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Anotace 

V diplomové práci se zabývám charakteristikou rostlinných olejů a jejich 

platnou legislativou, srovnáním recyklace rostlinných olejů ve Španělském 

království a České republice. Dále se diplomová práce věnuje technologickému 

zpracování rostlinných olejů a následným zavedením do praxe formou výzkumu a 

praktických výsledků. 
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Summary 

In this thesis deals with the characterization of vegetable oils and their valid 

legislation, comparing the recycling of vegetable oil in Spain and the Czech 

Republic. Furthermore, the thesis deals with the technological processing of 

vegetable oils and then put into practice in the form of research and practical 

results.  
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Seznam použitých zkratek 

 

OVaK  Ostravské vodárny a kanalizace 

ČOV  Čistírna odpadních vod¨ 

PET  Polyethylentereftalát 

       MZe  Ministerstvo zemědělství 

       MEŘO  Methylester řepkového oleje 

       PVC  Polyvinylchlorid 

       SRL  Sociedad de responsabilidad limitada  

(společnost s ručením omezeným) 

       s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 
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1. Úvod 

 

Cílem mé diplomové práce je charakterizovat rostlinné oleje, které se 

objevují na trhu a navrhnout jejich opětovné využití oproti běžnému vylévání 

použitého rostlinného oleje do výlevek, dřezů či toalet. Než jsem začal s 

praktickou částí, pokládal jsem za vhodné seznámit čtenáře s charakteristikou 

rostlinných olejů, srovnáním recyklace ve Španělsku a v České republice, jejich 

legislativou a technologii zpracování. 

Téma diplomové práce bylo vybráno díky zajímavému laboratornímu 

cvičení, které bylo absolvováno ve Španělském království při studijním pobytu v 

rámci výměnného programu Erasmus ve městě Gandia. V tomto laboratorním 

cvičení bylo úkolem studenta obstarat z vlastních zdrojů použitý rostlinný olej, ze 

kterého zmýdelňováním (saponifikací) a přidáním vonných látek bylo posléze 

laboratorním cvičením vyrobeno mýdlo, takto vyrobené mýdlo jsem do konce 

svého pobytu používal k osobním účelům. Způsob recyklace mne natolik zaujal, 

že jsem se rozhodl prohloubit své znalosti v oblasti recyklace rostlinných olejů a 

stejně tak i následného využití použitých rostlinných olejů. 

Většina domácností vylévá po usmažení jídla do dřezu, kde olej po určité 

době ztuhne a je příčinou ucpání odpadních trubek. Také jsem zjistil, že větší 

množství oleje z fritovacího zařízení vylévají domácnosti do toaletní mísy, kde 

nastávají podobné problémy s ucpáním. 

Velké problémy zaznamenávají také čističky odpadních vod, které musí 

nákladným způsobem separovat zadržovaný rostlinný olej, jehož zdrojem jsou 

především domácnosti a restaurační zařízení, které nedodržují hygienické 

předpisy a nelikvidují použitý olej podle zákona 185/2001 Sb. v platném znění. 

Významným problémem jsou také nelegální sběrači použitých rostlinných 

olejů, kteří použitý olej využívají k pohonu svého vlastního automobilu. Pro 

restaurační zařízení jsou tito sběrači výhodou, neboť jim odpadne problém 
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s řešením likvidace takového oleje. Takový způsob nakládání s použitým olejem je 

ovšem nezákonný. Tito nelegální sběrači olej přefiltrují a díky podobného 

chemickému složení oleje a nafty výchozí surovinu používají jako pohonnou 

hmotu. Takto vyrobená pohonná hmota taktéž není homologovaná a přispívá ke 

zvýšenému vzniku emisí. 

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že nakládání s použitým rostlinným 

olejem není optimální a jeho nedůsledná recyklace vede k velkým materiálním a 

environmentálním škodám. V současné situaci se navíc nenabízí komplexní 

řešení těchto problémů. Pomocí dotazníkového průzkumu jsem se proto snažil 

zjistit, jaká je ochota občanů použitý rostlinný olej třídit a jakým způsobem 

nakládají s olejem. 
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2. Charakteristika rostlinných olejů 

Existuje celá řada rostlinných olejů různých složení a vlastností. V této 

kapitole jsou popsané obecné vlastnosti a druhy olejů. 

2.1. Rostlinné oleje 

 

Rostlinné oleje jsou sloučeniny tří řetězců mastných kyselin a glycerolu. 

Čím více obsahují mastné kyseliny dvojné vazby, tím je olej více tekutější. Olejniny 

jsou rostliny, které hromadí olej, jakožto svojí zásobní látku v semenech, plodech 

či jiných částech svého těla. Olej z olejnin obsahuje větší podíl nenasycených 

mastných kyselin oproti tukům z živočišné výroby. Výjimkou je kokosový a 

palmový olej, u kterého převažuje vetší procentuální zastoupení nasycených 

mastných kyselin. 

Olejniny jsou systematicky členěny do botanických čeledí, ke kterým se řadí 

druhy jak vytrvalé, tak jednoleté, a to v jarních i ozimých formách.  

Mezi vytrvalé druhy patři například olivovník, který je významný především 

v oblasti Středozemního moře.  

V oblasti subtropů nalezneme významné olejniny jako kokosovník obecný či 

palmu olejnou. V České republice a v zemích mírného pásma se nejčastěji pěstují 

jednoleté druhy, mezi které patří hlavně řepka olejná, hořčice, řepice, roketa setá 

(známá taky jako „rukola“). Tyto výše zmíněné olejniny patří do čeledi 

brukvovitých.  

Do čeledi hvězdnicovitých patří známá slunečnice roční která je zdrojem 

slunečnicového oleje.  

Do skupiny olejnin patří také přadné rostliny, které jsou pěstovány 

především za účelem získávání vlákna, zároveň je možno ze semen získat cenný 

olej. Mezi nejznámější přadné rostliny patří konopí seté, bavlník či len setý. 

Nejvýznamnější celosvětovou olejninou je sója [13] 
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Po zpracování olejnin na tuk a jiné produkty zůstává z olejnin krmný zbytek 

pro živočišnou výrobu. Tyto zbytky se děli na dvě velké skupiny krmiv, které jsou 

charakteristické podle použité technologie. První z této skupiny jsou pokrutiny, 

které jsou krmným zbytkem po zpracování semen, kdy se olej získává pouze 

tlakem neboli lisováním. Druhou skupinou jsou extrahované šroty. Pokrutiny 

obsahují menší procento dusíkatých látek a více tuků než extrahované šroty. 

Pokrutiny mají také větší biologickou hodnotu bílkovin, což je způsobeno tím, že 

se u extrahovaných šrotů používá krom extrakčního činidla vyšší teplota, která 

částečně denaturuje bílkoviny [40]. 

Problémem však může být použití oleje v dalším potravinovém řetězci po 

delším časovém horizontu. V oleji totiž začnou autooxidační proces, při kterém 

vzniká řada produktů oxidace, které mohou reagovat s proteiny krmiva za 

vytvoření vysokomolekulárních produktů, které se následně mohou kumulovat v 

tuku krmených zvířat. Výsledkem takového procesu je pokles kvality masa. 

2.1.1. Výroba rostlinných olejů 

 

Rostlinné oleje je možno získávat extrakcí, lisováním či kombinací obojího 

ze semen rostlin, které obsahují podíl olejů ve své rostlinné struktuře. Pro zajištění 

co největší výtěžnosti, je potřeba semena nejprve nechat projít procesem mletí a 

klimatizací [36]. 

Při mletí dochází k narušení buněk a homogenizaci. Olej díky narušení 

buněk snáz vytéká. Při procesu klimatizace jsou rozemletá semena předehřívána 

na      75 °C až 90 °C vodní parou, kdy po zvlhčení nabobtnají a olej následnou 

koagulací bílkovin ztrácí viskozitu, což umožňuje efektivnější vytékaní oleje z 

rostlinných buněk. Vzhledem k vyšší teplotě se uvnitř oleje ničí enzymy, které by 

subvenovaly rozklad tuku [8]. 

