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Zdravé jídlo? Češi si ho připravují doma. 
Do restaurací je na něj nenalákáte, ukázal 
evropský průzkum. Problémem je drahota 

 
Knedlík se zelím a vepřové, svíčková omáčka, guláš. Když jdou Češi do restaurace na oběd, 
volí tučnější jídla mnohem častěji než lidé v dalších evropských zemích. Potvrzují to čerstvá 
data z velkého srovnávacího průzkumu o stravovacích návycích FOOD, který iniciovala 
Evropská unie a který se koncem loňského roku uskutečnil celkem v jedenácti evropských 
zemích. Hlavním důvodem je, že zdravější jídla jsou v nabídkách tuzemských restaurací dražší 
než ta klasická. V jiných zemích je tato strava cenově dostupnější.  
 
Zdravá jídla jako saláty nebo ryby nyní vyžadují v restauracích Češi vůbec nejméně ze všech 
Evropanů. Podle tvrzení restauratérů je preferuje jen 23 procent lidí. Evropský průměr je 
mnohem výše – lehká a dobře stravitelná jídla si vybírá nadpoloviční většina (56 %) obyvatel 
starého kontinentu. Vůbec nejvíce je v restauracích, podle obsluhy, vyžadují Řekové 
následovaní Belgičany a Italy. 
 
Menší zájem o vyvážená jídla v Česku potvrzují samotní strávníci: V Evropě nabídku zdravých 
jídel očekává v průměru 74 % návštěvníků restaurací, v Česku je to jen 42 procent lidí. 
Preference zdravého stravování je přitom výraznější v původních členských zemích EU než u 
nováčků. A zdravá strava dominuje také více na jihu Evropy než severněji umístěným zemím. 
Nejčastěji ji vyžadují v restauracích Portugalci, Řekové a Španělé. 
 
Největší překážkou, která brání tomu, aby se lehčí jídla ve velkém natrvalo prosadila do 
jídelníčků restaurací, je cena. Téměř tři čtvrtiny tuzemských restaurací (73 %) tvrdí, že příprava 
těchto jídel vyjde dráž, a to má za výsledek jejich vyšší ceny. V evropském průměru je to 
mnohem méně – vyšší ceny zdravých jídel hlásí polovina restauratérů ze všech evropských 
zemí, které se průzkumu účastnily. 

Na nejhorší místo v žebříčku zdravého stravování Česko spadlo v průběhu koronakrize. Zdravěji 
se nyní stravuje podle vlastních slov o 15 procent více Čechů v porovnání s před-covidovou 
dobou. V rámci celé Evropy deklaruje zlepšení 22 procent respondentů. 

Na to, že Česko roste ve zdravém stravování pomaleji než zbytek Evropy, má vliv více faktorů. 
V restauracích se během lockdownu omezila nabídka a soustředily se na vaření klasických 
hotových jídel. „Lidé si navykli v covidové době připravovat zdravější jídla doma a nosit si je s 
sebou do práce v krabičkách. Tento trend přetrval až do současnosti, a ještě je v poslední době 
podpořen zvyšováním cen jídel v restauracích, obzvláště těch, která spadají do kategorie 
zdravějších,“ říká členka vedení společnosti Edenred zodpovědná za korporátní vztahy Aneta 
Martišková.  
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S tím souhlasí i expertka na zdravou stravu Iva Málková ze společnosti STOB – Stop obezitě: „Ti, 
co stravu více řeší a chtějí jíst zdravěji, si spíše uvaří doma a do restaurace tolik nechodí. Kdo 
jde do stravovacího zařízení, ten tam očekává klasiku: česká jídla jako knedlíky, omáčky, 
smažený sýr apod. Nicméně pokud by nabídka restaurací byla v tomto ohledu pestřejší a byla 
k dispozici i nutričně vyváženější jídla, chutně uvařená a za rozumnou cenu, věřím, že by to 
strávníci ocenili a i o tato jídla by byl zájem.“ 
 
K propadu na žebříčku přispěl i vliv nově zavedeného stravovacího paušálu, který z části 
nahrazuje stravenky. Podle několika průzkumů s ním lidé utrácejí v restauracích méně 
a s ohledem na vyšší ceny vyvážených jídel jedí méně zdravě než ti, kdo pobírají stravenky.   
 
