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Abstrakt 

Ve své práci pojednávám o palmovém oleji. Nejprve se dozvíte, co palmový olej je a jak 

ovlivňuje naše zdraví. Dále se dočtete, jak vysazováním palmy olejné ničíme naše deštné 

pralesy a domovy mnoha živočichů, v jakých produktech a potravinách nalezneme 

palmový olej a jak se jim lze vyvarovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In my work I write about palm oil. At first, you will learn what palm oil is and what it 

means for our health. Then you will read how the planting of palms is dangerous for our 

rain forests and animals lives there, and then in which products we can find palm oil and 

how to avoid them. 
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ÚVOD 

Dlouho jsme nevěděla, jaké téma si mám zvolit. Nakonec jsem si vybrala téma, které se 

zabývá problematikou palmového oleje, protože mě velmi zaujalo v hodinách výchovy ke 

zdraví. Jsem ráda, že jsem si vybrala toto téma, protože mě samotnou více zajímají 

podrobnosti ohledně palmového oleje. Jelikož jsme se o palmovém oleji učili, mám 

o tomto tématu větší přehled. 

Cílem mé práce je, aby si lidé více uvědomovali, co jí a jaký to má vliv na naše životní 

prostředí a naše vlastní zdraví. Na konci mé závěrečné práce si můžete přečíst dotazník, 

který jsem předložila pár lidem z mé základní školy, abych zjistila kolik lidí má přehled 

o této problematice. 
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1 Co je to palmový olej 

Palmový olej, vyráběný z palmy olejnice guinejské (Elaeis Guinnesis) pochází ze západní 

Afriky, se v posledních třiceti letech stal jedním z nejpoužívanějších produktů rostlinné 

výroby. Plod je tmavě-červené barvy velikosti velké švestky. Každý plod obsahuje jediné 

semeno (jádro palmy). Z dužiny se vyrábí palmový olej a z jader palmojádrový olej. Díky 

vysokému výnosu a nízkým nákladům se původně africká plodina rozšířila téměř do všech 

tropických zemí s dostatkem srážek. Rozsáhlé plantáže však velice přibývají na úkor 

deštných pralesů a jejich obyvatel, čímž dochází k uvolňování stále většího množství 

skleníkových plynů do atmosféry.                                      

                                                Obrázek 1 – Plod palmy olejné 

 

1.1 Pěstování palmy olejné  

Palmový olej se vyváží hlavně z Malajsie a Indonésie, kde se pěstuje na 

rozsáhlých plantážích, které vznikají vykácením (nebo vypálením) původního deštného 

pralesa. To způsobuje velké problémy pro ovzduší, životní prostředí, místní živočichy 

a obyvatelstvo. Palmy k růstu potřebují klima deštných lesů: vysokou vlhkost a teplotu. 

(www.dia-potraviny.cz) 

(www.greenpeace.org) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Malajsie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plant%C3%A1%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_de%C5%A1tn%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_de%C5%A1tn%C3%BD_les
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Při zakládání palmových plantáží se jako první začíná kácením velkých stromů. Zbytek 

lesa se vypálí ohněm a místo deštného pralesa zbude jen spáleniště a písek. 

 

1.2 Znečištění prostředí 

1 ha deštného pralesa je schopen zadržovat 10 x víc uhlíku než 1 ha vysazené palmové 

plantáže. Z rašelinišť palmové plantáže se uvolňuje velké množství skleníkových plynů. 

V půdě, na které jsou vysazeny palmy, je uloženo velké množství uhlíku a metanu, které se 

uvolňuje při kontaktu se vzduchem. K dalším problémům při úniku skleníkových plynů 

dochází při vypalování lesů a rašelinišť. Po vysušení je půda velmi hořlavá, a když je 

zapálena, může hořet a znečišťovat ovzduší celé roky.  

V souvislosti s obrovským zájmem je potřeba stále většího množství palmového oleje, tím 

pádem i větších ploch pro vypěstování. Jelikož se palmový olej dá pěstovat pouze v pásmu 

tropických lesů, dochází k masivnímu odlesňování napříč Jižní Amerikou, Afrikou i Asií. 

Ztráta deštných tropických lesů narušuje klimatickou rovnováhu, přicházíme o celé 

ekosystémy, o vzácná zvířata i rostliny. Je narušována struktura půd i zdroje podzemních 

vod a v souvislosti s používáním hnojiv i jejich čistota. Znečišťování prožívají na vlastní 

kůži místní obyvatelé, kteří jsou navíc vystavováni teroru velkých korporací, kterým 

v honbě za ziskem z palmového oleje není nic svaté.  

