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Anotace 

Předkládaná práce se zabývá stanovením obsahu oleje ve vzorcích olejnin  

z kolekce genetických zdrojů Národního programu konzervace a vyuţívání genetických 

zdrojů rostlin a agro-biodiversity, který poslouţí jako jedna z popisných parametrů 

k hodnocení kvality nových poloţek kolekce.  

Kromě hodnocení kvality se u poloţek kolekce olejnin hodnotí také morfologické, 

biologické vlastnosti ve víceletých polních pokusech a hospodářské výnosové znaky.  

Po ukončení tříletého cyklu hodnocení jsou vytipované nové materiály zařazeny do 

řádné kolekce, semenný materiál pro potřeby uţivatelů uloţen do genové banky. 

 

Klíčová slova:  

 olejniny 

 olej 

 olejnatost 

 tuky 

 extrakce 

 genofond 
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Annotation 

The presented work deals with the oil content in oil samples from the collection of 

genetic resources of the National Programme for Conservation and Utilization of Plant 

Genetic Resources and agro-biodiversity, which will serve as one of the defining 

parameters for assessing the quality of new items collection. 

Except the quality evaluation morphological and biological properties have been 

evaluated. 

After finishing a three-year evaluation cycle - selected new materials are included in the 

proper collection and the seed material for the needs of users is stored in gene banks. 

 

Key words:  

 oil seeds  

 oil  

 oiliness  

 fats 

 extraction 

 gene pool 
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Úvod 

Ve své práci se věnuji stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletovy extrakce  

ve vzorcích olejných rostlin majoritního i minoritního významu. Analyzováno bylo 

celkem 10 plodin (řepka ozimá, řepice jarní, hořčice sareptská, mák setý, řepice ozimá, 

lnička setá, katrán habešský, hořčice bílá, tuřín, hořčice černá), analyzováno bylo 

celkem 261 vzorků na obsah oleje a sušiny, které jsou součásti kolekce genetických 

zdrojů Národního programu konzervace a vyuţívání genetických zdrojů rostlin  

a agro-biodiversity. 

Cílem práce bylo stanovit obsah oleje ve vzorcích olejnin, které jsou zmíněné výše. 

Stanovení obsahu oleje ve vzorcích olejných rostlin nebylo dosud vůbec  

ve Výzkumném ústavu olejnin OSEVA PRO s.r.o. v Opavě prováděno. Naměřené 

hodnoty poslouţí k zařazení genetických vzorků olejnin dle olejnatosti  

do genetické banky kolekce Národního programu konzervace a vyuţívání genetických 

zdrojů rostlin a agro-biodiversity. 

Toto téma jsem si vybrala, protoţe problematika rostlinných olejů je v dnešní době 

velmi aktuální. Tuky a oleje jsou významnou sloţkou potravy a ve větším či menším 

mnoţství jsou zastoupeny ve všech potravinách jak rostlinného, tak ţivočišného 

původu.  

Lipidy se spolu se sacharidy a bílkovinami řadí mezi základní ţiviny, které jsou 

nezbytnou součástí potravy a nedají se zcela nahradit jinými sloţkami. Vzhledem 

ke snadné izolaci z přírodního materiálu se oleje a tuky pouţívají vedle výţivy, 

v kosmetice, medicíně, krmivářství, oleochemii a pro technické účely a k výrobě 

obnovitelných zdrojů energie.  

Z rostlin se oleje izolují lisováním za studena nebo za tepla. Lisováním za studena se 

získává kvalitnější olej (tzv. panenský), vhodný pro terapeutické a potravinářské 

potřeby. Olej, získaný lisováním za tepla, se vyuţívá pro technické účely. Olej lze také 

vyextrahovat pomocí organických rozpouštědel s nízkou teplotou varu. Tuky a oleje 

jsou rovněţ významné po gastronomické stránce. Rostlinné oleje jsou vhodné pro 

tepelnou úpravu potravin, zejména ke smaţení, ale slouţí i jako dochucovadla  

ve studené kuchyni. 
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1 Pěstování olejnin v České republice a ve světě 

Olejniny jsou plodiny obsahující větší mnoţství oleje jako svou zásobní látku  

(v některých částech svého těla, nejčastěji v semenech). Plodiny patřící do olejnin jsou 

pěstovány právě pro svůj vyšší obsah oleje nebo kvůli určitému specifiku  

v jeho chemickém sloţení. Pouţití těchto přírodních olejů je různé  

a záleţí na obsahu mastných kyselin. Pouţívají se pro výrobu potravin, paliv 

(biopalivo), maziv, vyuţívají se jako sloţka nátěrových hmot a pro další chemické 

zpracování.
 
Kromě hlavního produktu (rostlinný olej) poskytují olejniny jako vedlejší 

produkt pokrutiny, extrahované šroty, které jsou cennou surovinou pro výrobu krmných 

směsí.
[1] 

Olejnaté rostliny jsou zastoupeny velmi rozmanitými druhy.
[23]

 Praktický význam má 

asi 100 druhů. Nejvýznamnějšími olejninami světa jsou: sója luštinatá, řepka olejná, 

bavlník, podzemnice olejná, slunečnice roční, olivovník evropský, kokosovník 

ořechoplodý, palma olejná, len setý, sezam, skočec, saflor a řada dalších. V Evropě jsou 

nejvýznamnějšími olejninami: řepka olejná, slunečnice roční, olivovník evropský, sója 

luštinatá a len setý. Jejich zastoupení  znázorňuje obr. č. 1.   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Zastoupení olejnin v Evropě 

 

Nejpěstovanější olejninou v České republice je řepka olejná, kterou bylo oseto v roce 

2013 cca 418 tis. ha zemědělské půdy, coţ tvoří cca 86 % z celkové plochy olejnin. 

Z dalších olejnin se pěstují mák setý, slunečnice roční, hořčice bílá, v menší míře pak 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Potravin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biopalivo
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len setý a sója luštinatá. Podrobný výčet olejnin je zobrazen na obr. č. 2, kde je uvedeno 

procentuální zastoupení jednotlivých plodin a osetá zemědělská plocha v hektarech. 

Dobré odbytové moţnosti olejnin jsou hlavním důvodem neustálého růstu jejich ploch. 

Většina u nás vyprodukovaných olejnin je určena k domácí spotřebě, část produkce je 

ale významnou exportní komoditou.
[2]

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Zastoupení jednotlivých druhů na celkové ploše olejnin v ČR v roce 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Zastoupení jednotlivých druhů na celkové ploše olejnin v ČR v roce 2013 

v hektarech 

 

 

 

 

 

 

Plodina Plocha v hektarech v roce 

2013 

řepka olejná 418808 

slunečnice roční 21276 

sója luštinatá 6507 

mák setý 20250 

hořčice bílá 16472 

len setý 1513 

ostatní 2081 
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1.1 Rozdělení olejnin 

Olejniny se dělí do šesti základních čeledí: brukvovité, hvězdnicovité, mákovité, 

bobovité, lipnicovité a pryšcovité.  Všechny analyzované vzorky byly z čeledi 

brukvovitých a mákovitých.  

Brukvovité (Brassicaceae) 

 Řepka olejná (Brassica napus var. napus), (jarní a ozimá forma) 

 Řepice (Brassica campestris var. sylvestris), (jarní a ozimá forma) 

 Hořčice bílá (Sinapis alba) 

 Hořčice sareptská (Brassica juncea) 

 Hořčice černá (Brassica nigra) 

 Ředkev setá – olejná (Raphanus sativus var. oleiformis) 

 Katrán habešský (Crambe abyssinica) 

 Lnička setá (Camelina sativa) 

Roketa setá (Eruca sativa) 

Hvězdnicovité (Asteraceae) 

 Slunečnice roční (Helianthus annus) 

 Světlice barvířská (Carthamus tinctorius) 

Mákovité (Papaveraceae)  

 Mák setý (Papaver somniferum) 

Bobovité (Fabaceae) 

 Sója luštinatá (Glycine soja) 

Lipnicovité (Poaceae) 

 Kukuřice (Zea mays) 

Pryšcovité (Euphorbiaceae) 

 Skočec obecný (Ricinus communis)
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2 Národní program konzervace a vyuţívání genetických 

zdrojů rostlin a agro-biodiversity 

V České republice se díky podpoře Ministerstva zemědělství, které ustanovilo v roce 

1994 první „Národní program konzervace a vyuţití genetických zdrojů rostlin“, 

podařilo navázat na dlouholeté tradice shromaţďování a vyuţívání genetických zdrojů 

rostlin. Národní program zabezpečuje všechny nezbytné aktivity, zejména 

shromaţďování, evidenci, dokumentaci, charakterizaci a hodnocení, regeneraci, 

dlouhodobé uchovávání a vyuţívaní genetických zdrojů. 

