
Obaly 

7. 1. 2011 



Materiál Písmenný kód Číselný kód Jak recyklovat Použití po recyklaci 

Polyethylentereftalát PET 1 

kontejner na plasty nebo 

speciální kontejner na PET 

lahve 

fleecové mikiny, výplně 

bund, spacáků, apod. 

Vysokohustotní (lineární) 

polyetylén 
HDPE nebo PE-HD 2 kontejner na plasty trubky 

Polyvinylchlorid PVC 3 
nebezpečný odpad - sběrný 

dvůr 

plastová okna, plastové 

stavební prvky, chemické 

látky ( chlorovodík, 

uhlovodíky ) 

Nízkohustotní (rozvětvený) 

polyetylén 
LDPE nebo PE-LD 4 kontejner na plasty trubky 

Polypropylén PP 5 kontejner na plasty sáčky a tašky 

Polystyren PS 6 kontejner na plasty izolace, stavební materiál 

7. 1. 2011 



Materiál Písmenný kód Číselný kód Jak recyklovat Použití po recyklaci 

Vlnitá lepenka PAP  20 kontejner na papír 

klasický "hnědý" recyklovaný 

papír - obaly, výplně, apod. 
Hladká lepenka PAP  21 kontejner na papír 

Papír PAP 22 - 39 kontejner na papír 
toaletní papír, kancelářský 

papír, noviny, apod... 

Materiál Písmenný kód Číselný kód Jak recyklovat Použití po recyklaci 

Ocel Fe 40 

kontejner na kovy, sběrny 

surovin 

kompletní recyklace na nové 

obaly nebo výrobky 
Hliník ALU  41 

Materiál Písmenný kód Číselný kód Jak recyklovat Použití po recyklaci 

Bílé sklo GL 70 kontejner na sklo 

nové lahve/sklenice Zelené sklo GL  71 kontejner na sklo 

Hnědé sklo GL  72 kontejner na sklo 

7. 1. 2011 



. 
• Označování potravin patří mezi nejsložitější 

oblasti v rámci potravinového práva v 
Evropské unii.  

• Požadavky na označování potravin jsou 
upraveny jednak na horizontální úrovni, 
kdy jsou stanoveny obecné požadavky 
platné pro všechny potraviny, a dále na 
vertikální úrovni, kdy v různých právních 
předpisech se stanoví zvláštní požadavky 
pro určité druhy potravin.  

 7. 1. 2011 



Značení obalů potravin 

• Na mezinárodní úrovni - Codex Alimentarius 

• Na úrovni České republiky zákonem č. 
110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

• Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA) 
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Značení obalů potravin 

• Zajímáte se také o obal potravin ?  

• Třídíte obaly a třídíte je správně ?  

• V této hodině si na téma recyklace a třídění 
obalů potravin zkusíme podívat 

• Recyklace  

– opakované použití 
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Značení obalů potravin 

• Opakované použití - sklenice z kontejneru se 
opět stane tou samou sklenicí 

• Plastové PET lahve, ze kterých se vyrobí slušivá 
fleecová mikina … - kruh recyklace končí  

• Problematika recyklace jako taková je moc 
široké téma a nad rámec této hodiny, ale 
chtěla jsme jen dát malý podnět k zamyšlení. 
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Značení obalů potravin 

• Jaké máte zkušenosti vy s tříděním obalů od 
potravin?  

• Zajímáte se a třeba si i vybíráte potraviny 
podle toho, v čem jsou zabaleny?  

 

• Viz příloha označování obalů 
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Čtení potravin 

• vyhláškou 113/2005 o označování potravin 

• zákon 110/1979 o potravinách 

• Hovězí maso – ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci s Českomoravskou společností 
chovatelů – informační stránky 
http://www.hovezimaso.cz/  

• ověřit původ Vámi zakoupeného hovězího 
masa na trhu v ČR 
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Čtení potravin 

• Podle ušního čísla zvířete z povinné ústřední 
evidence hospodářských zvířat, které musí být 
uvedeno na balíčku masa či v prostorách 
prodejny, lze v této aplikaci zjistit datum 
narození a porážky zvířete, jeho pohlaví a 
plemennou příslušnost. 

