. 

Hypertenze může vést ke vzniku řady kardiovaskulárních onemocnění, jako je 

ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu či cévní mozková příhoda. 
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2.7.2 Sůl a ledviny 

Sůl má také nesporný vliv na správné fungování ledvin. Nadměrný přísun soli způsobuje 

zvýšení průtoku krve ledvinami, což zvyšuje rychlost glomerulární filtrace – a zbytečně tak 

zatěžuje tento orgán. Projevit se tato skutečnost může zadržováním vody v těle a vznikem 

otoků.  Sůl může být také rizikovým faktorem pro vznik ledvinových kamenů (Špinar, 

1999).  

2.7.3 Sůl a obezita 

Studie posledních let ukazují korelaci mezi obezitou a zvýšeným množstvím přijímaného 

sodíku ve stravě. Vysvětlení může být několik. Hlavním důvodem je pravděpodobně 

skutečnost, že většina vysokoenergetických potravin obsahuje současně velké množství 

soli (např. uzeniny, sýry, instantní výrobky ad.) Nadbytek přijatého chloridu sodného také 

vyvolává pocit žízně, což často vede k příjmu sladkých nápojů, které mají vysokou 

energetickou hodnotu a přispívají k rozvoji obezity. Sůl také může způsobovat zadržování 

vody v těle a vznik otoků, což se může projevovat zvýšenou hmotností (Perin et al., 2013).  

2.7.4 Sůl a onkologická onemocnění 

V zemích, kde je sůl přidávána do potravin ve velkém množství, je zaznamenáván zvýšený 

výskyt rakoviny žaludku. V této souvislosti je často zmiňované Japonsko. Ovšem vliv na 

rozvoj tohoto typu onkologického onemocnění má více faktorů, jejichž vliv je stále zkoumán. 

Např. se jedná o bakterii Helicobacter pylori. Ovšem mechanismus jejího působení není 

dosud spolehlivě objasněn (Blahová, 2013). 

2.7.5 Sůl a psychika 

Lidské chutě jsou provázané také s naší psychikou. Mechanismus působení různých 

chuťových vjemů je stále studován, zejména však na modelových organismech. 

Např. studie na potkanech ukázala, že zvířata, která mají deficit chloridu sodného, ztrácí 

chuť do života. Jejich aktivita klesá, projevují se znaky deprese (Morris et. al.,  2008).  

2.7.6 Sůl a další onemocnění 

Vzhledem k tomu, že sodík a chlór patří k biogenním prvkům, ovlivňují tak fungování 

všech buněk našeho těla. Nadbytek soli může tedy působit i na vznik a rozvoj dalších 

onemocnění, i když nepřímo.  



24 
 

Zvýšený příjem sodíku má pravděpodobně vliv i na vznik a rozvoj např. osteoporozy. 

Osteoporoza je metabolická choroba kostí, která se projevuje řídnutím kostní tkáně.  

Zvýšený přívod chloridu sodného v potravě zvyšuje vylučování vápníku močí a může tak 

přispívat k rozvoji osteoporózy u osob s nízkým přívodem vápníku nebo s dalšími 

rizikovými faktory osteoporózy. Omezení příjmu soli snižuje ztráty vápníku močí  

(Broulík, 2009).  

Další nemocí, která je spojována se zvýšeným obsahem sodíku v potravě je ateroskleroza, 

tedy kornatění tepen. Sama ateroskleroza má multifaktoriální příčiny a její vznik a rozvoj 

je neustále zkoumán. Rozvinutá ateroskleroza má logickou souvislost s výskytem 

hypertenze. 

Vysoký krevní tlak, způsobený nadbytkem sodíku, se může projevit i na vzniku a rozvoji 

oftalmologických onemocnění, která mohou ve vážných případech vést až k dočasné či 

úplné slepotě (Valešová, 2005).  

2.7.7 Sodík a draslík 

Sodík je v lidském těle antagonistou draslíku – nadbytek sodíku vypuzuje z těla draslík. 

Velké ztráty draslíku vedou k omezení funkce nervů, které vedou ke svalům – může dojít 

až k ochabování a bolesti svalů a narušení funkce srdce (Légl, 2013). 

2.8 Sůl ve výživě 

Sůl je neodmyslitelnou součástí naší stravy, bez ní většině lidí jídlo nechutná. Neměla by 

být složkou nikterak významnou, v potravní pyramidě je součástí nejvyššího patra. Dle této 

pyramidy bychom měli sůl, stejně tak jako tuky a cukry požívat pouze střídmě. Potravní 

pyramidu je možné si prohlédnout na obrázku 2. 
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Obrázek 2 - Potravní pyramida 

Zdroj: http://www.nutricni-terapeut-praha.cz/komplexni-program 

2.8.1 Doporučená denní dávka soli 

Podle Světové zdravotnické organizace by se denní dávka soli u zdravých jedinců měla 

pohybovat okolo 5 – 7 g.  Pro děti je doporučené denní množství soli 3g. Ovšem děti do 

jednoho roku by neměli přisolenou potravu konzumovat vůbec Pro hypertoniky je uváděna 

také dávka nižší, max. 4 g (Kužela, 1999). 

Doporučené množství přijaté soli můžeme vyjádřit také přepočtem na obsah sodíku, tedy 

prvku, který pro nás při vyšších dávkách může být nebezpečný. Velíšek (2002) uvádí, že 

pro dospělého člověka je minimální denní dávka sodíku 500 mg. Pro děti do jednoho roku 

je to 120 – 200 mg a pro děti od 1 – 9 let je vhodná dávka 225 – 400 mg sodíku. Skutečné 

dávky sodíku přijímané potravou v našich podmínkách jsou však podstatně vyšší.  

Někteří odborníci doporučují při hypertenzi při vaření zcela vynechat sůl. Knižní trh nabízí 

několik kuchařek, které nabízejí přehršel receptů i zcela bez použití soli (např. Légl, 2013). 

Snížit či úplně vynechat solení a přisolování jídel nemusí být složité. Problematická je 

především konzumace potravin, které obsahují sůl jako svou přirozenou součást, či které 

obsahují tzv. skrytou sůl.  
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Jako nejčastější příklady rizikových potravin můžeme jmenovat: 

- Sýry 

- Marinované a uzené maso 

- Uzeniny 

- Lahůdky 

- Konzervy 

- Instantní výrobky – polévky, omáčky 

- Pečivo, především sypané krystalky soli 

- Kečupy 

- Bujony, masoxy 

- Sójová omáčka 

- Kypřicí prášek do pečiva 

- Dressingy 

- Zálivky 

- Cereálie 

- Minerální vody -  některé 

2.8.2 Obsah soli ve vybraných potravinách 

Sůl je přirozenou součástí většiny potravin i bez jejich dalšího přisolování. Obsah soli je 

jejich přirozenou vlastností. V následující podkapitole jsou zpracovány přehledové 

tabulky, které zobrazují obsah soli ve vybraných potravinách. 

Tabulky byly zpracovány z informací uvedených na webových stránkách 

www.kaloricketabulky.cz a www.zdravapotravina.cz. Informace výrobců se mohou lišit od 

skutečného obsahu, jak je zjišťováno různými nezávislými testy, např. časopisem dTest. 

Uvedená množství soli se také mohou lišit v jednotlivých šaržích výrobků či může dojít ke 

změně složení v průběhu času. 

V následujících tabulkách je obsah soli zaokrouhlen na jedno desetinné místo. V případě 

velmi nízkého obsahu soli ve výrobku jsou uvedena desetinná místa dvě.  

První tabulka ukazuje obsah soli v některých vybraných potravinách, které se nevyznačují 

výraznou slanou chutí, přesto určité množství chloridu sodného obsahují. Jak bylo již 
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uvedeno výše, k pokrytí doporučeného denního množství sodíku není třeba potraviny 

přisolovat téměř vůbec, sůl je jejich přirozenou součástí.  

Tabulka 1 Obsah soli ve vybraných potravinách v g/100g 

Potravina Obsah soli v g/100g 

Dalamánek 1,2 

Filé z tresky (Kaufland) 0,7 

Hořčice plnotučná (Alba) 5,6 

Hovězí maso 0,6 

Chléb Šumava 1,3 

Chlebíčky rýžové (Racio) 0,3 

Jogurt bílý 3,5 % tuku Hollandia 0,1 

Knäckebrot (Racio) 1,5  

Kuřecí prsa dušená 0,1 

Losos filet (Royal) 0,3 

Losos filet uzený (Albert) 2,3 

Podmáslí 0,1 

Smetana zakysaná (Pilos) 0,1 

Tvaroh polotučný (Madeta) 0,1 

Vepřové maso libové 0,1 

Žitný chléb (Penam) 3,3 

Zdroj: vlastní 

Další tabulky, které následují, zobrazují obsah soli v potravinách, které můžeme z hlediska 

vysoké obsahu solit označit jako tzv. rizikové. Např. sýry patří k velmi významným 

zdrojům soli v našem jídelníčku. V následujícím přehledu jsou uvedeny některé druhy sýrů 

a jejich obsah soli. Sýry patří k velice hodnotným složkám stravy, poskytují především 
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cenné bílkoviny, vitamíny (především A, B, D) a minerály (vápník, zinek). Vápník 

z mléčných výrobků je pro člověka velice dobře využitelný, mnohem lépe než 

z rostlinných zdrojů. Mezi sýry jsou ovšem velmi významné rozdíly, především v jejich 

energetické hodnotě (velký obsah tuku) i v obsahu soli. Obsah soli v sýru se může lišit i na 

základě technologického postupu daného výrobcem Při nákupu sýrů bychom měli pečlivě 

číst etikety a svůj výběr ovlivnit i na základě obsahu soli. 

V následující tabulce jsou uvedena množství soli v některých běžných typech sýrů. Jak je 

z tabulky patrné, k nejméně problematickým druhům sýrů z hlediska obsahu soli patří 

především přírodní čerstvé sýry, olomoucké tvarůžky či sýry typu cottage. V tabulce jsou 

(pokud bylo možné dohledat) vždy hodnoty uvedené dvěma výrobci k jednomu typu sýru. 

V některých případech můžeme sledovat velké rozdíly (např. hermelín či sýr cottage). 

Výživově méně vhodné jsou výrazně slané sýry jako je balkánský sýr, uzený sýry či sýry 

tradičně skladované ve slaných nálevech (jadel, korbáčiky). Především v těchto případech 

je nezbytné pečlivě číst etikety výrobku. 

V přehledu jsou uvedeny i příklady tavených sýrů, v obou případech s vysokým obsahem 

soli. Tavené sýry obecně nejsou vhodné při snaze o dodržování zdravého životního stylu, 

především pro svůj obsah tavicích solích, které brání potřebnému vstřebávání vápníku.  

U mnoha druhů sýrů můžeme sledovat zvyšující se slanost výrobku se snižujícím se 

obsahem tuku (především tavené a tvrdé sýry). Tuk je v potravinách nositelem chuti, sůl 

má tedy nahradit nižší chuťovou jakost. Dalším důvodem je technologie výroby, 

především v případě tavených sýrů. Při výběru mléčných výrobků tak často musí docházet 

ke kompromisu mezi chuťovými vlastnostmi výrobku, obsahem soli a obsahem tuku.  
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Tabulka 2 Obsah soli ve vybraných sýrech 

Název sýru, výrobce Obsah soli v g/100g výrobku 

Niva (Madeta) 3,7 

Niva (Tesco) 4,5 

Eidam (Madeta) 1,5 

Gorgonzola (Lidl) 1,7 

Balkánský sýr (Pilos) 3,5 

Balsýr (Nechyba) 1,7 

Cottage (Pilos) 1,7 

Cottage (Madeta) 0,7 

Tavený sýr Jemný light (Bluedino) 4,5 

Tavený sýr Linie (Apetito) 2,3 

Hermelín Figura (Madeta) 1,7 

Hermelín Král sýrů 0,5 

Olomoucké tvarůžky 0,5 

Jadel uzený (Bluedino) 4,5 

Jadel (Polná) 2,6 

Korbáčiky uzené (Billa) 4 

Korbáčiky neuzené (Vian) 2,5 

Madeland Fitness 20% (Madeta) 1,4 

Madeland uzený 44 % (Madeta) 1,3 

Syrovátkový sýr (Pilos) 1,3 

Zdroj: vlastní 
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Vysoký obsah soli je typický také pro různé masné výrobky a uzeniny. Během jejich 

zpracování bývá použit nejen chlorid sodný, ale i další soli, především tzv. rychlosůl. 

V následující tabulce jsou uvedena množství soli ve vybraných výrobcích. Opět jsou 

uvedeni obvykle dva různí výrobci jednoho typu výrobku, kteří se liší v množství použité 

soli.  

U některých výrobků je množství soli opravdu vysoké. Alarmující je především u 

některých druhů šunek. Překvapivý je vysoký obsah soli u šunky určené, již dle svého 

názvu, především pro děti. Jedno balení takové šunky téměř pokryje doporučené denní 

množství soli u dospělého člověka. U dětí při zkonzumování celého balení již dojde 

k překročení doporučeného množství. Opět platí nutnost spotřebitelů číst etikety výrobků – 

výrobky se v obsahu soli velmi výrazně liší.  

Tabulka 3 Obsah soli ve vybraných uzeninách a masných výrobcích 

Název výrobku Obsah soli v g/100 g výrobku 

Paštika Májka (Hamé) 1,5 

Paštika s česnekem (Tesco) 2,5 

Vepřová pomazánka (Albert) 1,3 

Lahůdkový vepřový krém (Hamé) 3,5 

Kuřecí šunka pro děti (LE & CO) 4,3 

Kuřecí šunka Aktiv (Klatovy) 1,8 

Dušená šunka Standard (Baroni) 1,9 

Poličan (Kostelecké uzeniny) 5 

Poličan (Albert) 4,2 

Gothajský salám (Steinhauser) 1,8 

Gothajský salám (Tesco) 2,8 

Vídeňské párky se sýrem (Pikok) 4,8 
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Vídeňské minipárečky (Vocílka) 2,3 

Vinná klobása (Řeznický pult) 1,6 

Vinná klobása (Tesco) 3,8 

Kuřecí stehno uzené (Vodňanské kuře) 2,5 

Moravské uzené (Pikok) 2,2 

Anglická slanina (Pikok) 4,9 

Anglická slanina (Billa) 5,6 

Zdroj: vlastní 

V další tabulce jsou uvedena množství soli v některých oblíbených slaných pamlscích. Pro 

možnost srovnání jsou uvedena i množství soli v obdobných produktech, které nejsou dle 

sdělení výrobce dále přisolovány. Zákazník má tedy možnost volby vybrat si i neslanou 

variantu výrobku. Mezi výrobky s nejvyšším množstvím soli nepatří překvapivě slané 

chipsy, ale solené tyčinky či bramborové snacky, které jsou solené hrubozrnnou variantou 

soli. Za zmínku rovněž stojí sušené maso, které má ve zvyku se prezentovat jako zdravější 

varianta slané pochutin, vzhledem k vysokému množství bílkovin. Bohužel dle etikety 

obsahuje nejen enormní množství soli, ale i další přidané látky, např. látky zvýrazňující 

chuť a vůni. 
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Tabulka 4 Obsah soli ve vybraných slaných pochutinách 

Název výrobku, výrobce Obsah soli v g/100 g 

Bohemia chips Horská sůl 1,5 

Strážnické brambůrky nesolené 0,5 

Bersi Sýrové koule 3 

TUC krekry 1,8 

Telka maková 1,5 

Arašídy solené (Tesco) 1 

Arašídy v těstíčku (Penny) 3 

Arašídy v těstíčku (Bohemia) 3,3 

Bramborový snack (Eurosnack) 7,3 

Bramborový snack (Teddy) 5,3 

Křehké křupky kukuřičné (Michle) 1,8 

Arašídové křupky (Soltino) 6,3 

Super nachos (Bohemia) 4 

Tortilla nachos sýr (Spar) 1,5 

Popcorn slaný (Soltino) 3 

Popcorn slaný (Billa) 6,5 

Tyčinky slané tradiční (Bohemia) 17,3 

Hradecké tyčinky slané (Canto) 2,3 

Sýrové tyčinky (Bohemia) 8,3 

Sýrové tyčinky s máslem (Bravo) 2,3 

Sušené maso hovězí (Jerky) 12,5 

Zdroj: vlastní 
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Velkým zdrojem kuchyňské soli jsou také produkty různých forem rychlého občerstvení. U 

většiny výrobků, které je možné nakoupit v různých stáncích, bufetech či kioscích, není 

prakticky možné zjistit přesné složení potravin, včetně množství obsažené soli. 

V následující tabulce je tedy zpracován pouze přehled obsahu soli ve výrobcích, které 

nabízejí nejznámější nadnárodní řetězce rychlého občerstvení, jako jsou řetězce 

McDonald’s, KFC (Kentucky Fried Chicken) či Burger King. Přestože zmíněné korporace 

v posledních letech prezentují svou snahu o zlepšení nutričních vlastností svých výrobků, 

jejich výrobky stále obsahují velmi vysoké množství nejen soli, ale také tuků. Pozitivem je, 

že tito výrobci uvádí přesné nutriční hodnoty buď přímo na balení svých výrobků či 

informace nabízejí v tištěné podobě přímo v provozovnách či na svých internetových 

stránkách. 

Tabulka 5 Obsah soli ve vybraných pokrmech rychlého občerstvení 

Název pokrmu Obsah soli v jedné porci 

Hamburger Mc  3,3 

Big Tasty Bacon Mc 8,5 

Burrito KFC 4,1 

Grander Texas KFC 4,2 

Grilled Chicken Wrap Burger King 2 

Hot Wings KFC (1 ks) 0,6 

Hranolky malé MC 2,2 

Ikea wrap uzený losos 2,4 

Pizza Ristorante Tono 3,6 

Pizza Ristorante Picante 4,8 

Salát Caesar KFC 3 

Twister KFC 3 



34 
 

Významným zdrojem soli jsou pro člověka také tekutiny, které zahrnuje náš pitný režim. 

Z hlediska obsahu minerálů (včetně sodíku) dělíme pitnou vodu na kojeneckou, stolní a 

minerální. Zvláštním druhem minerálních jsou léčivé minerální vody s velmi vysokým 

obsahem minerálů (např. Bílinská kyselka či Vincentka). Tyto minerální vody nejsou 

určeny k dlouhodobému pití, jsou určeny především pro léčebné využití.  Mezi balenými 

vodami jsou velmi velké rozdíly v obsahu sodíku. Především lidé, kteří trpí onemocněními 

ledvin, hypertenzí či dalšími kardiovaskulárními chorobami by měli dbát na výběr vody, 

kterou pijí. Některé druhy minerálních vod jsou naopak velmi vhodné pro pacienty 

s hypertenzí. V následující tabulce je uveden abecední seznam některých balených vod 

nejčastějších na českém trhu. Obsah soli je uveden v miligramech na litr a je zaokrouhlen 

na celá čísla. Data byla zpracována podle informací dostupných na etiketách. 

