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Název tematického celku: Zásady racionální výživy včetně posouzení a hodnocení  

                                             potravin z hlediska jejich složení, zdravotní a energetické  

                                             hodnoty 

Anotace:  
Tematický celek charakterizuje výživu člověka, zaměřuje se na potravu, její složky 

a poživatiny. Dále se zabývá výběrem, nákupem, skladováním a předběžnou úpravou 

potravin. Hodnotí energetickou a biologickou hodnotu potravin. 

Klíčová slova: 

Výživa člověka, výživová hodnota potravy, denní stravovací režim, složky potravy –

 základní živiny, přídatné živiny, poživatiny, energetická hodnota potravin, biologická 

hodnota potravin, hygienická jakost, biopotravina 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Biologie, Chemie, Pěstování rostlin, Chov 

zvířat a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Výživa člověka – pojem, význam výživy, nové směry ve výživě. 

2) Výživová hodnota potravy – energetická a biologická hodnota potravin, stravitelnost 

    a využitelnost a hygienická jakost. 

3) Živiny – základní a přídatné živiny. 

4) Poživatiny. 

5) Znaky jakosti potravin. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce s potravinářskými 

tabulkami, praktická cvičení – zjišťování jednoduchých jakostních hodnot, referáty –

 základní živiny a přídatné živiny, metody týmové spolupráce žáků – získávání informací 

o prodeji potravin. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) objasní význam základních (cukry, tuky, bílkoviny), 

2) vysvětlí význam vitamínů, 

3) vysvětlí zdravotní i energetické hledisko potravin, 

4) umí vyhodnotit laboratorní rozbor výchozích komodit, 

5) dovede se orientovat v normách jakosti. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Bláha, L.,Šrek,F. Suroviny. Informatorium s.r.o. Praha, 1999. ISBN 8O-86073-44-0 

Book,A. Kuchařské suroviny a přísady. Nakladatelství Slovart, 2007, Praha,ISBN 978-

80-7209-901-6 

Mašek, L. Potraviny a nápoje v kostce.Nakladatelství RATIO, 1996,ISBN 80-238-1585-7 

Pelikán,M.,Sáková,L. Jakost a zpracování rostlinných produktů. Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, 2001,ISBN 80-7040-502-3 

Sedláčková,H.,Pokácel,J. Výživa a příprava pokrmů I-III. Nakladatelství Fortuna Praha, 

1992, ISBN 80-7168-021-4, ISBN 80-7168-048-6  

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a prováděcí vyhlášky 

 



 

3 
 

Název tematického celku: Zásady racionální výživy včetně posouzení 

                                            a hodnocení potravin z hlediska jejich složení,  

                                            zdravotní a energetické hodnoty 

                                            (učební text)                                   
 

 

1. Význam správné výživy pro organismus  
 

     V lidském těle neustále probíhá velké množství procesů nezbytných k udržení života 

a k udržení rovnováhy těchto procesů prostředí, v němž člověk žije. Potřebnou energii pro 

procesy a děje v organismu, tělesnou hmotu získává člověk z potravy.  

 

     Výživa je souhrn složitých a nepřetržitých procesů přijímání látek k zajištění energetického 

výdeje a potřebných při tvorbě a obnově tkání a zajištění a regulaci fyziologických funkcí 

organismu.  

     Výživa je základní podmínkou života. Nesprávná výživa je velmi často příčinou nemocí. 

Člověk musí vědomě svůj způsob stravování usměrňovat, a to na základě všech současných 

poznatků a musí se stravovat racionálně.    

 

 

2. Rozdělení poživatin, původ, druhy 

 
     Potraviny patří do velké skupiny látek, které se nazývají poživatiny, používají se jako 

zdroj výživy.  

     Poživatiny je to soubor potravin, pochutin a nápojů, které jsou schopny uspokojit výživové 

potřeby člověka.  

     Pochutiny patří mezi poživatiny, nemají zpravidla žádnou výživovou hodnotu. Svou 

výraznou chutí, typickou vůní a obsahem specifických látek podporují chutnost a stravitelnost 

poživatin a činnost trávicího ústrojí (káva, koření). 