• potvrzení potravinové bezpečnosti a kvality  
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Čtení potravin 

• Nejvíce nedostatků z hlediska úplnosti a 
správnosti povinně zveřejňovaných informací bylo 
zjištěno u řetězce Kaufland (například jiné 
označení země porážky a čísla jatek, nesoulad 
mezi číslem zvířete a jeho původem, chybějící 
schvalovací číslo jatek nebo bourárny).  

• Chyby obdobného charakteru byly také shledány 
u řetězců Tesco a Ahold, drobné chyby se pak 
vyskytovaly v menším měřítku i u ostatních 
řetězců.  
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Hovězí maso – čtení  

• Nejčastěji se však objevuje chybné uvedení 
věku zvířete či jeho kategorie s cílem nabízet 
maso především z kategorie „mladý býk“. Do 
této kategorie může být zařazen pouze skot 
samčího pohlaví do věku 24 měsíců. V praxi se 
však často ukazuje, že i starší zvířata jsou 
mnohdy „omlazena“ s cílem zvýšit jejich 
kvalitu. 
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Hovězí maso – čtení  

• Většina obchodníků tyto informace uvádí 
pouze z povinnosti, než aby byly využitelné 
pro běžného spotřebitele.  

• Obchodníci mají možnost identifikaci zvířat 
uvést dvěmi způsoby – buď uvedením 
registračního čísla zvířete (ušní číslo), či 
registračním číslem skupiny, takzvanou šarží 
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Proč číst obaly potravin 

• Mnohým je - bohužel - lhostejné, jak se 
celkově stravují. 

 

• Výživa nejvíc ovlivňuje zdraví, jen obal nám 
prozradí, co se pod ním skrývá. 
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Informace na obalech potravin 

• množství 

• datum minimální trvanlivosti 

• obsah energie, nutriční hodnoty - bílkoviny, 
sacharidy, tuky, cukry, nasycené mastné 
kyseliny, vláknina, sodík, vitamíny, minerální 
látky 

• složení potraviny (sestupně podle množství 
jednotlivých složek - na 1. místě je složka, jejíž 
obsah je největší) 
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Informace na obalech potravin 

• Pokud tyto údaje nejsou na výrobku uvedeny, 
sáhněte raději po jiném, správně označeném 

• značení GDA (denní doporučené množství)      
–kolik tvoří jedna porce dané potraviny z 
doporučeného denního příjmu energie, živin a 
dalších látek. 
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Doporučené denní množství energie (GDA): 

• pro zdravou ženu s průměrnou tělesnou 
hmotností a střední fyzickou aktivitou 

• Energie 2000 kcal (8400 kJ) 

• bílkoviny 50 g 

• sacharidy 270 g 

• tuky 70 g 

• nasycené mastné kyseliny 20 g 

• sodík (sůl) 2,4 g (6 g) 

• cukry 90 g 
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Rozdělení příjmu energie 

• snídaně 20 % 

• dopolední svačina 15 % 

• oběd 35 % 

• odpolední svačina 10 % 

• večeře 20 % 

 

7. 1. 2011 



Informace na obalech potravin 

• denní příjem energie a živin není pro všechny 
stejný - každý z nás má různou váhu, výšku, 
věk, energetický výdej apod., tudíž tyto 
informace opravdu berte jako obecné, nikoliv 
přesně určené pro vás. 
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Informace na obalech potravin 

• evropská potravinářská lobby – Konfederace 
zemědělsko-potravinářského průmyslu (CIAA). 

• - nesouhlasí s označováním masa podle země 
původu, jak navrhují ministři zemědělství za 
podpory poslanců. 
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Informace na obalech potravin 

• Mleté maso může být připravené z masa 
skotu, prasat, ovcí a koz a prodává se buď 
balené (chlazené do 24 hod od umletí nebo 
zmrazené), nebo umleté před zákazníkem. U 
baleného se uvádí maximální obsah tuku v %, 
jednotlivé druhy použitých mas v % a příp. 
obsah dalších složek (z aditiv do mletého masa 
-pouze kyselina askorbová, kyselina citronová 
a její soli kvůli trvanlivosti a barvě).  
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Informace na obalech potravin 

• do mletého masa přidána sůl v množství nad  
1 % =masný polotovar (ostatní údaje jako u 
mletého masa).   

