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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Výpočet jedlého podílu 

Předmět: Hospodářské výpočty 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží vypočítat jedlý podíl 

surovin. 

 
       

        

 
 
 
 



 

 
Výpočet jedlého podílu 

Jedlý podíl (JP) nám udává, jaká bude hmotnost surovin po jejich přípravě k použití 

pro výrobu pokrmů. To znamená, že jedlý podíl je část suroviny, která je zbavená 

nejedlých částí. 

 Jedlý podíl můžeme zjistit tak, že od prodejní - hrubé hmotnosti (HH) odečteme 

hmotnost odpadu (hmotnost slupek, kostí, kůže, šlach apod.). 

 Jedlý podíl potravin udává koeficient jedlého podílu (k.j.p.) udávaný v tabulkách 

energetických výživových (nutričních) hodnot. 

 V recepturách se jedlý podíl potravin vyjadřuje jako jejich čistá hmotnost. 

 U některých potravin (chléb, tuky, sůl apod.) se jedlý podíl rovná prodejní 

hmotnosti, což se vyjadřuje v tabulkách koeficientem 1,00. 

 

Výpočet jedlého podílu: 

Jedlý podíl vypočítáme tak, že hrubou hmotnost (HP) vynásobíme koeficientem 

jedlého podílu (k.j.p.) 

vzoreček:  JP = HH  .  k.j.p. 

 

Příklad 

Vypočítejte jedlý podíl 5 kg nových brambor, jejichž koeficient jedlého podílu je 0,93 

Řešení: 

celková hmotnost nových brambor …………… 5 kg 

koeficient jedlého podílu ………………………. 0,93 

výpočet jedlého podílu ………………………… 5 kg . 0,93 = 4,65 kg  

výsledek zaokrouhlíme ……………………….. 4,64 kg zaokrouhlíme na 4,70 kg 

Výsledek – jedlý podíl 5 kg nových brambor je přibližně 4,70 kg. 

 

 

 



 
Cvičení: 

Vypočtěte jedlý podíl uvedených druhů potravin. Využijte údajů z tabulky. 

1) skopová kýta, prodejní hmotnost 2 450 g, 

2) vepřový bok, prodejní hmotnost 250 g, 

3) jablka, prodejní hmotnost 3,2 kg 

4) cibule, prodejní hmotnost 1,2 kg 

Výsledky zaokrouhlete: 

- u hmotností uvedených v gramech na celé gramy 

- u hmotností uvedených v kilogramech na jedno desetinné místo 

Tabulka koeficientu jedlého podílu některých potravin 

 Druh potraviny Koeficient jedlého podílu (k.j.p.) 

1 brambory nové 0,93 

2 brambory staré 0,45 

3 cibule 0,94 

4 citron 0,60 

5 fazole 0,91 

6 hovězí žebro 0,73 

7 husa krmná 0,71 

8 jablka 0,88 

9 klobása čabajská 0,99 

10 kořenová zelenina 0,70 

11 máslo 1,00 

12 párky 0,95 

13 skopová kýta 0,75 

14 sůl 1,00 

15 špenát syrový 0,70 

16 švestky 0,94 

17 vejce 0,89 

18 vepřový bok 0,64 

19 vepřová hlava 0,47 



 
 

Výsledky cvičení: 

1) skopová kýta, hmotnost 2 450 g, koeficient jedlého podílu 0,75 

výpočet:  2 450 g . 0,75 = 1 837,5 g, po zaokrouhlení 1 838 g 

Výsledek: Jedlý podíl 2 450 g skopové kýty činí přibližně 1 838 g. 

 

2) vepřový bok, hmotnost 250 g, koeficient jedlého podílu 0,64 

výpočet: 250 g . 0,64 = 160 g 

Výsledek: Jedlý podíl 250 g vepřového boku činí 160 g. 

 

3) jablka, prodejní hmotnost 3,2 kg, koeficient jedlého podílu 0,88 

výpočet: 3,2 kg  . 0,88 = 2,816 kg, po zaokrouhlení 2,8 kg 

Výsledek: Jedlý podíl 3,2 kg jablek činí přibližně 2,8 kg.   

 

4) cibule, hmotnost 1,2 kg, koeficient jedlého podílu 0,94 

výpočet: 1,2 kg . 0,94 = 1,128 kg, po zaokrouhlení 1,1 kg 

Výsledek: Jedlý podíl 1,2 kg cibule činí přibližně 1,1 kg. 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 
Keblová Alena, Volková Jana. Hospodářské výpočty pro potravinářské obory odborných 
učilišť. 1. vyd. Praha: Septima, s.r.o. 19991. 68 s. ISBN 80-7216-148-2.  

 

 

 