     Nápoje jsou tekutiny, které lidskému organismu dodávají vodu k rozpouštění živin,  

přepravě při výstavě buněk, k látkové přeměně a k vylučování nevyužitelných látek. 

Povzbuzují tělesnou a duševní činnost. 

 

 

3. Složení potravin 

 
     Potraviny obsahují živiny, které uspokojují potřeby lidského organismu.  

 

Z hlediska obsahu živin se potraviny dělí na:  

1) základní (bílkoviny, tuky, sacharidy), 

2) nutné (minerální látky, vitamíny). 

 

Podle účelu ve výživě se rozdělují potraviny na: 

1) látky živící (stavební) – bílkoviny, některé anorganické látky, 

2) látky sytící (energetické) – tuky, sacharidy,  

3) látky ochranné – vitamíny, část bílkovin, některé stopové prvky. 

Bílkoviny jsou makromolekulární látky složené z aminokyselin. Aminokyseliny se skládají 

z uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku, síry a železa. Nejdůležitější složkou při tvorbě 
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aminokyselin je dusík. Některé aminokyseliny si organismus nedovede vytvořit a musí je 

získat pomocí potravy (tzv. esenciální, jsou to leucin, isoleucin, valin, metionin, treonin, lysin, 

fenylalanin a tryptofan). Některé aminokyseliny si dokáže organismus vytvořit sám z jiných 

aminokyselin.   

 

Podle obsahu aminokyselin se bílkoviny rozdělují na: 

a) plnohodnotné - obsahují všechny esenciální aminokyseliny, jsou živočišného původu       

    (v mléce, vejcích, mase),  

b) neplnohodnotné - obsahují jen některé aminokyseliny, jsou v rostlinných potravinách  

    (v obilovinách, luštěninách). 

Člověk musí přijímat plnohodnotné i neplnohodnotné bílkoviny. Spotřeba je ovlivněna 

věkem, pohlavím, zdravotním stavem, pracovní činností a klimatickými podmínkami. 

Dospělý člověk má přijímat denně asi 1 g bílkovin na 1 kg své hmotnosti. Bílkoviny se 

mohou znehodnotit působením světla, tepla, mikroorganismů.  

 

Význam bílkovin: 

1) základní stavební materiál pro růst a vývoj živé hmoty, 

2) zúčastňují se tvorby hormonů, enzymů, barviv (zejména krevního hemoglobinu), mají 

podíl na tvorbě trávicích šťáv,  

3) zvyšují látkovou výměnu organismu, část své energetické hodnoty spotřebují na svou 

vlastní přeměnu, 

4) pomáhají udržovat stálý osmotický tlak ve vnitřním prostředí, a tím i rovnováhu vody 

v organismu.  

5) mají přepravní funkci při přenosu některých látek, např. tuků, 

6) jsou zdrojem imunobiologických látek (chrání před infekcemi), 

7) pomáhají udržovat správnou chemickou reakci ve vnitřním prostředí (optimální kyselé 

prostředí). 

Nedostatek bílkovin způsobuje zpomalený růst, snižuje se tělesná hmotnost, pracovní 

schopnost, vznikají i poruchy důležitých funkcí organismu.  

 

Tuky (lipidy) jsou sloučeniny trojmocného alkoholu glycerolu a vyšších mastných kyselin 

a jsou největším zdrojem energie.  

Tuky se rozdělují podle:  

a) původu na živočišné (máslo, sádlo, lůj) a rostlinné (oleje, kakaové máslo), 

b) nasycenosti na nasycené – mají tuhou konzistenci, zpravidla jsou živočišného původu 

a nenasycené – obsahují nenasycené mastné kyseliny, jsou tzv. esenciální, mají kapalný 

charakter, jsou z rostlinných potravin a rybích olejů.  