• obsah tuku („libové mleté maso“ musí mít 
nejvýše 7 %, „mleté hovězí maso“ nejvýše 
20%, „mleté vepřové maso“ nejvýše 30 %, 
„mleté maso jiných druhů zvířat“ nejvýše 25%) 
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Informace na obalech potravin 

• poměr kolagen/masná bílkovina vyjadřující 
podíl vazivové a svalové tkáně (u libového 
masa nejvýše 12, u vepřového nejvýše 18 
u ostatních druhů nejvýše 15). 
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Informace na obalech potravin 

• Balená drůbež a dělené drůbeží maso, pokud 
nejsou zmrazené, se označují datem 
použitelnosti („spotřebujte do…“). Zmrazené 
se označují datem minimální trvanlivosti. 
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Nová nařízení o informacích na 
potravinách  

• Rada Evropské unie schválila 29. září 2011 
jednohlasně dlouho připravované nařízení o 
informacích na potravinách (maso) 

• Účinnost většiny nových ustanovení je však 
odložena o 3 roky (listopad 2014), nutriční 
označování až o 5 let. 

• nerozhodnuté záležitosti (např. označování 
země původu u některých druhů potravin) se 
musí dořešit. 
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„povinná nutriční deklarace“ 

• Hlavním cílem nového nařízení je umožnit 
spotřebiteli výběr vyvážené a zdravější stravy 

• energetická hodnota, množství tuků, 
nasycených tuků, sacharidů, cukrů, bílkovin a 
soli, vztaženo na 100 g nebo 100 ml, a 
dobrovolně i na porci. 

•  Navíc může být uveden procentní podíl 
referenčního příjmu (GDA - Guideline Daily 
Amounts) 
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„povinná nutriční deklarace“ 

• jinou formou nutričního značení jako barvy 
semaforu, grafické symboly 

•    název výrobku 
• výrobce 
• doba minimální trvanlivosti, resp. doba 
použitelnosti, 
• skladování (např. uchovejte při teplotě do...), 
• po otevření uchovávejte v chladu,  
• před upotřebením protřepat, 
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„povinná nutriční deklarace“ 

• účel použití (např. přílohová omáčka k 
pečeným masům), 
• nutriční hodnota (1 porce nebo 100 g), 
• složení (bílkoviny, tuky, sacharidy apod.), 
• hmotnost (g nebo ml), 
• ingredience (např. česnek, houby…), 
• přídatné a pomocné látky (např. stabilizátor E 
472e, regulátor kyselosti E 330 apod.) 

7. 1. 2011 



Informace na obalech potravin 

• Označení „spotřebujte do“ se používá u 
potravin podléhajících rychlé zkáze, např. u 
masa, vajec, mléčných výrobků. 

• Po uvedeném datu výrobky nelze nabízet k 
prodeji. Neměly by se ani konzumovat – 
reálné zdravotní riziko 
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Informace na obalech potravin 

• Označení „minimální trvanlivost“ se používá u 
potravin, které lze i dlouhodobě uchovávat, 
např. obiloviny, rýže, koření… 

• Konzumovat výrobky po datu minimální 
trvanlivosti není zdravotně nebezpečné, ale 
jídlo může začít ztrácet svou chuť nebo 
strukturu. V prodejní síti musí být však 
takovéto výrobky prodávány od ostatních 
výrobků odděleně a spotřebitel musí být 
řádně informován. 
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Informace na obalech potravin 

• Označování země původu (Country of Origin 
Labeling = COOL) - rozšiřuje se povinné 
označování původu u čerstvého masa vepřů, 
ovcí, koz a drůbeže a nadále platí povinné 
označování původu u čerstvého hovězího 
masa  
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Informace na obalech potravin 

• Zkoumání zda se mají označovat i další druhy 
masa, mléko, mléko jako složka, nezpracované 
potraviny, jednosložkové produkty a složky, 
které tvoří více než 50 % potraviny. 
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Informace na obalech potravin 
ryby 

• méně než 5 % hmotnostních vody, mají ve 
složení výrobku uvedeno pouze – např. filety z 
aljašské tresky. 