Tabulka 6 Obsah Na ve vybraných stolních a minerálních vodách (Zdroj: vlastní) 

Název vody Obsah sodíku (v mg/l) 

Aquila 18 

Bonaqua 2 

Bílinská kyselka 1792 

Dobrá voda 13 

Excelsior 20 

Hanácká kyselka 278 

Korunní 103 

Magnesia 5,5 

Mattoni 70 

Poděbradka 509 

Ondrášovka 33 

Toma 6 

Vincentka 2240 
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2.8.3 Označení soli na etiketách potravin 

Dle současných předpisů patří sůl mezi látky, o jejichž množství je výrobce povinen 

zákazníka informovat. V současné době musí být uvedeno množství obsažené soli, 

nikoliv pouze obsah sodíku. Pokud je pro danou potravinu významný i její přirozený 

obsah sodíku, musí být toto množství přepočítáno na obsah soli. Případně je možné 

uvést sdělení, že sůl je potravině obsažena výlučně v důsledky přirozeně se 

vyskytujícího se sodíku (Chýlková, 2013). Koření, dehydratované výrobky                   

a ochucovadla a sůl jsou regulovány vyhláškou 331/1997 Sb. Název „jedlá sůl“ se 

doplňuje údajem o způsobu získání (tzn. „kamenná“ – těžená v pevné formě, 

„vakuová“ – těží se solný roztok a čistá sůl se získává odpařením a krystalizací, 

„mořská“). Sůl může být obohacena jodem, jodem a fluorem nebo jodem a dalším 

potravním doplňkem. V případě obohacené soli se na obalu uvádí konkrétní chemická 

látka, kterou byla sůl obohacena. U jedlé soli s jódem 33 a fluórem se uvádí 

upozornění, že ji lze konzumovat nejvýše 4 g denně a nelze ji užívat současně               

s fluoridovými tabletami (Suková, 2011). 

Často se na etiketě některých výrobků můžeme dočíst sdělení, že obsahují „snížené 

množství soli, bez soli“ apod. V současné době připravuje Evropská komise nařízení        

s definicemi těchto výživových tvrzení, které by měly platit jednotně pro všechny 

potraviny. Zatím však se tato tvrzení používají podle definic pro konkrétní potravinu. 

Obecně je definováno jen tvrzení “se sníženým obsahem živiny“, což obvykle 

znamená, že byl v potravině snížen obsah určité živiny o více než 25 % oproti hodnotě 

stanovené pro tuto skupinu potravin vyhláškou, nebo proti obvyklé hodnotě (není-li 

obsah živiny příslušnou vyhláškou stanoven). V případě sodíku to znamená, že 

výrobek obsahuje maximálně 120 mg sodíku ve 100 g nebo 100 ml výrobku (Suková, 

2011). 
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Klasifikace potravin dle obsahu sodíku (podle Davídka, 2012): 

• s velmi nízkým obsahem < 0,4 g/kg Na 

o mléko, ovoce, zelenina, 

• s nízkým obsahem 0,4–1,2 g/kg Na 

o maso, drůběž, ryby, 

• s vysokým obsahem 1,2–4,0 g/kg Na 

o chléb, některé pečivo, nakládaná zelenina, 

• s velmi vysokým obsahem > 4,0 g/kg Na 

o některé masné a rybí výrobky, olivy, slané pochutiny  

2.8.4 Solení aktuálně – kampaň „Solme s rozumem“ 

Ministerstvo zdravotnictví ČR se 29. 2. 2016, stejně jako v roce minulém, v návaznosti na 

mezinárodní akci „World Salt Awareness Week“ zapojilo do kampaně „Solme s 

rozumem“.  Kampaň má za cíl upozornit na rizika plynoucí z nadbytku soli v potravě. 

Zejména poukazuje na zdravotní rizika, kterými jsou vysoký krevní tlak, náhlé mozkové 

příhody, infarkt myokardu či osteoporóza. 

Kampaň je součástí tzv. Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – 

Zdraví 2020. Tento dokument je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví 

v ČR. Rovněž je nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020, který byl 

schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu 

v září 2012. Národní strategie vychází především z „Hodnotící zprávy plnění cílů 

Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR v letech 2003 – 

2012“ a rovněž z „Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného 

zdraví“, která byla přijata Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013. Realizaci Národní 

strategie podpořila i vláda České republiky svým usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014. 

29. února 2016 kampaň v médiích veřejně podpořil hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. 

Týden od 29.2. do 6.3.2016 byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen  Světovým 

dnem zdravého solení. Současně byla vydána Výzva hlavního hygienika ČR, která vyzývá 

především školy, školská zařízení, restaurace a další veřejné stravovny ke snížení spotřeby 
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soli v potravinách. Jako průměrnou denní spotřebu obyvatele ČR Ministerstvo 

zdravotnictví uvedlo hodnotu 16,5 g – jedná se tak o více než trojnásobek množství 

doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací. Podobná kampaň probíhá či již 

proběhla v dalších evropských státech. Některým evropským zemím se již povedlo 

radikálně snížit množství zkonzumované soli, např. v Německu či Švýcarsku se průměrná 

spotřeba pohybuje okolo 6 g za den, což se velmi blíží lékařským doporučením. 

Cílem hlavního hygienika je snížení spotřeby soli v ČR o pětinu do roku 2020 (jako 

součást projektu Zdraví 2020). Jedním z hlavních aktérů změny ve stravování by se měli 

stát školní jídelny.  

Ministerstvo zdravotnictví, především prostřednictvím Státního zdravotního ústavu, 

zprovoznilo webové stránky www.mene-solit.cz. Cílem těchto internetových stránek je 

informovat veřejnost o kampani „Solme s rozumem“. Firmy (např. školy) zde mají 

možnost veřejně se přihlásit ke kampani prostřednictvím registračního formuláře. Stránky 

nabízí informace o soli a jejím vlivu na zdraví člověka. Pro školy je zde možnost stažení 

různých materiálů vhodných k výuce, v neposlední řadě je zde možnost nalézt recepty 

s využitím minima soli.  

„Pro školy a školská zařízení navrhuje hlavní hygienik tato opatření: 

o posilujte schopnosti dětí při výběru a nakládání s potravinami, včetně hodin 

vaření; 

o zařaďte do vyučovacích hodin v prvouce, chemii nebo biologii informaci 

o maximálním doporučeném příjmu soli 5 g denně a potravinách, které jí 

obsahují nejvíce; 

o jděte příkladem, odstraňte v jídelnách slánky ze stolů (i u dospělých 

strávníků); 

o omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých 

surovin; 

o čtěte obaly výrobků, kolik % soli obsahují, abyste nekupovali jen „drahou 

sůl“ (např. směsi sušené zeleniny); 

o nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;  
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o kontrolujte obsah soli v potravinách nabízených dětem ve školním bufetu 

nebo automatu; 

o informujte na třídních schůzkách o tom, že jste se připojili k výzvě MZ 

a o rizicích nadměrného solení“ (Valenta, 2016). 

Pro potřeby nejen školským zařízení Státní zdravotní ústav nabízí širokou škálu 

podpůrných materiálů - letáky, plakáty a přehledy soli a jejího obsahu v potravinách. 

2.8.5 Dieta neslaná a DASH strategie stravování 

V případě různých zdravotních komplikací může být pacientovi předepsána tzv. dieta 

neslaná šetřící, označovaná jako Dieta 10. Je indikována pacientům s kardiovaskulárními 

chorobami, s hypertenzí, při srdečním selhávání či při problémech se zadržováním tekutin 

v těle. Vhodná je také v těhotenství, pokud žena trpí otoky a vysokým krevním tlakem. 

Vedle kuchyňské soli je při dietě omezeno pití minerálních vod, používání kypřících 

prášků (vysoký obsah sodíku). Naopak jsou zařazovány potraviny bohaté na draslík, který 

podporuje výdej vody z organismu. Omezeno je i používání tuků, jejich spotřeba kryta 

kvalitními rostlinnými oleji s vysokým podílem nenasycených mastných kyselin. Dle 

zkušeností nutričních pracovníků je příprava této diety poměrně složitá (ve srovnání 

s ostatními léčebnými dietami), jelikož slaná chuť pacientům velmi chybí  (Marádová, 

2015).  

Pod označením  DASH se ukrývá zkratka  Dietary Approaches to Stop Hypertension. 

Původně se jednalo o americkou studii publikovanou v roce 1997, která zkoumala vliv 

diety na hodnotu krevního tlaku. Studie probíhala pod záštitou Národního institutu pro 

srdce, plíce a krev (National Heart, Lung, and Blood Institute – NHLBI). Výsledky studie 

ukázaly, že dieta s převahou ovoce, zeleniny a nízkotučných mléčných výrobků, doplněná 

celozrnnými výrobky, drůbeží, rybami a ořechy, s minimem červeného masa, sladkostí a 

nápojů obsahujících cukr, a obsahující snížené množství celkového a nasyceného tuku a 

cholesterolu snižuje krevní tlak v porovnání s typickým složením stravy v USA. Podstatou 

diety je také významné snížení příjmu sodíku. Tato dieta se nejprve v USA, posléze 

celosvětově stala důležitou součástí standardů a doporučení, která se týkají léčby 

hypertenze. Dle autorů dieta slibuje snížení krevního tlaku až o 10%. Což se však na 
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příkladech konkrétních lidí může velmi výrazně lišit, vzhledem k tomu, že citlivost 

organismu na sodík je velmi variabilní.  

Dieta DASH je v současné době propagována i jako prostředek sloužící k redukci 

hmotnosti. Vzhledem ke složení jídelníčku může tato strategie sloužit jako prevence 

různých onemocnění a jako podpora zdravého životního stylu. K dispozici jsou mnohé 

publikace i mnohé internetové stránky, kde je možné se se zásadami strategie DASH 

seznámit, včetně podrobných jídelníčků (Výběr, 2007).  

2.9 Potravní aditiva s obsahem sodíku 

Chlorid sodný není jedinou látkou, kterou konzumujeme a která nám dodává sodík. Někteří 

odborníci (např. prof. Strunecká či Dr. Fořt.) varují také před dalšími aditivy s obsahem 

sodíku, která jsou přidávána do potravin. Jejich koncentrace v potravinách nebývá obvykle 

nikterak vysoká, tudíž i přijaté množství sodíku není tak významné jako u kuchyňské soli. 

Velmi však záleží na celkové skladbě jídelníčku daného člověka. 

 Níže je uveden seznam takovýchto aditiv, včetně informace o jejich využití 

v potravinářství, zpracováno podle Vrbové (2011). 

E500 – uhličitany sodné: uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda, soda 

bikarbona), ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu                        

(sesquikarbonát sodný) 

Funkce v potravinářství: 

� ke kontrole kyselosti 

� kypřící látky 

� zabraňují změnám barvy a textury, vzniku sraženin 

� proti žluknutí potravin 

� využití v pekařských výrobcích, v margarínech, v suchých směsích na výrobu 

pečiva či nápojů 
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E621 – glutaman sodný (MSG = mono sodium glutamate, glutamát sodný) 

Funkce v potravinářství: 

� zvýrazňovač chuti 

� nepopulární název často nahrazen pojmy: kořenící přísada, výtažek z droždí, extrakt 

z pekařského droždí, bílkovinný hydrolyzát, kvasnicový extrakt, kvasnicový 

výtažek, rostlinný bílkovinný hydrolyzát, hydrolyzovaná rostlinná bílkovina,sojový 

bílkovinný hydrolyzát, sojový hydrolyzát, sójový extrakt ad. 

E 576 – glukonan sodný (glukonát sodný) 

Funkce v potravinářství: 

� zabraňuje reakci iontů kovů s dalšími látkami – předchází tak ztrátě barvy a textury, 

proti vzniku sraženin 

� zabraňuje žluknutí potravin 

E 211 – benzoan sodný (benzoát draselný) 

Funkce v potravinářství: 

� jedno z nejpoužívanějších konzervačních činidel díky své výborné rozpustnosti ve 

vodě 

� využívá se v kyselých potravinách (pouze v nich je aktivní) – nealkoholické nápoje, 

hořčice, omáčky, kečupy, zálivk 

E 331 – citronany sodné (citráty sodné) 

Funkce v potravinářství: 

� upravují kyselost džemů, cukrovinek, zmrzlin ad. 

� zabraňují reakci s kovy 

� tavicí soli  tavených sýrech 

E 251 – dusičnan sodný (chilský ledek) 

Funkce v potravinářství: 

� používá se při výrobě uzených mastných výrobků  

� součást tzv. rychlosoli - dusitan draselný s dusičnanem sodným v poměru 2 : 5 

� konzervant 
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E 250 – dusitan sodný 

Funkce v potravinářství: 

� používá se při výrobě uzených mastných výrobků  

� usnadňuje uzení masa, vytváří jednotnou barvu potravin, charakteristickou 

„uzenou“ chuť 

� zabraňuje růstu bakterií a toxinů, zpomaluje oxidaci tuků 

E 316 – erythorban sodný (isoaskorban sodný) 

Funkce v potravinářství: 

� antioxidant, zlepšuje působení dusitanů během uzení mastných výrobků 

� pomáhá vytvořit a udržet červenou barvu masa 

E 627 – guanylan sodný 

Funkce v potravinářství: 

� zvýrazňovač chuti 

E 631 – inositan sodný 

Funkce v potravinářství: 

� zvýrazňovač chuti 

E 325 – mléčnan sodný (laktát sodný) 

Funkce v potravinářství: 

� zvýrazňovač chuti 

� zvlhčující látka 

� emulgátor 

E 514 – sírany sodné (síran sodný, hydrogensíran sodný) 

� látka upravující kyselost potravin 
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3 Možnosti náhrady soli 

Vzhledem k negativnímu dopadu soli na naše zdraví je žádoucí omezit její příjem. Člověku 

však slané a výrazné jídlo chutná, proto se s neslaným obvykle jen těžko smiřujeme. 

Cestou může být snaha o náhradu chloridu sodného jinými látkami. Může se jednat buď o 

přírodní látky (koření, bylinky, sušená zelenina apod.) nebo o látky syntetické, které mají 

také slanou chuť, ale neobsahují sodík. Takových látek sice není mnoho, ale je dobré se 

s nimi seznámit a alespoň částečně je zařadit do svého jídelníčku. O možnostech náhrady 

soli je pojednáno v následujících podkapitolách. 

3.1.1 Nahrazování soli kořením a bylinkami 

Slanou chuť potravin můžeme v potravinách nahradit použitím výraznějších druhů koření a 

bylinek. Ty mají oproti chloridu sodnému řadu výhod. Obvykle vylepšují nejen chuť, ale i 

vůni a barvu daného pokrmu. Koření nabízí nepřeberné množství chutí, vůní a barev. Často 

mají i prokazatelně léčivé účinky, některé druhy pomáhají při trávení potravy. V práci jsou 

dále popsány druhy s mimořádnými účinky, které efektivně zvýrazňuji chuť potravin.  

Používání koření má oproti soli mnohé kladné stránky: 

- Nepřeberné množství chutí 
- Vůně 
- Barva 
- Pozitivní farmakologické účinky (Légl, 2013). 

Nejčastěji v gastronomii používaná koření a byliny jsou: bobkový list, badyán, bazalka, 

bedrník, celer,cibule, česnek, dobromysl, kardamom, kopr, kerblík, kmín, koriandr, 

kurkuma, křen, libeček,  hřebíček, fenykl, estragon, majoránka, meduňka, máta, 

muškátovník paprika, pažitka pískavice, petržel, pimentovník, pepřovník, pór, rozmarýn, 

šalvěj, saturejka, yzop,tymián, zázvor a jistě i mnohá další. 

V práci jsou dále popsány pouze druhy s mimořádnými účinky, které efektivně 

zvýrazňuji chuť potravin, a současně mohou zmírnit negativní působení chloridu sodného 

na zdraví člověka, především na vysoký krevní tlak.  
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Česnek 

Tato aromatická bylina neodmyslitelně patří nejen k tradiční české kuchyni. Často býval a 

stále ještě je současní lidových léčitelských postupů. Vědecké studie prokázaly jeho 

pozitivní účinky na zdraví. Především v souvislosti se sodíkem a hypertenzí, je třeba 

zdůraznit schopnost česneku optimalizovat hodnotu krevního tlaku. Česnek se dá využít i 

jako prevence dalších onemocnění kardiovaskulárního systému, jako je zvýšená hladina 

cholesterolu v krvi či ateroskleróza. Pro optimální působení léčebných účinků česneku 

lékaři doporučují užívání cca šesti stroužků česneku týdně (Fulder, 1998).  

Česnek se dokonce zapsal do historie objevu krevního oběhu. Za objevitele tohoto principu 

je považován William Harvey (1578 – 1657). Jedna z indicií, která ho k myšlence přivedla, 

byl pach česneku, který se u léčených osob šířil celým tělem. Zjistil, že při vložení česneku 

do obuvi se po čase začne charakteristické aroma uvolňovat i z dechu (Kollár, 2007).  

Pozitivní vliv česneku na zdraví srdce a cév je pravděpodobně způsoben vysokým 

obsahem adenosinu, kterému je připisován vliv na krevní tlak, krevní oběh, pružnost cév, 

krevní srážlivost a odbourávání tuků (Fulder, 1998). 

Medvědí česnek 

Česnek medvědí (Allium ursinum) je rostlina svou chutí a vůní velice podobné česneku 

kuchyňskému, patří však do jiné botanické čeledi a to čeledi amarylkovitých. Bylina je 

v Čechách poměrně často zastoupena ve volné přírodě, především ve vlhkých lesích. Jako 

koření se využívají nejčastěji sušené listy, na podzim je možno sbírat i cibule. V kulinářství 

je možné medvědí česnek využívat všude tam, kde se používá česnek kuchyňský. Jeho 

chuť je velmi výrazná, ostrá, až cibulová. Někteří lidé mohou při užití nadměrného 

množství reagovat přecitlivěle. Bylina je od pradávna využívána jako léčivka. Opět se 

jedná o bylinu, která má schopnost snižovat krevní tlak. Dále je využívána na pročištění 

trávicí soustavy, stejně jako česnek kuchyňský pomáhá v boji proti střevním parazitům 

(Vermeluen, 2001).  
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Libeček 

Libeček lékařský (Levisticum officinale) patří mezi listovou bylinu z čeledi miříkovitých. 

Jeho chuť je velmi výrazná. Někdy bývá označován jako „přírodní Maggi, přírodní 

polévkové koření“. Tato jeho podobnost se dostala do jeho slovního označení např. 

v Německu či v Holandsku. Sůl může částečně nahradit především ve vývarech                  

a polévkách, u kterých bývá vysoká koncentrace soli častým problémem. Výborný je také 

jako ochucovadlo brambor – zde může opět částečně nahradit slanou chuť.  