V rámci „Národního programu“ spolupracuje (od roku 2006) celkem patnáct pracovišť 

patřících dvanácti právním subjektům ze sféry veřejných výzkumných institucí, např. 

VÚRV v.v.i. Praha - pracoviště Genové banky v Praze, Oddělení zelenin a speciálních 

plodin v Olomouci a Výzkumná stanice vinařská Karlštejn, Zemědělské univerzity 

reprezentuje Zahradnická fakulta v Lednici (Mendelova univerzita v Brně) a mezi 

soukromé společnosti, které se zabývají zemědělským výzkumem jsou ZVÚ Kroměříţ, 

AGRITEC Šumperk, VÚB Havlíčkův Brod, CHI Ţatec, VŠÚO Holovousy, VÚP 

Troubsko, OSEVA PRO- VST Zubří a VÚO Opava aj. Koordinaci, servisní činnosti, 

dlouhodobé uchování semenných vzorků v genové bance, uchování vybraných 

vegetativně mnoţených druhů v kryobance zajišťuje pro všechna pracoviště v ČR 

genová banka ve VÚRV, v. v. i. Praha-Ruzyně. 

2.1 Kolekce olejnin 

V kolekci genetických zdrojů České republiky jsou zařazeny i olejniny, kde v rámci 

pracoviště OSEVA PRO s.r.o., o. z. Výzkumný ústav olejnin tvoří hlavní část kolekce 

řepka ozimá a jarní, různé druhy hořčic a mák. Pracoviště se specializuje na olejné 

rostliny majoritního i minoritního významu. Jsou získávány genové zdroje domácího  

a zahraničního původu s cennými vlastnostmi a materiály ze sběrových expedic. 

Poloţky kolekce prochází podrobným hodnocením morfologických a biologických 

vlastností ve víceletých polních pokusech, hodnocením hospodářských, výnosových 

znaků a laboratorními analýzami kvalitativních parametrů. Je uchovávána obsáhlá 

fotodokumentace. Po ukončení cyklu hodnocení jsou vytipované materiály zařazeny do 

řádné kolekce, semenný materiál pro potřeby uţivatelů uloţen do genové banky. 
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V kolekci je aktuálně zařazeno kolem 1 400 genových zdrojů. Největší zastoupení má 

brukev řepka olejka – forma ozimá (43%), brukev řepka olejka- forma jarní (13%), mák 

setý (14%) a hořčice bílá (8%). Součástí kolekce je také 9 minoritních plodin. 

Zastoupení jednotlivých druhů olejnin v kolekci genetických zdrojů je uvedeno 

v tabulce č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Zastoupení jednotlivých druhů olejnin zařazených v Národním programu 

konzervace a vyuţívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity. 

Plodina Počet genových zdrojů 

řepka ozimá 602 

řepka jarní 178 

řepice ozimá 32 

řepice jarní 44 

hořčice bílá 114 

hořčice černá 26 

hořčice sareptská 85 

mák setý 189 

lnička setá 88 

ředkev olejná 8 

katrán habešský 12 

roketa setá 14 

Tuřín 3 
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3 Charakteristika stanovovaných druhů olejnin 

3.1 Řepka olejka ozimá, jarní (Brassica napus var. napus) 

Řepka je celosvětově druhou nejvýznamnější olejninou s přibliţnou produkcí 55 

milionů tun semen. Jejím největším producentem je Evropská unie (19 mil. tun)  

a veškerá tato produkce bývá v EU i zpracována. Druhý největší výrobce je Čína  

(12 mil. tun). Řepka se pěstuje ve dvou formách – jako ozimá 

a jarní, přičemţ v našich podmínkách se téměř výlučně pěstuje ozimá forma. Jarní řepka 

se pěstují hlavně v Kanadě, v severní Evropě, Indii a Pákistánu. Výhody jarní řepky lze 

spatřovat v mnoha směrech. Při pěstování jarní řepky odpadá jeden ze zásadních 

problémů v pěstování ozimé řepky – riziko vymrzání a vyzimování. Jarní řepka má 

proti ozimé asi o polovinu kratší vegetační období. Nevýhodou jarní řepky je její 

pomalý vývoj na počátku vegetace. Proto bývá více ohroţena chorobami, zejména 

fyziologickými. Během celé vegetace pak bývá napadána nebezpečnými škůdci, jimţ 

hůře odolává. Protoţe jsou její rostliny ve srovnání s ozimou řepkou slabší, trpí také, 

zejména při nedostatečné agrotechnice, zaplevelením.
[20]

 

Botanická a biologická charakteristika 

Řepka olejná je rostlina z čeledi brukvovité (Brassicaceae). Je to jednoletá,  

60 – 120cm vysoká olejnina se silným hlavním kořenem. Dolní lodyţní listy lyrovitě 

peřenosečné, řapíkaté, horní jednoduché, přisedlé, všechny sivozelené, silně ojíněné. 

Květy v řídkých hroznech, kališní lístky úzce eliptické aţ kopinaté, koruna je světle 

ţlutá, plodem je šešule, Po opylení vzniká plod - šešule. Ta se skládá ze dvou chlopní,  

v kterých vzniká okolo 8 – 10 semen.
[21]

  

Vyuţití 

Vyuţití řepky olejné lze rozdělit do čtyř stěţejních oblastí: 

 potravinářství 

 krmivářství 

 oleochemie 

 energetické vyuţití, resp. zdroj obnovitelné energie 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapustovit%C3%A9&action=edit&redlink=1
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Potravinářství 

Řepkový olej současných odrůd vyniká vysokou kvalitou a je vhodný jak pro tepelné 

zpracování pokrmů, tak pro studenou kuchyni. Kvalitně rafinovaný řepkový olej má 

neutrální vůni i chuť. 
[20] 

Krmivářství 

Řepkové extrahované šroty a výlisky, případně drcená semena, jsou významnou 

bílkovinnou součástí krmných směsí pro hospodářská zvířata.
[20] 

Oleochemie 

Pro oleochemii je významná moţnost specifického vyuţití technických olejů či jejich 

rozklad hydrolýzou nebo alkoholýzou. Produkty tohoto rozkladu jsou glycerol, mastné 

kyseliny a jejich deriváty a řada dalších sloučenin. Řepkový olej je vyuţíván pro výrobu 

technických olejů, jako jsou: laky, fermeţe, vazelíny, maziva atd.
[20]

  

Energetické vyuţití 

Chemickou reakcí řepkového oleje s metylalkoholem se získává metylester řepkového 

oleje (MEŘO) neboli bionafta. Jedná se o alternativní palivo velmi podobné motorové 

naftě s přesně normovanými parametry. Výhody bionafty - disponuje dobrou 

biologickou rozloţitelností, má pozitivní uhlíkovou bilanci, neobsahuje síru, aromáty, 

má výrazně niţší kouřivost vznětových motorů. Nevýhody bionafty: omezená moţnost 

její produkce, agrese vůči běţným plastům, mírně zhoršené chladové vlastnosti.
[20] 

3.2 Řepice ozimá, jarní (Brassica campestris var. sylvestris) 

Ozimá řepice je stará kulturní plodina biologicky i morfologicky velmi blízká ozimé 

řepce. V minulosti se u nás hojně pěstovala, ale postupně v úrodnějších oblastech byla 

vytlačena z pěstování výkonnější řepkou. V mnohých pěstitelských oblastech, jako 

např. v Kanadě, Polsku, Švédsku a jinde, si řepice udrţela – někdy jako forma jarní, 

jinde jako forma ozimá. Morfologicky na první pohled připomíná řepice řepku.  