• více než 5 % hmotnostních vody mají ve 
složení uvedeno např: aljašská treska 90 %, 
voda ( případně E 452polyfosfáty) 

• výrobky s glazurou mají mít ve složení 
uvedeno např. aljašská treska, voda, E 452 a 
celkovou hmotnost i hmotnost pevné 
potraviny. 
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Informace na obalech potravin 
ryby 

• U čerstvých ryb (chlazených) se uvádí datum 
použitelnosti, 

• u zmrazených datum minimální trvanlivosti. 

• Lepší kvalitu si udržují výrobky balené 
vakuově. 

• vizuálně není patrné velké množství ledu, a 
výrobky, které mají ještě daleko do data 
minimální trvanlivosti. 
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Mléko a výrobky 

• Mléko a mléčné výrobky se všeobecně 
označují datem použitelnosti (spotřebujte 
do…). 

• u trvanlivých výrobků (po tepelném ošetření 
nad 100 °C, zahuštěných a sušených, a také u 
mražených krémů) datum minimální 
trvanlivosti 

• u tekutých výrobků současně i slovo 
„trvanlivé“. 
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Mléko a výrobky 

• Mléko a smetana - obsahem tuku, způsobem 
tepelného ošetření. 

• pasterace, vysoká pasterace, UHT či sterilace, 

• „čerstvé“mléko - tekuté mléko, které bylo 
tepelně ošetřeno pasterací (zahřátím na 
teplotu nejméně 71,7 °C po dobu nejméně 15s 

• „čerstvé mléko s prodlouženou trvanlivostí“ - 
„vysokou pasteraci“ - mléko je zahřáto na 
nejméně 85 °C po dobu nejméně 2 s 
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Mléko a výrobky 

• „trvanlivé“mléko - trvanlivost prodloužena 
intenzivním tepelným ošetřením (UHT nebo 
sterilací, tj. ohřev nad 100 °C). 

• složení musí být u ochucených či slazených 
mlék a mléčných výrobků, u výrobků s 
ovocnou či jinou složkou, u výrobků 
obohacených o určitou živinu (např. u mléka 
obohaceného mléčnou bílkovinou, minerální 
solí nebo vitaminy). 
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Mléko a výrobky 
• „mléčný nápoj“ – více jak 50% mléka 

• mražených krémů se slova „mléčný“, 
„jogurtový“, „tvarohový“ mohou použít 

• jen výrobky s nejméně 2,5 % tuku(mléčný), 

• Smetanový – 8% tuku 

• Čokoládový – min 3% kakaa 

• Kakaový – min 1,5% kakaa 

• k ochucení mraženého krému použito pouze 
aroma, označí slovy „s příchutí“ 
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Mléko a výrobky 

• Sýr - výrobek vyrobený z mléka sýrařskou 
technologií, bez přídavku rostlinných surovin 

• Sýrový – min 50% sýra 

 

• Sýry lze obecně rozdělit na přírodní, tavené a 
syrovátkové. 

• Tavené sýry - tepelnou úpravou z přírodních 
sýrů za přídavku tavicích solí. 
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Přírodní sýry se klasifikují: 

• podle tvrdosti, obsahu vody v tukuprosté 
hmotě sýra  

• „extra tvrdý“ max.47 % vody,  

• „tvrdý“ mezi 47–54,9 % vody, 

•  „polotvrdý“ mezi 55–61,9 % vody, 

• „poloměkký“ mezi 62–67,9 % vody,  

• „měkký“ více než 68 % vody 
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Přírodní sýry se klasifikují 

• podle obsahu tuku 

• podle způsobu zpracování –  

• „čerstvý“ (nezrající a tepelně neošetřený), 

• „termizovaný“(po procesu ošetřený teplotou 
až 80 °C),  

• „zrající“, „s plísní“ (na povrchu, uvnitř, 
dvouplísňový), 

• „v solném nálevu“. 
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Tuky - máslo 

• Dělení - máslo, margariny a směsné tuky 

• Nutné - celkový obsah tuku v %,  

• u směsných tuků i podíl jednotlivých 
obsažených tuků (rostlinný, mléčný nebo jiný 
živočišný; % ve výrobku) 

• „máslo“ je přípustné jen pro výrobek 
výhradně z mléčného tuku, který obsahuje 
min. 80 % (ale méně než 90 %, max. 16 % 
vody a max. 2 % mléčných „netuků“) 
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Vyznejte se v másle! 