Z libečku lze připravit domácí náhražku tekutého polévkového koření. Při jeho přípravě je 

sice další ingrediencí opět sůl, ovšem záleží pouze na daném spotřebiteli, jak s výsledným 

 produktem naloží. Literatura uvádítaké  pozitivní vliv libečku na trávení a urologické 

problémy (Vermeluen,2001). Dokonce prý funguje jako afrodiziakum.  

Kardamon 

Kardamovník obecný je blízký příbuzný zázoru, patří do stejné botanické čeledi 

zázvorníkovitých. Jako koření se používají plody a oddenky. Bývá součástí indické směsi 

koření kari. Bývá udáván jako podpůrná bylina proti hypertenzi (Vermeluen, 2011). 

Současně jeho výrazná chuť může pomoci se zvýrazněním chuti pokrmu. 

Oregano 

Jako koření oregano jsou označovány listy, případně celé tělo rostliny, která se jmenuje 

dobromysl obecná. Rostlina má odpradávna velmi široké pole využití v lidovém léčitelství, 

včetně léčby poruch kardiovaskulárního systému (Vermeluen, 2011)  

Pískavice řecké seno 

Pískavice (Trigonella) patří v našich podmínkách k méně známým druhům koření. Tato 

bylina z čeledi bobovitých pochází z jižní Evropy, odkud se rozšířila až do Asie i Afriky.  

Výjimečně je pěstována i u nás. Jako kořenící přípravek jsou používána sušená rozemletá 

semena. Často jsou přidávána do různých kořenících směsí, především do kari koření či do 

omáček typu chutney Samotná semena jsou používána spíše výjimečně, neboť mají 

pronikavou, pro některé osoby až nepříjemnou vůni. Pro svou jemnou chuť jsou používána 

klíčící semena a vařené listy. Tyto části rostliny byly odpradávna využívány jako léčivé 

prostředky. Prokazatelně má schopnost snižovat krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Může 
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být tak s úspěchem využívána ke zmírnění nežádoucích účinků chloridu sodného. 

Současně její silná chuť může snížit vjem deficitu slané chuti. Pískavice je dále využívána 

jako prostředek zvyšující tvorbu mateřského mléka u žen či jako afrodiziakum pro ženy i 

muže (zejména v Africe). (Vermeulen, 2001). Literatura dále ještě uvádí pozitivní vliv na 

trávení, úlevu při kašli, nadýmání či při průjmu. (Kybal, Kaplická, 1988). 

Skořice 

Jako skořici označujeme zpracovanou kůru tropického stromu, který nese název 

skořicovník pravý. Dle tradiční lidové medicíny i mnohých studií toto koření pomáhá 

optimalizovat krevní tlak a přispívá tak k prevenci kardiovaskulárních chorob (Vermeulen, 

2001). 

Směsi koření 

Při výběru koření, především kořenících směsí bychom měli pečlivě studovat etikety 

informující o složení výrobku. Některé kořenící přípravky mohou obsahovat až 60% 

kuchyňské soli, samotné koření tedy tvoří menší podíl ve složení směsi. Tyto výrobky také 

často mohou obsahovat různá zbytná aditiva, především zvýrazňovače chuti – často opět 

s obsahem sodíku (nejčastěji glutamát sodný).  V posledních době jsou na trhu k dostání i 

směsi bez obsahu soli. Často je však v nich sůl nahrazena jinou „levnou hmotou“, např. 

škrobem. Opět své peníze tedy nevynakládáme na koření, ale na jinou nízkonákladovou 

složku.  

3.1.2 Nahrazování soli náhražkami slané chuti 

Mimo různých druhů koření můžeme využít k dochucení pokrmů látky přirozeně slané 

chuti. Chuť chloridu sodného je ovšem unikátní. Jiné chemické sloučeniny se sice také 

vyznačují slanou chutí, naše citlivé chuťové pohárky chuťových buněk však mohou při 

vyšší koncentraci tuto chuť vnímat jako nahořklou, až kovovou (Opletal, 2011). 

Jako nejčastější náhražky chloridu sodného jsou používány tyto chemické sloučeniny: 

• Chlorid draselný 

• Chlorid hořečnatý 

• Chlorid vápenatý 
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Především chlorid draselný je díky svým vlastnostem nejčastěji používán jako náhražka 

chloridu sodného. Bohužel někteří lidé vnímají jeho slanou chuť s kovovou pachutí. Ve 

většině výrobků se tedy používá ve směsi s chloridem sodným – v různém poměru. 

Pro zdůraznění chuti pokrmů nemusíme vždy využít pouze slanou chuť, je možné využít i 

další přípravky označované jako zvýrazňovače chuti. Mohou to být látky přírodního 

původu i látky uměle vyrobené. Problém zvýrazňovačů chuti je opět častý výskyt sodíku 

(např. již několikrát zmiňovaný glutamát sodný).  

Chemické sloučeniny používané jako náhražka chloridu sodného: 

chlorid draselný = sylvín = E508 

Funkce v potravinářství: 

- látka zvýrazňující chuť 

- ochucující látka slané chuti 

- látka kontrolující pH 

- využívá se většinou v poměru 1:1 s chloridem sodným  

- změkčuje maso 

- zlepšuje fermentaci při přípravě piva 

- účinkuje jako želírující látka 

- při běžném použití jako přídatná látka nepůsobí potíže, při vyšším množství se 

může projevit nadbytek draslíku negativně – nevolnost, změny ve srážlivosti krve, 

srdeční arytmie, žaludeční vředy, slabost, projímavé účinky 

- Skóre škodlivosti – 2 (dle webu www.zdravapotravina.cz) 

Chlorid hořečnatý – E511 

- Funkce v potravinářství: 

- napomáhá zachování barvy potravin 

- zpevňující látka (sójové sýry tofu) 

- ochucující látka 

- změkčování masa 

- v ČR povoleno s výjimkou dětské výživy 
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Chlorid vápenatý – E509 

Funkce v potravinářství: 

- protispékavá látka (pekařské výrobky) 

- zpevňující látka (konzervované ovoce a zelenina, marmelády, tavené sýry) 

- napomáhá srážení mléka (mléčné výrobky) 

- potravní doplňky k doplnění nedostatku Ca 

- v ČR povoleno s výjimkou dětské výživy 

Tyto tři halogenidy – chloridy se využívají v potravinářství nejen pro svou slanou chuť, ale 

i z dalších technologických důvodů, výše zmíněných. Nejsilnější slanou chuť z nich má 

chlorid vápenatý, ale je bohužel hygroskopický, což komplikuje jeho technologické 

zpracování.  

Nejčastěji využíván je chlorid draselný, vzhledem k jeho vlastnostem, které jsou velmi 

podobné chloridu sodnému. Jeho chuť je nejvíce podobná chloridu sodnému, ovšem při 

vyšších koncentracích se projevuje jeho hořká až kovová pachuť. Proto není tato látka 

používána sama o sobě, ale je využívána do slaných směsí, většinou s chloridem sodným. 

Případně jsou do těchto směsí přidávány další látky, které mají za cíl potlačit pachuť 

výrobku. Chlorid hořečnatý je využíván méně, stejně jako chlorid hořečnatý nemá čistou 

slanou chuť, chutná nahořkle. 

Při nadměrném používání náhražek soli, které obsahují draslík, je teoreticky možná 

komplikace z nadbytku draslíku – hyperkalemie. Jedná se o patologické zvýšení hladiny 

draslíku v krvi. Normální hodnoty jsou 3,8–5,0 mmol/l. Klinicky významnou se 

hyperkalemie stává při vzestupu hladiny nad 6 mmol/l, nebezpečnou při vzestupu nad 

7 mmol/l. Hyperkalemie způsobená velkým množstvím draslíku v potravě je fakticky 

možná pouze u lidí s onemocněním ledvin (Nečas, 2000). 

3.1.3 Náhražky soli v ČR 

V naší zemi nemá využívání náhražek soli žádnou tradici. V české literatuře, která se týká 

problematiky soli a jejího negativního dopadu na lidské zdraví, jsou zmiňovány pouze 

sporadicky. Často jsou ovšem zmiňovány v materiálech ministerstva zdravotnictví, 

především v rámci činnosti Informačního centra pro bezpečnost potravin, které poskytuje 
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veřejnosti informace skrze webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz. Na tomto serveru 

je možné dohledat spoustu informací o bezpečnosti a případné závadnosti potravin, ale 

také jsou zde zveřejňovány výsledky výzkumu a inovací v rámci nových technologických 

postupů zpracování zemědělských produktů.  

V síti supermarketů a hypermarketů se s náhražkami soli nesetkáme často, spíše nahodile. 

Síť supermarketů Albert, Billa, Kaufland, Tesco i Lidl nemá náhražky soli ve své stálé 

produktové nabídce. Někdy se překvapivě může náhražka soli vyskytnout v menším 

obchodě s potravinami, ale rozhodně to není pravidlem. Náhražky soli můžeme zakoupit 

v lékárnách či v různých e-shopech se zdravou výživou či s lékárenským sortimentem. 

V ČR se výrobou solících směsí s obsahem chloridu draselného zabývá olomoucký 

výrobní závod Solné mlýny. Na trh dodává solicí směs pod značkou Mary. Distribuce do 

sítě běžných obchodů není častá, ale je možné přípravek objednat na internetu. 

Výrobou produktů se sníženým obsahem soli se zabývají v největší míře americké 

potravinářské společnosti. Důvodem je velice častý výskyt civilizačních onemocnění 

v USA a snaha o jejich eliminaci (Nachay, 2007).  

4 Stravování ve školních jídelnách 

V současné době máme řadu důkazů, které dokazují významný vliv výživy již od 

nejútlejšího věku na prevenci pozdějších onemocnění. V dětství se utváří stravovací 

zvyklosti, rozvíjí se obliba či odmítání určitých složek stravy. Stravování v dětství 

ovlivňuje stravování v dospělosti. Významnou roli ve stravovacích návycích hraje u dětí 

především rodina, ale také různá stravovací zařízení a vrstevníci. V průběhu růstu a 

dospívání se vliv jednotlivých faktorů mění, přesto je důležité vštěpovat dětem zásady 

zdravého stravování již od nejútlejšího věku. 

V dětském věku by mělo být samozřejmé omezení používání soli a slaných potravin. 

V prvním roce života dítěte není třeba soli vůbec. Sodík jako minerální látka je pro dětské 

tělo nepostradatelná, nedostatek však nehrozí. Naopak nadbytek přijímané soli může vést 

k otokům a pravděpodobně ovlivňuje i rozvoj hypertenze v pozdějším věku (Marádová, 

2015) 
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Školní jídelny obvykle představují významnou část stravování dětí. Oficiální statistiky 

uvádějí, že je v nich pravidelně stravováno více než 70% školou povinných dětí. V případě 

mateřských škol mohou nabízet v podstatě celodenní stravu pro předškoláky.  I některé 

základní školy poskytují takovouto celodenní službu pro žáky. Obvykle však typické 

školní jídelny nabízejí pouze oběd. Oběd ve školní jídelně by měl pokrýt 35 % doporučené 

denní dávky energie. Zbývajících 65 % energie je na pokrytí stravy z rodinného prostředí. 

Jedno jídlo denně ze školní jídelny nemůže při sebe větší snaze pokrýt všechny potřebné 

živiny v optimálním množství. A rozhodně to není ani účelem. 

Školní jídelna děti určitým způsobem vychovává, ale rozhodující vliv na stravovací 

zvyklosti má rodina. V ideálním případě by škola, školní jídelna, rodina i širší příbuzenstvo 

a další lidé v životě dítěte měli stejné či alespoň podobné vize, které se týkají stravování. 

Ideál bývá ovšem nereálný.  

Na školní jídelny je vyvíjen velký tlak společnosti, aby splňovaly náročné požadavky 

nutričně vyváženého stravování školních dětí. Může docházet k dvěma extrémům. Některé 

děti jsou z domova zvyklé na racionální stravu, s nízkým obsahem soli. Takovým bude 

jídlo ve školní jídelně připadat přesolené, na některá jídla i dítě bude nuceno zvyknout – 

např. na jídla smažená. Naopak jiné děti si z domova neodnášejí návyky zdravého 

stravování a některá jídla školního stravování pro ně budou nezvyklá – např. luštěniny či 

mořské ryby. Školní jídelny se tak nacházejí v nezáviděníhodné pozici. A zavděčit se všem 

je nemožné  (Cramn, 2003). 

Školní stravování se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 

školním stravováním - vyhláška č. 107/2008 Sb. Vyhláškou jsou stanoveny základní 

směrnice, které má stravování ve školách splňovat. 

Dle současné výživové normy se z celkové denní výživové dávky počítá 18% na snídaní, 

15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři. Některá 

dostupná doporučení se mohou lišit – především v procentuálním zastoupení snídaně, která 

je právem pokládána za základ dne a může tvořit i čtvrtinu a ž třetinu doporučené denní 

dávky energie.  
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V naší zemi mají školní jídelny, v porovnání s jinými zeměmi, dlouhou historii. Již 

v období po druhé světové válce začali být dětem ve školách vydávány svačiny či alespoň 

mléko. První školní občerstvení bylo zajišťováno ze zásob UNRRA (United Nations Relief 

and Rehabilitation Administration), což byl projekt mezinárodní humanitní a rozvojové 

pomoci, kterou začala organizovat Organizace spojených národů ještě během 2. Světové 

války (1953). Přímé zřizování školních jídelen začalo v naší zemi v období po roce 1950. 

Důvodem byl především vzrůstající počet zaměstnaných žen – a s tím zvyšující se 

poptávka po zajištění stravy pro školou povinné děti. Již v roce 1953 byla přijata vyhláška 

tehdejšího ministerstva školství a kultury, která se týkala provozu školních stravoven. 

Konkrétní výživové normy vešly v platnost v roce 1963. Dále byla zřizována okrasní a 

krajská střediska školního stravování (Mlejnková a kol., 2009). V 60. a 70. letech se počet 

školních jídelen zvyšoval, současně s populační explozí. 

Školní jídelny mají dodnes nezastupitelnou úlohu v rámci stravování školou povinných 

dětí. Obvykle poskytují stravování i dalším skupinám obyvatelstva. Ve většině případů 

jsou školní jídelny součástí škol, ať už mateřských, základních či středních. Vedoucí 

jídelny jsou tak podřízeni řediteli školy. Dále jsou školní jídelny pod dohledem kontrolních 

orgánů – České školní inspekce a Hygienické stanice.  

Školní stravování se řídí tzv. spotřebním košem. Jedná se o deset skupin základních 

potravin, jejichž denní doporučená dávka ke spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku 

živin pro jednotlivá odebraná jídla pro určitou skupinu strávníků.  Spotřební koš zahrnuje 

tyto potraviny: 

� maso 
� ryby 
� mléko 
� mléčné výrobky 
� zelenina 
� ovoce 
� tuky 
� cukr 
� brambory 
� luštěniny 
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Sledování spotřebního koše vyplývá z Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, z 

přílohy č. 1. Plnění spotřebního koše u jednotlivých potravin je určeno na jeden den a 

jednoho žáka. Sumář spotřeby provádí vedoucí školní jídelny vždy jednou za měsíc. 

V současné době je ve většině školních jídelen k dispozici počítačový program, který 

vypočítává spotřební koš přímo z výdejek. Spotřební koš se odevzdává ke kontrole 

zřizovateli, jeho kontrolou se zabývá také hygienická služba a Česká školní inspekce. 

Skladby spotřebního koše by měla zaručit, že se dětem dostane potřebného množství 

příslušných živin podle zdravotnických doporučení. Naplňování spotřebního koše je pro 

školní jídelny povinností, protože je součástí obecně závazného právního předpisu 

(Šulcová, 2007).  

Školní stravování nemá závazné normy, které by řídili množství používané soli. Školní 

jídelny obvykle používají receptury i s přesným dávkováním soli, nic je ale nenutí se 

danými recepty řídit. Stejně tak slaná chuť je subjektivním pocitem, že není možné vyhovit 

zvolenou chutí všem. 

V poslední době se v médiích často mluví o školních jídelnách a jejich kvalitě. Bývá jim 

přičítán rozhodující význam ve stravování školních dětí. Dokonce jsou i zřizovány nadační 

fondy, které mají finančně pokrýt výdaje školního stravování pro děti ze sociálně slabých 

rodin (www.obedyprodeti.cz). Význam školních jídelen na stravování dětí by však neměl 

být přeceňován. Školní jídelna sice poskytuje většině dětí oběd po většinu školního týdne, 

většinu potravin děti ale zkonzumují mimo prostory školní kantýny. Zvýšená pozornost 

školy by měla být zaměřena i dalšími směry – především k nabídce pochutin ve školních 

automatech, případně k nabídce produktů ve školním bufetu či jiném zařízení, které 

poskytuje dětem potraviny. Důležitá je i formativní péče školy v oblasti výchovy ke zdraví. 

Žáci by si ze školy měli odnášet myšlenky zdravé výživy a především je přenášet i do 

vlastního života. Stravování dětí však stále nejvíce ovlivňuje rodina, v pozdějším věku 

kolektiv vrstevníků. Škola by měla cílit na spolupráci rodičů, žáků a školy v oblasti 

stravování. Na některých školách probíhají projekty, které se na tuto oblast úzce zaměřují. 

Jejich stručná charakteristika následuje v další kapitole.  

Nešvarem mnohých školních jídelen je používání instantních výrobků, bujonů a různých 

dochucovadel. Tyto výrobky v drtivé většině obsahují nadměrné množství chloridu 
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vápenatého. Přestože vedoucích školních jídelen jsou proškolovány v oblasti zdravého 

stravování, spotřební koš, ani jiné další vyhlášky používání soli nijak neomezují. Školní 

jídelny mají dostatek materiálů, které se zabývají správnou skladbou jídelníčku školních 

dětí. Na trhu jsou i některé publikace, které obsahují recepty vhodné pro školní stravování, 

včetně technologických postupů. Bohužel, některé z těchto knih si v mnohém protiřečí. 

V teoretických částech zdůrazňují pravidla zdravého stravování. V praktických částech 

s konkrétními recepty však uvádí ingredience, které jsou nejen z hlediska nadměrného 

množství soli diskutabilní – např. tavené sýry či slané sýry balkánského typu – viz knihy 

Receptury pokrmů pro školní stravování (Šulcová et al., 2007). 