Je méně náročná na pěstitelské podmínky.  

Kořenový systém se vyznačuje větší osvojovací schopností. V drsnějších podmínkách 

poskytuje jistější výnosy neţ ozimá řepka. Ve srovnání s ozimou řepkou se řepice 

vyznačuje poměrně kratší vegetační dobou. Novější odrůdy řepice, i kdyţ jsou více 
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výnosné, nedosahují výkonnosti běţných odrůd řepek. Jarní řepice je ve srovnání s jarní 

řepkou také méně náročnější plodina, má ještě kratší vegetační dobu.  

Jarní řepici nejlépe vyhovují vyšší a humidnější polohy bramborářské  

a bramborářsko-ovesné oblasti. V niţších polohách trpí nedostatkem vláhy a je více 

poškozována ţivočišnými škůdci.
[21] 

Botanická a biologická charakteristika 

V morfologii a anatomii nejsou mezi jarními a ozimými formami podstatné rozdíly. 

Jarní řepice se od ozimé liší slabším vzrůstem, takţe rostliny nejsou tak mohutné.  

Většina odrůd má ve srovnání s ozimými drobnější semeno, uţší  

a kratší šešule. Kořen je kůlový, mohutný, bohatěji větvený neţ u řepky. Spodní listy 

peřenodílné. Plodem je kratší šešule, směřuje více k ose. Semena jsou drobná, tmavě 

hnědá aţ černá. 
[21] 

Vyuţití 

Řepice se pěstuje na semeno nebo na zelené hnojení. Vyuţití řepice jako olejniny na 

semeno je omezeno její o 20 – 30% niţší produktivitou proti jarní nebo ozimé řepce. 

Vyuţívána na zelené krmení.
[21] 

3.3 Mák setý (Papaver somniferum) 

Mák setý patří do čeledi makovitých. Mák je velmi stará kulturní rostlina,  

o čemţ svědčí nálezy zbytků tobolek a semen ve švýcarských kolových stavbách, v jiţní 

Francii aj. Všechny tyto nálezy potvrzují rozšíření máku v Evropě jiţ v předhistorických 

dobách. V České republice má dlouhodobou pěstitelskou a spotřebitelskou tradici.  

Je to všestranně vyuţitelná plodina poskytující olejnatá semena s velmi dobrými 

dietetickými vlastnostmi a makovinu pro vyuţití ve farmaceutickém průmyslu.  

V současnosti je ČR společně s Tureckem největším producentem máku v Evropě.
[21] 
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Botanická a biologická charakteristika 

Jednoletá rostlina 30-150 cm vysoká, lysá a namodralá, silně mléčicí. Listy jsou 

přisedlé, podlouhle vejčité a pilovitě zubaté. Květní stopky jsou dlouhé, často odstálé 

chlupaté i lysé, květy aţ 10 cm v průměru.  

Kalich je lysý, dva páry korunních plátků bílé, růţové, červené nebo fialové barvy  

s černohnědou skvrnou se zpravidla s tmavofialovou skvrnou na bázi se silně překrývají 

a snadno opadávají. Okraje lístků vlnité aţ zubatě stříhané. Blizna má osm  

aţ dvanáct laloků, semeník kulovitý. Zralá makovice je světle šedá, tvar je závislý na 

odrůdě (kulatý, protáhlý, oválný), 3-5cm v průměru, s víčkem. Semena jsou drobná, 

bílá, namodralá, okrová nebo černá, silně olejnatá. 
[7] 

Vyuţití 

Téměř všechna produkce je určena pro potravinářství, makovina (makovice) je 

vyuţívána ve farmacii. Mák se široce pouţívá především při přípravě makového pečiva. 

Přes 4/5 produkce jsou exportovány, především do slovanských zemí, kde je mák 

tradiční pochoutkou. 
[7] 

3.4 Hořčice bílá (Sinapis alba) 

Všeobecná charakteristika 

Hořčice bílá patří k plodinám zavedeným do kultury z planých forem, které se jen velmi 

málo morfologicky liší od forem pěstovaných v Evropě, zejména  

ve Španělsku, v severní Africe a v Malé Asii.  

Dnes se pěstuje hlavně v západní, střední a severní Evropě a v nečernozemních 

oblastech Ruska. V menší míře se pěstuje i v západní Kanadě.
[21] 

V ČR se pěstuje nejvíce hořčice bílá, sareptská a černá. Všechny jmenované druhy se 

pouţívají k výrobě tabulových hořčic. Pro svůj kvalitní olej se však hořčice sareptská, 

habešská, černá i bílá vyuţívají také jako olejniny. Tyto druhy se rovněţ hodí pro 

pěstování na zelenou hmotu jako zelné hnojení.
[20] 

Botanická a biologická charakteristika 

Vyznačuje se vláknitým kořenem, ze kterého vyrůstá rozvětvená lodyha, při zemi 

namodralá a ochmýřená, vysoká aţ 1 metr. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Makovina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99en
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lodyha
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 Listy vyrůstající z lodyhy jsou dvojího druhu. Ve spodní části stonku má rostlina listy 

dlouze řapíkaté, lyrovitě peřenodělené se zubatými okraji, v horní části pak listy 

čárkovité a po okraji hladké.  

Jednotlivé květy jsou uspořádány do hroznovitých květenství  a dělí se 

na kalich a korunu. Kalich je tvořen čtyřmi čárkovitými lístky, které vodorovně 

odstávají. Koruna sestává ze čtyř zlatoţlutých plátků umístěných do kříţe.  

Uvnitř květu nalezneme šest tyčinek, čtyři jsou delší a dvě kratší. Plodem je šešule, 

která je uvnitř rozdělena ţebrovanými chlopněmi na několik přihrádek se 

ţlutými semeny.
[20] 

Vyuţití 

Z celé rostliny se vyuţívají zejména hořčičná semínka. Z nich lze vylisovat mastný olej, 

který tvoří jejich více neţ jednu třetinu. Je dále zpracováván průmyslově na mýdla.  

V potravinářství se z hořčičných semen připravuje pokrmová hořčice plnotučná. 

Hořčice se rovněţ hodí pro pěstování na zelenou hmotu jako zelené hnojení.
[8] 

3.5 Hořčice sareptská (Brassica juncea) 

Středoasijský druh původem z Indie a Číny. Hlavní oblasti jsou Pákistán, Indie. Hořčice 

sareptská se dělí na typ tmavosemenný („černá hořčice“), typ ţlutotemenný  

(„orientální typ“).
[10] 

Botanická a biologická charakteristika 

Rostlina má tenký kůlový kořen, rozvětvený hlavně v orniční vrstvě. Lodyha je přímá, 

rozvětvená a dosahuje výšky kolem 0,8-1,5 m. Spodní listy jsou velké, peřenodílné, 

vrchní jsou vejčité aţ kopinaté s krátkým řapíkem. Spodní část rostlin je ochmýřená, 

horní listy jsou lysé. Rostliny jsou trávově zeleně zbarvené. Květy jsou jasně ţluté, 

seskupené v hroznovitém květenství. Plodem jsou úzké, dlouhé, rovné šešule.
[21] 

Vyuţití 

V potravinářství se z hořčičných semen připravuje pokrmové hořčice. Hořčice sareptská 

je typ tmavosemenný („černá hořčice“) slouţí k výrobě kremţské hořčice. Typ 

ţlutotemenný („orientální typ“) slouţí k výrobě orientálních hořčic. Nezanedbatelné je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalich_(botanika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_(botanika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ty%C4%8Dinka_(botanika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0e%C5%A1ule
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlope%C5%88_(botanika)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8Di%C4%8Dn%C3%A9_sem%C3%ADnko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8Di%C4%8Dn%C3%A9_sem%C3%ADnko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8Dice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8Dice
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také pouţívání rostlin hořčice jako meziplodiny na zelené hnojení, dávají za krátkou 

dobu mnoho zelené hmoty, která se v půdě spolehlivě rozkládá.  

3.6 Hořčice černá (Brassica nigra) 

Je to stará kulturní rostlina. Do střední a západní Evropy ji pravděpodobně zavedli 

Římané. Původně se pěstovala jako zelenina a léčivá bylina.  

