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Abstrakt
Rostlinné oleje a tuky zaujímají až 25-40 % z energetického 
příjmu průměrného dospělého člověka. Jsou tedy nedílnou 
součástí naší každodenní stravy. V rámci této práce byla 
sesbírána a vyhodnocena data o dostupnosti různých druhů 
rostlinných olejů a tuků na českém trhu napříč kamennými 
prodejnami i online obchody. Posuzovány byly i obalové 
materiály, objemové varianty, biokvalita olejů a také to, jakým 
způsobem byly tyto oleje zpracovány. Na českém trhu počtem 
dostupných výrobků jednoznačně dominuje olej olivový. Ve 
velkých kamenných prodejnách zaujímá až 45 % sortimentu. 
Další pořadí nejčastějších olejů se rozchází v závislosti na 
tom, v jakém typu prodejen je sortiment nakupován. Pro menší 
specializované prodejny a online obchody je charakteristickým 
rysem i široký sortiment minoritních olejů. V bio kvalitě je 
prozatím k dostání pouze malá část sortimentu.
Klíčová slova: rostlinné oleje a tuky, český trh, minoritní oleje.

Úvod
Dříve byly tuky diskutovány v médiích především 

z hlediska jejich škodlivých účinků na lidské zdraví. 
Dnes jsou vnímány jako bohatý zdroj energie, důležité 
činitele v biochemických a fyziologických dějích, nosi-
telé vitaminů (A, D, E, K) a dalších v tucích rozpustných 
látek [1, 2, 3].

V běžné lidské stravě zaujímají rostlinné oleje až 
25–40 % z průměrného energetického příjmu. Pro jed-
nodušší orientaci v přijmu mastných kyselin lze využít 
referenční hodnoty příjmu dle Nařízení EU č. 1169/2011, 
které stanovuje doporučené hodnoty příjmu tuků i jed-
notlivých skupin mastných kyselin [4].

Pro stravu průměrného Čecha je typický nadbytek 
konzumace nasycených mastných kyselin. Konzumace 
omega-6 nenasycených mastných kyselin se pohybuje 
na horní hranici doporučených hodnot, ale konzumace 
omega-3 nenasycených mastných kyselin je nedosta-
tečná [4]. Tím pádem i poměr omega-6 ku omega-3 
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mastných kyselin se pohybuje okolo hodnoty 15. Dle 
doporučení by jejich poměr neměl nabývat hodnoty více 
jak 5 [5]. Stejný trend je pozorován i v dalších státech 
západní Evropy, jako je Velká Británie, Francie či Ně-
mecko [6]. Proto je žádoucí v naší stravě omezit příjem 
nasycených mastných kyselin a současně udržet stáva-
jící příjem omega-6 nenasycených mastných kyselin 
a zvýšit příjem omega-3 nenasycených mastných 
kyselin [4]. Všechny tyto předpoklady splňuje pouze 
několik druhů rostlinných olejů, např. řepkový, lněný 
a chia olej. Řepkový olej poskytuje širokou škálu použití 
jak v teplé, tak ve studené kuchyni. Dalším plusem je, 
že se jedná o lokální surovinu a cena oleje v porovnání 
s jinými druhy je významně nižší. Lněný a chia olej mají 
pouze omezené využití [4]. 

Podle statistik USDA (Ministerstvo zemědělství USA) 
byla v roce 2021/22 celosvětově celková produkce de-
víti nejvíce produkovaných rostlinných olejů (palmový, 
sójový, řepkový, slunečnicový, palmojádrový, arašído-
vý, bavlníkový olej, kokosový tuk a olivový olej) 211,71 
milionů tun. Mezi rostlinnými oleji z hlediska světové 
produkce dominuje palmový a sójový olej. Sójový olej 
je produkován a konzumován zejména v Číně a USA. 
Největším producentem palmového oleje je Indonésie 
a konzumován je nejvíce v Indonésii a Indii. Neméně 
významná je i produkce řepkového a slunečnicového 
oleje. Jako největší producent slunečnicového oleje je 
uvedeno Rusko následované Evropskou unií a řepko-
vého oleje pak Kanada a Evropská unie. Nejvíce jsou 
tyto dva druhy olejů konzumovány v Evropské unii [7]. 
Určit míru spotřeby různých druhů olejů je problematické, 
protože oleje nacházejí uplatnění jak v lidské výživě, tak 
i například k výrobě krmných směsí pro hospodářská 
zvířata, v kosmetice či jako biopalivo, a tím dochází ke 
zkreslení statistických údajů [8].

