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Pojiva, lepidla; oleje 

Plán učiva 

 Oleje. 

 Dělení olejů. 

 Druhy a vlastnosti olejů. 

 Otázky pro zopakování učiva. 

Oleje 

Olej je kapalina tvořená molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce. Proto se oleje 

nerozpouští ve vodě. Mají také menší hustotu než voda. Tuky jako zásobní látky jsou obsaženy 

v semenech nebo plodech rostlin. Ty se po nasbírání lisují a tím se získává olej. Pokud jsou lisovány za 

studena, pak je tento olej kvalitní a používá se například ke konzumaci nebo jako terapeutický olej. 

Lisování za tepla je jednodušší, ale zato získáme méně kvalitní vhodný spíše pro technické účely. 

Oleje používané pro výrobu barev se převážně získávají ze semen a ořechů olejnatých rostlin 

lisováním. Jsou to tedy oleje rostlinné. 
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Rozdělení olejů 

a) vysychavé; 

b) polovysychavé; 

c) nevysychavé. 

 

V malbě se používají pouze oleje vysychavé a polovysychavé. Oleje ve vrstvě barvy na plátně 

neschnou tak, že se odpařují, ale následkem absorpce kyslíku ze vzduchu vytvářejí souvislý film –

blánu, která se nazývá linoxin. Teprve pak dochází k postupnému prosychání malby do spodu. 

Vysychání olejů je nevratný proces, což znamená, že film již nelze vrátit do původního stavu. 

 

Druhy a vlastnosti olejů 

 

Lněný olej  

Vyrábí se lisováním ze zralých semen lnu. Používá se k výrobě fermeže, šepsů apod. K malířským 

účelům je vhodný olej lisovaný za studena, olej lisovaný za horka je příliš tmavý. Olej se starších 

semen schne rychleji než z čerstvých. Nejlepší je olej vyčištěný dlouhým stáním, jeho jakost se časem, 

stářím zlepšuje a nečistoty se usazuje u dna.  

 

Fermež  

Vyrábí se tepelnou úpravou oleje, zahušťováním oleje zatepla. Používá se např. jako pojivo 

tiskařských barev. 

 

Makový olej 

Lisuje se ze semen bílého máku. Čistí a zahušťuje se podobně jako lněný, tedy dlouhým stáním. 

Stářím žloutne jen málo (je vhodný do běloby). Makový olej je polovysychavý, schne poměrně 

pomalu. 

 

Ořechový olej 

Získává se z plodů ořešáků. Dříve se hodně používal hlavně pro světlé barvy, protože nežloutne. 

Nevýhodou je, že se musí rychle spotřebovat, protože se brzy kazí (žlukne). 
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Slunečnicový olej 

Lisuje se ze semen slunečnice. Je polovysychavý, schne pomaleji. Má podobné vlastnosti i použití jako 

makový olej. Po chemické úpravě se z něj vyrábí také laky a fermeže. 

 

Světlicový olej 

Ze světlice barvířské, která pochází z Egypta. Je polovysychavý. 

 

Konopný olej 

Je ze semen konopí. Je podobný lněnému. Je vysychavý. 

 

Sójový olej 

Vyrábí se ze sójových bobů, je podobný slunečnicovému a je polovysychavý. 

 

Olivový olej 

Vyrábí se lisováním oliv. Je podobný lněnému oleji. Je vysychavý. Po smíchání se lněným olejem je 

kvalitním pojivem pro olejové barvy, které nežloutne. 

 

Ricínový olej 

Z rostliny skočec obecný (Ricinus communnis). Velmi pomalu schne, ale nežloutne. Vysychavost lze 

chemicky upravit. 

Otázky pro zopakování učiva 

1. K čemu se v malířství nejčastěji používají oleje? 

2. Které oleje jsou pro malbu vhodné? 

3. Který z olejů je v malbě nejpoužívanější? 

4. Popiš proces schnutí olejů? 

5. Které z olejů se čistí dlouhým stáním? 
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