Existují dvě geografické formy – východní a západní. Západní forma se pěstuje 

v Evropě, Africe, Malé Asii a Afghánistánu, východní forma v Indii, Palestině  

a Sýrii.
[21] 

Botanická a biologická charakteristika 

Vzrůstem se podobá hořčici sareptské. Dolní listy má lyrovité, horní listy jsou řapíkaté, 

kopinaté, neojíněné. Rostlina má svěţí zelenou barvu. Květenství tvoří hrozen, hustě 

osazený sytě ţlutými, jasnými květy. Šešule jsou krátké, po plném dozrání čtyřhranné, 

hodně přitisklé k lodyze.
[21] 

Vyuţití 

Z celé rostliny se vyuţívají zejména hořčičná semínka. Z nich lze vylisovat mastný olej, 

který tvoří, více neţ jednu třetinu je dále zpracováván průmyslově na mýdla.  

V potravinářství se z hořčičných semen připravuje pokrmová hořčice.   

3.7 Katrán habešský (Crambe abyssinica) 

Katrán je rod čítající okolo 35 druhů, z nichţ se asi 10 vyskytuje v Evropě. Přísluší 

do čeledě brukvovitých. Pěstuje se v Evropě, Asii a Africe. V České republice rostou tři 

druhy rodu katrán, z nichţ jeden je původní katrán tatarský (Crambe tataria), katrán 

etiopský (Crambe abyssinica), katrán přímořský (Crambe maritima).
[12] 

Biologická a botanická charakteristika 

Rostlina je se vzpřímenou rozloţitou lodyhou, vytváří větší počet větví 

a dosahuje výšky 900 – 1400 mm. Lodyha je silně olistěna, částečně ochlupacena, 

světle zelené barvy. Děloţní lístky podobné ostatním brukvovitým druhům, pravé listy 

protáhlé, vejčitého tvaru, další listy pérovitě vykrajované. Vytváří hroznovité 

květenství, květy jsou drobné, bílé aţ bledoţluté, analogické stavby jako ostatních 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Meziplodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnojen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8Di%C4%8Dn%C3%A9_sem%C3%ADnko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8Dice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rod_(biologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_(biologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brukvovit%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFvodn%C3%AD_druh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katr%C3%A1n_tatarsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katr%C3%A1n_etiopsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katr%C3%A1n_etiopsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katr%C3%A1n_etiopsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katr%C3%A1n_p%C5%99%C3%ADmo%C5%99sk%C3%BD


21 

 

brukvovitých druhů. Plod je kulatá, jednosemenná šešule, počet plodů na jedné rostlině 

v závislosti na pěstitelských podmínkách.
[22] 

Vyuţití 

Některé druhy např. katrán etiopský jsou perspektivními olejnatými rostlinami, které 

postupně nacházejí uplatnění jako průmyslové i potravinářské, mohou být  

v určitých klimatických podmínkách zdrojem oleje a rostlinných nedřevitých vláken pro 

specifické vyuţití.
[13] 

3.8 Roketa setá (Eruca sativa) 

Tato rostlina je velmi rozšířena ve Střední Asii jako plevel ve lnu, jarních obilovinách, 

vojtěšce a bavlníku. Místy se v Asii poţívá smíšených osevů lnu a rokety na produkci 

oleje.
[23] 

Biologická a botanická charakteristika 

Roketa je jednoletá olejnina. Osa je přímá, někdy křivolaká a je rozvětvená. Spodní listy 

jsou řapíkaté, okrouhlé peřenodílné, s větší horní částí. Horní jsou přisedlé, po okraji 

zoubkované, někdy celistvé. Květenství je kříţové; kvítky sedí na krátkých stopkách, 2-

4 mm dlouhých. Kališní lístky jsou ochmýřené nebo holé. Okvětní lístky jsou ţluté, 

někdy bílé, s dlouhými ostruhami.
[23] 

Vyuţití 

Zrno lze vyuţít jako zdroj oleje pro  kosmetický a zpracovatelský průmysl (výroba mazadel, 

mýdel) i ve farmaceutickém průmyslu. Lze vyuţívat i odpad po zpracování - pokrutiny.
[14] 

3.9 Lnička setá (Camelina sativa) 

Lnička setá je jednoletá bylina, která je řazena do čeledi brukvovité  

(Brassicaceae) – vyskytují se ozimé i jarní formy. Nemá velké nároky na stanoviště, 

hodí se téměř pro všechny výrobní oblasti. Patří k nejranějším plodinám. Má krátkou 

vegetační dobu v průměru asi 3,5 měsíce. Dá se pěstovat i jako meziplodina. Je značně 

odolná proti chorobám a škůdcům s jednoduchou nenáročnou agrotechnikou.
[16] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katr%C3%A1n_etiopsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olejnina
http://www2.zf.jcu.cz/~moudry/databaze/Olej.htm
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Biologická a botanická charakteristika 

Jednoletá nebo ozimá bylina dorůstající do výše 60 aţ 120 cm. Z kulovitého kořene  

i přes 1 cm tlustého, s četnými postranními kořínky uloţenými plytce pod povrchem, 

vyrůstá přímá, zaobleně hranatá, lysá nebo chlupatá lodyha. Bývá bohatě větvená, 

v řídkém porostu se začíná větvit jiţ od spodu a při hustém aţ ve 2/3 výšce 

lodyhy. Listy mají čepele uprostřed řídce a po okrajích hustě chlupaté. Dolní listy 

v růţici jsou dlouze řapíkaté a tvarově značně proměnlivé, v době kvetení jiţ bývají 

zaschlé. Lodyţní listy, dlouhé 2 aţ 7 cm a široké 0,2 aţ 1 cm, jsou přisedlé s objímavou, 

šípovitou bázi a s oušky, čepele mají kopinaté aţ úzce podlouhlé, celokrajné nebo řídce 

zubaté.
[16]

 

Vyuţití 

Semeno lze vyuţívat v kosmetice (mýdla a další produkty), zpracovatelském průmyslu 

(výroba barev, laků, fermeţí, mýdel).
[16]

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednolet%C3%A1_rostlina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozim
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99en
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lodyha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cepel_listov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trichom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listov%C3%A1_r%C5%AF%C5%BEice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ap%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kveten%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ou%C5%A1ko_(list)
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4 Výroba oleje 

Tukový průmysl zpracovává hlavně materiál rostlinného původu, který se získává: 

• z duţnin plodů (palmový, olivový nebo avokádový olej) 

• ze semen, bobů – sem patří většina olejů.  

4.1 Tradiční výroba oleje 

V některých zemích se k získávání oleje pouţívají tradiční prosté metody. Takto 

vyráběný olej je většinou prací zemědělců, ale ve velmi malém měřítku. Nejprve je 

důleţité najít druh semene, který snadno vydá olej. Semena jsou pak roztloukána  

a drcena mezi dvěma kameny, ručně nebo pomocí taţných zvířat. Drcením a třením olej 

vyteče nebo se uvolní. Tření nahrazuje teplo. Mezi snadno zpracovatelné suroviny patří 

olivy.
[28] 

4.2 Průmyslová výroba oleje 

Semena prochází fázemi:  

Lisování, extrakce, kombinace obou metod. Produktem těchto postupů je surový olej, 

který je pro výţivu nevhodný. Prochází dalšími úpravami, aby získal poţadované 

vlastnosti a mohl se vyuţívat ve výţivě.
[30] 

Lisování  

Lisováním se ze semen získává olej za vysokého tlaku. Metoda lisování se pouţívá pro 

olejniny s vysokým obsahem tuku (25 - 30 %). Pouţívají se hydraulické šneky, vzniklé 

zbytky - pokrutiny nacházejí uplatnění v zemědělství jako krmné směsi.
[31] 

Extrakce  

Při získávání olejů se nejčastěji uţívá organické rozpouštědlo (n-hexan) a je vhodné pro 

olejniny s niţším obsahem tuku. Tzv. přímá extrakce, tzn. bez předešlého lisování, se 

provádí, zejména u sóji, kdy se surovina musí jemně rozmělnit, aby bylo dosaţeno 

velké extrakční plochy pro získání maximálního mnoţství oleje.
[30] 
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Kombinace lisování a extrakce  