Metodika
Sběr dat: Za účelem zjištění dostupnosti jednotlivých 

druhů rostlinných olejů na českém trhu byl proveden 
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průzkum v kamenných prodejnách 
v Praze. Pro účely této studie 
byly prodejny rozděleny na „velké 
obchody“ (Albert, Tesco, Globus, 
Kaufland, Lidl, Billa, Makro, Penny), 
„malé obchody“ (JIP, Delmart, Marks 
& Spencer, Candy Store, Iceland, 
Grand Moravia, Rossmann, DM 
drogerie, BIO Smíchov, Country 
Life) a „online obchody“, které byly 
dále rozděleny na „velké e-shopy“ 
(Rohlik.cz, Kosik.cz) a „malé e-
-shopy“ (Grizly.cz, MALL.cz, vpresu.
cz, olivum.cz, byliny.cz, prozdravi.
cz, vo-allnature.cz, biateca.web-
node.cz). V každém obchodě byl 
zaznamenán kompletní sortiment 
olejů. Pokud se některý z olejů 
nacházel ve více obchodech, byl 
do databáze zanesen pouze jed-
nou a bylo u něj poznamenáno, ve 
kterých obchodech je dostupný. 
U každého produktu byla sbírána 
tato data: název výrobku, výrobce, 
prodávající, druh rostlinného oleje 
a tuku, objem, obalový materiál, vý-
živová a zdravotní tvrzení na obalu.

Výsledky a diskuze
V rámci zkoumaného rozsahu 

kamenných prodejen v Praze a v on-
line obchodech bylo aktuálně zjiště-
no 851 různých výrobků rostlinných 
olejů a tuků. Data byla vyhodnocena 
na základě aktuálně dostupného 
sortimentu v kamenných prodejnách 
v Praze a v online obchodech a je 
pravděpodobné, že v průběhu 
času může docházet ke změnám 
v sortimentu.

Na Obrázku 1 je znázorněné 
zastoupení nejpočetnějších druhů 
olejů pro každou skupinu obchodů 
po vyloučení různých objemových 
variant jinak shodných produktů.
U všech p rode jen je  ne jv íce 
zastoupen olej olivový. V běž-
ných větších kamenných ob -
chodech zaujímá 45 % nabídky 
olejů a je následován olejem 
řepkovým (10 %) a slunečnico-
vým (9 %) olejem. V menších 
kamenných obchodech, často 
specializovaných na tzv. zdravou 
výživu, a rovněž i v e-shopech 
se do popředí dostal kokosový 
tuk a méně obvyklý sezamový olej. 
Nejvíce pestrou nabídku minoritních 
olejů poskytují českému zákazníkovi 
specializované e-shopy. Zde lze 
zakoupit i oleje, jako je například 
konopný, lněný, ostropestřecový, 
hroznový, z různých druhů ořechu, 
avokádový, makový, arašídový, 
hořčicový, meruňkový, pupalkový, 
arganový, amarantový, cedrový, 

grapefruitový, hřebíčkový, chia, 
kmínový, levandulový, malinový, mo-
ringový, mrkvový, pšeničný, rýžový, 
světlicový, třezalkový, tymiánový 
a z medvědího česneku. Řada studií 
sice uvádí pozitivní vliv konzumace 
těchto minoritních olejů na zdraví, 
nicméně je třeba si uvědomit, že zá-
sadní vliv na zdraví konzumentů má 
zejména celková skladba mastných 
kyselin v rámci stravy. Použití někte-
rých minoritních olejů v domácnosti 
omezuje zejména jejich specifická 
chuť, sezónnost či dostupnost suro-
vin a především cena. 

Pro hodnocení zastoupení olejů 
v bio kvalitě na českém trhu byly 
vybrané tři nejvíce zastoupené 
druhy olejů napříč všemi skupinami 
obchodů – olivový, slunečnicový 
a kokosový tuk. Zastoupení olejů 

jednotlivých druhů v biokvalitě je 
znázorněno na Obrázku 2. Ve vel-
kých obchodech představují oleje 
v bio kvalitě pouze malou část sor-
timentu. Výjimkou je kokosový tuk, 
u kterého označení bio nalezneme 
na téměř polovině dostupných pro-
duktů. U malých obchodů pak podíl 
bio olejů významně roste a dokonce 
39 % olivových olejů v těchto obcho-
dech nalezneme v bio kvalitě. Co se 
týče e-shopů, je podíl bio olejů pro 
posuzované tři druhy olejů srovnatelný 
jak u velkých, tak u malých e-shopů. 