Jestliže je obsah tuku menší než 20 %, tuk se získává pomocí extrakce. 

Na rostlinnou část působí organické rozpouštědlo, které se ze vzniklého roztoku 

oddestiluje. 
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U rostlinných částí, které obsahují více, než 20 % tuku se používá 

technologie lisování. Tímto procesem je získáván velmi jemný olej. Lisování se liší 

dle druhu kontinuálního provozu. Pokud je olej získáván kontinuálním způsobem, 

provádí se pomocí šnekového lisu. U diskontinuální výroby se většinou používají 

lisy hydraulické. 

2.1.2. Použitý rostlinný olej 

 

V čistém rostlinném oleji krom triacylglycerolu o různých počtech vazeb 

nenalezneme žádné jiné látky. Při tepelné úpravě pokrmů se do oleje za 

přítomnosti kyslíku vyluhují cukry, bílkoviny a jiné látky. V samotném oleji tak 

nastává řada chemických reakcí, při kterých vznikají volné mastné kyseliny, 

peroxidy, akryláty, volné radikály, různé polymery a mnoho dalších látek v 

závislosti na připravovaném pokrmu. Většina těchto vznikajících látek je pro další 

využití v potravinovém řetězci škodlivé. Tyto reakční produkty je těžké 

generalizovat, jelikož každý používá olej při přípravě pokrmu jiný čas, teplotu, v 

různém zařízení a popřípadě kombinací různých olejů [32]. 

2.2. Druhy a vlastnosti rostlinných olejů 

 

Jelikož se diplomová práce zabývá recyklací rostlinných olejů na území 

Evropské unie, je třeba zmínit všechny schválené jedlé oleje. Patří mezi ně 

olivový, palmový, slunečnicový, sojový, sezamový, řepkový, arašídový, kokosový, 

dýňový, konopný a lněný. 

2.2.1. Olivový olej 

 

Olivový olej je nejtypičtější pro středomořskou kuchyni. Olivový olej je 

jedním z nejpoužívanějších olejů v potravinářském odvětví, především ve 

středomořských státech. Z valné většiny probíhá lisování za studena. Výsledný 

produkt má chuť po olivách a zelenou barvu a obsahuje mnoho 

mononenasycených mastných kyselin a vitamínů: A, D, E a K. Díky svému složení 
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snižuje riziko kardiovaskulárních chorob, snižuje hladinu nízkodenzitního 

lipoproteinu, známého též jako „špatného cholesterolu“ a podporuje trávení. Díky 

své tepelné stálosti je vhodný pro smažení i pečení, přičemž ideální teplota pro 

smažení se pohybuje pod 180 °C [12], [21]. 

2.2.2. Palmový olej 

 

Je potřeba rozlišit olej palmojádrový, který se získává lisováním palmových 

semen a olej palmový, který se lisováním za studena získáván z oplodí palmy 

olejné (Elaeis oleifera). Svým složením je podobný kokosovému oleji, který má 

taktéž vysoký podíl nasycených mastných kyselin. Tyto kyseliny mohou zapříčinit 

vznik aterosklerózy.  Díky své výborné tepelné stabilitě patří k nejpoužívanějším 

olejům na světě, neboť si při pečení, či fritování zachovává své nutriční hodnoty. 

Hojně se také používá v kosmetice jako součást mýdel, šampónů a různých 

přípravků pro péči o tělo. Palmový olej lze také nalézt v instantních polévkách, 

různých čokoládách, sušenkách a bramborových lupínkách. Své využití nalézá 

nejen při výrobě margarínů, ale také při výrobě tzv. „biopaliv“. S pěstováním tohoto 

druhu oleje ovšem souvisí nepříliš ekologické kácení deštných pralesů a následná 

výsadba monokultur palmy olejné, které vyčerpávají půdu a ničí přirozené 

ekosystémy [5],[28]. Takováto praxe je zvláště typická především pro oblast 

Indonésie. 

2.2.3. Slunečnicový olej 

 

V České republice velmi používaný jedlý olej, který se za studena lisuje ze 

semen slunečnice roční (Helianthus annuus). Slunečnicový olej obsahuje vysoký 

podíl nenasycených mastných kyselin, především kyselinu olejovou a linolovou. 

Tyto kyseliny snižují hladinu cholesterolu v krevním řečišti. Je doporučován 

především lidem s vysokým krevním tlakem, neboť vitamín E brání degeneraci cév 

a má preventivní účinky proti vzniku infarktu. Slunečnicový olej je zdrojem 

vitamínů A, C, E, B, želez a rovněž díky obsahu kyseliny linolové zlepšuje 

elastičnost pokožky. Existuje celá řada odrůd slunečnice, které se liší podílem 
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jednotlivých mastných kyselin. Své použití nachází zejména v kuchyni jako 

dochucovadlo hotových pokrmů, salátová zálivka či pro krátké dušení potravin 

[20]. 

2.2.4. Sójový olej 

 

Sojový olej se získává lisováním za studena podrcených semen sóji 

luštinaté (Glycine max (L.) Merr., 1917). Tato semena jsou nejprve mechanicky 

očištěny a částečně oloupány. Důvodem loupání semene je výsledná „zjemněná“ 

chuť oleje. Při vynechání tohoto postupu má sojový olej výraznější chuť.               

V potravinářství se nepoužívá pro tepelnou úpravu, avšak existují speciálně 

šlechtěné odrůdy sóji, které obsahují menší podíl kyseliny linoleové, tudíž se může 

použít i k fritování [20].  

2.2.5. Sezamový olej 

 

Sezamový olej se lisuje buď z pražených, nebo tepelně neupravených 

sezamových semen. Je zdrojem mononenasycených mastných kyselin a omega-6 

mastných kyselin. Světle sezamový olej je vhodný na fritování. Použití tohoto oleje 

je typické pro čínskou a indickou kuchyni [8]. 

2.2.6. Řepkový olej 

 

Řepkový olej se vyrábí lisováním ze semen řepky olejky (Brassica napus). 

Jeho uplatnění je široké, zejména v potravinářství. Slouží např. pro výrobu 

tatarské omáčky, různých druhů margarínů a majonéz. Je vhodný pro fritování, 

smažení i pečení. Jeho maximální doporučená teplota pro fritování je 160 °C. Díky 

obsahu vícenenasycených mastných kyselin má příznivý vliv především pro 

přípravu studené kuchyně. Původní odrůdy řepky obsahovaly velké množství 

kyseliny erukové, která měla negativní vliv na činnost srdečního svalu. Díky této 

skutečnosti se v 60. letech 20. století začala šlechtit tzv. „nízkoeruková řepka“, 

která se pěstuje dodnes.  
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V České republice je řepka olejka vnímána negativně především pro svou 

image jako ekonomicky výhodná plodina pro zemědělce. Výhodnost pěstování 

řepky olejky tkví v zákonné povinnosti přimíchávání „bioložky“ do motorových 

paliv. Takto vyrobený methylester řepkového oleje (MEŘO) má téměř shodné 

vlastnosti s motorovou naftou. Jde tedy o nahrazování části fosilních paliv 

„biopalivy“ z obnovitelných zdrojů [14]. 

2.2.7. Arašídový olej 

 

Arašídový olej se vyrábí dvěma způsoby. Lisováním pražených arašídů 

nebo lisováním tepelně neupravených plodů podzemnice olejné (Arachis 

hypogea). Tento olej se používá především v asijských kuchyních [24]. 

2.2.8. Kokosový olej 

 

Kokosový olej je zdrojem především nasycených mastných kyselin. 

Zdrojem oleje je kokosová dužina, která má velmi slabou, až neidentifikovatelnou 

chuť po kokosovém plodu. Lisuje se za studena. V jihoasijské kuchyni je olej hojně 

používán díky velkému podílu pěstování kokosové palmy. Využívá se v 

kosmetickém a cukrovinkářském průmyslu [2]. 

2.2.9. Dýňový olej 

 

Dýňový olej je vůbec nejméně používaný olej v kuchyni. Lisuje se za 

studena a má hnědo-zelenou barvu. Díky obsahu velkého množství vitamínu E má 

na lidské tělo antioxidační účinky. Jeho výhodou je, že neobsahuje cholesterol 

[18]. 