Tento proces získávání oleje se skládá ze dvou částí - nejprve se provádí předlisování, 

kterým se získává 2/3 oleje a následně extrakce vzniklých pokrutin po jejich jemném 

rozmělnění.
[30]

  

Rafinace oleje  

Rafinace neboli čistění je proces zušlěchťování oleje, při kterém dochází  

k odstranění neţádoucích látek, které jsou přítomny v surovém oleji. Jsou to bílkoviny, 

volné mastné kyseliny, barviva. Cílen rafinace je získat z tmavého, kalného surového 

oleje s nepříjemnou vůní a chutí olej čirý, světlý, s neutrální vůní a chutí, olej v hodný 

pro lidskou výţivu.
[31] 

Rafinace se skládá z několika fází: odslizování, neutralizace (odkyselování), bělení  

a dezodorace. Odslizování (čiření) slouţí k odstranění bílkovinných a slizovitých látek  

z oleje, neboť zhorčuje kvalitu a mohou způsobovat hořkou chuť.
[28]

 Neutralizace se 

pouţívá k odstranění volných mastných kyselin, provádí se za pomoci louhu sodného, 

který vytváří s volnými mastnými kyselinami alkalickou sůl – mýdlo.
[26]

 Bělení slouţí  

k odstranění barviv a pigmentů, k dosaţení světlé barvy oleje.
[31]

 Dezodorace se provádí 

za účelem odstranění neţádoucích čichových a chuťových látek. Děje se tomu za 

pomoci destilace s vodní párou za sníţeného tlaku a při vysoké teplotě, přičemţ vodní 

pára strhává neţádoucí látky z oleje.
[29] 

Podrobné schéma výroby rostlinného oleje je 

zobrazeno na obr. č. 1 viz přílohy.
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5 Metody stanovení olejnatosti 

Rostlinné tuky jsou v přírodě značně rozšířeny a patří do skupiny olejů a tuků, které 

jsou vedle cukrů a bílkovin jednou ze základních ţivin. Z chemického hlediska jsou 

oleje a tuky estery glycerolu a mastných kyselin.  

Na glycerolu jsou esterově vázány vţdy tři mastné kyseliny, proto se oleje a tuky 

nazývají triacylglyceroly. Rafinovaný olej je sloţen prakticky jen z triglyceridů, protoţe 

při rafinaci oleje se ostatní látky odstraní. Všeobecně je kvalita rostlinných olejů dána 

nutričními, senzorickými a zpracovatelskými vlastnostmi. Rostlinné oleje se získává z 

olejnatých rostlin, které ve svých semenech, plodech a jiných částech obsahují takové 

mnoţství tuku, ţe je ekonomicky výhodné je průmyslově zpracovávat a tento tuk z 

těchto částí získávat.
[29]

  

5.1 Laboratorní metody stanovení obsahu oleje 

Pro stanovení celkového tuku jsou nejrozšířenější extrakční metody, jednotlivě 

upravené pro různé typy vzorků. 

5.1.1 Soxhletova extrakce 

Extrakce je separační metoda, při které dochází k přestupu sloţky ze směsi látek 

kapalné či pevné fáze do jiné kapalné fáze, tzv. rozpouštědla.  

Zhogomenizovaný vzorek se vysuší a tuk se extrahuje lipofilním rozpouštědlem. Po 

oddestilování rozpouštědla a vysušení se tuk zváţí. Důleţité je vysušení vzorku, aby 

rozpouštědlo mohlo vzorkem dobře prostupovat v Soxhletově extraktoru. V praxi se 

také pouţívá Twisselmanův nástavec, který dobu analýzy zkracuje a zjednodušuje.
[25]

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Soxhletův a Twisselmannův extraktor 
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5.1.2 NMR (nukleární magnetická rezonance) 

Na základě NMR lze určit sloţení a strukturu molekul zkoumané látky  

i jejich mnoţství. Je to nedestruktivní, rychlá metoda, je nutné vytvořit kalibrační křivku 

pro stanovení olejnatosti na základě přesného stanovení obsahu oleje.
[19] 

5.1.3 NIRS (blízká infračervená spektroskopie) 

Je spektroskopická metoda, která zahrnuje blízkou infračervenou oblast 

z elektromagnetického spektra (tedy 800-2500 nm). Její uţití je široké a zahrnuje jak 

farmacii, tak medicínskou diagnostiku (krevní cukr, oximetrie), kontrolu potravin, 

agrochemii. Je to nedestruktivní, rychlá metoda, před měřením je nutné vytvořit 

kalibrační model pro stanovení olejnatosti na základě přesného stanovení obsahu 

oleje.
[18] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum
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6 Experimentální část 

6.1 Materiál 

6.1.1 Vzorky olejnin 

Zabývala jsem se stanovením obsahu oleje extrakční metodou v plodinách olejnin. 

Analyzováno bylo 10 plodin, celkem bylo analyzováno 261 vzorků na obsah oleje  

a sušiny. 

 Řepka ozimá (Brassica napus var. napus) – 122 vzorků 

 Řepice jarní (Brassica campestris var. sylvestris) – 15 vzorků 

 Hořčice sareptská (Brassica juncea) – 6 vzorků 

 Mák setý (Papaver somniferum) – 19 vzorků 

 Řepice ozimá (Brassica campestris var. sylvestris) – 14 vzorků 

 Lnička setá (Camelina sativa) – 48 vzorků 

 Katrán habešský (Crambe abyssinica) – 6 vzorků 

 Hořčice bílá (Sinapis alba) – 20 vzorků 

 Roketa setá (Eruca sativa) – 5 vzorků 

 Hořčice černá (Brassica nigra) – 6 vzorků 

6.1.2 Chemikálie 

Petroléther (p. a.), s destilačním rozmezím 40 - 60 °C (Sloţený převáţně z uhlovodíků 

se šesti atomy, z nichţ méně neţ 5 % destiluje při teplotě niţší neţ 40°C a více neţ  

95 % destiluje mezi 40 a 60 °C. 

Při práci s petrolétherem se musí pracovat opatrně a dodrţovat bezpečnost práce – jeho 

páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. 

6.1.3 Přístroje a pomůcky 

Homogenizátor - mlýnek Ika Tube-mill control. 

Krabice s víčkem o objemu 500 ml. 

Váhy analytické – Kern ABT 220-4M s přesností ±0,0001 g. 

Patrony extrakční - Cellulose Thimbles, grade: 35, 22/100 mm. 
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Baňky extrakční o objemu 100 ml. 

Baterie extrakční obsahující pískové lázně, prstové chladiče a zábrusové extrakční 

nástavce. 

Baterie destilační obsahující vodní lázeň a chladiče Twiselmannových extraktorů. 

Kompresor, typ Orlík PKS 17, EK 17 s regulátorem tlaku RAT-2. 

Sklokeramický vařič - Rommerlsbacher, typ top-line. 

Lázeň písková  

Sterilizátor horkovzdušný, typ STE 39/II. 

Exsikátor 

Vysoušečky s víčkem - průměr 6 cm, výška 2,5 cm. 

6.2 Metody 

6.2.1 Extrakční metody 

Metodika byla vypracována na základě mezinárodní normy ČSN EN ISO 659:2009 

"Olejnatá semena – Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda). Norma určuje 

referenční metodu pro stanovení  hexanového (nebo petrolétherového) extraktu zvaného 

"obsah oleje" z olejnatých semen. Tato metoda byla zkoušena na semenech řepky, 

sojových bobech a slunečnice. Metodika pouţívaná v Osevě PRO s.r.o. je vlastní 

modifikací uvedené normy. 

Ze zkušebního podílu olejnatých semen se provádí extrakce na vhodném zařízení 

technickým hexanem nebo petrolétherem. Po odstranění rozpouštědla se získaný extrakt 

zváţí. "Obsah oleje" jsou všechny olejnaté části vzorku vyextrahované  

za podmínek uvedených v normě a vyjádřených jako procento hmotnosti výrobku tak, 

jak byl získán (z původního vzorku) nebo z vyčištěného semene. 