Česká školní inspekce (ČŠI) při své kontrolní činnosti monitoruje i současný stav školního 

stravování. Ve Výroční zprávě za uplynulý školní rok 2014/2015 ČŠI uvádí výsledky 

kontrol získané z 862 školních jídelen. Přičemž ve sledovaném školním roce byla 

využívanou školních jídelen žáky 78,2%. Z šetření vyplývá pozitivní trend skladby 

jídelníčků, ve většině případů je nabídka jídel nutričně vyrovnaná. Stále ještě jsou 

objevovány školní jídelny, které nerespektují pravidla tzv. spotřebního koše. Výroční 

zpráva konstatuje, že 3 % sledovaných školních jídelen spotřební koš nesleduje, 9% jídelen 

nebylo schopno kontrole poskytnout potřebné doklady. Největším problémem je 

dostatečné výživové pokrytí spotřeby mléka a mléčných výrobků (pokryto ze 73 % a 84 

%), ale také luštěnin (pokryto z 83%) či ovoce (84%). Školní jídelny neposkytují dostatek 

čerstvého ovoce a zeleniny, často stále využívají jejich kompotovanou formu – která 

obsahuje snížené množství zdraví prospěšných látek. Tradiční kompoty naopak obsahují 

přemíru cukru, případně různá konzervační činidla. Přitom v komoditách spotřebního koše 

cukry a tuky jsou limity školními jídelnami obvykle překračovány. Česká školní inspekce 

školám vytýká také doplňkový sortiment potravin, které jsou na půdě školy nabízeny. Ze 

srovnání kontrol v posledních 4 letech vyplývá, že počet automat/bufetů v kontrolovaných 

školách se zvýšil z 16 % na 23 % a že téměř polovina z nich nabízí dětem nevhodné 

potraviny. Naopak kladně jsou hodnoceny čím dál častěji nabízené svačinky, které jsou 

často zaměřeny na mléčné výrobky. U mnohých mléčných výrobků, i těch které jsou 

nabízeny v projektu Evropské unie Mléko do škol, jsou ve složení vysoce zastoupeny 

škodlivé jednoduché sacharidy.  O kuchyňské soli ve školních jídelnách výroční zpráva 

vůbec nepojednává (Výroční zpráva, 2015).  
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4.1 Projekty ur čené pro školní jídelny 

Školní jídelny jsou pod drobnohledem médií i široké veřejnosti. Často bývají podrobovány 

velké kritice. Cílem školní jídelny by mělo být i pozitivní působení na vztah dětí k jídlu a 

k jeho správné skladbě. Především v době puberty se u některých žáků mohou vyskytovat 

poruchy příjmu potravy, jako jsou mentální anorexie či mentální bulimie, případně 

orthorexie. V posledních letech jsou čím dál častější projekty zaměřené na zlepšování 

stravy nabízené ve školních jídelnách. 

4.1.1 Zdravá školní jídelna 

V roce 2015 vznikl projekt Zdravá školní jídelna, který má za cíl plnit v rámci školního 

stravování dílčí cíle Národní strategie Zdraví 2020. V pilotní fázi se do projektu zapojilo 

15 základních škol z různých míst ČR. V současné době je projekt podporován 70 školními 

jídelnami, 19 školních jídelen za dodržování stanovených pravidel získalo certifikát 

„Zdravá školní jídelna“. 

Aby bylo možné školní jídelně udělit certifikát, musí splňovat následujících 10 kritérií: 

1) Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů 

2) Plánování jídelníčku dle nutričního doporučení ke spotřebnímu koši 

3) Správné a bezchybné vedení spotřebního koše 

4) Omezení používání dochucovadel a instantních dehydrovaných směsí 

5) Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience 

6) Veřejně dostupný jídelníček 

7) „Vím, co jím“ – zařazování receptur s limitovaným množstvím soli 

8) Výzdoba jídelny 

9) Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy 

10) Čtvero ročních období – zařazování sezónních potravin 

Stanovená kritéria by se měly stát samozřejmostí pro všechny školní jídelny. Smutnou 

skutečností současných stravoven je fakt, že používání dochucovadel a různých instantních 

směsí je není nijak významně omezeno. Přitom v drtivé většině jsou tyto přípravky bohaté 

na sůl, případně i na umělá aditiva, která mohou mít negativní dopad na zdraví. Tyto látky 

mohou být nebezpečné především v dětském věku, kdy se chutě ještě vyvíjejí. 
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V tomto projektu je zdůrazňována snaha o snížení množství soli ve stravě žáků a studentů. 

Kladem projektu je důraz na dodržování celého souboru zásad pro fungování školního 

stravování. Tím se akce liší od dalších nabízených, o kterých je pojednáno níže (Zdravá 

školní jídelna, 2015).  

4.1.2 Skutečně zdravá škola 

K této iniciativě se do dnešního dne zapojilo na 115 škol z celé republiky. K zařazení do 

projektu musí škola splnit kritéria, která se týkají následujících oblastí: 

• Angažovanost a kultura stravování 

• Kvalita jídla a místo jeho původu 

• Vzdělávání o jídle a stravování 

• Místní společenství a spolupráce 

Certifikáty jsou udělovány ve třech stupních – pro bronzová, stříbrná a zlatá kritéria. 

Kritéria jsou zaměřena především na ekologická hlediska přípravy jídel. Školy se např. 

zavazují k nepoužívání geneticky modifikovaných organismů, k přísnému sledování 

původu plodin, k vyloučení přesně daných aditiv apod. Dále je rozpracována myšlenka 

spolupráce škol s farmami a zapojení žáků do přípravy pokrmů, např. během výuky vaření. 

Kuchyňské soli se kritéria nijak významně netýkají (Skutečně zdravá škola, 2016). 

4.1.3 Projekt Pestrá strava 

Tento projekt je zaměřen na spolupráci školních jídelen s nutričními poradci. Prozatím se 

týká malého počtu škol, zapojena je necelá čtyřicítka českých škol. Proškolený výživový 

poradce je připraven pomoci s úpravou školního jídelníčku, svačin, obědů, sortimentu 

kantýn a automatů, věnuje se žákům, rodičům i učitelům při realizaci projektových dnů, 

poskytuje individuální nebo skupinové konzultace. Hlavním cílem projektu je "Strava bez 

zbytečné chemie". Problematika solení není projektem výrazně demonstrována, ale dá se 

předpokládat, že proškolení nutriční poradci poskytují informace o negativním působení 

chloridu sodného na zdraví člověka (Pestrá strava, 2016). 

4.1.4 Škola plná zdraví 

Projekt je zaměřen na zvýšený podíl zeleniny ve školním vzdělávání. Cílem je nenásilně a 

zdravě zvýšit oblinu zeleniny u dětí. Tento projekt vytvořila společnost Bonduelle ve 
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spolupráci se Společností pro výživu. Zapojeno je již 1566 škol. Registrace je bezplatná, 

neklade žádné podmínky pro školu – pouze objednávky zeleniny výše jmenované značky. 

Problém kuchyňské soli není v projektu nijak řešen (Škola plná zdraví, 2016) 
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Praktická část 

Praktická část diplomové práce má dvě části. V první části je pojednáno o náhražkách 

kuchyňské soli, které jsou dostupné na českém trhu. Druhá část praktické části je věnována 

třem dotazníkovým šetřením – mezi pedagogickými pracovníky, mezi vedoucími školních 

jídelen a mezi žáky základní školy. 

5 Cíle práce 

Sůl je každodenní samozřejmou součástí našich jídelníčků. Ze zdravotního hlediska je 

žádoucí její používání omezit. Cílem této diplomové práce bylo zmapovat možnosti 

náhrady kuchyňské soli v potravinách a především zjistit informovanost vybraných skupin 

obyvatelstva o této problematice. 

Jednotlivé dílčí cíle byly stanoveny takto: 

Cíl č. 1: Zjistit, jaké jsou možnosti náhrady kuchyňské soli a jaká je jejich dostupnost. 

Cíl č. 2: Zjistit možnosti praktického využití různých náhražek kuchyňské soli.  

Cíl č. 3: Zjistit, jaké informace mají o soli a jejích náhražkách tyto skupiny obyvatel: 

a) Pedagogičtí zaměstnanci vybraných základních škol 

b) Vedoucí školních jídelen vybraných základních škol 

c) Žáci vybrané základní školy 

Dále byly stanoveny následující předpoklady: 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že náhražky kuchyňské soli nejsou dostupné v běžné síti 

prodejen s potravinami. 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že více než polovina vedoucích školních jídelen a 

pedagogických pracovníků nezná náhražky kuchyňské soli. 

Hypotéza č. 3: Vedoucí školních jídelen jsou více informovaní o náhražkách kuchyňské 

soli než pedagogičtí pracovníci škol.  
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6 Metodologie 

6.1  Náhražky kuchyňské soli dostupné v ČR 

Prvním cílem předložené diplomové práce bylo zjistit, jaké náhražky kuchyňské soli jsou 

k dispozici v naší zemi a jaké je jejich dostupnost. V rámci šetření jsem se nejprve 

zaměřila na informace o konkrétních výrobcích, jejich složení a dostupnosti na českém 

trhu. Přestože preparátů, které mohou nahradit kuchyňskou sůl, je na českém trhu několik, 

předpokládala jsem nízkou informovanost veřejnosti o této možnosti. Po prostudování 

dostupné literatury, která se týká kuchyňské soli a jejích negativních dopadů na zdraví, 

jsem nabyla dojmu, že náhražky kuchyňské soli jsou v naší zemi takřka nedostupné. 

V materiálech věnovaných hypertenzi se zmínky a náhražkách kuchyňské soli téměř 

nevyskytují, snad s výjimkou některých webových stránek. Ani v doporučeních lékařů 

nebývají náhražky soli často zmiňovány. Jejich propagace je velmi malá. 

6.2 Informovanost o náhražkách kuchyňské soli 

Pro zjištění informovanosti o soli a jejích náhražkách jsem využila metodu dotazníkového 

šetření. Dotazník je metoda, která má za cíl zjistit různá data a informace o respondentovi, 

zjistit jeho názory a postoje k určité problematice. Jako respondenta označujeme osobu, 

která na daný dotazník odpovídá.  Dotazníková metoda slouží k hromadnému získání 

informací pomocí písemných otázek. Může být použit dotazník v písemné papírové či 

elektronické podobě. Otázky mohou být uzavřené, otevřené či polozavřené. 

V dotazníku jsem využila několik typů otázek. Na začátku dotazníku jsou otázky tzv. 

identifikační, demografické, které mají zjistit základní údaje o respondentovi – např. jeho 

věk, pohlaví, dosažené vzdělání. Dotazníky byly ve všech případech zcela anonymní.  

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit informovanost o kuchyňské soli a jejích 

náhražkách kuchyňské soli a to u několika různých skupin lidí – u pedagogických 

pracovníků, u vedoucích školních jídelen a u žáků druhého stupně vybrané základní školy. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odlišné skupiny obyvatelů, vytvořila jsem tři rozdílné 

dotazníky. Část otázek je stejná či podobná, část je cílená na danou cílovou skupinu.  
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7 Metoda sběru a zpracování dat 

7.1 Dostupnost náhražek soli v ČR 

Pro zjištění informací o jednotlivých druzích náhražek kuchyňské soli a jejich dostupnosti, 

jsem využila osobní návštěvy obchodů, dále kontaktu prostřednictvím emailu s pobočkami 

obchodů a internetové vyhledavače.  

7.2 Informovanost o soli a jejích náhražkách 

Pro účely této části diplomové práce byly vytvořeny tři dotazníky. Dva, pro vedoucí 

školních jídelen a pro pedagogické pracovníky, měly elektronickou podobu. Žáci měli 

k dispozici klasické papírové dotazníky. Dotazníky jsou k nahlédnutí v Příloze – Příloha 1, 

Příloha 2 a Příloha 3. 

Elektronický způsob dotazování jsem zvolila z důvodu možnosti oslovení velké skupiny 

zástupců dané cílové skupiny. Elektronické dotazování bylo provedeno pomocí 

dotazníkového formuláře, který byl přístupný od 20.3.2016 do 3.4. 2016 na webovém 

odkazu: https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=54282. Dotazník byl neveřejný – 

oslovení respondentů probíhalo v mé režii. Respondenti dotazníku byli osloveni jednak 

přímo (z mého okolí – pracoviště, okruh známých) a dále potom prostřednictvím emailové 

komunikace. Respondenti se vedle vyplnění dotazníku také mohli volně vyjádřit k tématu, 

většinou tak učinili ti, kterým bylo téma blízké a zdálo se jim zajímavé. Zadání 

elektronického dotazníku bylo anonymní, bez osobního setkání, návratnost byla tedy nižší 

– u dotazníku pro pedagogické pracovníky 69,1 % a u dotazníku pro vedoucí školních 

jídelen 46,8% - z těch, co odkaz v emailu otevřeli. 

Dotazník pro žáky byl rozdáván mou osobou na vybrané základní škole – ZŠ Chelčického, 

kde pracuji jako učitelka. Žáci vyplňovali dotazník v mé přítomnosti.  Dotazníky byly 

vyplňovány během běžných vyučovacích hodin přírodopisu případně výchovy ke zdraví. 

Před zadáním dotazníku byli žáci stručně seznámeni o účelu tohoto výzkumu, vyplnění 

nikdo neodmítl. Vyplňování nebylo časově nijak omezeno, většina žáků měla vyplněno do 

deseti minut.  Pokud žáci nerozuměli zadání či měli nějaké nejasnosti, měli možnost 

dotazování, kterou někteří využili.  Návratnost dotazníku byla stoprocentní. Po vyplnění 

dotazníku následovala ve všech třídách diskuze nad tématem. 
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Všechny dotazníky začínaly demografickými otázkami – otázky na věk a pohlaví. 

Následně byly využity různé typy otázek  - otevřené i uzavřené s výběrem odpovědi. 

Dotazník pro pedagogické pracovníky čítal 27 otázek, dotazník pro vedoucí školních 

jídelen 22 otázek, dotazník pro žáky 16 otázek.  

Výsledky dotazníkového šetření byly následně zpracovány do přehledových tabulek a 

grafů.  

7.2.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek pedagogických pracovníků a vedoucích školních jídelen byl vybrán 

náhodným výběrem, respondenti byli osloveni prostřednictvím emailu, který mají uveden 

veřejně na webových stránkách svého pracoviště.  

Výzkumný vzorek žáků tvoří žáci druhého stupně ZŠ Chelčického, Praha 3. Jedná se o 

základní školu, kde pracuji jako učitelka přírodopisu a výchovy ke zdraví.  

Do výzkumného vzorku jsem zařadila všechny žáky druhého stupně s výjimkou dvou tříd, 

které fungují jako tzv. mikrotřídy pro žáky s poruchami učení a chování. Žáci druhého 

stupně patří mezi děti tzv. staršího školního věku, což přibližně odpovídá věkovému 

rozpětí 12 – 16 let. Jedná se o období adolescence, pro nějž je typický velký vliv 

vrstevnické skupiny na chování jednotlivců. Tato snadná manipulovatelnost se může 

projevovat i v oblasti stravování. Mezi dětmi je možné pozorovat velmi výrazné rozdíly ve 

způsobech stravování, na které se dále významně podílí působení rodiny. Ovšem škola 

hraje ve způsobech stravování žáků také nezanedbatelnou úlohu. 

Žáci ZŠ Chelčického mají ve školní budově vedle školní jídelny možnost využívat i dva 

automaty na potraviny a nápoje. Sortiment výrobků je v rámci možností velmi rozmanitý, 

ovšem zdravé alternativy pamlsků zůstávají u většiny dětí bez povšimnutí. Vítězí 

především různé obložené bagety a sendviče a slané pamlsky jako jsou slané preclíky a 

tyčinky (např. chipsy není možné zakoupit). Někteří žáci jsou naštěstí i ze strany rodičů 

vedeni k zásadám zdravé výživy. A škola může k tomuto vedení velmi výrazně přispět. 

Ovšem změnit základní stravovací návyky, které si žáci přináší z domova, je nadlidský 

úkol.  
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Na ZŠ Chelčického, Praha 3 pracuji druhým rokem a za tuto dobu pozoruji odliv žáků ze 

stravování ve školní jídelně. Z tohoto důvodu bylo i několik otázek věnováno spokojenosti 

žáků se stravováním ve školní jídelně. Zajímalo mě, zda je nezájem o školní stravování 

způsoben chutí stravy či jinými faktory.  

Škola je zapojená do projektu Obědy pro děti zdarma a Škola plná zdraví.  

8 Výsledky 

8.1 Průzkum trhu – náhražky chloridu sodného dostupné v ČR 

V naší republice je možné zakoupit náhražky klasické kuchyňské soli na bázi chloridu 

draselného v několika typech obchodů. V síti běžných prodejen je dostupnost velice nízká. 

Supermarkety a hypermarkety sítě Albert, Billa, Globus, Lidl, Penny market a Tesco ve 

své produktové nabídce tyto náhražky vůbec nenabízí. Pouze hypermarket Kaufland nabízí 

jeden druh české náhražky, solicí směs Mary. Dále pak velkoobchod s potravinami Makro 

nabízí náhražku So – Low 50% less sodium.  

  V tzv. prodejnách zdravé výživy také není dostupnost náhražek soli samozřejmostí, spíše 

se jedné o nahodilý výskyt.  Jistotu nákupu skýtají různé e-shopy a především lékárny. 

Jelikož se nejedná o často poptávané zboží, dostupnost není ideální, výrobky často nejsou 

skladem.  

Na českém trhu se mi podařilo zjistit dostupnost těchto výrobků: 

� Mary – solicí směs 

Složení:  

Jedlá sůl vakuová (58%), chlorid draselný (38%), jodičnan draselný (KIO3), cukr bílý 

krupice, oxid křemičitý E551 

Dostupnost:  

Jedná se o produkt Solných mlýnů Olomouc. Přípravek je dostupný v hypermarketech 

Kaufland i v některých maloobchodech (např. některé pobočky družstva COOP). 
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V tomto případě se jedná o přípravek s převahou chloridu sodného (58%), další slanou 

složkou je chlorid draselný (38%). Mým subjektivním vnímáním chuť neliší od běžné soli, 

pokud je přípravek použit v nízké koncentraci. 

� Magdisol – Dietní sůl 

Složení:  

chlorid sodný (74%), chlorid draselný (24,7%), uhličitan hořečnatý, jodid draselný 

Dostupnost:  

Tento polský výrobek je dostupný v mnoha eshopech lékáren za cenu kolem 50Kč za     

230 g balení. 

� Medsalt eco – 0% sodio 

Složení:  

Neuvedeno – pouze informace o příměsi draslíku 

Dostupnost:  

Dostupné pouze v lékárnách a na eshopech. Cena: 130 Kč/75 g. 

� Redusalt Generica 

Složení: 

chlorid sodný, chlorid draselný, citronan sodný (natrium citrát), protispékavé činidlo 

uhličitan hořečnatý; poloviční obsah sodíku než klasická kuchyňská sůl 

Dostupnost:  

Slovenský výrobek, dostupný ve většině lékáren i v jejich úchopech, cena se pohybuje 

kolem 50 Kč/150 g 

� Saldue – dietní sůl se sníženým obsahem sodíku 

Složení: přesné složení neuvedeno 

Dostupnost:  
Italský výrobek, dostupný pouze v lékárnách a v eshopech za cenu kolem 100 Kč/125 g 
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� Salka 

Složení: chlorid sodný (60 %), chlorid draselný (40 %), jodičnan draselný 

Dostupnost: 

Další český výrobek, dostupný od roku 2012, výrobcem je společnost Natura Havlíčkův 

Brod. 