Iva Málková k tomu doplňuje: „Vzhledem k narůstajícímu počtu lidí s nadváhou a obezitou je 
do budoucna potřeba zapracovat na zlepšení a osvětě na obou stranách – zlepšit nabídku 
restaurací a zároveň je velmi důležité edukovat strávníky, aby si lehčí jídla vybírali a vyžadovali 
je. Pokud o tato jídla nebude ze strany strávníků zájem, je logické, že je restaurace v nabídce 
mít nebudou nebo jejich cena bude s ohledem na malou poptávku vysoká.“ 
 
Přílohy: 
 
1) Je příprava zdravých/vyvážených jídel dražší? 

Zdroj: Evropský průzkum FOOD: 1009 respondentů z řad restaurací 

 
2) Ocenili by vaši zákazníci nabídku zdravých a vyvážených pokrmů? 

Zdroj: Evropský průzkum FOOD: 1009 respondentů z řad restaurací 

 
3) Očekáváte v současnosti zdravější nabídku jídel podávaných v restauracích? 

Zdroj: Evropský průzkum FOOD: 39 425 respondentů 

 
▬▬ 
 
O společnosti Edenred CZ 
  
Edenred ČR pečuje o 700 000 každodenních uživatelů z řad zaměstnanců, kterým poskytuje služby v síti 
57 000 partnerských provozoven. V oblasti digitalizace patří k lídrům českého trhu. Stravenky 
a volnočasové benefity jsou k dispozici na jedné platební kartě Edenred Card. Karta umožňuje platbu 
mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay. Čerpání benefitů je možné online díky platformě Edenred 
Benefity Café. 
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Edenred, každodenní společník zaměstnanců, poskytovatel přední digitální platformy pro služby a platby 
spojující přes 50 milionů uživatelů a 2 miliony partnerských provozoven ve 45 zemích prostřednictvím 
přibližně 900 000 firemních klientů. 
  
Edenred nabízí specifická platební řešení pro konkrétní použití zaměřená na potraviny (stravenky), 
motivaci (například dárkové karty, platformy pro zapojení zaměstnanců), mobilitu (čerpací stanice, 
údržba, mýtné, parkovné či mobilita) a firemní platby (virtuální karty). 
  
V souladu se záměrem skupiny, „Enrich connections. For good“, umožňují tato řešení zlepšovat pohodu a 
kupní sílu uživatelů. Zlepšují i atraktivitu a efektivitu společností, oživují trh práce a místní ekonomiku. Rovněž 
podporují přístup ke zdravějším potravinám, produktům šetrnějším k životnímu prostředí a ekologičtější 
dopravě. 
  
10 000 zaměstnanců společnosti Edenred usiluje o to, aby se propojený svět práce stal propojeným 
ekosystémem, který je bezpečnější, efektivnější a zodpovědnější. 
  
V roce 2021 skupina díky svým globálním technologickým aktivům spravovala obchodní objem téměř 30 
miliard EUR, a to především prostřednictvím mobilních aplikací, online platforem a karet.  
  
Edenred je zapsán na burze cenných papírů Euronext v Paříži a je součástí indexů CAC Next 20, CAC 
Large 60, Euronext 100, FTSE4Good a MSCI Europe. 
  
Značky a loga uvedená a použitá v této tiskové zprávě jsou ochrannými známkami registrovanými společností EDENRED S.E., jejími 
dceřinými společnostmi nebo třetími stranami. Bez písemného souhlasu svého vlastníka je nelze použít ke komerčním účelům. 
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Kontakt pro média 

 
Agentura Svengali Communications 
Marek Pražák 
+420 731 461 212 
prazak@svencom.cz 

 

 