Příprava vzorku k analýze 

Vzorek semene řepky se redukuje na mnoţství 20 g a pomele v homogenizátoru  

po dobu 40 sekund při 22 000 rpm. Pomletý vzorek se převede 

do krabice a uzavře víčkem. Stanoví se obsah sušiny podle postupu, viz kap. 3.3. Pokud 
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je obsah vlhkosti ve vzorku vyšší neţ 10 hmotnostních %, musí se semena vysušit 

nejdříve proudem vzduchu při teplotě 45 °C. 

Analýza vzorku 

První extrakce 

Do předem zváţených extrakčních patron se duplicitně naváţilo asi 6 g pomletého 

zhomogenizovaného vzorku s přesností na 0,1 mg. Hmotnost kaţdého vzorku se zapsal 

do formuláře (vzor formuláře viz příloha č. 2). Patrony se ucpaly smotkem bavlněné 

vaty. Extrakční patrony se vzorkem se vloţily do extrakčních nástavců extrakční 

baterie. Zapnul se ventilátor. Do předem zváţených extrakčních baněk se nalilo asi 50 

ml petrolétheru. Baňky se nasadily na extrakční nástavce.   

Do chladičů se pustila voda a zapnulo se vytápění extrakční baterie. Extrakční baňky 

se musely zahřívat tak, aby průtok petrolétheru byl nejméně 3 kapky za sekundu  

(to znamená mírný, ne však prudký var). Extrakční nástavce chladičů se postavil tak, 

aby petroléther kapal na vatu do středu patron a ty stály svisle. Vzorek se nechal 

extrahovat 4 hodiny od počátku varu. Po 4 hodinách se vypnulo vyhřívání extrakční 

baterie a nechala se vychladnout. Přibliţně za 30 min. se zastavila voda a vypnul  

se ventilátor. Patrony z extrakčních nástavců se vyjmuly a umístily se do proudu 

vzduchu, aby se odpařila většina rozpouštědla. Vzorek v extrakční patroně se zahříval 

ve sterilizátoru na teplotu cca 70 °C po dobu 15 minut. 

Druhá extrakce 

Suchý vzorek se vysypal z extrakční patrony do nádobky homogenizátoru  

a pomlel se po dobu 30 sekund při 22 000 rpm. Pomletý šrot se převedl pomocí štětce a 

násypky kvantitativně zpět do téţe extrakční patrony a utěsnil se malým smotkem 

bavlněné vaty. Extrakční patrony se vzorkem se vloţil do extrakčních nástavců 

extrakční baterie a opět se zapnulo vytápění extrakční baterie. Důsledně jsem 

kontrolovala mnoţství petrolétheru v baňkách. V případě potřeby se musí petroléther 

opatrně dolít střičkou shora přes chladič do extrakční baňky. 

Odstranění rozpouštědla a váţení extraktu 

Zapnulo se vyhřívání destilační baterie, ventilátor a kompresor, pustila se voda do 

chladičů destilační baterie. Vyjmuly se extrakční baňky s extraktem z extrakční baterie. 

Vloţily se do destilační baterie. Regulátorem tlaku se nastavil nejprve mírný průtok 
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vzduchu z kompresoru tak, aby se hladina extraktu v baňce jen mírně vlnila (Silný 

průtok vzduchu by mohl způsobit rozstříknutí vzorku). Průtok vzduchu se zvolna 

zvyšoval. Odpařovalo se rozpouštědlo z extrakčních baněk  

(po dobu 30 - 40 minut). Čichem jsem se přesvědčila, ţe je rozpouštědlo z extrakčních 

baněk odstraněno.  

Vizuálně jsem zkontrolovala, jestli olej neobsahuje kapičky vody. Baňky s olejem 

obsahujícím kapičky vody se postaví zešikma nad vařičem vyhřívanou pískovou lázeň a 

voda se nechala opatrně odpařit tak, aby se tuk nepřipálil. Dna baněk se otřely 

hadříkem, abych se zbavila písku z pískové lázně. Poslední stopy rozpouštědla se 

odstranily zahříváním extrakčních baněk ve sterilizátoru při 103 ± 2 °C. Baňky  

s vyextrahovaným olejem se nechaly vychladnout v exsikátoru, potom se zváţily 

s přesností na 0,1 mg. Hmotnost baněk se vzorkem oleje se zapsaly do výše zmíněného 

formuláře. 

Doba sušení extraktu závisí na druhu olejnatého semene:  

- řepka + ostatní plodiny: 2 hodiny  

- mák: 1,5 hodiny 

 

Výpočet obsahu tuku 

 Obsah tuku (X) ve vzorku vyjádřený v % jsem vypočítala podle následujícího vzorce: 

 

kde: 

A = hmotnost vzorku [g] 

B = hmotnost prázdné baňky [g] 

C = hmotnost baňky s tukem [g] 

 

Obsah tuku (Y) v sušině vyjádřený v % jsem vypočítala podle následujícího vzorce: 

 

kde: 

A = hmotnost vzorku [g] 

B = hmotnost prázdné baňky [g] 
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C = hmotnost baňky s tukem [g] 

E = sušina [%] 

X = obsah tuku v [%] ve vzorku 

 

Obsah tuku (Z) při vlhkosti 8 % vyjádřený v % jsem vypočítala podle následujícího 

vzorce: 

 

kde: 

F = vlhkost 8 % 

Y = obsah tuku v sušině v [%] 

 

Opakování analýzy 

V případě většího rozdílu mezi dvěma jednotlivými výsledky je třeba analýzu 

zopakovat. Coţ se stává jen velice zřídka, opakovatelnost je kolem 0,27 %. 

Kontrola průběhu analýzy pomocí kontrolního vzorku 

Průběh analýzy zpracovaných vzorků se kontroluje pomocí kontrolního vzorku semene 

řepky označeného K6 - se známým obsahem tuku. Kontrolní vzorek se zařazuje do 

kaţdé série. 

6.2.2 Gravimetrická metoda 

Metodika byla vypracována na základě mezinárodní normy ČSN EN ISO 665:2000 

"Olejnatá semena – Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek. Norma určuje 

referenční metodu pro stanovení obsahu vlhkosti a těkavých hexanového v olejnatých 

semenech. Metodika pouţívaná v Osevě PRO s.r.o. je vlastní modifikací uvedené 

normy. 

Sušina se stanoví jako zbytek hmotnosti zkoušeného vzorku po sušení za předepsaných 

podmínek. Sušením se odstraní vlhkost a těkavé látky.   
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Příprava vzorku k analýze 

Vzorek semene vzorku jsem po redukci na 20 g pomlela v homogenizátoru po dobu 

40 sekund při 22 000 rpm. Pomletý vzorek se převedl do plastové krabice, uzavřel  

se víčkem a zhomogenizoval pomocí lţičky. 

Analýza vzorku 

Vysoušečky s víčkem se vysušily v horkovzdušném sterilizátoru po dobu jedné hodiny 

při teplotě 103°C. Vloţily se do exsikátoru a po vychladnutí se zváţily na analytických 

váhách s přesností na 0,1 mg. Hmotnost prázdné vysoušečky s víčkem se zapsala 

do formuláře (vzor formuláře viz příloha č. 3). 5 g vzorku s přesností 0,1 g se převedl 

do předem zváţené vysoušečky. Vysoušečky se vzorkem a s víčkem se zváţily 

na analytických váhách s přesností na 0,1 mg a hmotnost plné vysoušečky (před 

sušením) se zapsala do formuláře. Otevřené vysoušečky se umístily s víčkem do 

horkovzdušného sterilizátoru. Vzorky se sušily při teplotě 130 °C, po dobu tří hodin. Po 

uplynutí této doby se vysoušečky uzavřely, umístily se do exsikátoru a nechaly  

se vychladnout. Poté se vysoušečky zváţily na analytických váhách. Hmotnost 

vysoušečky po vysušení se zapsaly do výše zmíněného formuláře. 