2.2.10. Konopný olej 

 

Konopný olej vzniká lisováním semen konopí setého (Cannabis sativa). 

Jedná se pouze o odrůdy, které obsahují zanedbatelné množství 
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tetrahydrocannabinolu. Panenský olej má světle až tmavě zelenou barvu oříškové 

chuti, ovšem pouze, pokud se lisuje za studena. Olej získaný rafinací je bezbarvý. 

Konopný olej není vhodný k přípravě pokrmů. Používá se především k technickým 

účelům, kdy se přidává do nátěrových hmot, maziv a inkoustu. V kosmetickém 

průmyslu existuje řada dermatologických a čisticích prostředků, obsahující 

konopný olej [30]. 

2.2.11. Lněný olej 

 

Lněný olej se získává ze sušených zralých semen lnu setého (Linum 

usitatissimum), a to při lisování za studena. Zajímavou vlastností oleje je 

schopnost polymerizovat, za vzniku exotermické reakce. Používá se především v 

technických odvětvích jako impregnační látka, pojivo pigmentů v olejových 

barvách či jako lak pro úpravu dřeva. Zajímavostí je rovněž i použití ve spojování 

korkových částic, prachu a jiných materiálů při výrobě linolea pro podlahové 

krytiny. V dnešní době je nahrazován krytinami z polyvinylchloridu, ovšem pojem 

,,linoleum'' natolik zdomácněl, že je užíván dodnes. Olej je možno použít v 

kuchyni, ovšem díky jeho výrazné chuti a pachu není moc oblíbený. Na trhu však 

přesto existuje celá řada produktů obsahující olej ze semen lnu setého používaná 

jako alternativa vůči tradičním rostlinným olejům [35]. 

2.3. Legislativa 

 

Vymezení pojmů, které souvisí s členěním, označováním, požadavky na 

jakost a skladování olejnatých semen stanovuje vyhláška č.  29/1997 Sb., pro 

škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena v platném znění [37]. 

 Pro účely této vyhlášky se § 9 rozumí: 

 a)  olejnatými semeny (dále jen „semeny“) suchá, čištěná a tříděná 

semena olejnin neloupaná nebo loupaná, určená pro přímou spotřebu,  

 b)  příměsmi semena mechanicky poškozená, zlomky semen, semena 
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nevyzrálá a nevyvinutá, semena se zřejmými znaky klíčení, semena zapařená 

nebo připálená se změněnou barvou slupky, ale neporušeným jádrem,  

 c)  nečistotami semena zapařená nebo připálená, semena se změněnou 

barvou slupky a s částečně porušeným (nahnědlým) jádrem, semena bez jader, 

semena jiných rostlin a tobolky, úbory, slupky, stonky, listy nebo jejich části,  

 d)  anorganickými nečistotami prach, písek, zemina, kaménky, skleněné 

nebo kovové částice.  

 

 Základní pojmy v oblasti jedlých tuků a olejů vymezuje vyhláška č. 77/200  

Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a 

jedlé tuky a oleje v platném znění [38].  

 Pro účely této vyhlášky se rozumí : 

a)  jedlým tukem a olejem – směs smíšených triacylglycerolů, které se v 

závislosti na poměrném zastoupení mastných kyselin v triacylglycerolu 

vyskytují za normálních podmínek v tekutém nebo tuhém stavu,  

b)  rostlinným tukem a olejem – jedlý tuk a olej získaný ze semen, plodů 

nebo jader plodů olejnatých rostlin,  

c)  živočišným tukem a olejem – jedlý tuk a olej získaný z poživatelných 

tukových tkání jatečných zvířat nebo mořských živočichů za podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem (Zákon č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 

Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 

Sb., zákona č.  09/2002 Sb., zákona č.  20/2002 Sb. a zákona č. 1 1/200  

Sb.),  

 d)  ztuženým tukem – jedlý tuk, který byl získán ztužováním rostlinných  
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  a živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí,  

 e)  přeesterifikovaným tukem – jedlý tuk, který byl získán přeesterifikací 

 rostlinných nebo živočišných tuků a olejů, nebo jejich směsí, včetně 

 ztužených tuků,   

 f)  pokrmovým tukem – jedlý tuk, který prošel procesem ztužování nebo 

 přeesterifikace, nebo kombinací těchto procesů, nebo směsi ztužených tuků 

 a jedlých tuků a olejů, nebo směsi jedlých rostlinných a živočišných olejů a 

 tuků,  

 g)  roztíratelným tukem – jedlý tuk, nebo směs ztužených nebo 

 přeesterifikovaných tuků, nebo kombinací těchto procesů, splňující 

 požadavky stanovené předpisem Evropských společenství (Nařízení Rady 

 (ES) č. 2991/94),  

 h)  směsným roztíratelným tukem – jedlý tuk podle předpisu Evropských 

 společenství (Nařízení Rady (ES) č. 2991/94),  

i)  tekutým emulgovaným tukem – jedlý tuk, nebo směs ztužených nebo 

přeesterifikovaných tuků, nebo směs ztužených a přeesterifikovaných tuků, 

s jedlými oleji a tuky, ve formě emulze vody a tuku, s obsahem 10 % až 90 

% hmotnostních tuku, který je při teplotě 20 °C tekutý,  

j)  koncentrovaným tukem – tuk, jehož celkový obsah tuku je vyšší než 

90 % hmotnostních a nižší než 99,5 % hmotnostních,  

 k)  olejem lisovaným za studena – olej získaný pouze mechanickými 

 postupy vyluhování nebo lisování bez tepelného ohřevu, které nevedou ke 

 změnám charakteru oleje a pro jeho vyčištění se používá pouze promývání 

 vodou, usazování, filtrování a odstřeďování,  

l)  panenským olejem – olej podle jednotného nařízení o společné 

organizaci trhů (Nařízení Rady (ES) č. 12 4/2007 ze dne 22. října 2007, 

kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní 
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ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné 

organizaci trhů).  

  Příloha č. 7 vyhlášky MZe 77/200  Sb. člení jednotlivé tuky a oleje 

na druhy, skupiny a podskupiny (tabulka č. 1.). Dále člení a určuje požadavky na 

oleje a jednodruhové rostlinné tuky (tabulka č. 2.)  

Tabulka 1:                                                                              . 
77/2003 Sb.  

Druh Skupina Podskupina 

Jedlý tuk nebo jedlý olej 

Roslitnný 
Jednodruhový 

Vícedruhový 

Živočisný 

Vepřové sádlo, vepřový 
tuk výběrový hovězí lůj, 
hovězí lůj, tuk nebo olej 
podle druhu živočicha. 

Ztužený - 

Pokrmový - 

Roztíratelný - 

Směsný roztíratelný - 

Tekutý emulgovaný - 
 
 
 
Tabulka 2:                                                                              . 
77/2003 Sb. 

Výrobek   

Olej z podzemnice 
olejné 

olej vyrobený z jader podzemnice olejné (jádra druhu Arachis 
hypogaea L.)  

Babassový olej  
vyrobený z jader plodů několika druhů palem Orbignya spp.  

Kokosový tuk  
vyrobený z dužiny (kopry) kokosových ořechů, plodů palmy 
kokosové (Cocos nucifera L.)  

Bavlníkový olej  
vyrobený ze semen různých kultivovaných druhů bavlníku 
Gossypum spp.  

Hroznový olej 
vyrobený ze semen hroznů révy vinné (Vitis vinifera L.) 

Kukuřičný olej  
vyrobený z klíčků kukuřice (zárodek Zea mays L.) 
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Hořčičný olej  

vyrobený ze semen hořčice bílé (Sinapis alba L. nebo Brassica 
hirta Moench), hořčice hnědé nebo žluté (Brassica juncea (L.) 
Czernajev a Cossen) a hořčice černé (Brassica negra (L.) 
Koch).  

