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OBCHODNÍ NORMA PRO JABLKA 

I.   DEFINICE PRODUKTU 

• Jablka odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Malus 

domestica Borkh, určená k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu 

(nevztahuje se na jablka určená k průmyslovému zpracování). 

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI 

• Účelem normy je stanovit požadavky na jakost jablek po obalové 

úpravě a zabalení.  

A.   Minimální požadavky 

• Jablka všech jakostí musí být: 

o celá,   

o zdravá, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo 

postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou 

nezpůsobilé ke spotřebě,  

o čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,   

o v podstatě bez škůdců,   

o v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a 

postihujících dužinu,   

o bez výrazné sklovitosti, s výjimkou odrůdy Fuji a jejích 

mutací,   

o bez nadměrné povrchové vlhkosti,   

o bez cizího pachu a/nebo chuti.   

• Jablka musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:  

o snesla přepravu a manipulaci a mohla být doručena do 

místa určení v uspokojivém stavu. 

B.   Požadavky na zralost 

• Plody jablek musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat 

uspokojivou zralost. 

• Stav vývoje a zralosti jablek musí umožňovat pokračovat v 

procesu zrání a dosáhnout uspokojivého stupně zralosti 

požadovaného podle odrůdových vlastností. 

• Při ověřování minimálních požadavků na zralost lze posuzovat 

několik parametrů (např. morfologický aspekt, chuť, pevnost a 

index lomu). 

C.   Třídy jakosti (viz příloha) 

• Výběrová jakost 

• I. jakost 

• II. jakost 
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 Výběrová jakost I. jakost 2. jakost  

Požadovaná 

jakost 

vynikající jakost dobrá jakost Jablka, jež nelze zařadit do vyšších jakostí, 

která ale splňují výše uvedené minimální 

požadavky 

Celkový 

vzhled 

Typický pro odrůdu a neporušená stopka. Typický pro odrůdu. 

Stopka může chybět, je-li zlom čistý a 

přilehlá slupka není poškozena. 

 

Zabarvení na 

min. části 

povrchu 

3/4 celkového povrchu plodu červené zbarvení 

u skupiny zbarvení A, 

 
1/2 celkového povrchu plodu červené 

zbarvení u skupiny zbarvení A, 

  
  
 

 

1/2 celkového povrchu plodu smíšené červené 

zbarvení u skupiny zbarvení B, 

1/3 celkového povrchu plodu smíšené 

červené zbarvení u skupiny zbarvení B, 

1/3 celkového povrchu plodu mírně červené, 

načervenalé zbarvení nebo žíhání u skupiny 

zbarvení C. 

1/10 celkového povrchu plodu mírně 

červené, načervenalé zbarvení nebo žíhání u 

skupiny zbarvení C. 

Dužina 
naprosto zdravá naprosto zdravá prostá větších vad 

Vady 
velmi malé povrchové vady, které nenarušují 

celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost 

produktu a jeho obchodní úpravu v balení 

malé vady, které nenarušují celkový vzhled 

produktu, jakost a uchovatelnost produktu a 

jeho obchodní úpravu v balení 

povoleny tyto vady, pokud si jablka 

uchovávají své základní vlastnosti, co se týče 

jakosti, uchovatelnosti a úpravy 
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Povolené 

vady 

prosté všech nedostatků s výjimkou velmi 

malých povrchových vad, které nenarušují 

celkový vzhled produktu, jakost a 

uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu 

v balení:  

• velmi malé vady slupky,  

 

lehké vady tvaru, vývinu a zbarvení,  

malé, nezbarvené otlačeniny, které 

nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu,  

lehké vady slupky, které nepřesahují: 

• 2 cm na délku u vad podélného 

tvaru,  

• 1 cm2 celkového povrchu pro 

ostatní vady, s výjimkou strupů 

(Venturia inaequalis), které nesmějí 

přesahovat 0,25 cm2 celkové 

plochy, 

vady tvaru, vývinu a zbarvení,    

malé, mírně zbarvené otlačeniny 

nepřesahující 1,5 cm2 povrchu,    

vady slupky, které nepřesahují:   

• 4 cm na délku u vad podélného tvaru,    

• 2,5 cm2 celkového povrchu pro ostatní 

vady,  

• s výjimkou strupů (Venturia 

inaequalis), které nesmí přesahovat 1 

cm2 celkové plochy 

 

Rzivost  
velmi mírná rzivost  

• nahnědlé skvrny, které nesmějí být 

mimo prohlubeň stopky a nesmějí být 

hrubé, nebo  

• lehké, ojedinělé stopy rzivosti. 

mírná rzivost  

• nahnědlé skvrny, které mohou 

mírně vystupovat z prohlubní 

stopky nebo pestíku, ale nesmějí být 

hrubé, nebo  

•  jemně síťovitá rzivost 

nepřekračující 1/5 celkového 

povrchu plodu a výrazně 

nekontrastující s obecným 

zbarvením plodu nebo  

• hustě síťovitá rzivost nepřekračující 

1/20 celkového povrchu plodu, 

zatímco úhrn jemně síťovité rzivosti 

a hustě síťovité rzivosti nesmí 

překročit 1/5 celkového povrchu 

plodu. 

mírná rzivost  

• nahnědlé skvrny, které mohou mírně 

vystupovat z prohlubní stopky nebo 

pestíku a mohou být mírně hrubé, 

nebo  

• jemně síťovitá rzivost nepřekračující 

1/2 celkového povrchu plodu a 

výrazně nekontrastující s obecným 

zbarvením plodu nebo 

• hustě síťovitá rzivost nepřekračující 

1/3 celkového povrchu plodu, zatímco  

• úhrn jemně síťovité rzivosti a hustě 

síťovité rzivosti nesmí překročit 1/2 

celkového povrchu plodu. 
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III. USTANOVENÍ O VELIKOSTI 

• Určení podle největšího průměru příčného řezu nebo podle 

hmotnosti. 