Při svém uvedení na trh měla tato náhražka soli obsah chloridu draselného až 73%, 

současné šarže mají obsah této látky snížen na 40%, pravděpodobně z důvodu vylepšení 

chuti. Cena se pohybuje kolem 30 Kč/500 g. 

 

� So – Low 50% less sodium  

Složení: chlorid draselný (66,6%), chlorid sodný (33,3%), protihrudkující látka: uhličitan 

horečnatý, ferrokyanid draselný, ferrokyanid sodný 

Dostupnost: Tato náhražka soli je dostupná pouze v síti Makro, za cenu79,90 Kč/350 g 

 

� Gravy salt 

Složení: mořská sůl, chlorid draselný, karamel (E150c) 

Popis výrobku: tradiční anglická sůl do omáček se snížením obsahem sodíku, přidává 

barvu a chuť polévkám a omáčkám 

Dostupnost: v současné době v žádném obchodě není skladem 

� Solčanka 

• Složení: 

 jedlá sůl (35 %), chlorid draselný (35 %), sušená zelenina v různém poměru (19 

%): mrkev, pastinák, petržel, celer, cibule, brambory, kukuřičný škrob, sacharóza 

(8%), sušené byliny v různém poměru (2%), dobromysl, libeček, saturejka, bazalka, 

mateřídouška, meduňka, tymián, petrželová a celerová nať, barvivo: riboflavin  

• Popis výrobku: tradiční zeleninové dochucovadlo, se sníženým obsahem sodíku 

• Dostupnost:  

Produkt dostupný v prodejnách zdravé výživy i v eshopech. 
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8.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření je rozdělena do několika částí. V první části 

jsou pomocí tabulek interpretovány výsledky dotazníkového šetření u pedagogických 

pracovníků. V druhé části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření u vedoucích 

školních jídelen, také formou tabulek. V třetí části jsou porovnávány výsledky společných 

částí dotazníků – pedagogové jsou srovnány s vedoucími školních jídelen a dále pak 

pedagogové s žáky základní školy. 

8.2.1  Výsledky dotazníkového šetření pedagogických pracovníků 

Otázka č. 1: Pohlaví  

Pro oblast školství je typická generová nevyváženost, na pedagogických pozicích pracují 

především ženy. Z tohoto důvodu drtivou většinu respondentů dotazníku tvořily také ženy. 

Této části dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 140 respondentů, z čehož plných 

89% dotázaných (125) bylo žen, oproti 15% (11) odpovídajících mužů. Z tohoto důvodu 

výsledky nebyly zpracovávány s ohledem na pohlaví dotazovaných. Složení respondentů 

z hlediska pohlaví je přehledně zobrazeno v Tabulce 7. 

 

Tabulka 7 Pohlaví pedagogických pracovníků 

Pohlaví n % 

Žena 125 89 

Muž 15 11 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 2: Věk 

Co se týká věkového zastoupení jednotlivých dotázaných pracovníků, je poměrně 

rovnoměrné. Dotazník vyplnilo 22 zaměstnanců do 30 let, 33 zaměstnanců mezi 30 – 40 a 

38 respondentů se zařadilo do kategorií 40 – 50 let, stejný počet respondentů byl zastoupen 

i ve věku 50 – 60 let. Dotazník vyplnilo i několik osob v předdůchodovém či důchodovém 
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věku, tj. nad 60 let. Věková struktura respondentů z řad pedagogických pracovníků je 

zpracována v tabulce 8. 

 

Tabulka 8 Věk pedagogických pracovníků 

Věkové rozmezí n % 

Do 30 let 22 15 

30 – 40 let 33 24 

40 – 50 let 38 27 

50 – 60 let 38 27 

60 a více let 9 6 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 3: Pracujete ve školství? 

Tato otázka byla zařazena z důvodu ověření faktu, že opravdu všichni dotázaní pracují na 

pedagogických pozicích. U dvou respondentů se ukázalo, že ve školství již nepracují. Tato 

skutečnost byla způsobena neaktualizovanými seznamy kontaktů na své pracovníky u 

jednotlivých škol. Vzhledem k tomu, že tito dotazovaní pracovali ve školství alespoň 

v předchozím školním roce, byli do dotazníkového šetření také zařazeni a jejich odpovědi 

byly dále zpracovávány. 

Otázka č. 4: Pokud pracujete ve školství, jaké je Vaše pracovní zařazení? 

Většina dotazovaných ve škole pracuje na učitelské pozici (90%).  Ostatní pracovní 

zařazení jako je vychovatel (4%) či asistent pedagoga (3%) byli v menšině, stejně tak 

zástupci vedení základních školy (2%). Šest dotazovaných své pracovní zařazení bohužel 

neuvedlo. 
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Tabulka 9 Pracovní pozice pedagogických pracovníků 

Pracovní pozice n % 

učitel 120 90 

vychovatel 5 4 

asistent pedagoga 4 3 

vedení školy 3 2 

jiné 2 1 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 5: Stravujete se ve školní jídelně? 

Z dotázaných respondentů se většina pedagogických pracovníků stravuje ve školní jídelně 

– 107 (76%) se stravuje ve školní jídelně, zbytek 33 pracovníků (24%) se stravuje z jiných 

zdrojů. Zaměstnanci škol využívají školní jídelnu z různých důvodů, přičemž jedním může 

být i příspěvek ze strany zaměstnavatele na stravu, který je hrazený z fondu FKSP. 

V současné době je stravování žáků ve školních jídelnách velmi sledováno. Z výchovných 

důvodů je dobré, když pedagogičtí zaměstnanci jsou dětem příkladem a navštěvují školní 

jídelnu. Výsledky této otázky jsou zaznamenány v tabulce 10. 

 

Tabulka 10 Stravování pedagogických pracovníků ve ŠJ 

Odpovědi n % 

Ano 107 76 

Ne 33 24 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 6: Pokud se stravujete ve školní jídelně, jak hodnotíte využívání soli při 

přípravě jídel? Vyberte prosím větu, která nejlépe vystihuje Váš názor. 

Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že se ve školní jídelně 

stravují, tedy 107 osob. Vnímání slané chuti je velmi subjektivní. Nadpoloviční většina 

respondentů – 59 % (63 osob) uvedla, že jídlo ve školní jídelně bývá adekvátně slané. 

Naproti tomu celkově 33 % vnímá předložené jídlo jako málo slané. Naopak 8 % se 

domnívá, že jídlo v jejich školní jídelně je často přesolené.  

 

Tabulka 11 Subjektivní hodnocení slanosti pokrmů ve ŠJ 

Odpověď n % 

Jídlo je obvykle adekvátně slané. 63 59 

Jídlo je často málo slané, ale sám jej nepřisoluji. 28 26 

Jídlo je často málo slané, obvykle jej přisoluji. 7 6 

Jídlo je obvykle přesolené 9 8 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 7:  Zajímáte se o zdravou výživu? 

Drtivá většina respondentů výzkumu (91%) se o zdravou výživu zajímá, což je jistě 

pozitivní, vzhledem k výchovnému působení pedagogických pracovníků na žáky. 

Tabulka 12 Zájem o zdravou výživu 

Odpovědi n % 

Ano 127 91 

Ne 13 9 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 8: Víte, jaký je chemický vzorec kuchyňské soli? 

Další otázka, která se týkala chemického vzorce kuchyňské soli, nebyla pro většinu 

pedagogických pracovníků žádným problémem. Většina, 130 respondentů odpověděla 

správně, tedy, že kuchyňská sůl má vzorec NaCl, chlorid sodný. Pouze 7 respondentů 

uvedlo, že odpověď neznají. Celkem tři respondenti odpověděli špatně. Špatné odpovědi 

byly tyto: NaCl2 , Na, NaSO4. Všichni tito respondenti tedy vědí, že sůl obsahuje sodík, 

neznají však přesnou sloučeninu. Výsledky jsou zaznamenány do tabulky 13. 

Tabulka 13 Znalost vzorce soli u pedagogických pracovníků 

Odpověď n % 

Správná - NaCl 130 93 

Špatná odpověď 3 2 

Nezná odpověď 7 5 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 9: Víte, jaké je maximální denní doporučené množství soli v potravě? 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že pouze zhruba každý pátý pedagogický 

pracovník (22%) dokáže uvést maximální denní doporučované množství přijímané soli 

v potravě podle současných poznatků Světové zdravotnické organizace. Dalších 29 % 

pedagogů se svým odhadem velmi blíží, uvedli 6 g. Bohužel celých 43 dotázaných neznalo 

správnou odpověď. Zbývajících 6 % respondentů uvedlo nějakou odpověď, která však byla 

chybná – opakovaně se vyskytly odpovědi 10 g (3x) či 20 g (2x). Dále se objevily 

odpovědi 50 g či 20 g. Naopak některé odhady byly velmi nízké – 1g, 2 g či 0,1 g.  

Dotazník byl zadáván v době krátce po mediální kampani „Solme s rozumem“, která měla 

za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích spojených s vysokým příjmem soli. Výsledky 

této otázky jsou zaneseny do tabulky 14. 



68 
 

Tabulka 14 Znalost maximálního denního množství přijaté soli u pedagogických 

pracovníků 

Odpověď n % 

Nevím 60 43 

5 g 31 22 

6 g 41 29 

Jiná nesprávná odpověď 8 6 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 10: Sledujete množství soli v potravinách, které konzumujete? 

Dle výsledků dotazníku většina pedagogických pracovníků, celé tři čtvrtiny dotázaných, 

nesleduje množství soli v potravinách, které konzumuje. Přitom je to charakteristika, 

kterou najdeme na téměř každé etiketě potravinářského sortimentu, a čím dál častěji se 

veřejně mluví o důležitosti sledování těchto údajů. Vzhledem k tomu, že v otázce č. 7 se  

91 % dotázaných vyslovilo ze svého zájmu o zdravou výživu, jsou čísla zjištěná touto 

otázkou dosti nízká – obsah soli v potravinách sleduje pouze čtvrtina dotázaných.  

Výsledky jsou zobrazeny v tabulce 15. 

Tabulka 15 Sledování obsahu soli v potravinách pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Ano 35 25 

Ne 105 75 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 11: Sledujete množství sodíku ve vodě, kterou pijete? 

Většina dotázaných (89%) nesleduje obsah sodíku, tedy obsah sodíkových kationtů, ve 

vodě, kterou pijí. Přitom u některých vysoce mineralizovaných vod se může jednat o velice 

významná množství, která mohou způsobovat zdravotní komplikace. U kupované balené 

vody je tento údaj uveden na etiketě. Koncentrace kationtů sodíků se může napříč různými 
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druhy vod velmi lišit, od jednotek až po tisíce mg/l. Tuto skutečnost by měli vzít v potaz 

především ty skupiny lidí, kteří již trpí či jsou rizikovou skupinou pro vznik hypertenze a 

dalších kardiovaskulárních onemocnění. 

Tabulka 16 Sledování obsahu sodíku ve vodě u pedagogických pracovníků 

Odpověď n % 

Ano 16 11 

Ne 124 89 

Zdroj: vlastní 

Následujícími otázkami bylo zjišťováno, jak často respondenti konzumují vybrané 

potraviny, problematické z hlediska vysokého množství soli. Jejich výčet není kompletní, 

vybráno bylo několik druhů potravin.  

Otázka č. 12: Jak často konzumujete pečivo sypané solí? 

Mezi různými druhy pečiva jsou velké rozdíly v obsahu soli, z tohoto hlediska jsou 

nejrizikovější ty druhy, které jsou sypané tzv. hrubozrnnou solí. Zákazníci by si měli vždy 

vybírat pečivo, které na svém povrchu nemá viditelná zrnka soli. V opačném případě 

můžeme ve 100 g pečiva (cca 2 ks) přijmout až dva gramy soli. 

 Většina dotázaných konzumuje pečivo sypané solí pouze výjimečně (47%) či vůbec nikdy 

(16%). Výsledky jsou zachyceny v tabulce 17. 

Tabulka 17 Konzumace pečiva sypaného solí pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 13 9 

Jednou týdně 14 10 

Několikrát týdně 15 11 

Několikrát měsíčně 9 7 

Výjimečně 66 47 
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Nikdy 23 16 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 13: Jak často konzumujete uzeniny? 

Uzeniny jsou jednou z potravin, které obsahují velmi vysoká množství skryté soli.  

Nejčastější vybranou možností respondentů byla konzumace uzenin několikrát týdně 

(34%). Velká část konzumuje uzeniny jednou týdně (21%) či několikrát měsíčně (14%). 

Výjimečnou konzumaci přiznává 24 % respondentů, nikdy uzeniny nekonzumují 3%. 

Naopak 4 % udávají každodenní konzumaci těchto pokrmů. 

Tabulka 18 Konzumace uzenin pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 6 4 

Jednou týdně 29 21 

Několikrát týdně 48 34 

Několikrát měsíčně 19 14 

Výjimečně 33 24 

Nikdy 5 3 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 14: Jak často konzumujete konzervované potraviny (paštiky, masové 

konzervy, apod.)?  

Většina pedagogických pracovníků konzumuje konzervované potraviny pouze výjimečně 

(53%). Téměř jedna pětina přiznává každotýdenní konzumaci, další pětina udává 

konzumaci několikrát měsíčně. Dalších 5% konzumuje tyto pokrmy několikrát týdně. 

Pouhá dvě procenta mají konzervované potraviny v jídelníčku každý den. Výsledky jsou 

zaznamenané v tabulce 19. 
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Tabulka 19 Konzumace konzervovaných potravin pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 2 2 

Jednou týdně 26 19 

Několikrát týdně 7 5 

Několikrát měsíčně 24 17 

Výjimečně 75 53 

Nikdy 6 4 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 15: Jak často konzumujete instantní polévky, omáčky či jiné instantní 

pokrmy? 

Nadpoloviční většina respondentů konzumuje instantní výrobky pouze výjimečně (54%), 

velká část (28%) dokonce nikdy. Konzumaci těchto výrobků několikrát měsíčně přiznává 

10% respondentů, několikrát týdně 2%, jednou týdně 4 %, každý den 2 % dotázaných. 

Tabulka 20 Konzumace instantních výrobků pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 3 2 

Jednou týdně 5 4 

Několikrát týdně 3 2 

Několikrát měsíčně 14 10 

Výjimečně 76 54 

Nikdy 39 28 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 16: Jak často konzumujete slané sýry (typu niva, balkánský sýr, feta 

apod.)? 

Sýry jsou obecně velkým zdrojem soli v potravě člověka. V jejich obsahu jsou však velké 

rozdíly, na trhu jsou i výrobky se sníženým obsahem soli. Vedle druhů sýrů zmiňovaných 

v otázce jsou velmi slané také tavené sýry, přičemž nejrizikovější jsou ty, které nesou 

označení light či se sníženým obsahem soli.   

Nejčastěji zvolenou možností u této otázky byla konzumace slaných sýrů několikrát 

měsíčně (41%) a dále výjimečná konzumace (34%). Nikdy tyto mléčné produkty nejí 6 % 

dotázaných. Naopak pravidelně každý den se objevují na talíři 2 %, několikrát týdně 6 % a 

jednou týdně 11 %. 

Tabulka 21 Konzumace slaných sýrů pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 3 2 

Jednou týdně 15 11 

Několikrát týdně 9 6 

Několikrát měsíčně 58 41 

Výjimečně 47 34 

Nikdy 8 6 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 17: Jak často konzumujete slané pochutiny (chipsy, slané tyčinky, solené 

oříšky apod.)? 

Produkty zmiňované v otázce se vyznačují vysokým obsahem soli, mnohdy je však předčí  

potraviny, které obsahují tzv. skrytou sůl  (např. uzeniny). 

Většina dotázaných konzumuje slané pochutiny pouze výjimečně (59%), 8 % dokonce 

nikdy. Každodenní konzumaci přiznává 1%, jednou týdně 13%, několikrát týdně 1% a 

několikrát měsíčně 18%. Výsledky jsou zaznamenané v tabulce 22. 
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Tabulka 22 Konzumace slaných pochutin pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 1 1 

Jednou týdně 18 13 

Několikrát týdně 2 1 

Několikrát měsíčně 26 18 

Výjimečně 82 59 

Nikdy 11 8 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 18: Jak často konzumujete pokrmy ochucené slanými dochucovadly (bujon,  

polévkové koření, masox)? 

Většina dotázaných tvrdí, že slaná dochucovadla konzumuje pouze výjimečně (35%).  

Dalších 31% konzumuje tyto látky několikrát měsíčně, několikrát týdně 7%, jednou týdně 

9%, každý den pouhá 4%. Tyto produkty naprosto odmítá a nikdy nekonzumuje 12% 

respondentů. Výsledky jsou opět zaznamenané v tabulce. 

Tabulka 23 Konzumace slaných dochucovadel pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 5 4 

Jednou týdně 13 9 

Několikrát týdně 10 7 

Několikrát měsíčně 46 31 

Výjimečně 49 35 

Nikdy 17 12 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 19: Dosolujete si pokrmy na talíři? 

Přisolování pokrmů je z hlediska zvýšeného příjmu soli velmi rizikové. Z doporučovaných 

5 g soli za den, přijme člověk průměrně 4 g jako složku potravin bez přisolování, tzn. že 

většinou je přisolování pro naše tělo nadbytečné. 

Přisolování pokrmů se netěší přílišné oblibě u pedagogických pracovníků. Nikdy si 

nepřisoluje 30% dotázaných, výjimečně 44%. Občasné dochucení solí přiznává 18%. 

Téměř vždy dosoluje 8 % dotázaných. Výsledky jsou zaznamenané v tabulce 24. 

Tabulka 24 Přisolování pokrmů na talíři pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř vždy 11 8 

Občas 25 19 

Nikdy 41 30 

Výjimečně 61 44 

Zdroj: vlastní 

Otázka č:20: Čím byste nahradili kuchyňskou sůl při vaření a dochucování potravin? 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že vědomosti o nahrazování soli nejsou příliš 

známé. 

Téměř polovina respondentů by nahradila sůl v pokrmech bylinkami či kořením (48%),  5 

% by zvolilo výraznou chuť česneku. Celých 36% nevědělo o žádných možnostech 

náhrady soli. 4 % uvedly jako možnou náhradu nějaké slané dochucovadlo (bujon, masox, 

vegeta, podravka). Tradiční slaná dochucovadla však problém soli neřeší, většinou ji ve 

velké míře samy obsahují. Stejně tak mořská sůl (4%), která sice obsahuje zdraví 

prospěšné minerály a je výraznější chuti, ale za náhražku soli ji nemůžeme považovat. 