Palmojádrový tuk  
vyrobený z jader plodů palmy olejové (Elaeis guineensis)  

Palmový tuk  
vyrobený z dužiny plodů palmy olejové (Elaeis guineensis)  

Řepkový olej  

vyrobený ze semen druhů řepky olejné Brassica napus L., 
Brassica campestris L., Brassica juncea L. a Brassica 
tournefortii Gouan  

Řepkový olej 
nízkoerukový  

vyrobený ze semen s nízkým obsahem kyseliny erukové 
vyšlechtěných druhů řepky olejné Brassica napus L., Brassica 
campestris L. a Brassica juncea L. musí obsahovat nejvíce 2 % 
hmot. erukové kyseliny z celkového obsahu mastných kyselin  

Světlicový olej  
vyrobený ze semen světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.)  

Světlicový olej s 
vysokým obsahem 
kyseliny olejové  

vyrobený ze semen s vysokým obsahem kyseliny olejové 
kultivovaných druhů světlice barvírské (Carthamus tinctorius L.) 
musí obsahovat nejméně 70 % hmot. kyseliny olejové z 
celkového množství mastných kyselin  

Sezamový olej  
vyrobený ze semen sezamu (Sesamum indicum L.)  

Sójový olej  
vyrobený ze semen sóji (Glycine max (L.) Merr.)  

Slunečnicový olej  
vyrobený ze semen slunečnice (Helianthus annuu L.)  

Slunečnicový olej s 
vysokým obsahem 
kyseliny olejové  

vyrobený ze semen s vysokým obsahem kyseliny olejové 
kultivovaných druhů semen slunečnice (Helianthus annuu L.) 
musí obsahovat nejméně 75 % hmot. kyseliny olejové z 
celkového množství mastných kyselin  

Olivový olej v členění 
uvedeném v tabulce 3 

olej získaný z plodů olivovníku (Olea europaea sativa Hoff. et 
Link)  

 

Využití odpadních rostlinných olejů tedy národní legislativa zatím nijak 

neupravuje. Pokud je odpadní olej zbaven pevných částí, lze jej řadit jako odpad 

kategorie ostatní pod katalogovým číslem 20 01 25, tedy jako jedlý olej a tuk.  
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Olej, jenž není přefiltrován a obsahuje pevné částice (a přitom vzniká 

v domácnosti) se v souladu s evropským Katalogem odpadu zařazuje podle 

původu svého vzniku do podskupiny odpadů 20 01 (komunální odpady - odpady z 

domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů 

včetně složek z odděleného sběru) pod katalogovým číslem 20 01 26* olej a tuk 

neuvedený pod číslem 20 01 25 v závislosti na tom, kolik nebezpečných vlastností 

obsahuje [16]. 

V Legislativě EU je řešena problematika použitých tuků na smažení, olejů 

ze stravovacích služeb a domácností v nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009) a v rozhodnutí č. 200 / 20/EC 

(Commission Decision č. 200 / 20/EC of 12 May 200  on transitional measures 

under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the 

Council as regards the use in feed of used cooking oil). V tomto rozhodnutí jsou 

definovány požadavky na sběr a transport použitých tuků. Dále toto nařízení 

určuje chemické, fyzikální a biologické požadavky pro odpadní oleje, aby mohli být 

použity jako krmivo pro hospodářskou zvěř [9]. 

Problémem může být použití oleje v dalším potravinovém řetězci po delším 

časovém horizontu. V oleji totiž začíná probíhat autooxidační proces, kdy vzniká 

řada produktů oxidace, které mohou reagovat s proteiny krmiva za vytvoření 

vysokomolekulárních produktů, které se následně mohou kumulovat v tuku 

krmených zvířat [20]. 

V zákoně 185/2001 sb. o odpadech v platném znění není tedy věnována 

žádná část problematice použitých rostlinných olejů. V zákoně rovněž chybí 

uvedení způsobu nakládání s oleji. Zákon popisuje pouze oleje minerální, 

syntetické mazací či průmyslové (které jsou řazeny jako nebezpečné odpady). Z 

tohoto důvodu je potřeba zacházet s použitými rostlinnými oleji dle hierarchie 

způsobu nakládání s odpady. Ta je popsána v Hlavě II, paragrafu § 9a zákonu 

185/2001 sb.  - hierarchie způsobu nakládání s odpady. [41] 
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V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie: způsobů 

nakládání s odpady: 

a)  předcházení vzniku odpadů, 

b)  příprava k opětovnému použití, 

c)  recyklace odpadů, 

d)  jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e)  odstranění odpadů.  
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3. Srovnání recyklace rostlinných olejů ve Španělsku 

a ČR 

Recyklace rostlinných olejů je rozdílná především díky rozvoji ochraně 

životního prostředí, které ve Španělsku trvá delší dobu než na území České 

republiky. Tento fakt je zapříčiněn demokratizací české společnosti po roce 1989 a 

postupným environmentálním vzděláváním a později také implementací 

evropského práva do českého právního systému. 

 

3.1. Recyklace rostlinných olejů na území Španělska 

 

Španělsko obsahuje 17 autonomních společenství a 2 autonomní města. 

Díky takovému členění si každá autonomní část může rozhodnout, jakým 

způsobem ubude realizovat zpětný odběr použitých rostlinných olejů z 

domácností.  

Pro účely této práce byl použit příklad autonomní oblasti Comunidad 

Valenciana. Město Valencie je třetí největší město Španělska. Nachází se na 

pobřeží Costa del Azahar, v překladu „pobřeží pomerančového květu“ (označení 

vzniklo díky velké produkci pomerančů v dané oblasti). Město, které je spojeno s 

velkým přístavem. Leží na západě středozemního moře a díky zmíněnému 

přístavu má významnou obchodní pozici. Počet obyvatel k roku 201  činí 792  0  

obyvatel. Hustota zalidnění je 5884,17 obyvatel na 1 km2. Oficiálním jazykem je 

kastilština a valencianština [27]. 

 

Španělé jsou známí svou lehkou kuchyní, v níž převládá použití především 

olivového oleje, který je součástí většiny pokrmů. Obyvatelé Španělska jsou taktéž 

na olivovém oleji zvyklí smažit a připravovat pokrmy. Oblíbené je krátké smažení 

masa, tzv. „na prudko“, a to z důvodu snazšího přepalování oleje, oproti jiným 

olejům určených pro vyšší teploty. Díky tomuto faktu a všeobecnému uvědomění v 

ochraně životního prostředí se řada autonomních oblastí rozhodla zavést zpětný 

odběr použitých rostlinných olejů z kuchyně. 
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Obyvatelé města Valencie mají k dispozici na internetových stránkách 

radnice seznam adres, na kterých je umístěna popelnice na zpětný odběr 

použitých rostlinných olejů z domácností. (obrázek 1). 

Na území města Valencie se nachází 14  popelnic na zpětný odběr 

použitých rostlinných olejů. Těchto 14  popelnic je rozděleno na 71 popelnic 

umístěných v ulicích, 18 popelnic umístěných v různých obchodech a tržnicích, 41 

se jich nachází v takzvaných centrech pro aktivní seniory (domovy důchodců, 

společenské místnosti pro různé aktivity atd.). Dále je umístěno 9 popelnic na 

použitý rostlinný olej na různých místech a   na školách [27]. 

 

Obrázek 1: M      zm              c          ý        m          c   [27]. 

 

Na obrázku č. 6. je znázorněno rozmístění popelnic na zpětný odběr 

použitých olejů. V levé části obrázku jsou uvedeny centra pro seniory a domovy 

důchodců. V pravé prostřední části jsou uvedeny názvy obchodů a tržnic společně 

s ulicí. Horní pravá část obrázku popisuje v tabulce počet rozmístěných popelnic. 

Dle uvedené mapy byla nalezena jedna z popelnic na použitý rostlinný olej. 
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(obrázek 2.) na ulici Cube 6  a zjištěno, jakým způsobem obyvatelé Valencie 

recyklují olej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Popelnice          ý         ý         Š         

 

 

Na popelnici byl uveden následující způsob: Občan po přípravě pokrmů slije 

použitý olej pomocí trychtýře do vypláchnuté PET lahve bez zbytků výplachové 

vody. Takto naplněná PET láhev musí být pečlivě uzavřená a vhozena do 

popelnice červené barvy. Popelnice je zabezpečena proti krádežím otočným 

vhazovacím prostorem, stejně jako jsou dnes zabezpečeny popelnice na elektro 

odpad v České republice. 