• Minimální velikost: 60 mm (podle průměru) nebo 90 g (podle 

hmotnosti) 

• Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti 

mezi produkty ve stejném balení: 

o u ovoce tříděného podle průměru: 

• rozdíl v průměru 5 mm pro ovoce výběrové jakosti 

a pro ovoce I. a II. jakosti balené v řadách a vrstvách   

o Výjimka odrůdy: Bramley's Seedling 

(Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger 

až 10 mm;   

• rozdíl v průměru 10 mm pro ovoce I. jakosti volně v 

balení nebo maloobchodním balení.    

o Výjimka odrůdy: Bramley's Seedling 

(Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger 

až 20 mm   

o u ovoce tříděného podle hmotnosti: 

▪ pro ovoce II. jakosti balené volně v balení nebo v 

maloobchodním balení není stanoven požadavek 

na jednotnost velikosti 

 

 

 

 

 

 

▪ pro jablka výběrové jakosti a pro jablka třídy I a II 

balená v řadách a ve vrstvách: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ pro plody I. jakosti balené volně v balení nebo 

maloobchodním balení: 
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IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH 

 

A.   Dovolené odchylky jakosti 

 

• Výběrová jakost 

o celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních 

jablek, která nesplňují požadavky této jakosti, ale 

splňují požadavky stanovené pro I. jakost 

o nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují 

požadavky II. jakosti 

• I. jakost 

o celková odchylka 10 % početních nebo 

hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této 

jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. 

jakost 

o nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují 

požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, 

nebo z produktů postižených hnilobou 

• II. jakost 

o celková odchylka 10 % početních nebo 

hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této 

jakosti ani minimální požadavky 

o celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených 

hnilobou 

 

 

 

 

B.   Dovolené odchylky velikosti 

• Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních 

nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky velikosti. 

Tato odchylka nesmí být rozšířena tak, aby zahrnovala produkty 

o velikosti: 

o 5 mm či více pod minimální průměr, 

o 10 g či více pod minimální hmotnost. 

 

V. USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ 

 

A.   Jednotnost 

• Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze jablka 

stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti (jsou-li tříděna podle 

velikosti) a stejného stupně zralosti. 

• Výběrová jakost → jednotnost zbarvení. 

• Maloobchodní balení → může obsahovat směs jablek zřetelně 

odlišných odrůd,  

o jsou-li jednotné jakosti a  

o je-li každá příslušná odrůda jednotného původu. 

• Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý 

obsah. 
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B.   Balení 

• Jablka musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu 

produktu.  

• Zejména maloobchodní balení o čisté hmotnosti nad 3 kg musí být 

dostatečně pevná, aby zajišťovala náležitou ochranu produktů. 

• Materiály použité uvnitř obalů musí být: 

o čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému 

vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů.  

• Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními 

údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity 

zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo. 

• Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po 

jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí 

vady slupky 

• Balení musí být prosta všech cizích látek. 

 

IV. USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ 

• Každý obal musí být označen čitelně a nesmazatelně na jedné své 

straně tak, aby byly viditelné zvenku. 

 

A.   Identifikace 

• Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele. 

o Tento údaj může být nahrazen: 

▪ u všech balení s výjimkou hotových balení úředně 

vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem 

balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné 

návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ 

(nebo odpovídající zkratky); 

▪ výhradně v případě hotového baleného zboží 

jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, 

umístěnými v těsné návaznosti na označení 

„Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V 

tomto případě musí označení zahrnovat též 

identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S 

ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne 

prodejce veškeré údaje považované kontrolním 

orgánem za nezbytné. 

 

B.   Druh produktu 

• „Jablka“, není-li obsah viditelný z vnějšku. 

• Název odrůdy. U směsí jablek zřetelně odlišných odrůd 

názvy těchto různých odrůd. 

• Název odrůdy může být nahrazen synonymem. Název mutace 

nebo obchodní název se udávají pouze jako doplnění k odrůdě 

nebo k synonymu. 

 

C.   Původ produktu 

• Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, 

regionální nebo místní název. 

• U směsí zřetelně odlišných odrůd jablek různého původu je vedle 

názvu příslušné odrůdy uvedeno označení každé země původu. 
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D.   Obchodní specifikace 

• Jakost. 

• Velikost nebo (u plodů balených v řadách a vrstvách) počet 

jednotek. 

• Při třídění podle velikosti se uvádějí tyto informace: 

o u produktů, na které se vztahují pravidla o jednotnosti, 

nejmenší a největší průměr nebo nejmenší a největší 

hmotnost; 

o u produktů, na které se nevztahují pravidla o 

jednotnosti, průměr nebo hmotnost nejmenšího 

plodu v balení doplněné slovy „a větší“ nebo 

rovnocenným označením, nebo případně 

průměrem nebo hmotností největšího plodu v 

balení.  

 

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná) 

• Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v 

prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, 

která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou 

označena těmito údaji.  

• Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, 

které by mohly být zavádějící.  

• Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být 

uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném 

místě, a to alespoň na dvou stranách palety.
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