Jeden respondent by pro zvýraznění chuti zvolil glutamát sodný, což je v rámci zdravé 

výživy sporným řešením. Pouzí dva respondenti si vzpomněli na existenci náhražek soli – 

jeden dotázaný by zvolil chlorid draselný, druhý by vybral nějaký halogenid (kam řadíme 
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chlorid sodný i chlorid draselný). Výsledky jsou přehledně zaznamenány v tabulce 25, 

respondenti mohli zvolit více možností. 

Tabulka 25 Náhražky soli podle pedagogických pracovníků 

Odpověď n % 

Bylinky, koření 68 48 

Bujon, vegeta, podravka 5 4 

Glutamát sodný 1 1 

Náhražky soli – KCl 1 1 

Halogenidy 1 1 

Mořská sůl 5 4 

Česnek 7 5 

Nevím 52 36 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 21: Na českém trhu je k dispozici několik p řípravků, které mohou nahradit 

sůl. Víte o jejich existenci? 

Přípravky, které slouží jako náhražky klasické kuchyňské soli, nejsou veřejnosti příliš 

známé a to ani mezi pedagogy. 

Přestože v předcházející otázce jmenovali možné náhražky soli pouzí dva respondenti, 

v této části dotazníkového šetření si dalších 27 vzpomnělo na jejich existenci.  

Tabulka 26 Povědomí o existenci přípravků, které mohou nahradit klasickou kuchyňskou    

sůl.  

Odpověď n % 

Ano 29 21 

Ne 111 79 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 22: Pokud znáte přípravky, které mohou nahradit kuchyňskou sůl, napište 

jejich názvy, případně chemické sloučeniny, které obsahují! 

Vzhledem k tomu, že většina veřejnosti nemá tušení o existenci náhražek kuchyňské soli, 

konkrétní názvy či chemické sloučeniny bylo schopna jmenovat pouze malá část 

respondentů. 

Tabulka 27 Znalost náhražek soli pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Jiný druh soli (mořská 

Himalájská) 

6 4 

Glutamát sodný 2 1 

Chlorid draselný  7 5 

Chlorid hořečnatý 2 1 

Chlorid vápenatý 2 1 

Chloridy 1 1 

Komerční náhražky (Salka, 

Mary, Salttrim, Solčanka) 

7 5 

Nevím 113 80 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 22: Jaká onemocnění může způsobovat vysoký příjem soli v potravě? 

Znalosti o tom, že nadbytek soli v naší stravě má negativní dopad na naše zdraví, má 

většina dotazovaných pedagogických pracovníků (90%), velké množství respondentů 

uvedlo více než jednu chorobu. 

Pouze 10% dotázaných neuvedlo žádné onemocnění, které může mít souvislost se 

zvýšeným příjmem soli. Nejčastěji uváděným zdravotním problémem byla hypertenze, 

vysoký krevní tlak, kterou uvedlo 57% respondentů. Dále byla často uváděna některá 
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kardiovaskulární onemocnění, tedy nemoci srdce a cév (uvedlo 34%).  Výsledky jsou 

zaznamenané v tabulce 28, respondenti mohli zapsat i více správných odpovědí. 

Tabulka 28 Onemocnění způsobená vysokým příjmem soli podle pedagogických 

pracovníků 

Odpověď n % 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 81 57 

Kardiovaskulární onemocnění 47 34 

Onemocnění ledvin 38 27 

Onemocnění jater 4 3 

Dna 6 4 

Zadržování vody v těle, otoky 8 6 

Osteroskleróza 1 1 

Nevím 14 10 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 24: Trpíte vysokým krevním tlakem (hypertenzí)? 

Většina dotázaných hypertenzí netrpí (84%). U těch, kteří hypertenzí trpí, se dá očekávat 

větší povědomí o možnostech náhrady soli v potravinách, což se částečně potvrdilo 

v následující otázce č. 25. Výskyt hypertenze u pedagogických pracovníků je zaznamenán 

do tabulky 29. 

Tabulka 29 Výskyt hypertenze u pedagogických pracovníků 

Odpověď n % 

Ano 23 16 

Ne 117 84 

 Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 25: Máte jiné zdravotní potíže či onemocnění, která se týkají srdce a cév? 

Většina dotázaných netrpí žádnými jinými kardiovaskulárními potížemi či onemocněními. 

Všichni, kteří nějakou kardiovaskulární chorobou trpí, mají současně vysoký krevní tlak, 

hypertenzi. 

Tabulka 30 Další kardiovaskulární choroby u pedagogických pracovníků 

Odpověď n % 

Ano 9 6 

Ne 131 94 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 26: Změnili jste stravovací návyky po zjištění diagnózy hypertenze? 

Tato otázka se týkala pouze těch respondentů, kteří uvedli, že trpí hypertenzí, tj. 23 osob. 

Z tohoto počtu jich většina (21), po zjištění diagnózy hypertenze, změnila své stravovací 

návyky. Mezi těmito respondenty jsou právě ti, kteří znají konkrétní náhražky kuchyňské 

soli, přestože žádný z nich v otázce č. 26 neuvedl jejich využívání ve vlastním jídelníčku. 

Otázka č. 27: Pokud jste v předchozí otázce odpověděli kladn ě, napište jak! 

Tato otázka se týkala pouze těch respondentů, u kterých byla diagnostikována hypertenze a 

kteří po tomto zjištění změnili své stravovací návyky, tj. otázka byla určena pro 21 osob. 

Uvedené odpovědi: 

- dle doporučení lékaře 

- domácí stravování 

- 11 osob začalo méně solit 

- 9 osob více sleduje potraviny, které konzumuje, více si vybírá 

Žádný respondent neuvedl, že by jako opatření při vysokém krevním tlaku využíval 

náhražky kuchyňské soli. Sdělení „dle doporučení lékaře“ nebylo blíže specifikováno. 
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8.2.2 Výsledky dotazníkového šetření u vedoucích školních jídelen 

Otázka č. 1: Pohlaví 

Většina respondentů je ženského pohlaví (95%). Tradičně jsou mezi pracovníky školních 

jídelen zastoupeny převážně ženy na úkor mužů, kteří naopak častěji v pozici kuchaře 

pracují jako zaměstnanci např. restaurací. Vzhledem k této skutečnosti nejsou výsledky 

dále sledovány z hlediska pohlaví. 

Tabulka 31 Pohlaví vedoucích ŠJ 

Odpověď n % 

Žena 95 95 

Muž 5 5 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 2: Věk 

Nejvíce respondentů dotazníku je ve věku 40 – 50 let (44%). Naopak nejméně jsou 

zastoupeny nejmladší a nejstarší věková kategorie. Vedoucích jídelen do třiceti let byly 

zastoupeny pouhá dvě procenta, stejně tak nejstarší věkové kategorie nad 60 let. Tato 

pracovní pozice vyžaduje obvykle ze strany zaměstnavatele delší praxi, z čehož vyplývá 

větší zastoupeny pracovníků středního věku. Naopak nejstarší kategorie již spadá do 

začátku důchodového věku. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 32. 

Tabulka 32 Věk vedoucích ŠJ 

Odpověď n % 

Do 30 let 2 2 

30 – 40 let 13 13 

40 – 50 let 44 44 

50 – 60 let 39 39 

Více než 60 let 2 2 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 3: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

Rozložení úrovně vzdělání mezi vedoucími školních jídelen pro mě bylo poněkud 

překvapivé. Přestože minimální požadavky zaměstnavatele na tuto pozici jsou převážně 

středoškolské vzdělání zakončené výučním listem popřípadě maturitou, mezi vedoucími 

školních jídelen se vyskytuje i relativně vysoký počet osob s vysokoškolským vzděláním. 

Z respondentů dotazníku je to 14%. Mezi dalšími kontaktovanými osobami, u kterých se 

nepodařila návratnost dotazníku, vysokoškolské vzdělání nebylo výjimkou (vzhledem 

k titulu uváděného před jménem). Zjištěné informace jsou zpracovány do tabulky 33 

Tabulka 33 Nejvyšší dosažené vzdělání vedoucích ŠJ 

Odpověď n % 

Středoškolské zakončené výučním 

listem 

6 6 

Středoškolské zakončené maturitou 80 80 

Vysokoškolské 14 14 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 4: Ve školní jídelně pracuji jako…. 

Tato otázka patřila mezi kontrolní, jejímž účelem bylo ujistit, byl dotazník opravdu 

vyplněn žádoucím respondentem. V odpovědích bylo potvrzeno, že všech 100 respondentů 

je zaměstnáno ve školní jídelně jako vedoucí školní jídelny. 

Otázka č. 5: Zajímáte se o zdravou výživu? 

Téměř všichni respondenti dotazníkového šetření tvrdí, že se o zdravou výživu zajímají. 

Tabulka 34 Zájem o zdravou výživu u vedoucích ŠJ 

Odpověď n % 

Ano 97 97 

Ne 3 3 

Zdroj: vlastní 



81 
 

Otázka č. 6: Víte, jaký je chemický vzorec kuchyňské soli? 

Pro většinu vedoucích jídelen nebyla tato otázka problémem, 86 % odpovědělo správně. 

Pouze 11% odpověď neznalo. Jako špatné odpovědi byly uvedeny Na (sodík) a NaHCl – to 

znamená, že tito respondenti vědí, že je sodík složkou kuchyňské soli, pouze nebyli 

schopni napsat správný chemický vzorec. 

Tabulka 35 Znalost chemického vzorce kuchyňské soli u vedoucích ŠJ 

Odpověď n % 

Správná – NaCl 86 86 

Špatná odpověď 2 2 

Nezná 11 11 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 7: Jakou sůl používáte při vaření ve Vaší školní jídelně?  

Většina dotázaných jídelen používá pouze sůl kamennou (73%), menší část jídelen pouze 

sůl mořskou (10%). Některé jídelny (17%) používají oba dva druhy soli, podle druhu 

připravovaného pokrmu. Vedoucí se mohli vyjádřit i k využití dalších druhů soli, dva 

respondenti v této souvislosti zmínili sůl bylinkovou. 

Tabulka 36 Soli využívané v dotazovaných školních jídelnách 

Odpověď n % 

Sůl kamenná 73 73 

Mořská sůl 10 10 

Sůl kamenná i mořská 17 17 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 8: Víte, jaké je denní doporučené množství soli přijaté v potravě? Uveďte   

prosím v gramech! 

Pouze 6 % respondentů na otázku nebylo schopno odpovědět. Většina respondentů (81%) 

odpověděla správně v intervalu 3 – 5 g. Zcela chybně odpovědělo pouze 10% respondentů. 
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V takovém případě se odhad množství pohyboval obvykle kolem 10 – 12g (4 x), další 

odpovědi byly 50 g, 30g, 0,8g, 1 g, 8 g). 

Tabulka 37 Max. denní doporučené množství soli přijaté v potravě podle vedoucích ŠJ 

Odpověď n % 

Nevím 6 6 

Odpověď v intervalu 3 – 5g 81 81 

6 g 3 3 

Jiná odpověď - nesprávná 10 10 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 9: Sledujete obsah soli v potravinách, které konzumujete vy sám/sama? 

Tabulka 38 Sledování množství soli v konzumovaných potravinách u vedoucích ŠJ 

Odpověď n % 

Ano 52 52 

Ne 48 48 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 10: Sledujete obsah soli v pokrmech, která připravujete ve Vaší školní  

jídelně? 

Tabulka 39 Sledování množství soli vedoucími ŠJ v pokrmech připravovaných ŠJ 

Odpověď n % 

Ano 89 89 

Ne 11 11 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 11: Používáte při vaření ve Vaší ŠJ polotovary a instantní výrobky? 

Polotovary a instantní výrobky zpravidla obsahují velmi vysoký obsah soli. Přesto je školní 

jídelny smějí používat. Dle dotazníkového šetření to však není příliš častý jev. Většina 

dotazovaných jídelen používá polotovary a instantní výrobky pouze výjimečně (75 %), 

případně vůbec nikdy (11%), přestože jejich používání není vyhláškou zakázáno. 

Několikrát měsíčně se takovéto výrobky používají v 8 % jídelen, několikrát týdně v 5 %. 

Jedna dotázaná jídelna využívá tyto produkty téměř každý den. Výsledky jsou 

zaznamenaná v tabulce 40. 

Tabulka 40 Používání polotovarů a instantních výrobků v dotazovaných ŠJ 

Odpověď n % 

Téměř každý den 1 1 

Několikrát týdně 5 5 

Několikrát měsíčně 8 8 

Výjimečně 75 75 

Nikdy 11 11 

Zdroj: vlastní 

 

 

Otázka č. 12: Používáte při vaření ve vaší ŠJ bujony, polévková koření a další slaná 

dochucovadla? 

Slaná dochucovadla se používají ve školních jídelnách častěji než instantní výrobky. 

Nejčastější zvolenou možností bylo opět výjimečné použití (46%). Několikrát měsíčně se 

tyto produkty využívají v 18 % dotázaných školních jídelnách, několikrát týdně v 16%. 

Téměř každý den jsou tyto výrobky využívány v 7 %, naopak nikdy je nepoužívá 13 % 

jídelen. Výsledky této otázky jsou zaznamenány do tabulky 41. 
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Tabulka 41Používání slaných dochucovadel v dotazovaných ŠJ 

Odpověď n % 

Téměř každý den 7 7 

Několikrát týdně 16 16 

Několikrát měsíčně 18 18 

Výjimečně 46 46 

Nikdy 13 13 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 13: Používáte při vaření ve Vaší ŠJ uzeniny? 

Uzeniny jsou, možná až překvapivě, využívány převážně pouze výjimečně (79%), 

případně nikdy (8%). Ve 13 % školních jídelen se na jídelníčku objevují několikrát 

měsíčně. 

Odpověď n % 

Téměř každý den 0 0 

Několikrát měsíčně 13 13 

Výjimečně 79 79 

Nikdy 8 8 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 14: Čím byste nahradili kuchyňskou sůl při vaření a dochucování potravin? 

Ze všech respondentů pouze jeden uvedl jako možnou náhradu kuchyňské soli chlorid 

draselný. Dalších 53 % oslovených by nahradilo sůl různými druhy koření a bylinek. Mezi 

zmiňovanými druhy koření byl nejčastější česnek (12x) a libeček (3x), dále byli 

zmiňovány různé druhy pálivého koření či citrónová šťáva. V této otázce mohli dotázaní 

uvést více možností. 
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Tabulka 42 Náhrada kuchyňské soli podle vedoucích školních jídelen 

Odpověď n % 

Bylinky, koření 53 53 

Česnek 12 12 

Citron 2 2 

Libeček 3 3 

Chlorid draselný 1 1 

Nevím 29 29 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 15: Snažíte se o nahrazení soli při přípravě pokrmů ve Vaší ŠJ? 

Dle odpovědí můžeme usuzovat, že většina dotázaných vedoucí školních jídelen se snaží 

omezit používání soli na svých pracovištích – kladně odpovědělo 22%, spíše ano 43%. 

Naopak o nahrazení se spíše nesnaží 24 %, vůbec ne 11%.  

Tabulka 43 Náhrada kuchyňské soli podle vedoucích školních jídelen 

Odpověď n % 

Ano 22 22 

Spíše ano 43 43 

Spíše ne 24 24 

Ne 11 11 

 

Otázka č. 16. Na českém trhu je několik p řípravků, které mohou nahradit 

kuchyňskou sůl. Víte o jejich existenci? 

Přestože v předcházející otázce č. 14 pouze jeden respondent uvedl, že zná náhražku soli – 

chlorid sodný, v této otázce se celých 22 % vzpomnělo, že takové přípravky existují. 
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Tabulka 44 Vědomost o existenci přípravků nahrazujících kuchyňskou sůl 

Odpověď n % 

Ano 22 22 

Ne 78 78 

 

Otázka č. 17: Pokud znáte přípravky, které mohou nahradit kuchyňskou sůl, napište 

jejich názvy, případně chemické sloučeniny, které obsahují! 

Většina respondentů na tuto otázku nebyla schopna odpovědět. Alespoň jednu náhražku 

jmenovalo 14 % respondentů, z nich tři  jmenovali náhražky dvě. Nejčastěji zmiňované 

byly rúzné druhy zeleninových solí (Solčanka, Horalka), dvakrát byl zmíněn chlorid 

draselný, dvakrát chlorid vápenatý. Několikrát byla chybně jmenována mořská či 

Himalájská sůl. V těchto případech se ale nejedná o náhražku soli, ale jde o chlorid sodný. 

Výledky jsou zaneseny do tabulky 45. 

Tabulka 45 Znalosti vedoucích jídelen o konkrétních náhražkách kuchyňské soli 

Odpověď n % 

Jiný druh soli (Himalájská, 

mořská) 

5 3 

Zeleninová sůl 2 2 

Chlorid draselný 2 2 

Chlorid vápenatý 2 2 

Komerční náhražky 3 3 

Nevím 86 86 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 18. Používáte tyto náhražky soli ve Vaší ŠJ? 

Ve většině školních jídelen se náhražky kuchyňské soli nepoužívají (96%) a pokud ano, 

jedná se o tzv. zeleninové soli se sníženým obsahem soli. 

Tabulka 46 Využívání náhražek soli v dotazovaných ŠJ 

Odpověď n % 

Ano  6 6 

Ne 94 94 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 19: Víte, která onemocnění mohou být způsobena vysokým příjmem soli? 

Pouze 8 % respondentů uvedlo, že neví. Zbývajících 92% respondentů uvedlo alespoň 

jednu nemoc, nejčastěji byla zmiňována hypertenze a s tím spojená kardiovaskulární 

onemocnění a onemocnění ledvin. 

Tabulka 47 Onemocnění způsobená vysokým příjmem soli podle vedoucích ŠJ 

Odpověď n % 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 53 53 

Kardiovaskulární onemocnění 31 31 

Onemocnění ledvin 21 21 

Onemocnění žaludku 5 5 

Onemocnění jater 6 6 

Zadržování vody v těle 3 3 

Osteoporóza 5 5 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 20:  Mají ve Vaší školní jídelně žáci/studenti možnost dosolit si pokrm 

přímo na talíři? 

Ve většině škol nemají žáci a studenti možnost přisolit si pokrm na talíři (85%). 
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Tabulka 48 Možnost přisolení pokrmu žáky v dotazovaných ŠJ 

Odpověď n % 

Ano 15 15 

Ne 85 85 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 21: Mají ve Vaší školní jídelně zaměstnanci školy možnost dosolit si pokrm 

přímo na talíři? 

Na rozdíl od žáků, zaměstnanci škol většinou mají možnost přisolit si pokrm přímo na 

talíři (82%). Domnívám se, že není příliš výchovně, když se pedagogové chovají jinak, než 

prezentují žákům jako správné chování. I použití slánky se tak v očích dětí může stát 

znakem dospělosti. 