Četnost svozů popelnic je různá v závislosti na dané lokalitě. Po 

telefonickém rozhovoru s městskou firmou ECOPARQUE VALENCIA SUR - 

PUNTO LIMPIO, s. r. l., která zajišťuje svoz popelnic, byla zjištěna četnost odvozu, 

a to od 2 týdnů do 1 měsíce dle dané lokality.  

Do popelnice o objemu 1m3 se vejde přibližně  00 PET láhví. Počet 

vytříděného použitého oleje na území Valencie činil 19 500 litrů za rok 201 . Firma 

takto vysbíraný olej prodává externí soukromé firmě, která po filtraci pevných částí 

olej po další technologické úpravě používá jako složku do bionafty [31]. 
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Je samozřejmostí, že ve Španělsku existuje řada firem, které jsou oprávněnými 

osobami pro nakládání s odpady. Tyto firmy obhospodařují nejen restaurační 

zařízení, ale i výrobny, provozovny, zařízení, kde je používán rostlinný olej. Princip 

zpětného odběru použitých olejů spočívá v bezplatném pronájmu nádoby na olej, 

která má zpravidla objem 50 litrů. Pracovníci restauračního zařízení po naplnění 

nádoby kontaktují firmu zabývající se sběrem olejů, která si takto naplněnou 

nádobu odebere a vymění ji za prázdnou o stejném objemu. Evidenční arch pak 

opatří příslušným razítkem, datem vyzvednutí, počtem litrů a podpisem. Cena 

výkupu 1 litru použitého oleje se pohybuje od odběru zdarma až po 80 eurocentů, 

v závislosti na množství a kvalitě oleje. 

3.2. Recyklace rostlinných olejů na území České    
republiky 

 

V České republice byl zaznamenán rozvoj sběru použitých rostlinných tuků 

na začátku nového tisíciletí. Tato skutečnost byla dána především díky tržní 

poptávce - odpadní olej byl vnímán jako druhotná surovina použitelná pro další 

využití. Na počátcích samotného uvědomění býval rostlinný olej používán po 

přečištění jako alternativní palivo pro starší automobily s konstrukčně 

jednoduchými naftovými motory. V současnosti je ve své podstatě pokryto celé 

území České republiky firmami, zabývající se sběrem použitých olejů. Ovšem ne 

všechny firmy působí legálně. V dnešní době je jednoduché pořízení užitného 

automobilu a objíždění méně erudovaných stravovacích podniků, které nedodržují 

hygienické normy a zbavují se použitého oleje jiným, než zákonným způsobem. 

Existuje řada firem, které jsou dle zákona č. 185/2001 sb. oprávněnými 

osobami a mohou tedy manipulovat s použitým rostlinným olejem. Svoz použitého 

oleje probíhá stejným způsobem jak ve Španělsku. Většina firem nabízí za určitý 

počet litrů použitého oleje olej nový. Pravidlem bývá 5 litrů oleje použitého, 

výměnou za 1 litr oleje nového. Ceny výkupu se pohybují od převzetí použitého 

oleje oproti potvrzení za převzetí odpadu až po cenovou hladinu 17 Kč za litr, 

včetně potvrzení [32]. 
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Rovněž tak i některá města v České republice začala provozovat sběr 

použitých rostlinných olejů ve spolupráci s odpadovými firmami. Příkladem jsou 

České Budějovice, které společně s odpadní firmou A.S.A, s.r.o rozmístila 20 

popelnic na použité oleje. Tyto popelnice jsou označeny katalogovým číslem 

odpadu a pokynem pro občany [7]. 

Další variantou recyklace olejů je zapojení základních škol do sběrného 

programu. Jak je již známo, v dnešní době má většina základních škol mnoho 

ekologických programů, mezi které patří sběr papírů, PET lahví, vršků PET lahví, 

plechovek aj. Ve středních Čechách je do tohoto programu zapojena řada škol 

prostřednictvím odpadové firmy, která zajišťuje technické záležitosti a vysbíraný 

olej od škol vykupuje. Za takto utržené peníze si může škola vylepšit školní 

rozpočet či odměnit třídy, které donesli největší množství použitého rostlinného 

oleje, zároveň tak mohou i environmentálně edukovat své žáky. 

O recyklaci se bohužel většinou nedá hovořit v případě, kdy použitý 

rostlinný olej sbírá či vykupuje nelegální firma bez patřičného oprávnění. 

Vzhledem k jednoduchosti této činnosti, kdy je zapotřebí pouze automobil či užitné 

vozidlo je černý trh s použitými rostlinnými oleji vcelku rozšířen, tak samo jako 

„vykrádání“ modrých popelnic na papír. Kde, tento olej končí, dotyčná hygienická 

stanice a příslušné orgány neví.  

OVaK, který provozuje ČOV na území města Ostravy neeviduje množství 

zachycených rostlinných olejů na svých zařízení. 
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4. Technologie zpracování 

 

Rostlinný olej se řadí do kategorie obnovitelných zdrojů. Tento fakt je dán 

tím, že je ve své podstatě nevyčerpatelných zdrojem energie závislý pouze na své 

zemědělské produkci. Díky ekonomickým parametrům je pěstování olejnin 

výhodné nejen pro produkci alternativních paliv, ale i pro potravinářský průmysl. 

Využití nachází nejenom jako alternativní palivo pro vznětové motory, ale díky 

obsahu kyseliny erukové a jejích amidů v průmyslu, pro výrobu PVC fólií. Použitý 

rostlinný olej nachází velké využití jako vstupní surovina do kogeneračních 

jednotek, které jsou napojeny na generátory elektrické energie [34]. 

4.1. Výroba mýdla 

 

Mýdlo je ve své podstatě směs hydratovaných alkalických solí vyšších 

alifatických mastných kyselin přírodního charakteru v pevném či kapalném 

skupenství, které působí jako anionický tenzid. V dnešní době jsou ovšem tyto 

látky nahrazovány syntetickými tenzidy, které jsou známé jako saponáty [29], [11]. 

Mýdlo je vyráběno procesem saponifikace, ať už z přírodních, či chemicky 

upravených tuků, kdy na tyto tuky působí koncentrovaný roztok hydroxidů 

alkalických zemin, nejčastěji hydroxidu sodného. (obrázek  ) 

 

 
 
 
 
 
Obrázek 3: Pů  b       c              z          x  ů       c ýc  z m            

 

Výroba mýdla z použitých rostlinných olejů spočívá v „předfiltraci“ oleje, za 

účelem oddělení pevných části, které olej obsahuje po přípravě pokrmů. Dále je 

zapotřebí příprava roztoku koncentrovaného hydroxidu sodného. Přefiltrovaný 
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použitý rostlinný olej je potřeba zahřát na teplotu 80 až 100 °C a poté za stálého 

míchání postupně přidávat koncentrovaný roztok hydroxidu sodného za vzniku 

viskózní směsi, která nese název „mýdlový klih“. Esenci mýdla vytvoříme přidáním 

esenciálních látek přímo do mýdlového klihu. Takto vytvořený mýdlový klih s 

esencí se přelije do předem připravených forem, kde mýdlo po 1 týdnu ztuhne do 

použitelné podoby [4]. 

4.2. Výroba bionafty 

 

Bionafta, známá také pod pojmem „MEŘO“ či „FAME“ (fatty acid methyl 

ester) je ekologické palivo obsahující methylestery, tedy nenasycené mastné 

kyseliny rostlinného původu. Je používána jako náhrada fosilních paliv pro 

vznětové motory.  Povinnost přimíchávání „bioložek“ do automobilových paliv je 

dáno zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [39]  a dle § 19: 

a)  ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů 

přimíchaných do motorových benzinů, 

b)  ve výši 6,0 % objemových z celkového množství motorové nafty 

přimíchaných do motorové nafty. 