 

Význam tuků: 

1) mají nejvyšší energetickou hodnotu, 

2) chrání některé orgány před nárazem,  

3) ukládají se pod kůží, chrání tělo před nadměrnou ztrátou tepla, 

4) obsahují vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K), 

5) největší význam mají tuky s vyšším podílem esenciálních mastných kyselin při prevenci 

aterosklerózy,        

6) jsou lehčí než voda, 

7) dodávají pokrmům charakteristickou chuť, vůni, vzhled, zjemňují je,  

8) nevhodnou kuchyňskou úpravou se rozkládají, při vysokých teplotách nad 1800C se 

rozkládají na aldehydy a estery glycerolu,     
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9) jsou stavební složkou lidského těla, doprovodnou látkou živočišných tuků je cholesterol.  

 

Sacharidy (glycidy) vznikají v zelených částech rostlin asimilací za přítomnosti slunečního 

záření, vzdušného kyslíku a listové zeleně (chlorofylu). Tento děj se nazývá fotosyntéza. 

Cukry se skládají z prvků uhlíku, vodíku a kyslíku.  

Sacharidy se rozdělují: 

a) monosacharidy (jednoduché cukry) glukóza (hrozny, hrušky, jablka, med), fruktóza (ovoce,  

    med), galaktóza (v rostlinných gumách, slizech, mléce, mozkové hmotě), 

b) disacharidy (dvojité cukry) sacharóza (řepný cukr), maltóza (sladový cukr), laktóza  

    (mléčný cukr), 

c) polysacharidy (složité cukry) škrob, vláknina, hemicelulóza, celulóza, glykogen (živočišný  

    škrob), arabská guma, agar (klovatiny), pektiny, glykosidy (amygdalin obsažený v hořkých  

    mandlích).  

 

Význam sacharidů: 

1) zdroj energie, 

2) potraviny bohaté na glycidy obsahují vitamíny C, B a karoten,  

3) nestravitelné sacharidy příznivě ovlivňují činnost střev, peristaltiku, a kvasné procesy,  

4) podporují rozvoj některých potřebných mikroorganismů ve střevech, 

5) monosacharidy se nejlépe vstřebávají.  

 

Ochranné látky – vitamíny 
Vitamíny jsou energetické látky, které organismus potřebuje k zabezpečení průběhu látkové 

výměny. Vitamíny jsou mikroživiny, které se nacházejí v malém množství v rostlinné 

i živočišné stravě. Vitamíny přispívají k zachování zdraví a označují se písmeny (A, B, C, D, 

E). Funkce vitamínů na sebe navazují a vzájemně se doplňují.  

Vitamíny se dělí podle rozpouštění v tucích a ve vodě:  

a) vitamíny rozpustné v tucích – A, D, E, K,  

b) vitamíny rozpustné ve vodě – B, C, H.  

Charakteristika vitamínů a význam – viz. http://www.vitaminy.cz 

 

Minerální látky 

Minerální látky jsou anorganické sloučeniny (soli) různých prvků. Jsou v těle zastoupeny 

v malém množství, pro organismus jsou nezbytné. Tělo si je nedokáže samo vytvořit, a proto 

je nutné příjem zajistit potravou a vodou. Minerální látky tvoří přirozenou součást poživatiny 

a rozdělují se na: 

a) makroelementy – sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík, síra, chlór,  

b) mikroelementy – železo, zinek, mangan, měď, kobalt, jód, chrom, selen, fluor.  

 

 

4. Voda 

 
     Voda je nezbytnou součástí živých organismů. V lidském těle voda přepravuje látky nutné 

ke stavbě buněk, rozpouští živiny, udržuje stálou tělní teplotu, umožňuje látkové přeměny 

a odvádí jejich zplodiny. Důležitým požadavkem zdravé výživy je dostatečný příjem tekutin. 

Potřeba vody je závislá na tělesné hmotnosti člověka, jeho činnosti, na teplotě a vlhkosti 

okolního prostředí.  

Dospělý člověk potřebuje denně 2,5 – 3 litry vody. Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 

70 % vody.  

http://www.vitaminy.cz/
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5. Energetická hodnota potravin  
 

     Zdrojem energie v potravinách jsou základní organické živiny – tuky, cukry, bílkoviny. 

