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Výpočet energetické hodnoty potravin 

 

Energetická hodnota potravin (EH) udává, kolik energie dodá našemu organismu 

potravina během trávení. 

Člověk potřebuje energii pro: 

- pohyb a práci 

- přeměnu látek v organismu 

- udržování stálé tělesné teploty 

 

Množství uvolněné energie vyjadřujeme v kilojoulech (kJ) a joulech (J) 

1 kJ = 1 000 J 

 

Energetický příjem potravin musí odpovídat energetické potřebě člověka. 

Příklady spotřeby energie: 

Lehká zátěž – 10 000 kJ 

Střední zátěž – 11 000 kJ 

Vysoká zátěž (horolezec) - 21 000 kJ 

Při hubnutí maximálně 5 000 kJ za den 

Energetický příjem nesmí klesnout u jednotlivce pod 3 000 kJ na den. 

 

Energetická hodnota je stanovena v tabulkách energetických a nutričních 

(vyživovacích) hodnot. Tyto tabulky jsou sestaveny pro 100 g jedlého podílu. 

 

Vysokou energetickou hodnotu mají tuky a cukry. 

Základní složky potravin: 

– bílkoviny:  1 g poskytne 17 kJ 

– cukry:   1 g poskytne 17 kJ 

– tuky:   1 g poskytne 38 kJ 

Energii uvolňují i alkoholy a to z 1 g  29 kJ. 



 
Postup při výpočtu energetické hodnoty: 

1. Vypočteme jedlý podíl potraviny (JP) 

Postup: Hrubou hmotnost potraviny (HH) násobíme koeficientem jedlého podílu 

(k.j.p.), (viz látka Výpočet jedlého podílu)  

JP = HH . k.j.p. 

2. Vypočteme energetickou hodnotu na 1 gram hmotnosti suroviny (EH/1g) 

Postup: Energetickou hodnotu uvedenou v tabulkách na 100 g (EH/100g) 

vydělíme 100 

EH/1G = EH/100g  : 100 

3. Vypočteme energetickou hodnotu (EH) jedlého podílu (JP) dané potraviny. 

Postup: Jedlý podíl (JP) uvedený v gramech násobíme energetickou hodnotou 

na 1g (EH/1g). 

EH = JP . EH/1g 

 

Příklad: 

Vypočítejte energetickou hodnotu jedlého podílu nových brambor o hmotnosti 400 g, 

které mají na 100 g jedlého podílu energetickou hodnotu 368 kJ. Koeficient jedlého 

podílu nových brambor je 0,93. 

Řešení: 

1. Vypočteme jedlý (JP) podíl podle vzorečku JP = HH . k.j.p. 

hrubá hmotnost (HH)………………….. 400 g 

koeficient jedlého podílu (k.j.p.) ……… 0,93 

JP = 400 g . 0,93 = 372 g 

Jedlý podíl činí 372 g. 

2. Vypočteme energetickou hodnotu na 1 g (EH/1g) podle vzorečku  

EH/1g = EH/100g : 100 

energetická hodnota na 100 g (EH/100g) …. 368 kJ 

EH/1g = 368 kJ : 100 = 3,68 kJ 

Energetická hodnota na 1 g nových brambor činí 3,68 kJ. 



 
3. Vypočteme energetickou hodnotu (EH) jedlého podílu (JP) podle vzorečku 

EH = JP . EH/1g 

jedlý podíl (JP) …………………………. 372 g 

energetická hodnota na 1 g (EH/1g) ... 3,68 kJ 

EH = 372 . 3,68 = 1368,96 po zaokrouhlení 1369  

Výsledek: Energetická hodnota jedlého podílu 400 g nových brambor činí 1369 kJ. 

Cvičení: 

1. Vypočítejte EH 400 g mandlí, je-li k.j.p. 0,65 a EH na 100 g jedlého podílu je 

1 239 kJ. 

2. Vypočítejte EH 120 g vajec (3 ks), je-li k.j.p. 0,89 a EH na 100 g jedlého podílu 

je 653 kJ. 

Řešení: 

Příklad č. 1: 

1. Výpočet JP 

hrubá hmotnost ………  400 g 

koeficient jedlého podílu .. 0,65 

Vzoreček: JP = HH . k.j.p 

Výpočet: 400 . 0,65 = 260 

Výsledek: JP 400 g mandlí má je 260 g. 

2. Výpočet energetické hodnoty na 1 g 

energetická hodnota na 100 g ……. 1 239 kJ 

Vzoreček: EH/1g = EH/100g : 100, 

Výpočet:  1 239 : 100 = 12,39  

Výsledek: EH/1g činí 12,39 kJ 

3. Výpočet energetické hodnoty  

jedlý podíl ………………….….. 260 g 

energetická hodnota na 1 g …. 12,39 kJ.  

Vzoreček EH = JP . EH/1g 

Výpočet: 260 . 12,39 = 3 221,4 

Výsledek: Energetická hodnota 400 g mandlí je 3 221,4 kJ. 



 
Příklad č. 2 

1. Výpočet JP 

hrubá hmotnost ………  120 g 

koeficient jedlého podílu .. 0,89 

JP = HH . k.j.p = 120 . 0,89 = 106,8 

Výsledek: JP = 106,8 g 

2. Výpočet energetické hodnoty na 1 g 

energetická hodnota na 100 g ……. 653 kJ 

EH/1g = EH/100g : 100 = 653 : 100 = 6,53 

Výsledek: EH/1g = 6,53 kJ 

3. Výpočet energetické hodnoty: 

jedlý podíl ………………….….. 106,8 g 

energetická hodnota na 1 g …. 6,53 kJ.  

EH = JP . EH/1g = 106,8 . 6,53 = 697,4 

Výsledek: Energetická hodnota 120 g vajec je 697,4 kJ. 
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