Postup výroby bionafty je následující: 

 

1. Nejprve je zapotřebí zbavit použitý rostlinný olej pevných částic filtrací. 

2. Poté olej zahřát na 55 °C. 

3. Na 1 litr použitého oleje je zapotřebí 220 ml methanolu a 5 g hydroxidu 

sodného, kdy se do methanolu nasype hydroxid sodný. Je důležité roztok 

míchat do té doby, než se hydroxid sodný rozpustí. 

4. Olej, jenž je zahřátý na patřičnou teplotu se sleje do roztoku methanolu a 

hydroxidu sodného. Tuto směs je zapotřebí neustále míchat. 

5. Poté je nutné nechat roztok na 12 hodin ustát. 

6. V nádobě se po časovém úseku vytvoří dvě vrstvy, kdy vrchní vrstva je 

hotová bionafta a spodní část tvoří glycerol. 
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7. Takto vytvořená emulze se oddělí v centrifuze na bionaftu a glycerol. 

8. V oddělené bionaftě se ještě nacházejí nečistoty, které je potřeba pročistit 

teplou destilovanou vodou, kdy se do bionafty přilévá destilovaná voda, 

která na sebe naváže nečistoty a poté se znovu vyseparuje v centrifuze. 

9. Bionafta se následně zahřeje na 50 °C za účelem odpaření zbytkové vody. 

 

Glycerol, který je získán z centrifugy je možno použít při výrobě plastů jako 

změkčovadlo, vodorozpustných barev, kosmetiky a výbušin, jako součást 

nemrznoucích směsí v automobilovém průmyslu, jako zvlhčovadlo v zubních 

pastách a léčivech, případně i jiných průmyslových odvětvích [35], [17]. 

4.3. Použitý rostlinný olej jako energetické palivo pro 
kogenerační jednotky 

 

Použitý rostlinný olej, sesbíraný z restauračních zařízení, domácností, 

vývařoven či jiných zařízení, kde vzniká, je svážen na jedno místo, kde je přeléván 

po zahřátí na přibližnou teplotu 50 °C, a to z důvodu snížení jeho viskozity. Takto 

viskózní olej je hrubě filtrován a finálně čištěn v centrifuze. Posléze je dále čerpán 

do cisterny, která převeze přefiltrovaný olej do kogenerační jednotky. 

Dieselové motory, které jsou součástí kogeneračních jednotek (obrázek č. 9.) jsou 

upraveny proti většímu napětí, které doprovází spalování použitého rostlinného 

oleje. Jinak se jedná o klasické dieselové motory, které lze nalézt ve většině 

kogeneračních jednotek.  

Dieselový motor je opatřen vnějším chladícím okruhem, kdy přes účinný 

deskový výměník tepla je odebíráno teplo. Na svorkách generátoru je odebírána 

elektrická energie [26]. 
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5. Zavedení recyklace do praxe 

 

Většina obyvatel v dnešní době má ponětí o recyklaci plastů, skla, papíru, 

obalů Tetrapak a jiných látek, které lze recyklovat. Informovanost o recyklaci 

rostlinných olejů je však bohužel takřka nulová. Větší část populace, která používá 

rostlinné oleje k přípravě pokrmů tuší, že „není správné vylévat použitý rostlinný 

olej do dřezů, záchodů, či kanalizací“, ovšem díky malé informovanosti přesto 

takto oleje vylévají, společně s pocitem, že tomu tak „není správně“. 

Pomocí anonymního dotazníku a vhodného a reprezentativního počtu obyvatel 

bylo zjištěno, jakým způsobem je s oleji nakládáno. 

5.1. Metodologický průzkum 

 

Dotazníkový průzkum proběhl mezi 1. a 14. březnem v roce 2014. Bylo 

distribuováno 80 dotazníků, jejichž podoba je uvedena v příloze č. 1. této 

diplomové práce. 

Dotazníky byly distribuovány za pomoci rodinných příslušníků, přátel a známých s 

podmínkou trvalého bydliště na území města Ostravy.  

 

Z 80 rozdaných dotazníků bylo navráceno 77 vyplněných dotazníků, které 

byly zpracovány do tabulek a grafů s patřičným komentářem.  

 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaký druh oleje používají 

spotřebitelé na pečení pokrmů, smažení, fritováni, či jako dochucovadlo salátů a 

jiného druhu pokrmu. Dále také jakým způsobem občané používají rostlinné oleje 

k přípravě pokrmů, zdali se jedná o pečení, smažení, fritování, k dochucení či 

jejich kombinace. Důležité bylo také zjistit, zda respondent, který zastupuje rodinu 

o určitém počtů členů, bydlí v bytě, či rodinném domě. 

 

Hlavním účelem dotazníku však bylo zjistit, jakým způsobem domácnosti 

nakládají s použitým rostlinným olejem, a zdali by byli ochotni tento odpad třídit. 

Respondent měl možnost výběru z několika možností, jakým způsobem se 
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Bydlíte v bytě nebo rodinném domě?
Byt 61

Rodinný dům 16

zbavuje oleje, a to, zda olej vylévá do záchodové mísy, venkovní kanalizace, či 

zda slévá použitý olej do PET láhve, kterou vyhodí do popelnice na směsný odpad 

nebo ji případně zaveze do sběrného dvora nebo firmě, která se zabývá 

zpracováním odpadů. Další možností bylo vylití oleje na kompost (pokud tedy 

respondent bydlí v rodinném domě). Předposlední možností bylo setření olejového 

zbytku papírovým ubrouskem z pánve při smažení a jeho následná likvidace v 

odpadkovém koši. Poslední možností bylo ruční dopsání do prázdného pole 

,,Jiné'', kterou nevyužil žádný respondent. Dotazník byl zpracován v programu 

Microsoft Excel pomocí grafů a tabulek. 

5.2. Výsledky dotazníků 

 

Na otázku č. 1., která zněla:,,Bydlíte v bytě nebo rodinném domě?'' 

odpovědělo všech 77 respondentů. Odpověď, zda respondent bydlí v bytě, 

označilo 61 respondentů a 16 jich označilo rodinný dům. (Tabulka č.  .) 

    

    Tabulka 3:  ý          z    . 1  

 

 

 

V dotazníku odpovědělo 79 % respondentů možnost, že bydlí v bytě a 21 % 

v rodinném domě. Tato skutečnost je dána především možností ubytování ve 

městě Ostrava, ve které valná část obyvatel bydlí v bytových jednotkách. Každý 

respondent označil pouze jednu možnost.  
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Počet osob Počet označení
1 osoba 1
2 osoby 7
3 osoby 22
4 osoby 31
5 osob 10
6 osob 6

 

Graf 1: Výsledek otázky č. 1 

 

Otázka č. 2. se týkala počtu lidí obývající rodinný dům či bytovou jednotku. 

V dotazníku byla možnost označit počet osob od 1 do 6, či ručním dopsáním počtu 

osob, pokud přesahoval počet 6 obyvatel. Tuto možnost nikdo nevyužil. Možnost 

jedné osoby zvolil jeden respondent (1,  %). 7 respondentů označilo možnost 2 

osoby žijící v jedné nemovitosti (9,2 %). Druhý největší počet respondentů označil 

možnost, kdy v nemovitosti žijí   osoby (28,6 %). Takto učinilo 22 dotazovaných. 

 1 respondentů odpovědělo, že nemovitost obývají 4 osoby (40,  %). Pět osob 

žijící v jedné nemovitosti označilo 10 respondentů (1  %) a poslední možnost šesti 

osob označilo 6 respondentů (7,8 %). (Tabulka č. 4.) 

 

      Tabulka 4:  ý          z    . 2. 

 

 

 

 

79% 

21% 

Bydlíte v bytě nebo rodinném domě?  

Byt Rodinný dům 
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Vzhledem ke skutečnosti, že krom jednoho respondenta zbytek dotázaných 

označil možnost 2 až 6 osob, obývající jednu nemovitost je patřičné, že se 

především jedná o rodiny či partnerské vztahy. Každý respondent označil pouze 

jednu možnost. Výsledky jsou zobrazeny níže. (Graf č,. 2.) 