Energetická hodnota potravin je množství energie, která se uvolňuje při jejich spálení při 

práci, sportu, námaze, při dokonalém trávení. Vyjadřuje se joulech J nebo kilojoulech kJ. 

Energetický příjem potravin musí odpovídat energetické potřebě člověka a poskytnout mu 

dostatek energie pro základní látkovou výměnu, pro zpracování a přeměnu potravy, pro 

udržení stálé tělesné teploty, pro růst a pro pracovní činnost člověka. Rozhodující pro potřebu 

energie je fyzická práce a teplota prostředí, ve kterém člověk žije.   

Kalorická hodnota se převádí na jouly podle vzorce: 1 kalorie (cal) = 4,1868 joulů (J), 

 1 kJ = 1000 J 

 

Přehled uvolněné energie z živin: 

Živina Množství živiny Uvolnění energie  

Tuk - lipid 1 g 38 kJ 

Cukr - glycid 1 g 17 kJ 

Bílkovina - protein 1 g 17 kJ 

 

Denní energetická potřeba se počítá v hodnotách od 8 000 do 15 000 kJ, v závislosti na 

pohlaví, věku, na intenzitě a způsobu práce. Energetická hodnota potravin je výrazem 

především množstvím přijaté stravy.  

 

 

6. Biologická hodnota potravin 

 
     Biologická hodnota je určována dostatečným množstvím jednotlivých živin a jejich 

vzájemným poměrem. Ukazatelem biologické hodnoty potravin je obsah plnohodnotných 

bílkovin, důležitých minerálních látek, vitamínů a některých dalších biologicky cenných látek. 

Biologická hodnota potravin se mění vlivem vnějších činitelů při zpracování a skladování 

potravin, např. vyšší teplota, světlo, vzdušný kyslík, které biologickou hodnotu snižují.  

     Výrazně může biologická hodnota potravin poklesnout dlouhodobým varem. Ztrácí se 

vitamín C, B1,2,6. Přítomnost světla při skladování nebo uchovávání v kuchyni narušuje 

vitamin A, B2 a vitamín C. 

     Hlavním ukazatelem biologické hodnoty je obsah plnohodnotných bílkovin. 

 

 

7. Stanovení výživové hodnoty 

 
     Základem pro výpočet výživové (nutriční) hodnoty jsou průměrné obsahy živin založené 

na analýze potravin. Nejčastěji se výživová hodnota uvádí jako energetická hodnota a obsah 

základních živin (obsah bílkovin, tuků, cukrů, vitamínů, minerálních látek). Výživová 

hodnota představuje schopnost potravin pokrýt energetickou a biologickou potřebu organismu 

na úrovni výživových doporučení. Některé potraviny mají vyvážený obsah živin, a mají 

vysokou výživovou hodnotu (mléko, mléčné výrobky, vejce, sója, maso, brambory). Mezi 

potraviny s nízkou výživovou hodnotou patří cukr, některé obiloviny. Máslo a zelenina mají 

vysokou biologickou hodnotu, ale nestačí pokrýt všechny výživové potřeby, proto se 

používají na vyvážení stravy při výživě organismu. Potraviny mají být ve výživě správně 

kombinovány a používány v přiměřeném množství a poměru. 
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     Výživové normy vyjadřují, kolik potřebuje zdravý člověk průměrně živin a ostatních 

nejdůležitějších součástí stravy za den. Jsou vypracovány Ústavem pro výzkum výživy. 

Potřeba výživy se mění vlivem věku, pohlaví, zaměstnání, těhotenství a kojení. Jsou v nich 

uplatněny zásady správné výživy a snahy čelit poruchám z nedostatku nebo nadbytku 

jednotlivých částí potravy. Výživové normy se mění a stále se přizpůsobují novým 

poznatkům o výživě člověka, změnám nároků na fyzickou práci a mění se s vývojem 

společnosti. Od výživových norem se odvozují doporučené denní dávky živin i ostatních látek 

a základních potravin.  