Obrázek 2- Vysazování palmy olejné 
(www.stoppalmovemuoleji.cz) 
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 Obrázek 3- Vypalování lesů v Indonésii 

 

1.3 Vliv na zvířata 

Tropické lesy jsou místem s mimořádně vysokým výskytem biologické populace. 

Vyskytuje se zde mnoho vzácných druhů živočichů, kteří žijí pouze zde a nikde jinde na 

světě se nevyskytují. Při masivním odlesňování lesů 80% živočichů v důsledku ztráty 

veškeré lesního prostředí i potravních řetězců vymírá. Mezi nejvzácnější takto ohrožené 

živočichy patří například tygr sumaterský, levhart obláčkový, kočka rybářská a plochočelá, 

nosorožec sumaterský a bornejský "trpasličí“ slon. Sloni jsou také často obětí pastí, které 

nastraží zaměstnanci plantáží. Nejznámější obětí produkce palmového oleje je však 

orangutan – lidoop, který s námi sdílí 97 % DNA. 

Obrázek 5- Lapení slona bornejského 

(www.stoppalmovemuoleji.cz) 

Obrázek 4- Uvěznění tygra sumaterského 
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Orangutani nám jsou tak podobní, že je domorodci nazývají lidé z lesa. A když se v nouzi 

snaží uživit zde, protože jejich původní domov zmizel, jsou orangutani nemilosrdně 

pronásledováni a zabíjeni. Odhaduje se, že ročně umírá kvůli plantážím na palmový olej až 

5000 orangutanů. Pohled na nešťastná osiřelá mláďata zvládne bez pohnutí málokdo. 

                                   Obrázek 6- Bezmocný orangutan 

1.4 Výrobky  

Palmový olej je levný, ale zdravotně problematický. Je součástí mnoha potravinářských 

výrobků. Přesto se čeští spotřebitelé o jeho přítomnosti v potravinách nedozvědí. Ve 

složení na etiketách je schovaný za označením rostlinný olej.  

Palmový olej se dává do potravin proto, že je jeden z nejlevnějších. Například do čokolád 

se dává také proto, aby byla čokoláda na jazyku více rozpustná a lépe chutnala.  

1.4.1 Potraviny s palmovým olejem 

1. Sušenky (máslové, čokoládové, ovesné, oplatky)- například Oreo, Kinder bueno, 

Bebe, Zlaté  

2. Tyčinky (čokoládové, sójové, müsli)- například Snickers, Mars 

3. Tabulkové čokolády- například některé čokolády Milka, Studentská pečeť 

4. (pozn. – u všech čokolád s rostlinným tukem musí být na obale zřetelně uvedeno, 

že „vedle kakaového másla obsahuje rostlinné tuky“; kvalitní čokoláda by totiž 

měla obsahovat pouze kakaové máslo)- 

5. Margaríny, tuky na pečení, pokrmové tuky- Rama, Flora, Hera, Perla 

(www.stoppalmovemuoleji.cz) 
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6. Jemné pečivo (koláče, buchty, koblihy, záviny,…) 

7. Zmrzliny, nanuky 

8. Dětská výživa mléčná výživa – Sunar, Nestlé 

9. Chipsy, slané snacky, krekry, křupky, pražené ořechy- například Lays 

10. Bonbóny, želé, čokoládové bonbóny- například JOJO vexta, JOJO mixle pixle, 

Toffifee 

11. Cereálie, lupínky-  Chocapic, Nesquik 

12. Instantní polévky všech druhů, instantní kaše, ovesné kaše, hotová jídla, instantní 

nápoje- Dr. Oetker, Granko 

13. Některé marmelády a pomazánky- Nutella, Arašídové máslo 

14. Mléčné dezerty, ochucené jogurty 

15. Těstoviny (nejčastěji tortellini) 

16. Šlehačky (hotové i v prášku) 

17. Bujóny (hovězí i zeleninové)- Maggi 

Obrázek 7- Výrobky (sladkosti, instantní pokrmy, granule…) obsahující palmový nebo 

palmojádrový olej 

(www.lidicky.cz) 
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1.4.2 Potraviny bez palmového oleje 

Najít potraviny bez palmového oleje je těžší, než se zdá. Musíte se podívat především na 

složení potravin. Obvykle je palmový olej schovaný pod názvem „ rostlinný olej
“
 nebo pod 

názvy jako je: 

 cocoa butter equivalent (CBE) 

 cocoa butter substitute (CBE) 

 palm olein 

 palm stearine 

 vegetable oil (rostlinný olej) 

Nyní však už musí být označeno, že je ve výrobku obsažen palmový olej, takže ho najdete 

pod názvem 
„
palmový olej.