Z posuzovaných t ř í  nejvíce 
zastoupených druhů olejů v tržní síti 
je většina zpracována lisováním za 
studena, jak znázorňuje Obrázek 3. 
K tomuto jevu výrazně přispívají oli-
vové oleje. K dostání jsou především 
panenské a extra panenské oleje, 

Obrázek 1 Zastoupení pěti nejpočetnějších druhů olejů a kokosového tuku pro jednotlivé 
skupiny obchodů na českém trhu (po vyloučení objemových variant u stejných produktů)

Obrázek 2 Procentuální zastoupení olejů v bio kvalitě u jednotlivých druhů olejů a kokosového 
tuku
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Obrázek 3 Procentuální zastoupení olejů lisovaných za studena u jednotlivých druhů olejů 
a kokosového tuku
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Obrázek 4 Procentuální zastoupení objemových variant u jednotlivých druhů olejů a kokosového 
tuku

které mohou být získávány pouze 
mechanickými postupy. S olivovými 
oleji nižší kvality, než jsou panenské 
a extra panenské (tj. rafinované ole-
je, oleje z pokrutin, směsné oleje), 
se ve shromážděném objemu dat 
setkáváme jen velmi zřídka. Nalez-
neme je především ve velkých ka-
menných prodejnách, kde zaujímá 
olej z pokrutin 4 % a směsný olivový 
olej 3 % z celkového množství do-
stupných olivových olejů. Ve velkých 
obchodech v rafinované podobě 
nalezneme většinu slunečnicového 
oleje, který je v domácnostech čas-
to používán i při vyšších teplotách 
(smažení a pečení), i když jeho 
tepelná stabilita je nižší než u oleje 
řepkového. Existuje ale i slunečnicový 
olej s vysokým obsahem kyseliny ole-
jové (HOSO - high oleic sunflower oil), 
který je lisován ze speciálně vyšlech-
těných odrůd slunečnice. Je stabilní 
i při vysokých teplotách, což ho činí 
vhodným právě ke smažení a fritování. 
Ve velkých kamenných prodejnách 
zaujímá slunečnicový olej s vysokým 
obsahem kyseliny olejové až 23 % 
z celkového množství dostupných 
slunečnicových olejů. Řepkový olej 
rovněž dominuje na trhu v rafinované 
formě. V malých obchodech i tyto 
dva druhy olejů nalezneme lisované 
za studena a v e-shopech, zejména 
ve specializovaných, najdeme téměř 
výhradně všechny oleje zpracovány 
pouze za studena.

Na Obrázcích 3 a 4 jsou zpra-
cována data týkající se balení 
rostlinných olejů. Z těchto grafů je 
patrné, že pro olivový olej jsou ty-
pické menší objemové varianty, a to 
250 ml a 500 ml. Většina minoritních 
olejů je k dostání v objemu 250 ml 
a také v nestandardních objemových 
variantách, nejčastěji ve 100 a 200 ml. 
S atypickými objemovými variantami 
se nejčastěji setkáme u kokosového 
tuku, kdy jeho množství bývá typicky 
vyjádřeno v gramech. Objemové 
varianty větší než 1,5 l jsou dostupné 
pouze ve větších obchodech (např. 
Makro) či ve specializovaných pro-
dejnách.

Co se týká obalového materiálu, 
dominuje u většiny druhů olejů 
sklo. Výjimkou je pouze sluneč-
nicový a řepkový olej, u kterých 
jsou častěji použity PET lahve. 
Plechové obaly jsou používány 
jako luxusnější balení u olivových 
olejů. U těch se můžeme rovněž 
setkat s použitím barveného skla 
či keramických obalů, které mají 
spotřebitelům evokovat vzhled 
tradičních řeckých amfor a jsou 
vnímány jako dárkové zboží.
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Obrázek 5 Procentuální zastoupení nejčastějších typů obalových materiálů u jednotlivých 
druhů olejů a kokosového tuku