     Potrava musí obsahovat správný poměr základních zdrojů energie: 

Bílkoviny Tuky Sacharidy 

15 % 30% 55% 

Vyhláška č.107/2005Sb., o školním stravování, výživové normy stanovené v příloze č. 1.           

 

     Výpočty hodnot pokrmů. 

     Na určení energetické a výživové hodnoty poživatin byly vypracovány tabulky složení 

a výživových hodnot poživatin. Tyto tabulky se používají pro hrubý výpočet výživové 

hodnoty pokrmů a potravin.          

 

 

8. Racionální výživa 

 
     Racionální výživa obsahuje optimální množství a poměr základních živin, minerálních 

látek, vitamínů a odpovídá současným vědeckým poznatkům a cílům společnosti. Pro člověka 

je přirozená strava smíšená, která odpovídá jeho fyziologickým potřebám. Doporučuje se 

denně přijmout asi 15 % bílkovin, 30 % tuků, 55 % sacharidů. Nové doporučené dávky 

potravin snižují spotřebu tuků (zejména živočišných) a doporučují snížení živočišných 

bílkovin a energie. Účelem je také zvýšit podíl nestravitelné vlákniny a všech vitamínů. 

Z toho vyplývá, že by se měl snížit podíl živočišných potravin o 10 – 20 %.  

     Hlavní zásady racionální výživy: viz. www.zasadyracionalnivyzivy.cz            

 

                                                        

9. Jakost potravin 

 
     Jakost potravin je souhrnem vlastností výrobku vyjadřujících schopnost plnit určené 

požadavky.  

Hodnotí se zejména: 

a) obsah živin (bílkovin, tuků, sacharidů, minerálních látek, vitamínů a vody), 

b) vzhled a smyslové faktory (tvar, barva, vůně, chuť), 

c) technologické faktory (konzistence, struktura …), 

d) hygienické faktory (látky snižující jakost – cizorodé látky, škodlivé látky), 

e) užitné vlastnosti potravin: výživová hodnota – energetická i biologická hodnota, senzorická 

hodnota (vzhled, barva, tvar, struktura), hygienická hodnota (zdravotní nezávadnost 

potravin), trvanlivost (délka období, kdy mají potraviny užitné vlastnosti), úroveň 

spotřebitelského balení, pohotovost potravin tj. kolik pracovních operací musí spotřebitel 

vykonat, aby mohl poživatinu použít jako pokrm.  

      

Mezi metody hodnocení jakosti potravin patří metody senzorické pomocí smyslů a metody 

analytické (fyzikální, chemické, mikrobiologické, biologické,….).  
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Název tematického celku: Zásady racionální výživy včetně posouzení  

                                             potravin z hlediska jejich složení, zdravotní  

                                            a energetické hodnoty 

                                            (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Hodnocení poživatin z hlediska energetické a biologické hodnoty 

 
     Úkolem cvičení je zjistit a zhodnotit energetickou hodnotu poživatin, které byly pořízeny 

při běžném nákupu v supermarketu. Nákup má obsahovat poživatiny, které odpovídají 

racionální výživě dospělého člověka.       

 

Zadané úkoly: 
1) Vyberte ze simulovaného nákupního košíku 5 poživatin s vysokou energetickou hodnotou 

a seřaďte je sestupně do připravené tabulky.  

2) Vyberte ze simulovaného nákupního košíku 5 potravin s dobrou biologickou hodnotou        

a seřaďte vzestupně podle obsahu vitamínu C.   

3) Vysvětlete rozdíl mezi pojmy poživatina a potravina.  

4) Uveďte, jaké potraviny se označují jako sytící?  

5) Vysvětlete pojem B komplex.  

6) Uveďte, co společného mají termíny škrob, celulóza, vláknina.    

 

Pomůcky při cvičení: 

Potravinářské tabulky, poživatiny v simulovaném nákupním košíku, teoretické poznatky 

o racionální výživě člověka, ČSN potravinářských komodit, kalkulačka. 