“ 

  Palmový olej ale nenajdeme například:  

1. Figaro: hořká, hořká ořechová a chuť lásky 

2. Orion: mléčná, hořká, bílá, oříšková, Barila, s mandlemi 

3. Milka: mléčná, Happy Cows, Triolade, oříšková, celé ořechy, některé z druhů 

Bubbly, Toffee, Daim atd. 

4. Toblerone, Alpia, většina Ritter Sport a značka Carla 

5. Čokopiškoty (Figaro) 

6. Mysli na zdraví (Emco) 

7. Oplatky s lískooříškovou příchutí (Mariánské lázně) 

8. BeBe (Opavia) s výjimkami mazané s kakaem a jogurtem. 

9. bonbony- KClassic karamely, Foam Strawberries, Apple+Peach Rings, JoJo kyselé 

rybičky, JoJo kyselé žízalky, JoJo marshmallow, JoJo jahůdky, JoJo arašídky, 

Haribo Goldbären, Bären Schulle, Wummis, Happy Cheries, Dinos, Funny Cubes, 

Chamalows, Primawera 

10. zmrzlina Prima 

11. müsli značky Mixit 

1.4.3 Palmový olej v kosmetice 

Korporace využívají technologického pokroku pro výrobu svých produktů tak, že se snaží 

za co nejnižší cenu vyrobit co nejlákavější výrobek pro spotřebitele. Všechno se zdá 

bělejší, zářivější, voňavější, pěnivější – v očích spotřebitele jasný symbol čistoty 

a zdraví! A Třeba taková pěnivost s čistící silou nemá nic společného. Zatímco u potravin 

musí být palmový olej či tuk označen jako „palmový“, tak u kosmetiky je situace složitější. 

Používají se totiž až suroviny vyrobené z palmového oleje, které nesou zcela nenápadný 

název. Na první pohled je tedy můžeme přehlédnout. 

(www.priroda.cz) 

(www.greenpeace.org) 
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Kromě ověřených značek se můžete orientovat i podle seznamu nejčastějších názvů, které 

se vyskytují na obalech, kde se palmový olej nachází. 

 arachamide mea 

 ascorbyl palmitate 

 capric triglyceride 

 caprylic triglyceride 

 caprylyl glycol 

 cetyl alcohol 

 elaeis guineensis 

 emulsifier (emulgátor – některé mohou být  odvozeny z palmového oleje) 

 epoxidized palm oil (UV vytvrzované nátěrové hmoty) 

 ethylene glycol monostearate 

 ethylhexyl palmitate 

 fatty alcohol sulphates 

 glyceryl stearate 

 isopropyl isostearate 

 isopropyl palmitate 

 mono-glycerides of fatty acids 

 myristoyl 

 octyl palmitate 

 oleyl betaine 

 palm kernel oil (palmojádrový olej) 

 palm oil (palmový olej) 

 palm olein 

 palm stearine 

 palmitoyl oxostearamide 

 palmitoyl tetrapeptide-3 

 peg-100 stearate 

 peptide complex 

 saponified elaeis guineensis 

 sleareth 

 sls 

 sodium laurel 

 sodium laureth sulfate 

 sodium laureth sulphate 

 sodium lauroyl lactylate 

 sodium lauryl 

 sodium lauryl sulfate 

 sodium lauryl sulfoacetate 

 sodium lauryl sulphate 

 sodium palm kernelate 

 sodium palmate 

 sodium stearate 

 stearamidopropyl dimethylamine 

 stearic acid 

 

(www.prirodni-bio-kosmetika.eu) 
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Palmový olej najdeme v drogeriích na každém rohu, jako například od značek: Dove, 

Nivea, Mixa, Oral- B, Wella, Fa, Head and shoulders a dalších šamponech či mýdlech. 

1.5 Vliv palmového oleje na naše zdraví 

Nebezpečí skryté v palmovém oleji jsou nasycené mastné kyseliny.  Hlavní složkou 

je kyselina olejová a kyselina palmitová. Zatímco ve 100 gramech řepkového oleje jich je 

jen okolo 7 gramů, v palmovém oleji najdeme 49 gramů nasycených mastných kyselin! 

A tak se ucpávají cévy, což muže pokračovat ke vzniku infarktu nebo kornatění tepen (= 

ateroskleróza). Dokonce i česká studie profesora Josefa Šimka z Ústavu fyziologie LF UK 

Hradec Králové potvrzuje, že palmový olej neobsahuje žádné blahodárné nenasycené 

mastné kyseliny, ale pouze ty nebezpečné nasycené mastné kyseliny. 