 

 

 

Graf 2: Výsledek otázky č. 2 

 

Otázka č.  . se věnovala použití rostlinných olejů pro přípravu pokrmů. 

Možností bylo celkem čtyři. A to použití oleje při pečení, smažení, fritování a jako 

dochucovadlo pokrmů. Možnost použití oleje na pečení zvolilo 61 respondentů. 

Pomocí rostlinného oleje připravuje pokrm smažením 70 dotázaných. Fritézu 

používá  2 respondentů a 41 dochucuje pokrmy oleji ať už v podobě zálivky či 

surového použití (tabulka č. 5) V této otázce zaškrtli respondenti více možností. 

Tato skutečnost je dána především kombinovanou přípravou pokrmů, kdy daný 

člověk používá rostlinný olej nejen na pečení, ale třeba i smažení za časový 

horizont jednoho měsíce. 
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Použítí oleje při přípravě pokrmů 
Pečení 61

Smažení 70
Fritování 32

Dochucovadlo 41

Jaký olej používáte na pečení ?
Slunečnicový 45

Olivový 30
Řepkový 3
Sójový 1

Palmový 0
Sezamový 0

Lněný 0
Arašídový 0
Kokosový 0
Dýňový 0

Konopný 0
Jiný 0

      Tabulka 5:  ý          z    . 3. 

 

 

 

Otázkou č. 4. bylo dotazováno, jaký druh oleje používá respondent pro 

pečení pokrmů. V dotazníku bylo 12 možností, kdy 11 možností bylo pojmenováno 

konkrétním rostlinným olejem a jednu možnost bylo možno dopsat ručně. Tuto 

možnost nevyužil žádný respondent. Na výběr bylo z oleje olivového, palmového, 

slunečnicového, sojového, sezamového, lněného, řepkového, arašídového, 

kokosového, dýňového, konopného a jiného. (Tabulka č. 6.) 

 

                             Tabulka 6:  ý          z    . 4 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č.  . je patrné, že většina lidí používá slunečnicový olej na pečení 

pokrmů, (celkem 45 respondentů). Olivový olej používá  0 dotazovaných. Tři 

respondenti používají řepkový a jeden respondent olej sójový. Na otázku č. 4. bylo 

odpovězeno více než u jedné možnosti. U této otázky je zajímavý konzervativní 

přístup respondenta při používání slunečnicového a olivového oleje, kdy tuto 

možnost označilo dohromady více než 96 % respondentů. 
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Graf 3: Výsledek otázky č. 4 

 

Otázka č. 5. byla věnována podobnému dotazu jako u otázky č. 4., ovšem 

bylo nahrazeno slovo pečení za slovo smažení. Respondent měl možnost vybrat z 

oleje olivového, palmového, slunečnicového, sojového, sezamového, lněného, 

řepkového, arašídového, kokosového, dýňového, konopného a jiného. Jak u 

otázky č. 4., tak i zde respondent neoznačil možnost „jiná“. U této otázky bylo 

označeno více možností než jedna. Tato skutečnost se dá vysvětlit přípravou 

různých pokrmů, kdy je předpokládáno, že na smažení řízků, sýrů či jiných 

potravin obalených v trojobalu používají respondenti olej slunečnicový. Použití 

olivového oleje při smažení přisuzuji smažením masa na prudko při použití malého 

množství oleje. 
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Tabulka 7:  ý          z    . 5 

 

Jak plyne z tabulky č. 7., většina respondentů označila možnost 

slunečnicového oleje (65,5 % ze všech odpovědí). Dále 19 dotazovaných 

odpovědělo použití olivového oleje při smažení pokrmů (21,8 %) a 11 respondentů 

používá řepkový olej (12,7 %). V grafu č. 4. jsou znázorněny druhy rostlinných 

olejů v závislosti na počtu zvolených možností. 

 

 

Graf 4: Výsledek otázky č. 5 
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Otázka č. 6 byla věnována olejům, které respondenti používají při fritování 

ve fritéze. Tato otázka navazuje na otázku č. 4. a otázku č. 5., pouze se změnou 

procesu přípravy pokrmů. Respondent byl dotazován, zda při fritování používá olej 

olivový, palmový, slunečnicový, sojový, sezamový, lněný, řepkový, arašídový, 

kokosový, dýňový, konopný či jiný. Odpověď „jiný“ neoznačil žádný z 

dotazovaných. Přehled používaných rostlinných olejů při fritování je uveden v 

tabulce č. 8.  

 

Tabulka 8:  ý          z    . 6 

 

 

Graf 5: Výsledek otázky č. 6. 
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Oleje používané jako dochucovadlo
Slunečnicový 6

Olivový 34
Řepkový 3
Sójový 1

Palmový 0
Sezamový 0

Lněný 0
Arašídový 0
Kokosový 0
Dýňový 0

Konopný 0
Jiný 0

respondentů řepkový olej (40,6 %) a 19 respondentů olej slunečnicový (59,4 %). 

Dohromady bylo tedy získáno  2 odpovědí, kdy respondent, který na tuto otázku 

odpověděl, zatrhl pouze jednu odpověď. Z celkového počtu 77 respondentů tedy v 

domácnosti frituje pokrmy  2 dotazovaných (41,6 %) alespoň jednou měsíčně. U 

této otázky se dalo očekávat malé rozpětí použitých olejů k fritování, jelikož 

většina uvedených olejů není vhodná pro fritování. Překvapivým zjištěním bylo 

větší použití slunečnicového oleje oproti řepkovému, přičemž na fritování je 

vhodnější řepkový. Tato skutečnost je vysvětlována nedostatkem informací u 

respondentů, která spočívá v obecném podvědomí „všestranné použitelnosti 

slunečnicového oleje“ a negativním vnímáním řepky olejky. Další příčinou je cena 

olejů. Domácí fritézy pojmou přibližně od   do 5 litrů oleje. Řepkový a 

slunečnicový olej patří mezi levnější oleje, kdy cena řepkového oleje se pohybuje 

od 25 Kč za litr a víc. Slunečnicový olej je přibližně o 5 Kč dražší než řepkový. 

 

Otázka č. 7. se týkala použití rostlinných olejů jako dochucovadlo pokrmů. 

Respondent měl možnost vybrat jeden z předem vyplněných 11 rostlinných olejů, 

či ručně dopsat jiný druh. Tak jako u předchozích otázek se tomu nestalo. 

Respondent vybíral mezi olejem olivovým, palmovým, slunečnicovým, sojovým, 

sezamovým, lněným, řepkovým, arašídovým, kokosovým, dýňovým, konopným či 

jiný. Přehled používaných rostlinných olejů jako dochucovadlo je uveden v tabulce 

č. 9. 

 

Tabulka 9:  ý          z    . 7 
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Na otázku č. 7. odpovědělo 44 respondentů, to znamená 57,1 %. Každý z 

těchto dotazovaných odpověděl pouze jednou odpovědí. Lze tedy konstatovat, že 

6 respondentů používá slunečnicový olej jako dochucovadlo, což představuje     

1 ,6 % všech odpovědí. Největší zastoupení má v průzkumu olivový olej, který 

jako dochucovadlo zvolilo 77,  % dotazujících. Z tohoto lze usoudit, že si olivový 

olej našel velkou oblibu v domácnostech, díky svojí chuti a pozitivním zdravotním 

účinkům na lidský organismus, navzdory jeho vyšší pořizovací ceně. Lze usoudit, 

že používání olivového oleje jako dochucovadlo různých pokrmů, salátů a marinád 

bude narůstat díky intenzivní reklamě propagující tento olej. V otázce č. 7. ještě 

označili   respondenti jako dochucovadlo řepkový olej, což představuje 6,8 % a 

jeden respondent označil sójový olej, což naznačuje, že se domácnosti učí 

používat i jiné oleje, než jsou ty tradiční pro naši kuchyni. Na grafu č. 6. jsou 

znázorněny rostlinné oleje v závislosti na počtu zvolených možností uvedených v 

otázce č. 7. 