 

 

• Kupujete máslo čerstvé, nebo prostě jen 
máslo?  
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Tuky - máslo 

• „čerstvé“ - máslo do 20 dnů od data výroby, 

• „stolní“ máslo - skladované nejdéle 24 měsíců 
při mrazírenských teplotách (na stolním másle 
musí být uvedeno datum výroby). 

• mezi 4 až 7°C se po rozmražení přešlehává. 
Máslo, které se zamrazí a pak dá do oběhu, je 
náchylnější k mikrobiologickým změnám než 
čerstvé a ztrácí řadu vitamínů a minerálů. 
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Tuky - máslo 
• tradiční máslo - kterým se smí popisovat jen 

výrobek přímo stloukaný ze smetany 

• Co najdete na obale? 

• Země původu suroviny, zpracovatel, 
distributor,  

• kupujte raději máslo, na kterém je uveden 
český výrobce, nikoli jen distributor, jinak 
stoupá riziko, že jste narazili na máslo 
přešlehané. Zahraniční firma, od níž 
distributor máslo překupuje, na obale totiž 
uvedena být nemusí. 
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Tuky - máslo 

• aby nám máslo chutnalo, musí mít stanovené 
% tuku – to, že je ošizené, poznáme podle 
změny struktury - jakoby se drolí 

 

• Pouhých 10dkg má 3300 kj, což je asi skoro 
polovina denní energetické dávky průměrné 
dospělé ženy. 
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Máslo snadno roztíratelné nebo snad 
se zákysem? 

• obohaceno o smetanový zákys - je jemnější s 
mírně nakyslou chutí připomínající právě 
kysanou smetanu.  

• Nebojte se, tučnější už rozhodně nebude. Ale 
není ani zdravější, s kysanými mléčnými 
výrobky a v nich obsaženými probiotiky nemá 
společného nic. 

 

 
7. 1. 2011 



Máslo snadno roztíratelné nebo snad 
se zákysem? 

• snadno roztíratelné – přídavek rostlinného 
tuku, tím pádem už tak úplně o máslo nejde 

• -musí být uvedeno na obalu nebo speciální 
technologie výroby, která vyšlehá konzistenci. 

 

• Pokud je nějaké máslo levnější, podívejte se 
proto na etiketu, zda jde skutečně o čisté 
máslo a kdo je jeho výrobcem. 
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Máslo - cena 

• trik výrobců – někteří začali vyrábět místo 
klasického balení o váze 250 g máslo o váze 
např. 200 g 

• Pokud chceme porovnat skutečnou cenu 
výrobků, podívejme se na to, kolik stojí 1kg 
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Co znamenají tajemná čísla na obale 

Tetra Paku? 
 

• Čísla na obalech obsahují informaci o obalu, 
nikoli o jeho náplni. Sekvence čísel 1234, 
1234567 a jiná se užívá k identifikaci pásu, ve 
kterém byl obal potištěn, čísla na dně obalu se 
týkají právě jen obalu, nikoli výrobku v něm 
obsaženého. 
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Nepasterované mléko 

• Čerstvé mléko, bez ohledu na to, zda jste ho 
koupili na farmě nebo „nadojili“ v mlékomatu, 
má odlišné vlastnosti od mléka z obchodu. Jde 
o živou potravinu, ve které vyskytují různé 
mikroorganismy, a to jak lidskému zdraví 
příznivé, tak naopak škodlivé. 
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Nepasterované mléko 

• „Dnešní lidé žijí v prostředí, kde bakterie skoro 
neexistují. Organismus si už dávno odvykl 
tučnému mléku obsahující přirozené 
mikroorganismy, které pily naše babičky. Proto 
může čerstvé, nijak neupravené mléko 
způsobovat značné problémy,“ 

• krátké zahřátí mléka na teplotu minimálně 
80°C zahubí prakticky všechny MO  
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Pasterace, UHT 

• Tepelně ošetřené mléko  

• - o 10 až 20 % nižší obsah vitamínů a minerálů 

• - nižší obsah tuku  
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Použitá literatura 

• http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/ozn
acovani-potravin-a-obaly/ 

• http://www.vitalia.cz/clanky/jake-mleko-doji-
mlekomaty/ 

• Hygiena a technologie mléka a mléčných 
výrobků 
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