Tabulka 49 Možnost přisolení si pokrmu zaměstnanci školy ve ŠJ 

Odpověď n % 

Ano 82 82 

Ne 18 18 

 Zdroj: vlastní 

 

 

Otázka č. 22: Je vaše školní jídelna zapojena do některého projektu podporujícího 

zdravé školní stravování (např. Škola plná zdraví, Pestrá strava, Zdravá školní 

jídelna, Skutečně zdravá škola)? Pokud ano, do jakého? 

V posledních letech vzniká množství projektů, které mají podpořit zdravé stravování ve 

školních jídelnách. Z dotazovaných ŠJ jich však většina není v současné době zapojena do 

žádného projektu s touto tématikou (70 %).  
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Tabulka 45: Zapojení dotazovaných ŠJ do projektů 

Odpověď n % 

ŠJ není zapojena 70 70 

Pro zdravou stravu do 

školní jídelny 

4 4 

Pestrá strava 1 1 

Solme s rozumem 2 2 

Skutečně zdravá škola 5 5 

Škola plná zdraví 14 14 

Zdravá školní jídelna 4 4 

Zdroj: vlastní 

8.2.3 Výsledky dotazníkového šetření u žáků II. stupně základní školy 

Otázka č. 1: Věk 

Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 127 žáků, přičemž 21 žáků bylo ve věku 12 

let, 34 žákům bylo 13 let, 28 žákům bylo 14 let, 39 žákům bylo 15 let a 5 žáků již oslavilo 

své šestnácté narozeniny. Věkové zastoupení je zapsáno v tabulce 50. 

Tabulka 50 Věk žáků 

Odpověď n % 

12 let 21 16 

13 let 34 27 

14 let 28 22 

15 let 39 31 

16 let 5 4 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 2 : Pohlaví 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 76 chlapců a 51 dívek. Genderové zastoupení je 

vyjádřeno v tabulce 51. 

Tabulka 51 Pohlaví žáků 

Odpověď n % 

Dívka 51 40 

Chlapec 76 60 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 3 : Jaká je Tvá oblíbená chuť? 

Nejoblíbenější chutí jídla je u žáků chuť sladká (50 %), slaná chuť se umístila až na 

druhém místě – jako svoji nejoblíbenější ji označilo 34% respondentů. Mnohem méně 

žáků, jak se dalo očekávat, preferuje chuť kyselou (10%) a hořkou (6%).  

Tabulka 52 Nejoblíbenější chuť žáků 

Odpověď n % 

Sladká 63 50 

Slaná 43 34 

Kyselá  13 10 

Hořká 8 6 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 5: Napiš alespoň 5 potravin, které podle Tebe mají vysoký obsah soli! 

Tato otevřená otázka umožňovala žákům volné vyjádření. Bohužel někteří žáci nenapsali 

ani jeden příklad potraviny s vysokým obsahem soli (17%). Většina žáků úkol zvládla a 

vyjmenovala 5 a více vysoce slaných potravin (67%), případně 4 potraviny (6%). Někteří 

žáci vyjmenovali pouhé 3 slané potraviny (2%), 2 potraviny (2%) či dokonce 1 potravinu 

(6%). V některých případech může jít o špatné pochopení otázky žákem či úplné úmyslné 

či neúmyslné vynechání otázky.  
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U třech žáků se vyskytly chybné odpovědi – žáci označili jako slanou potravinu nápoj 

s příchutí coly. 

Nejčastěji zmiňované slané potraviny byly chipsy (uvedlo 74% respondentů), slané tyčinky 

(uvedlo 60% respondentů) či jiné slané pochutiny. Naopak žáci téměř vůbec neuváděli 

slané sýry, uzeniny či instantní výrobky 

Otázka č. 6: Jak často konzumuješ uzeniny (salámy, šunky, párky, klobásy)? 

Uzeniny jsou naprosto nevhodná potravina pro děti nejen z důvodu vysokého množství 

soli, ale také tuku a většinou i velkého množství potravinářských aditiv.Pozitivním 

zjištěním této otázky je fakt, že se vyskytují děti, které uzenářské výrobky dle svého 

tvrzení nekonzumují vůbec (4%) či pouze výjimečně (11%). Nejčastější odpovědí žáků 

bylo tvrzení, že uzeniny konzumují několikrát týdně (36%). Každý den konzumuje uzeniny 

každý pátý školák (22%), několikrát měsíčně 19 %, jednou týdně 8%. Výsledná zjištění 

jsou zanesena do tabulky 53. 

Tabulka 53 Konzumace uzenin žáky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 28 22 

Jednou týdně 10 8 

Několikrát týdně 46 36 

Několikrát měsíčně 24 19 

Výjimečně 14 11 

Nikdy 5 4 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 7: Jak často konzumuješ instantní pokrmy (polévky, omáčky apod.)? 

Většina instantních výrobků obsahuje vysoký obsah soli i dalších nežádoucích složek. 

Výsledky této otázky dopadly pozitivně – téměř polovina žáků (48%) dle svého tvrzení 

konzumuje instantní výrobky výjimečně, 12% dokonce nikdy. Naopak každý den se 

instantní výrobky objeví na stole pouze u 2 % žáků. Odpověď několikrát týdně zvolilo 
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17% žáků, stejně tak odpověď několikrát měsíčně. Zjištěné informace jsou zapsané 

v tabulce 54. 

Tabulka 54 Konzumace instantních pokrmů žáky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 3 2 

Jednou týdně 10 8 

Několikrát týdně 16 13 

Několikrát měsíčně 22 17 

Výjimečně 61 48 

Nikdy 15 12 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 8: Jak často konzumujete slané pochutiny (chipsy, tyčinky, solené oříšky, 

křupky apod.)? 

Slané pochutiny jsou u dětí a mládeže velmi oblíbené. Každodenní konzumaci těchto 

pochoutek přiznává překvapivě pouhých 5 %. Několikrát měsíčně si slané pochutiny 

dopřává téměř polovina žáků, několikrát týdně 11 %, alespoň jednou týdně 24% žáků. 

Tabulka 50: Konzumace slaných pochutin žáky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 6 5 

Jednou týdně 30 24 

Několikrát týdně 14 11 

Několikrát měsíčně 61 48 

Výjimečně 8 6 

Nikdy 8 6 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 9: Jak často konzumuješ jídlo ochucené slanými dochucovadly (polévkové 

koření, bujon apod.)? 

Odpovědi na tuto otázku nemusí být směrodatné, vzhledem k tomu, že jídlo konzumované 

dětmi může být doplněné slanými dochucovadly, aniž by o této skutečnosti žáci věděli. 

Přesto téměř polovina (46%) dotazovaných je toho mínění, že takto ochucené jídlo 

konzumuje několikrát měsíčně. Dalších 16 % udává konzumaci několikrát týdně, 5 % 

dokonce každý den. Naopak celých 10 % žáků si myslí, že takto dochucené jídlo 

nekonzumuje nikdy, 15% pouze výjimečně. 

Tabulka 55 Konzumace slaných dochucovadel žáky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 6 5 

Jednou týdně 10 8 

Několikrát týdně 21 16 

Několikrát měsíčně 58 46 

Výjimečně 19 15 

Nikdy 13 10 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 10: Přisoluješ si jídlo na talíři? 

Většina žáků nemá potřebu přisolovat si jídlo na talíři – možnost nikdy zvolilo 27 % 

respondentů, možnost výjimečně 33%. Občasné přisolování pokrmu přiznává 35% žáků. 

Malá část žáků (5%) naopak jídlo přisoluje vždy, pokud má takovou možnost. 
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Tabulka 56 Přisolování pokrmů žáky 

Odpověď n % 

Téměř vždy 6 5 

Občas 44 35 

Výjimečně 42 33 

Nikdy 34 27 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 11: Jaké zdravotní komplikace může způsobit nadbytek soli v potravě? 

Velká skupina žáků nebyla schopna odpovědět na zadanou otázku – 46 % respondentů 

nechalo otázku bez odpovědi. Někteří žáci mají mylné představy o působení soli na lidský 

organismus. Pět žáků se domnívá, že sůl způsobuje cukrovku, dalších 22 žáků má za to, že 

sůl způsobuje obezitu. Dle předpokladů, žáci osmých a devátých ročníků mají, mimo jiné i 

z výuky předmětů výchova ke zdraví a přírodopis, lepší znalosti o problematice 

civilizačních chorob, v šestých třídách byly informace o chorobách prakticky nulové. 

Vysoký krevní tlak správně přisoudilo působení soli 47% žáků (60 respondentů) – až na tři 

výjimky to jsou žáci vyšších ročníků (8. a 9. třída). Nějaké další onemocnění uvedlo 

dalších 18 žáků – v deseti případech uvedli žáci infarkt, v osmi případech uvedli obecně 

onemocněné srdce případně cév, 10 uvedlo aterosklerózu nebo kornatění tepen. Výsledky 

jsou zaznamenané v tabulce 57. Jeden žák mohl zapsat více nemocí. 

Tabulka 57 Onemocnění, na jejichž vznik má podle žáků vliv sůl 

Odpověď n % 

Nevím 58 46 

Vysoký krevní tlak 60 47 

Nemoci srdce a cév 18 14 

Ateroskleróza 10 8 

Cukrovka 5 4 
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Obezita 22 17 

 Zdroj: vlastní 

Otázka č. 12: Stravuješ se ve školní jídelně?  

Ve školní jídelně se v průběhu dotazníkového šetření stravovalo 61% žáků, v průběhu 

školního roku však počet stravujících se pravidelně klesá.  

Tabulka 58 Stravování žáků ve ŠJ 

Odpověď n % 

Ano 78 61 

Ne 49 39 

Zdroj: vlastní 

Zbývající čtyři otázky zodpovídali pouze žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, tj. 78 

žáků. 

Otázka č. 13: Chutná Ti jídlo ve školní jídelně? 

Tuto otázku zodpovídalo pouze 78 žáků, kteří se stravují ve školní jídelně. Žádný 

z dotazovaných žáků nezvolil možnost, že mu jídlo chutná vždy. Celým 15% stravujících 

se v jídelně pokrmy nikdy nechutnají, 34% většinou nechutná. Naproti tomu většina (51%) 

zvolila možnost, že jim většinou předložené jídlo chutná. 

Tabulka 59 Chutná žákům jídlo ve ŠJ? 

Odpověď n % 

Vždy 0 0 

Většinou ano 26 34 

Většinou ne 40 51 

Nikdy 12 15 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 14: Hodnocení slanosti pokrmů ve školní jídelně. 

Vnímání chuti je velmi subjektivní vjem, to se potvrdilo i v dotazníkovém šetření. Většina 

respondentů sice označila jídlo povětšinou za adekvátně slané (46%), významná je i 

skupina žáků, která se domnívá, že jídla ve školní jídelně jsou často přesolená (35%), 

naopak některým žákům se zdají spíše málo slaná (19%).  

Tabulka 60 Hodnocení slanosti pokrmů ve ŠJ 

Odpověď n % 

Jídlo je často přesolené. 27 35 

Jídlo je obvykle adekvátně slané. 36 46 

Jídlo je často málo slané 15 19 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 15: Máte ve školní jídelně možnost přisolit si jídlo na talíři? 

Položením této otázky by měla následovat stoprocentní shoda – žáci nemají (neměli by 

mít) možnost přisolovat si pokrmy na talíři. Slánky se ve školní jídelně nacházejí pouze na 

stole pro zaměstnance školy a v prostorách pro cizí strávníky z řad veřejnosti. Ovšem šest 

žáků (8%) se domnívá, že tuto možnost žáci školy mají. Možnost nevím zvolili 4% žáků (3 

žáci). Zbytek respondentů, tj. 88 % se správně domnívá, že jim je tato možnost odepřena.  

Výsledky jsou zapsány v tabulce 61. 

Tabulka 61 Možnost přisolit si pokrm ve školní jídelně 

Odpověď n % 

Ano  6 8 

Nevím 3 4 

Ne 69 88 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 16: Pokud máš ve školní jídelně možnost, přisoluješ si jídlo přímo na talíři? 

Tato otázka navazuje na předchozí. Vzhledem k omezené dostupnosti slánky se solí si 

žádný respondent nepřisoluje pokrm na talíři vždy. Šest strávníků (8%), tedy těch, kteří 

v předchozí otázce přiznali možnost použití slánky, si jídlo na talíři občas přisoluje. 

8.2.4 Srovnání vybraných výsledků dotazníkového šetření  

V následujících části práce jsou srovnány výsledky dotazníkového šetření tří skupin 

respondentů.  

Srovnání informovanosti pedagogických pracovníků a vedoucích školních jídel o soli 

a jejích náhražkách 

Pedagogické pracovníky a vedoucí školních jídelen spojuje nejen společné pracoviště, ale 

také podobné výsledky dotazníkového šetření v rámci praktické části diplomové práce 

O zdravou výživu se zajímá srovnatelné procento pedagogických pracovníků a vedoucích 

školních jídelen, kteří by k tomuto zájmu měli být motivováni svou profesí. Porovnání je 

přehledně znázorněno v grafu 1. 
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Graf 1 Zájem o zdravou výživu u pedagogických pracovníků a u vedoucích ŠJ 

Také co se týká teoretických znalostí o vzorci kuchyňské soli, chloridu sodném, jsou 

výsledky pedagogických pracovníků a vedoucích školních jídelen podobné. 
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Graf 2 Znalost chemického vzorce soli u pedagogických pracovníků a u vedoucích ŠJ 
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Na otázku, která se týkala maximálního doporučeného denního množství soli přijaté 

v potravě, odpovídali vedoucí školních jídelen s větší jistotou. Pedagogičtí pracovní častěji 

volili odhad doporučeného množství soli vyšší. Téměř třetina se domnívala, že je 

v současné době doporučováno přijmout ve stravě až 6 g soli, případně i více. Graficky 

jsou odpovědi na tuto otázku znázorněny v grafu 3. 
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 Graf 3 Znalost maximálního doporučeného denního množství přijaté soli u pedagogických 

pracovníků a u vedoucích ŠJ 

 

Velké rozdíly jsou mezi pedagogickými pracovníky a vedoucími školních jídelen v oblasti 

sledování obsah soli v potravinách. Tuto hodnotu sleduje na etiketách potravin více 

vedoucích školních jídelen (52%) než pedagogických pracovníků (25%). Tento výsledek je 

zachycen v grafu 4. 
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Graf 4 Sledování množství soli v potravinách u pedagogických pracovníků a u vedoucích 

ŠJ 

 

Poslední graf zachycuje nejpodstatnější informaci z dotazníkového šetření – informovanost 

o dostupných náhražkách kuchyňské soli. Při pohledu na graf je patrné, že pedagogičtí 

pracovníci i vedoucí školních jídelen nemají mnoho informací o dostupných přípravcích. 

Většina pedagogických pracovníků (80%) i vedoucích školních jídelen (86%) tyto látky 

vůbec nezná. Pouze malá část respondentů dokázala některé tyto látky vyjmenovat. 

Komerční výrobky (např. solicí směs Mary, Salka ad.) dokázali vyjmenovat pouze 

jednotky procent dotázaných. Několik dalších je obeznámeno se skutečností, že podobné 

chuťové vlastnosti jako chlorid sodný mají i další chloridy, nejznámějších a nejčastěji 

využívaným je chlorid draselný. Porovnání znalostí pedagogických pracovníků a 

vedoucích školních jídelen je graficky zaznamenáno v grafu 5. 
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Graf 5 Znalost náhražek soli u pedagogických pracovníků a vedoucích ŠJ 
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9 Vyhodnocení cílů a předpokladů 

V úvodu praktické části diplomové práce byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo zjistit, 

jaké jsou možnosti náhrady kuchyňské soli a jaká je jejich dostupnost. Tento cíl byl splněn. 

Na českém trhu jsou k dispozici mnohé z náhražek soli na bázi chloridu draselného, ale 

informovanost o nich je velmi nízká. Nejsou nijak významně propagovány ani v médiích, 

ani odbornou veřejností. V materiálech, které se týkají nebezpečnosti nadměrného solení, 

se s nimi také téměř nesetkáme. Ovšem, kdo zájem projeví, není problémem nějakou 

náhražku kuchyňské soli zakoupit.  

Druhým cílem bylo zjistit, jaké jsou možnosti praktického využití různých náhražek 

kuchyňské soli. Všechny chloridy (draselný, hořečnatý, vápenatý, hořečnatý), které je 

možné využít pro jejich slanou chuť více či méně připomínající chlorid sodný, se běžně 

využívají v potravinářství. A to ani ne tak pro svou chuť, jako pro jiné vlastnosti, vhodné 

pro potravinářský průmysl. Výše zmíněné látky patří mezi zdravotně neškodná „Éčka“, 

která se přidávají do potravinářských produktů z důvodu vylepšení jejich vlastností.  

Třetím cílem práce bylo zjistit, jaké informace mají o soli a jejích náhražkách pedagogičtí 

pracovníci, vedoucí školních jídelen a žáci vybrané základní školy. Všechny tři skupiny 

populace mají o soli a s ní související problematikou ucházející znalosti. Ovšem, v 

problematice možných náhražek kuchyňské soli většina tápe. Konkrétní náhražky zná 

pouze minimum lidí. 

Co se týká předpokladů, hypotéza č. 1 se z větší části potvrdila – náhražky kuchyňské soli 

nejsou zpravidla dostupné v běžné síti prodejen s potravinami. Není problémem si tyto 

látky opatřit, ale musíme se obrátit na lékárny případně různé eshopy. 

Hypotéza č. 2 se potvrdila – opravdu více než polovina vedoucích školních jídelen i 

pedagogických pracovníků nezná konkrétní náhražky kuchyňské soli. Situace je však ještě 

méně optimistická – informovanost o náhražkách kuchyňské soli se pohybuje do deseti 

procent. 

Hypotéza č. 3 se nepotvrdila, mezi informovaností o náhražkách kuchyňské soli nejsou 

mezi pedagogickými pracovníky a vedoucími školních jídelen významné rozdíly. 
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10 Závěr 

Sůl a v ní obsažený sodík je a vždy bude nedílnou součástí našich jídelníčků. Pro naše 

zdraví má bezesporu důležitou úlohu. Ovšem tak jako je to se vším, všeho moc škodí. 

Nadměrné solení nám může přivodit nepříjemné zdravotní komplikace. Současná spotřeba 

soli v naší zemi je alarmující. Průměrný Čech za rok zkonzumuje kolem šesti kilogramů 

soli, což je třikrát větší množství, než je doporučené množství podle současných poznatků 

Světové zdravotnické organizace. Pojďme se pokusit tento trend změnit! Můžeme začít 

pomalými krůčky. Jedním z prvních kroků může být i zakoupení tzv. dietní soli s nižším 

obsahem sodíku. Naše chuťové buňky změnu (téměř) nepocítí, zato naše tělo se nám 

zdravím odvděčí! 
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11 Návrh didaktického výstupu pro praxi 

Zdravá výživa a témata s ní spojená jsou dle platného Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (přírodopis – 

biologie člověka) a Člověk a zdraví (výchova ke zdraví). Ovšem téma sůl můžeme díky  

mezipředmětovému přesahu zařadit do celého spektra předmětů a využít tak toto téma 

k dlouhodobému projektovému vyučování. 