 

 

Graf 6: Výsledek otázky č. 7 
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kanalizace. Také měla snahu zjistit procento dotazovaných, zda jsou si vědomi 

této skutečnosti a proto slévají olej do PET lahví a vyhazují jej do popelnice na 

komunální odpad, odvezou do sběrného dvora, či zavezou odborné firmě k 

dalšímu zpracování. Tato otázka také vypověděla, kolik procent lidí, pokud bydlí v 

rodinném domě, vylévá olej do vlastního kompostu. Jako poslední možnost bylo 

setření menšího zbytku použitého rostlinného oleje ubrouskem z nádoby a 

vyhozením do odpadkového koše. Respondent mohl jako poslední možnost 

doplnit do řádku jiné odlišný způsob likvidace oproti možnostem výše uvedených. 

 

Zajímavým zjištěním bylo, že  1 respondentů odpovědělo, že olej vylévá do 

dřezu, což činí celých 40,  % dotázaných. Olej vylévá do záchodové mísy 20 

respondentů, tedy 25,9 %. Zvláštní skupinu tvoří jeden respondent, který vylévá 

olej do venkovní kanalizace. Tento respondent v dotazníku uvedl, že bydlí v 

rodinném domě a před domem má kanalizaci, kde vylévá fritovací olej. Tvoří 

pouhé 1,  % dotázaných. Pět respondentů odpovědělo, že olej slévají do PET 

láhve, kterou následně uzavřou a vyhodí do popelnice na komunální odpad. Tato 

skupina tvořila 6,5 % z celkového počtu odpovědí. Nikdo z dotázaných si nedal tu 

práci, aby slil olej do PET láhve a odvezl jej do sběrného dvora, či firmě, která má 

oprávnění pro nakládání s odpady. Dva respondenti, kteří žijí v rodinném domě, 

odpověděli, že vyprodukovaný použitý olej vylévají na kompost. Tato malá skupina 

zastupuje pouze 2,6 % ze všech dotázaných. 1  respondentů označilo možnost, 

kdy při drobném smažení setřou zbytkový olej papírovým ubrouskem a ten 

posléze vyhodí do odpadkového koše, tedy 16,9 % respondentů. Pět 

dotazovaných v dotazníku tvrdí, že neprodukují žádné zbytky olejů. Dá se tedy 

usoudit, že 6,5 % dotazovaných olej zkonzumuje v podobě dochucovadla do 

různých salátu a marinád. Grafické znázornění je uvedeno v grafu č. 6. 
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Graf 7:  ý          z    . 8. 
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Bc. Lukáš Balcařík – Recyklace rostlinných olejů 

36 

2014 

 

 

 

Graf 8: Výsledek otázky č. 9 
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Graf 9: Výsledek otázky č. 10 
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přibližném množství 1500 – 2000 ml (0 %). 7 dotazovaných odpovědělo přibližnou 

produkcí 2000 –  000 ml (9,1 %).  000 ml a více označili 4 respondenti (5,2 %). S 

největší pravděpodobností se tedy jedná o skupinu, která často připravuje pokrm 

ve fritéze a je nucena v krátkých časových intervalech olej měnit. Přehled 

přibližných měsíčních produkcí odpadních rostlinných olejů je uveden v grafu č.10. 

 

                            

 

Graf 10: Výsledek otázky č. 11 
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Graf 11: Výsledek otázky č. 12 
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6. Závěr 

 

Problematika s nakládáním použitých rostlinných olejů patří mezi velmi 

obsáhlé a zároveň nesnadno uchopitelné téma. Jen samotných primárních druhů 

oleje existuje velké množství, jejichž chemické složení je velmi pestré. Následné 

chemické reakce jsou pak mnohdy nereprodukovatelné laickému čtenáři.  

Rostlinné oleje, použité k úpravě pokrmů jsou pak ještě složitější a jejich 

problematika náročnější. Přesto je tato oblast mimořádně zajímavá a výsledky 

eventuálního výzkumu zajisté také přínosné. 

Jako špatně řešená se v České republice jeví otázka legislativy. Příslušný 

zákon sice operuje s pojmem „odpadní oleje“, nicméně odpadní rostlinný olej zde 

není specifikován a tudíž nepředepisuje a nedefinuje však jeho eventuální 

recyklaci či postup pro nakládání v odpadovém procesu. Návazná evropská 

legislativa přitom nakládání s tímto druhem oleje popisuje a udává i směr k jeho 

recyklaci. Je tedy na místě požadovat relevantní právní úpravu tohoto fenoménu. 

Použitý rostlinný olej je totiž velmi cenná surovina a díky svému chemickému 

složení má široké využití a rovněž je snadno recyklovatelný.   

V návaznosti na výše zmíněné je nutné podotknout, že samotné nakládání 

s použitými rostlinnými oleji je v České republice takřka tristní a velmi 

benevolentní. Dá se také říct, že současný systém nakládání s tímto olejem v ČR 

je ve fázi rozvoje. 

Oproti České legislativě a systému nakládání s použitým rostlinným olej 

srovnává tato práce funkční systém sběru a recyklace ve Španělském království. 

Zmíněný systém je velmi elegantní a dobře řešený. Otázkou je však efektivita 

tohoto systému a očekávání výsledků. Je velmi těžké odhadovat efektivitu a tudíž i 

hospodárnost systému, pokud neznáme primární data (spotřeba oleje a množství 

jeho použití). Přesto je odpadový systém vybudovaný ve Španělsku šetrný 

k životnímu prostředí a nepochybně přispívá i k nemalým finančním úsporám. 

 Protože pro oblast s nakládání s použitým rostlinným olejem jako odpadu 

neexistují primární data, bylo uskutečněno dotazníkové šetření, které si kladlo za 

cíl zjistit, jednak s olejem čistým a následně i s olejem použitým a jednak 

manipulaci a nakládání s olejem v domácnosti jako takovým. Dále také 
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produkované množství a případnou ochotu olej recyklovat či participovat na jiném 

systému nakládání s odpady. 

Ze zvýše zmíněného bylo zjištěno, že v českých domácnostech 

jednoznačně převládá používání oleje slunečnicového (na rozdíl od Španělska, 

kde převládá olej olivový), jiné druhy olejů se pro potřeby domácností používají 

spíše sporadicky. 

V ohledu jejich likvidace a nakládání s nimi bylo zjištěno, že 40 % 

domácností vylévá použitý olej do dřezu, 26 % do toalety a pouze 6,5 % slévá 

použitý olej do PET lahve a vyhodí do popelnice na komunální odpad. 

Zanedbatelná část domácností likviduje použitý olej i jinými způsoby. Všechny 

výše uvedené způsoby však nejsou v souladu s environmentálním standardem. 

Výsledkem jsou materiální škody na kanalizační síti. 

Z průzkumu dále vyplynulo, že 60 % respondentů tuší, že jejich nakládání 

s použitým olejem způsobuje škody. 70 % z těchto respondentů tak činilo 

z důvodů nevědomosti o existenci jiné alternativní možnosti, jak s použitým olejem 

naložit.  

Je tedy evidentní, že české domácnosti jsou buďto neinformované nebo jejich 

ochota podílet se na environmentálním způsobu života je mizivá. 

V ohledu produkce použitým olejů bylo zjištěno, že průměrná domácnost 

vyprodukuje 0,6 l použitého oleje za měsíc.  Ochota respondentů třídit tuto 

surovinu za předpokladu existence sběrné nádoby v bezprostřední vzdálenosti 

jejich domácnosti je  8 %. Zbývající počet respondentů nemá zájem participovat 

na systému sběru použitého oleje, ačkoliv vědí, že svým nešetrným nakládání s 

použitým olejem způsobují materiální škody na kanalizační síti. 

 Výsledky průzkumu tak jednoznačně korespondují s legislativním 

prostředím, které není řešeno. Mezi domácnostmi panuje neinformovanost a také 

neochota třídit použitý rostlinný olej. Stávající situace je tak z hlediska ochrany 

životního prostředí a hospodárnosti odpadovému systému velmi neefektivní. 

Řešením by měly být především velké informační kampaně a následně eventuální 

zavedení sběrového systému. 
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