Palmový olej se během výroby ztužuje, což patří mezi spoustu z nezdravých procesů. Jde 

o to, že rostlinné tuky se rozpouštějí při nižších teplotách než ty živočišné- například 

slunečnicový olej zůstane v láhvi tekutý, i když ji postavíte na mráz. Pokud tedy výrobci 

nechtějí použít při výrobě potravin sádlo, ale rostlinný olej, musí ho ztužit- což je 

chemický proces hydrogenace, který zásadně změní složení, při němž vzniknou 

transnenasycené mastné kyseliny, jejichž nadměrná konzumace nám škodí. Podle lékařů 

denně konzumujeme až šestkrát větší dávku, než je naše tělo schopno zpracovat. I proto 

přibývá infarktů a mozkových mrtvic. 

Doporučení vyhnout se konzumaci palmového tuku stojí i v oficiálních Výživových 

doporučeních vydaných Společnosti pro výživu, která spadá pod ministerstvo 

zdravotnictví. Docent Jan Pánek z Profit institutu, který pracoval na odborném hodnocení 

palmového tuku, doslova píše: „Asi jedinou výhodou palmového oleje je jeho nízká cena.
“ 

Je ovšem nutné neplést si palmový olej s kokosovým olejem. Palmový olej („špatný“) se 

vyrábí ze zmíněné palmy, zatím co palmový olej je vyráběn z rostlin jménem kokosovník 

ořechoplodý. 

 

 

Nutriční hodnoty 

Palmový olej
Palmový olej 

Množství na 
100 g

100 g 

Kalorie (kcal) 884 

Tuky 100 g 
 

Nasycené mastné kyseliny 49 g 
 

(www.ona.idnes.cz) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_olejov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_palmitov%C3%A1
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Polynenasycené mastné kyseliny 9 g 
 

Mononenasycené mastné kyseliny 37 g 
 

Cholesterol 0 mg 
 

Sodík 0 mg 
 

Sacharidy 0 g 
 

Vláknina 0 g 
 

Cukr 0 g  

Bílkoviny 0 g 
 

Zde můžete vidět množství druhů mastných kyselin, sacharidů, bílkovin a dalších na 100 

gramů palmového oleje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.google.cz) 
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Závěr 

Jak jste se mohli dozvědět, palmový olej je téměř ve všech výrobcích a je velmi škodlivý. 

Od své rodiny a přátel jsem se dozvěděla, že toho o palmovém oleji moc neví. Proto jsem 

si vytvořila vlastní dotazník, kde se ptám na palmový olej. Paní učitelce ho dala a poprosila 

ji, aby jej roznesla do tříd, ve kterých učí, což byly sedmé a osmé třídy (třicet žáků). Byla 

jsem příjemně překvapena, že toho děti ví tolik, jelikož jsem očekávala mnohem horší 

hodnocení. Také jsem byla potěšená, že by velká většina žáků chtěla vědět více. Na další 

stránce jsem sepsala otázky a grafy k otázkám. 
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Otázka 1- Víš, co je to palmový olej? 

 

(U této otázky jsem byla velmi potěšena, že žáci v mladších letech vědí co je to palmový 

olej.) 

 

Otázka 2- Jak pěstování palmy olejné působí na naše deštné pralesy a zvířata? 

 

 

Palmový olej 

Ano 

ne 

Palmový olej 

Správná odpověď 

Špatná odpověď 

29 

1 

17 

13 
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Otázka 3- V jakých potravinách a produktech můžeš najít palmový olej? 

 

 

Otázka 4- Napiš jak palmový olej ovlivňuje naše zdraví. 

 

(Při dělání dotazníku jsem věděla, že tato otázka bude dělat žákům problém, ale dopadlo to 

lépe, než jsem čekala.) 

 

Palmový olej 

Správná odpověď 

Špatná odpověď 

Palmový olej 

Správná odpověď 

Špatná odpověď 

15 15 

18 

12 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

17 

Otázka 5- Chtěl/ chtěla by ses dozvědět ještě nějaké bližší informace ohledně palmového 

oleje? 

 

(Když jsem se dozvěděla, kolik žáků by se chtělo něco více dozvědět ohledně palmového 

oleje, byla jsem opravdu upřímně potěšená. Jedna dívka napsala, cituji: Samozřejmě, že 

ano. Toto téma je velmi potřebné znát a lidé by se o něm měli dozvědět. Naprosto s ní 

souhlasím!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmový olej 

Ano 

Ne 

22 

8 
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