


Palmový olej

Co je palmový olej?

Ve kterých výrobcích ho najdeme?

Jaký má vliv na zdraví člověka?

Jaký má vliv na životní prostředí?

Co na to svět?

Co můžete udělat Vy?



• jedlý rostlinný olej, který je jeden z nejvyužívanějších

• získává se z plodů palmy olejné

• 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



• vysoká tepelná stabilita

• dlouhá trvanlivost

• levný

• neobsahuje cholesterol

• vysoký obsah antioxidantů a vitaminů

• technicky vhodný pro většinu potravinářských výrobků



Oblasti pěstování
palmy olejné

Indonéský deštný prales

Konžský deštný prales

Amazonský prales



https://youtu.be/9OcHOyxULlM

Pěstuje se na rozsáhlých  

plantážích, které vznikají 

vykácením nebo vypálením

původního deštného pralesa 



Výskyt
palmového oleje

• součást mnoha 
potravinářských výrobků

• ve složení na etiketách je 
schovaný za označením 

rostlinný olej

• dává se do čokolády, aby 
byla na jazyku více 

rozpustná a lépe chutnala 

Tuky: Rama, Hera, ...

Sladkosti: Nutella, Snickers, 
Mars, Fidorka, Banány v 

čokoládě, Tatranky,               
BeBe sušenky, ...

Pochutiny: Chipsy, Tuc, 
arašídové křupky,...

Cereálie: Cini Minis, Nesquick 
křupinky, müsli tyčinky, ...

Paštiky: Svačinka od Hamé, ...

Kosmetika:                          
mýdlo Fresh Touch od Dove 
sprchový gel Fa Nature and care 
zubní pasty Daily Signal White a 
Odol, ...

Firmy používající palmový olej:
Ferrero, Madeta, Olma, Omega, Stela, Orion, 

Nestlé, M&M, DM, Figaro, Billa, Lindt, 
Albert, Opavia, Milka, Manner, Nutrend, 

Granko, Emco, Algida, Zott, Nutrilo, Hami, 
Beba 







• zabavení území 
domorodcům

• porušování lidských 
práv

• dětská práce
• jediná možnost práce 

pro obyvatele na 
plantáži

Na život člověka

Palmový olej obsahuje
nasycené mastné kyseliny 
→ ty zvyšují hladinu cholesterolu 
v krvi 
→ dochází k ucpávání cév tukem 
a vzniku arteriosklerózy
(kornatění tepen)
→  vysoký tlak krve, infarkt

Na zdraví člověka



• nárůst oxidu uhličitého → skleníkový efekt → globální oteplování →
tání ledovců → zvyšování hladiny oceánu

• mizí životní prostředí pro tisíce živočišných i rostlinných druhů

• nepřetržité požáry - kromě období dešťů



• vymírání 50 - 150 živočišných druhů denně
• 1/3 savců v Indonésii kriticky ohrožena

• ročně zabito 1000 - 5000 orangutanů
• týrání zvířat, pytláctví, pašeráctví, ...



A co na to svět?

• zavádění kvót (omezení)  
pro dovoz palmového oleje 

nebo výrobků z něj

• odmítání výrobků firem, 
které palmový olej používají

• rozsáhlé kampaně 
Greenpeace

• RSPO = označení 
palmového oleje, který 

splňuje přísná kritéria na 
ochranu životního prostředí



Co můžete udělat vy?

• podepsat kampaň Greenpeace

• omezit nákup výrobků, které palmový olej obsahují

• kupovat výrobky bez palmového oleje

• kupovat výrobky s označením RSPO

Můžete to změnit i Vy!

Děkujeme za pozornost.
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