Projekt Sůl prospěšná i nebezpečná 

Projektové vyučování se řadí mezi moderní metody pedagogiky. Předností projektů je 

propojení teoretických poznatků s praxí. Zpracovávání projektů umožňuje žákům získávat 

zkušenosti praktickou činností, která je vede ke kreativitě a samostatnosti. Současně bývají 

projekty založené na týmové spolupráci.  

Navrhovaný projekt Sůl prospěšná i nebezpečná je vhodný pro 8. a 9. třídu základní školy, 

případně pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Projekt by měl společným 

tématem propojit předměty přírodopis (biologie), chemie, fyzika, výchova ke zdraví, 

případně i další (viz dále). 

Cíle projektu 

Zvýšit povědomí žáků o prospěšnosti i škodlivosti soli. 

Zlepšit znalosti žáků o nahrazování soli v potravinách. 

Naučit žáky číst etikety zobrazující složení potravin 

Načasování projektu 

Projekt je vhodné spojit např. s některým s mezinárodních dnů  jako jsou např.: 

World Salt Awareness Week (v roce 201 – 29.2. – 6.3, v roce 2015 – 16. – 22.3) 

Světový den ledvin (vždy v březnu: v roce 2016 – 10.3., v roce 2015 – 12.3.) 

Světový den zdraví (7.4) 

Světový den hypertenze (17.5.) 
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Úvodní aktivita – exkurze dle dostupných možností dané lokality - návštěva solné 

jeskyně, solnice, apod. 

Výchova ke zdraví: 

Na úvod vyučovací hodiny věnované tématu sůl je vhodnou metodou brainstorming a 

brainwriting „Co Tě napadne, když se řekne sůl“. Učitel tak rychle získá představu o 

úrovni znalosti žáků. 

Další vhodnou navazující aktivitou je zapisování denního jídelníčku žáků. Každý žák si 

poté spočítá svůj denní příjem soli. Využít můžeme etikety potravin či různé tabulky 

složení potravin dostupné na internetu.  

Následuje výklad učitele provázaný diskuzí s žáky. Na konci učebního bloku žáci vyplní 

pracovní list (viz níže). 

Na výuku tématu je možné navázat v dalších předmětech, např. následujícími tématy: 

Český jazyk 

Literární díla pojednávající o soli  - pohádka Sůl nad zlato (B. Němcová) 

Práce s texty o soli 

Matematika 

Slovní úlohy s tématem soli 

Model krystalu soli 

Cizí jazyk 

Práce s cizojazyčnými texty o soli 

Chemie 

Krystalizace nasyceného roztoku chloridu sodného 

Roztoky chloridu sodného - výpočty koncentrací 

Soli a jejich názvosloví 
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Fyzika  

Využití roztoku chloridu sodného jako elektrolytu 

Krystalová struktura chloridu sodného 

Přírodopis 

Využití fyziologického roztoku v biologických oborech 

Chlorid sodný v lidském těle 

Sůl jako konzervační činidlo 

Sůl v geologii – halit 

Krevní tlak a jeho hodnoty 

Smysly – chuťové pohárky na jazyku 

Zeměpis 

Globální problémy Země – zasolování půd 

Solné doly 

Solné jeskyně 

Těžba soli 

Dějepis 

Význam soli v historii 

Solnice jako kulturní památky 

Solné stezky v historii  

Hudební výchova 

Poslech hudby: Bratři Ebenové – Sůl v očích, Karel Zich – Sůl do očí, Milan Drobný – 

Pláču sůl, The Rolling Stones – Salt of the Earth 

Člověk a svět práce 

Příprava pokrmů se sníženým obsahem soli, nahrazování soli jinými látkami 
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Výtvarná výchova 

Plakát – grafické závěrečné výstupy projektu 

Informa ční a komunikační technologie 

Vyhledávání informací na internetu 

Zpracování prezentace o soli a jejích náhražkách 
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Pracovní list – Sůl prospěšná i nebezpečná 

1) Jaký chemický vzorec má kuchyňská sůl? 

2) Chlorid sodný se v geologii označuje také jako: 

a) Galenit 

b) Sfalerit 

c) Halit 

d) Apatit 

3) Nejvyšší salinitu má: 

a) Středozemní moře 

b) Jaderské moře 

c) Rudé moře 

d) Karibské moře 

4) Kuchyňská sůl se nejčastěji obohacuje o prvek: 

a) Jód 

b) Sodík 

c) Draslík 

d) Vápník 

 

5) Seřaď potraviny podle množství soli v nich obsažené! 

Tvaroh, chipsy, sýr balkánského typu, eidam 

 

6) Nadměrné solení škodí našemu zdraví. Zakroužkuj nemoc, kterou nadměrný 

příjem chloridu sodného neovlivňuje: 

a) Vysoký krevní tlak 

b) Nemoci ledvin 

c) Onkologická onemocnění 

d) Osteoporóza 

e) Skolióza 

7) Napiš co nejvíce látek, kterými bys nahradil sůl v potravinách! 
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8) Jaké je doporučené denní množství přijímané soli? Jak si toto množství 

představíš? 

9) Vylušti k řížovku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1
.
  
1. Prvek, který je součástí kuchyňské soli 

2. Lékařský obor, který se zabývá rakovinou 
3. Proteiny 
4. Látková přeměna 
5. Významný zdroj bílkovin 
6. Cukry 
7. Prvek, který je součástí kuchyňské soli 
8. Jedna z poruch příjmu potravy 
9. Středověká obchodní cesta – solná …… 
10. Živiny, které dodávají nejvíce energie 
11. Látka zvýrazňující chuť a vůni potravin - ………… sodný 
12. Nejtenčí cévy v těle 
13. Latinský výraz pro hořčík 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      
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Pracovní list – Sůl prospěšná i nebezpečná – Řešení pro učitele 

1) Jaký chemický vzorec má kuchyňská sůl? 

NaCl – chlorid sodný 

2) Chlorid sodný se v geologii označuje také jako: 

a) Galenit 

b) Sfalerit 

c) Halit 

d) Apatit 

3) Nejvyšší salinitu má: 

a) Středozemní moře 

b) Jaderské moře 

c) Rudé moře 

d) Karibské moře 

4) Kuchyňská sůl se nejčastěji obohacuje o prvek: 

a) Jód 

b) Sodík 

c) Draslík 

d) Vápník 

 

5) Seřaď potraviny podle množství soli v nich obsažené! 

Tvaroh, eidam, chipsy, sýr balkánského typu 

 

6) Nadměrné solení škodí našemu zdraví. Zakroužkuj nemoc, kterou nadměrný 

příjem chloridu sodného neovlivňuje: 

a) Vysoký krevní tlak 

b) Nemoci ledvin 

c) Onkologická onemocnění 

d) Osteoporóza 

e) Skolióza 
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7) Napiš co nejvíce látek, kterými bys nahradil sůl v potravinách! 

Bylinky, koření – česnek, cibule, zázvor, citronová šťáva, petržel, libeček, 

pískavice řecké seno atd. 

Chlorid draselný, chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý 

8) Jaké je doporučené denní množství přijímané soli? Jak si toto množství 

představíš? 

5g/den pro dospělé= 1 čajová lžička 

2 – 4 g/den pro děti  

 

9) Vylušti k řížovku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.          S O D Í K         

2.     O N K O L O G I E         

3.        B Í L K  O V I N Y      

4.          M E T A B O L I S M U S 

5.         V E J C E         

6.          S A C

H 

A R I D Y     

7.       C L  Ó R            

8.        A N O R E X I E       

9.       S T E Z K  A          

10.         T U K Y          

11.     G L  U T A M Á T          

12. V L Á  S E Č N I C E            

13.          M A G N E S I U M    
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16 Seznam příloh 

Příloha 1 Dotazník pro pedagogické pracovníky 

Dobrý den, 

jmenuji se Marie Vaňková a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je 

součástí mé připravované diplomové práce na téma "Informovanost o náhražkách 

kuchyňské soli". 

Údaje z dotazníku budou vyhodnoceny anonymně a budou využity pouze pro účely mé 

diplomové práce. Velice Vám děkuji za spolupráci.  

Marie Vaňková 

1) Pohlaví:  

a) Žena 

b) Muž 

2) Věk: 

a) Do 30 let 
b) 30 - 40let 
c) 40 - 50 let 
d) 50 - 60 let 

  

3) Pracujete ve školství?  

a) Ano 

b) Ne 

4) Pokud pracujete ve školství, jaké je Vaše pracovní zařazení? 

a) učitel 

b) vychovatel 

c) asistent pedagoga 

d) vedení školy 

e) jiné…. 

5) Stravujete se ve školní jídelně? 

a) Ano 

b) Ne 
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6) Pokud se stravujete ve školní jídelně, jak hodnotíte slanost připravovaných 

pokrmů? 

a) Jídlo je obvykle adekvátně slané 

b) Jídlo je často málo slané, ale sám ho nepřisoluji. 

c) Jídlo je často málo slané, obvykle jej přisoluji.  

d) Jídlo je často přesolené. 

7) Zajímáte se o zdravou výživu? 

a) Ano 

b) Ne 

8) Víte, jaký je chemický vzorec kuchyňské soli? Pokud ano, jaký? 

 

9) Víte, jaké je maximální denní doporučené množství soli přijaté v potravě? 

Pokud víte, napište prosím v gramech! 

 

10) Sledujete obsah soli v potravinách, které konzumujete? 

a) Ano 

b) Ne 

11) Sledujete obsah sodíku ve vodě, kterou pijete? 

a) Ano 

b) Ne 

12) Jak často konzumujete pečivo sypané solí? 

a) Téměř každý den 

b) Jednou týdně 

c) Několikrát týdně 

d) Několikrát měsíčně 

e) Jednou měsíčně 

f) Výjimečně 
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13) Jak často konzumujete uzeniny? 

a) Téměř každý den 

b) Jednou týdně 

c) Několikrát týdně 

d) Několikrát měsíčně 

e) Jednou měsíčně 

f) Výjimečně 

 

14) Jak často konzumujete konzervované potraviny (např. masové konzervy, paštiky 

apod.)? 

a) Téměř každý den 

b) Jednou týdně 

c) Několikrát týdně 

d) Několikrát měsíčně 

e) Jednou měsíčně 

f) Výjimečně 

15) Jak často konzumujete instantní polévky a omáčky či jiné instantní výrobky? 

a) Téměř každý den 

b) Jednou týdně 

c) Několikrát týdně 

d) Několikrát měsíčně 

e) Jednou měsíčně 

f) Výjimečně 

16) Jak často konzumujete slané sýry (typu niva, balkánský sýr, feta apod.)? 

a) Téměř každý den 

b) Jednou týdně 

c) Několikrát týdně 

d) Několikrát měsíčně 

e) Jednou měsíčně 
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f) Výjimečně 

 

17) Jak často konzumujete slané pochutiny (chipsy, krekry, křupky apod.)? 

a) Téměř každý den 

b) Jednou týdně 

c) Několikrát týdně 

d) Několikrát měsíčně 

e) Jednou měsíčně 

f) Výjimečně 

 

18) Jak často konzumujete pokrmy ochucené slanými dochucovadly (polévkové 

koření, bujon, apod.) 

a) Téměř každý den 

b) Jednou týdně 

c) Několikrát týdně 

d) Několikrát měsíčně 

e) Jednou měsíčně 

f) Výjimečně 

 

19) Přisolujete si hotové pokrmy na talíři? 
a) Téměř vždy 

b) Občas 

c) Výjimečně 

d) Nikdy 

 

20) Čím byste nahradili klasickou kuchyňskou sůl při vaření? 

 

21) Na českém trhu existuje několik p řípravků, které mohou nahradit klasickou 

kuchyňskou sůl. Víte o jejich existenci? 

a) Ano 

b) Ne 
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22) Pokud znáte přípravky, které mohou nahradit klasickou kuchyňskou sůl, 
napište jejich názvy, případně chemické sloučeniny, které obsahují! 

 

 

23) Znáte nemoci, které mohou být způsobeny nadměrným příjmem soli v potravě? 

 

24) Trpíte vysokým krevním tlakem (hypertenzí)? 

a) Ano 

b) Ne 

 

25) Máte jiné zdravotní potíže či onemocnění, která se týkají srdce a cév? 

 

a) Ano 

b) Ne 

26) Pokud jste v předchozích dvou otázkách 24 nebo 25 odpověděli kladn ě, změnili 

jste po zjištění diagnózy své stravovací návyky?  

a) Ano 

b) Ne 

27) Pokud jste své stravovací návyky změnili, napište prosím jak! 
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Příloha 2 Dotazník pro vedoucí školních jídelen 

Dobrý den, 

jmenuji se Marie Vaňková a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je 

součástí mé připravované diplomové práce na téma "Informovanost o náhražkách 

kuchyňské soli". 

Údaje z dotazníku budou vyhodnoceny anonymně a budou využity pouze pro účely mé 

diplomové práce. 

Dotazník je zaměřen na vedoucí školních jídelen.  

Velice Vám děkuji za spolupráci. 
  
Marie Vaňková 
 

1) Pohlaví: 
a) Žena 
b) Muž 

 

2) Věk: 
a) Do 30 let 
b) 30 - 40let 
c) 40 - 50 let 
d) 50 - 60 let 

 

3) Nejvyšší dosažené vzdělání: 
a) Základní 
b) Středoškolské zakončené výučním listem 
c) Středoškolské zakončené maturitní zkouškou 
d) Vysokoškolské 

 

4) Ve školní jídelně pracuji jako: 
a) Vedoucí školní jídelny 
b) Vedoucí kuchař/ka 
c) Kuchař/ka 
d) Jiné … 
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5) Zajímáte se o zdravou výživu? 
a) Ano 
b) Ne 

 

 

6) Víte, jaký je chemický vzorec kuchyňské soli? Pokud ano, napište ho prosím! 
 

7) Jakou sůl používáte ve Vaší ŠJ? 
a) Sůl kamennou 
b) Sůl mořskou 
c) Sůl kamennou i mořskou 
d) Jiné ……………. 

 

8) Víte, jaké je maximální denní doporučené množství soli přijaté v potravě? Uveďte 
prosím v gramech! 

 

9) Sledujete obsah soli v potravinách, které konzumujete vy sám/sama? 
 

10)  Sledujete obsah soli v pokrmech, která připravujete ve Vaší školní jídelně? 
 

11)  Používáte při vaření polotovary a instantní výrobky? 
a) Téměř každý den 
b) Jednou týdně 
c) Několikrát týdně 
d) Několikrát měsíčně 
e) Výjimečně 
f) Nikdy 

 

12) Používáte při vaření bujony, polévkové koření a další slaná dochucovadla? 
a) Téměř každý den 
b) Jednou týdně 
c) Několikrát týdně 
d) Několikrát měsíčně 
e) Výjimečně 
f) Nikdy 
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13) Používáte při vaření ve Vaší ŠJ uzeniny? 
a) Téměř každý den 
b) Jednou týdně 
c) Několikrát týdně 
d) Několikrát měsíčně 
e) Výjimečně 
f) Nikdy 

 

14) Čím byste nahradili kuchyňskou sůl při vaření a dochucování potravin? 
 

15) Snažíte se o nahrazení soli při přípravě pokrmů ve Vaší ŠJ? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

 

16) Na českém trhu je několik p řípravků, které mohou plně nahradit kuchyňskou sůl. 
Víte o jejich existenci? 

a) Ano 
b) Ne 

 

17) Pokud znáte přípravky, které mohou nahradit kuchyňskou sůl, napište jejich 
názvy, případně chemické sloučeniny, které obsahují! 

 

18) Používáte tyto náhražky ve Vaší ŠJ? 
 

a) Ano 
b) Ne 

 

19) Víte, jaká onemocnění mohou být způsobena vysokým příjmem soli v potravě? 
Jaká? 

 

20) Mají ve Vaší školní jídelně žáci možnost si dosolit pokrm přímo na talíři? 
a) Ano 
b) Ne 
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21) Mají ve Vaší školní jídelně zaměstnanci školy možnost si dosolit pokrm přímo na 
talíři? 

a) Ano 
b) Ne 

 

22) Je Vaše školní jídelna zapojena do některého projektu podporujícího zdravé 
stravování?  Pokud ano, do jakého? 
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Příloha 3 Dotazník pro žáky II. stupně základní školy 

1) Pohlaví 
a) Dívka 
b) Chlapec 
 

2) Věk: 
 

3) Jaká je Tvá nejoblíbenější chuť? 
a) Sladká 
b) Slaná 
c) Kyselá 
d) Hořká 

 

4) Napiš alespoň 5 potravin, které podle Tebe mají vysoký obsah soli!  
 

 

5) Jak často konzumuješ uzeniny (salámy, šunky, párky, klobásy)? 
a) Téměř každý den 
b) Jednou týdně 
c) Několikrát týdně 
d) Několikrát měsíčně 
e) Výjimečně 
f) Nikdy 

 

6) Jak často konzumuješ instantní pokrmy (polévky, omáčky apod.)? 
a) Téměř každý den 
b) Jednou týdně 
c) Několikrát týdně 
d) Několikrát měsíčně 
e) Výjimečně 
f) Nikdy 
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7) Jak často konzumujete slané pochutiny (chipsy, tyčinky, solené oříšky, křupky 
apod.)? 

a) Téměř každý den 
b) Jednou týdně 
c) Několikrát týdně 
d) Několikrát měsíčně 
e) Výjimečně 
f) Nikdy 

 

8) Jak často konzumuješ jídlo ochucené slanými dochucovadly (polévkové koření, 
bujon apod.)? 

a) Téměř každý den 
b) Jednou týdně 
c) Několikrát týdně 
d) Několikrát měsíčně 
e) Výjimečně 
f) Nikdy 

 

9) Přisoluješ si jídlo na talíři? 
a) Téměř každý den 
b) Jednou týdně 
c) Několikrát týdně 
d) Několikrát měsíčně 
e) Výjimečně 
f) Nikdy 

10) Víš, jaké zdravotní komplikace může způsobit nadbytek soli v potravě? 

11) Stravuješ se ve školní jídelně? 

a) Ano 

b) Ne 

12) Chutná Ti jídlo ve školní jídelně? 

a) Ano 

b) Ne 

Zbývající otázky zodpovídají pouze ti žáci, kteří se stravují ve školní jídelně! 
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13) Jak bys ohodnotil slanost pokrmů ve školní jídelně? 

a) Jídlo je často přesolené. 

b) Jídlo je obvykle adekvátně slané. 

c) Jídlo je často málo slané. 

 

14) Máte ve školní jídelně možnost přisolit si jídlo na talíři? 

a) Ano 

b) Ne 

15) Pokud máš ve školní jídelně možnost, přisoluješ si jídlo přímo na talíři? 

a) Ano 

b) Ne 
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