Výpočet  

 Obsah sušiny (E) vyjádřený v % jsem vypočítala podle následujícího vzorce: 

 

kde, 

A = hmotnost prázdné vysoušečky [g] 

B = hmotnost vysoušečky se vzorkem před vysušením [g] 

C = hmotnost vysoušečky se vzorkem po vysušení [g]  
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7 Výsledky 

7.1 Stanovení průměrného obsahu oleje  

Cílem práce bylo stanovit obsah oleje, oleje v sušině a obsah sušiny ve 261 vzorcích 

olejnin. 

Stanovení obsahu oleje je stanovení všech olejnatých částí vzorku vyextrahovaných 

za podmínek uvedených v normě a vyjádřených jako procento hmotnosti výrobku  

z vyčištěného semene. U kaţdé plodiny se z výsledků procentuální hodnoty obsahu 

oleje ve vzorku vypočítaly průměrné hodnoty, které jsou uvedeny v následujícím grafu. 

Z grafu je zřejmé, ţe největší průměrný obsah oleje ve vzorku obsahoval mák setý 

a naopak nejniţší obsah oleje obsahovala hořčice bílá. 

 

Tabulka č. 3: Rozsah a průměrná hodnota obsahu oleje ve vzorcích 

Plodina Obsah oleje (%) 

Maximum Minimum Průměrná hodnota 

Mák setý 46,92 41,95 44,44 

Řepka ozimá 47,17 32,77 39,97 

Řepice jarní 45,13 32,55 38,84 

Řepice ozimá 41,34 34,86 38,1 

Lnička setá 40,59 32,90 36,76 

Hořčice sareptská 42,49 28,60 35,56 

Katrán habešský 33,91 26,68 29,9 

Roketa setá 30,62 27,81 29,22 

Hořčice černá 29,21 26,84 28,1 

Hořčice bílá 31,42 24,31 27,87 
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Graf č. 1: Průměrný obsah oleje ve vzorku 
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7.2 Stanovení průměrného obsahu oleje v sušině 

U všech vzorků jsem vypočítala také procentuální obsah oleje v sušině, průměrné 

hodnoty jsou zobrazeny v grafu č. 2 a v tabulce č. 4.  

 

Tabulka č. 4:  Rozsah a průměrná hodnota obsahu oleje v sušině vzorků 

V tabulce č. 4 jsou uvedené naměřené a vypočítané rozsahy a průměry obsahu oleje 

v sušině vzorku u jednotlivých plodin.  

Plodina Obsah oleje (%) 

Maximum Minimum Průměrná hodnota 

Mák setý 47,76 44,33 46,05 

Řepka ozimá 47,55 38,8 43,18 

Řepice jarní 47,16 34,51 40,84 

Lnička setá 42,83 36,31 39,57 

Řepice ozimá 42,89 36,9 38,1 

Hořčice sarepská 44,32 30,32 37,32 

Katrán habešský 35,93 28,27 32,1 

Roketa setá 32,31 29,45 30,88 

Hořčice bílá 33,35 25,95 29,65 

Hořčice černá 30,86 28,44 29,65 
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Graf č. 2: Průměrný obsah oleje v sušině vzorku 
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7.3 Stanovení průměrného obsahu sušiny 

Sušina je pevná část olejnatého vzorku bez vody. Součet obsahu vody (vlhkosti)  

a sušiny musí tvořit 100 %. Průměrný obsah sušiny byl stanoven u všech vzorků 

olejných rostlin. Naměřené a vypočítané hodnoty sušiny jsou znázorněny v grafu č. 3. 

 

Tabulka č. 5: Rozsah a průměrná hodnota obsahu sušiny v plodinách  

 

Z výsledků gravimetrické metody jsem u kaţdé plodiny plodiny provedla výpočet 

procentuálního průměru a společně s rozsahy hodnot sušiny uvedla v tab. 5. 

Plodina Obsah sušiny (%) 

Maximum Minimum Průměrná hodnota 

Hořčice 

sareptská 

95,86 94,35 95,11 

Řepice jarní 95,82 94,33 95,1 

Mák setý 96,44 93,53 94,99 

Řepice ozimá 95,17 94,46 94,82 

Roketa setá 94,86 94,39 94,63 

Lnička setá 94,92 94,09 94,51 

Řepka ozimá 95,17 93,75 94,46 

Hořčice černá 94,67 94,10 94,39 

Hořčice bílá 94,35 94,19 94,27 

Katrán 

habešský 

94,45 93,75 94,1 
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Graf č. 3: Průměrná hodnota sušiny ve vzorcích 
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8 Diskuze 

Stanovení olejnatosti byla prováděna k zařazení deseti druhů olejnin do genové banky 

kolekce genetických zdrojů Národního programu konzervace a vyuţívání genetických 

zdrojů rostlin a agro-biodiversity ve spolupráci s Výzkumným ústavem olejnin OSEVA 

PRO s.r.o. v Opavě. Do roku 2012 byly odrůdy olejnin zařazovány do genové banky jen 

podle morfologických a biologických znaků. Morfologické a biologické znaky nebyly 

pro stanovení kvality genetických vzorků dostačující, protoţe při větším počtu vzorků 

znaky neumoţňovaly kompletní zařazení. Proto bylo rozhodnuto, ţe budou prováděny 

analýzy obsahu oleje, oleje v šušině a sušiny ve vzorcích olejnin. Stanovení olejnatosti 

umoţnilo jednodušší a přehlednější roztřídění genetických vzorků olejnin do genové 

banky kolekce Národního programu konzervace a vyuţívání genetických zdrojů rostlin 

a agro-biodiversity.  
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Závěr 

V první části mé práce popisuji stav pěstování olejnin u nás a v Evropě. Dále jsem 

představila Národní program konzervace a vyuţívání genetických zdrojů rostlin  

a agro-biodiversity a jednotlivé plodiny, které jsou součásti této sbírky v rámci Osevy 

PRO s.r.o. a popsala laboratorní a průmyslovou izolaci oleje z rostlin.  

V praktické části jsem se zabývala stanovením obsahu oleje vybraných druhů olejnin.  

Obsah oleje byl stanovován extrakční metodou. Analyzováno bylo 10 plodin, celkem 

bylo analyzováno 261 vzorků na obsah oleje, oleje v sušině a sušiny.    

Zjištěné výsledky poslouţí jako jeden z popisných parametrů k hodnocení kvality 

nových poloţek a k zařazení vzorků olejnin podle olejnatosti do kolekce genetických 

vzorků Národního programu konzervace a vyuţívání genetických zdrojů rostlin a agro-

biodiversity. 

Výsledná proměnlivost zkoumaného obsahu oleje  

 Hořčice černá (Brassica nigra) analyzováno celkem 6 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 29,21 % do 26,84 %. 

 Roketa setá (Eruca sativa) analyzováno celkem 5 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 30,62 % do 27,81 %. 

 Hořčice bílá (Sinapis alba) analyzováno celkem 20 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 31,42 % do 24,31 %. 

 Katrán habešský (Crambe abyssinica) analyzováno celkem 6 vzorků. Obsah 

oleje se pohyboval v odrůdách od 33,91 % do 26,68 %. 

 Lnička setá (Camelina sativa) analyzováno celkem 48 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 40,59 % do 32,90 %. 

 Řepice ozimá (Brassica campestris var. sylvestris) analyzováno celkem 14 

vzorků. Obsah oleje se pohyboval v odrůdách od 41,34 % do 34,86 %. 
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 Mák setý (Papaver somniferum) analyzováno celkem 19 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 46,92 % do 41,95 %.  

 Hořčice sareptská (Brassica juncea) analyzováno celkem 6 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 42,49 % do 28,60%. 

 Řepice jarní (Brassica campestris var. sylvestris) analyzováno celkem 15 

vzorků. Obsah oleje se pohyboval v odrůdách od 45,13 % do 32,55 %. 

 Řepka ozimá (Brassica napus var. napus) analyzováno celkem 122 vzorků. 

Obsah oleje se pohyboval v odrůdách od 47,17 % do 32,77 %. 

V praktické části jsem se zabývala také stanovením obsahu oleje v sušině  

u vybraných druhů olejnin.  Obsah oleje v sušině byl stanovován extrakční metodou. 

Analyzováno bylo 10 plodin, celkem bylo analyzováno 261 vzorků na obsah oleje  

a sušiny.    

Výsledná proměnlivost zkoumaného oleje v sušině  

 Hořčice černá (Brassica nigra) analyzováno celkem 6 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 30,84 % do 28,44 %. 

 Roketa setá (Eruca sativa) analyzováno celkem 5 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 32,31 % do 24,45 %. 

 Hořčice bílá (Sinapis alba) analyzováno celkem 20 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 33,35 % do 29,45 %. 

 Katrán habešský (Crambe abyssinica) analyzováno celkem 6 vzorků. Obsah 

oleje se pohyboval v odrůdách od 35,93 % do 28,27 %. 

 Lnička setá (Camelina sativa) analyzováno celkem 48 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 42,83 % do 36,31 %. 
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 Řepice ozimá (Brassica campestris var. sylvestris) analyzováno celkem 14 

vzorků. Obsah oleje se pohyboval v odrůdách od 42,89 % do 36,9 %. 

 Hořčice sareptská (Brassica juncea) analyzováno celkem 6 vzorků. Obsah oleje  

se pohyboval v odrůdách od 44,32 % do 30,32%. 

 Řepice jarní (Brassica campestris var. sylvestris) analyzováno celkem 15 

vzorků. Obsah oleje se pohyboval v odrůdách od 47,16 % do 34,51 %. 

 Řepka ozimá (Brassica napus var. napus) analyzováno celkem 122 vzorků. 

Obsah oleje se pohyboval v odrůdách od 47,55 % do 38,8 %. 

 Mák setý (Papaver somniferum) analyzováno celkem 19 vzorků. Obsah oleje 

se pohyboval v odrůdách od 47,76 % do 44,33 %. 

V praktické části jsem se také zabývala stanovením obsahu sušiny  

u vybraných druhů olejnin.  Obsah sušiny byl stanovován gravimetrickou metodou. 

Analyzováno bylo 10 plodin, celkem bylo analyzováno 261 vzorků na obsah oleje  

a sušiny.    

Výsledná proměnlivost zkoumané sušiny byla následující: 

 Katrán habešský (Crambe abyssinica) analyzováno celkem 6 vzorků. Obsah 

sušiny se pohyboval v odrůdách od 94,35 % do 93,75 %. 

 Hořčice bílá (Sinapis alba) analyzováno celkem 20 vzorků. Obsah sušiny 

se pohyboval v odrůdách od 94,45 % do 94,19 %. 

 Hořčice černá (Brassica nigra) analyzováno celkem 6 vzorků. Obsah sušiny  

se pohyboval v odrůdách od 94,67 % do 94,10 %. 

 Roketa setá (Eruca sativa) analyzováno celkem 5 vzorků. Obsah sušiny 

se pohyboval v odrůdách od 94,86 % do 94,39 %. 

 Lnička setá (Camelina sativa) analyzováno celkem 48 vzorků. Obsah sušiny  

se pohyboval v odrůdách od 94,92 % do 94,09 %. 
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 Řepka ozimá (Brassica napus var. napus) analyzováno celkem 122 vzorků. 

Obsah sušiny se pohyboval v odrůdách od 95,17 % do 93,75 %. 

 Řepice ozimá (Brassica campestris var. sylvestris) analyzováno celkem 

14 vzorků. Obsah sušiny se pohyboval v odrůdách od 95,17 % do 94,46 %. 

 Řepice jarní (Brassica campestris var. sylvestris)  analyzováno celkem 

15 vzorků. Obsah sušiny se pohyboval v odrůdách od 95,82 % do 94,33 %. 

 Hořčice sareptská (Brassica juncea) analyzováno celkem 6 vzorků. Obsah 

sušiny se pohyboval v odrůdách od 95,86 % do 94,35 %. 

 Mák setý (Papaver somniferum) analyzováno celkem 19 vzorků. Obsah sušiny  

se pohyboval v odrůdách od 96,44 % do 93,53 %. 
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Seznam zkratek 

VÚRV v. v. i. – výzkumný ústav rostlinné výroby, veřejná výzkumná instituce 

 

ZVÚ – zemědělský výzkumný ústav 

 

VÚB – výzkumný ústav bramborářský 

 

CHI – chmelařský institut 

 

VŠÚO – výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský 

 

VÚP – výzkumný ústav pícninářský 

 

VST – výzkumná stanice travinářská 

 

VÚO – výzkumný ústav olejnin 

 

o. z. – odštěpný závod 

 

rpm – revolutions per minute – otáčky za minutu 

            

p. a. – pro analysi (latinsky) – označení chemikálií k analytickým účelům 
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Příloha č. 1: Schéma výroby rostlinných olejů 
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ČÍSLO 

HMOTNOST [g] 

 

SUŠINA 

Ø 

[%] 

E 

OBSAH TUKU [%] 

 

 

VZORKU 

A 

BAŇKY 

VE 

VZORKU 

X= 

(C-B) . 

10
2
/A 

 

V 

SUŠINĚ 

Y= 

(C-B) . 

10
4
/(A.E)= 

(X/E) . 10² 

PŘI 

VLHKOST   

[F=  8.0 %] 

Z= 

Y. (100-F)/100 

 

ŘEŠ. LAB. KRA. 
TUB. 

BAŇ. 

 

PRÁZD. 

B 

S  

TUK. 

C 

              

       

              

       

              

       

              

       

              

       

 

Příloha č. 2: Formulář: Stanovení obsahu tuku extrakčně 

 

 

 

 

 

 

MATERIÁL: ZÁPIS 

Datum: 

KONTROLA 

Datum: 

Provedl: Provedl: 
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ČÍSLO 

 

HMOTNOST VYSOUŠEČKY [g] 

 

      

SUŠINA [%] 

 

LAB. 

 

ŢAD. VYS. 
PRÁZD. 

A 

PLNÁ 

B 

VYSUŠ. 

C 

(C-A) x 100 

B-A 
Ø 

        

     

        

     

        

     

        

     

        

     

        

     

 

MATERIÁL: 

PROVEDL(A) : DATUM :  

STR.: ZKONTROLOVAL(A) : DATUM : 

 

Příloha č. 3: Formulář: Stanovení obsahu sušiny - gravimetricky 
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Příloha č. 4: Homogenizátor – mlýnek Ika Tube-mill control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Pomletí vzorku 
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Příloha č. 6: Soustava extrakčních baterií 

 

 

Příloha č. 7: Soustava extrakčních baterií 2 
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Příloha č. 8: Popis extrakční baterie 

 

 

Příloha č. 9: Odpařovací lázeň - soustava destilačních baterií 
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Příloha č. 10:  Analytická váha Kern ABT 220-4M 

 

Příloha č. 11: Patrony extrakční 
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Příloha č. 12: Vážení zhomogenizovaného vzorku 

 

Příloha č. 13: Vážení zhomogenizováného vzorku 2 
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Příloha č. 14:  Sterilizátor horkovzdušný typ STE 39/II 

 

 

Příloha č. 15: Sklokeramický vařič 
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Příloha č. 16: Hořčice sareptská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 17: Semena hořčice sareptské před mletím a po mletí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Příloha č. 18: Řepka jarní 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 19: Semena řepky jarní před mletím a po mletí
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Příloha č. 20: Řepka ozimá 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 21: Semena řepky ozimé před mletím a po mletí 
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Příloha č. 22: Mák setý 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 23: Semena máku setého před mletím a po mletí 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 24: Mák setý, bílý                                           
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Příloha č. 25: Semena máku setého bílého před mletím a po mletí 

 

Příloha č. 26: Lnička setá 

 

 

 

Příloha č. 27: Semena lničky seté před mletím a po mletí 
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Příloha č. 28: Roketa setá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 29: Semena rokety seté před mletím a po mletí 
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Příloha č. 30: Katrán habešský 

 

 

Příloha č. 31: Semena katránu habešského před mletím a po mletí 
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Příloha č. 32: Hořčice černá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 33: Semena hořčice černé před mletím a po mletí  
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Příloha č. 34: Řepice jarní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 35: Semena řepice jarní před mletím a po mletí 
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Příloha č. 36: Hořčice bílá 

 

   

Příloha č. 37: Semena hořčice bílé před mletím a po mletí 

 