 

Postup při cvičení: 

     Pro vypracování cvičení rozdělte simulované potraviny podle funkce, kterou plní                        

ve výživě. Nejprve se soustřeďte na energetickou hodnotu, vyberte poživatiny a seřaďte                  

do tabulky. Následně splňte úkol, který se týká biologické hodnoty, postupujte obdobně jako       

u předcházejícího úkolu. Další úkoly se týkají vyhledávání údajů v potravinářských tabulkách 

a ČSN.  Všechny zjištěné údaje zaznamenávejte do závěrečného protokolu, posuďte nákup 

poživatin podle zásad správné výživy. Navrhněte nový nákup potravin, který zlepší výživu, 

obsah vitamínů i vlákniny. 

 

 

2. Výpočet energetické hodnoty studené večeře 

 
     Úkolem je provést praktický výpočet energetické hodnoty studené večeře v kilojoulech. 

Základní podmínkou pro výpočet je znalost množství kJ na 100 g potravin.  

 

Zadané úkoly: 
1) Převeďte 1 cal na kJ a J. 

2) Určete, kolik energie uvolní + g sacharidů v J. 

3) Určete, kolik energie uvolní 1 g tuku v J. 

4) Určete, kolik energie uvolní 1 g bílkovin v J.  

5) Určete, kolik energie uvolní vitamín C. 

6) Určete, kolik energie uvolní vápník. 
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Pomůcky při cvičení: 
Tabulka přepočtu energie u vybraných potravin. 

 

Postup při cvičení: 

     Vypočítejte energetické hodnoty potravin a zapište do tabulky. 

 

Potravina EH ve 100 

g 

potraviny 

Množství 

na večeři 

EH množství 

na večeři 

Krůtí šunka 440  kJ 50 g  

Sýr Eidam 30% 1030 kJ 30 g  

Perla 2300 kJ 30 g  

Celozrnný chléb 1200 kJ 100 g  

Rajče 110  kJ 60 g  

Celková energetická hodnota večeře v kJ    

 

 

3. Údaje ze Zákona o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. 
 

     Úkolem je vyhledat na internetu příslušný zákon a vypracovat otázky k problematice. 

Potraviny musí splňovat dané parametry a vyhovovat tak zásadám racionální výživy. 

 

Zadané úkoly: 
1) Které orgány podle zákona jsou oprávněny kontrolovat kvalitu potravin?  

    (nápověda - odpověď je v § 20) 

2) Který § zákona řeší označování potravin a jaké požadavky musí být splněny? 

3) U předložených balených potravin zjistěte jejich označení a zjištěné údaje zapište do 

tabulky.  

4) Proveďte rozbor látek obsažených v dietním sucharu. 

5) Proveďte rozbor látek obsažených v těstovinách Panzani. 

 

Pomůcky pro cvičení: 
Internet, Zákon o potravinách a tabákových výrobcích. 

 

Postup při cvičení: 
1) Vyhledejte na internetu příslušný zákon a do protokolu zaznamenejte odpovědi, uveďte, 

     které § se odpovědí týkají. 

2) Zapište údaje z obalu potravin. 

3) Proveďte rozbor předloženého vzorku dietního sucharu a zjistěte: 

    a) průměrnou výživovou hodnotu ve 100 g výrobku, 

    b) obsah tuku v g, 

    c) minimální trvanlivost výrobku, 

    d) kolik váží 1 suchar, 

    e) jakou energii má 1 suchar, 

    f) jakou váhu má celkové balení sucharů. 

4) Z předloženého vzorku kolínek Panzani zjistěte:  

    a) z jaké pšenice jsou vyrobeny tyto těstoviny, 

    b) vysvětlete pojem semolina (více informací najdete na www.panzani.cz), 

http://www.panzani.cz/
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   c) určete, jakou energetickou hodnotu mají těstoviny ve 100 g výrobku, 

   d) určete, kolik sacharidů obsahuje 100 g výrobku těstovin,  

   e) určete jakou energetickou hodnotu má 100 g výrobku Granka. 

 

Zadané úkoly: 
Zkontrolujte rozdělení a hodnocení kvality pekařských výrobků podle vyhlášky MZe 333/97 

v novelách  2007- 2012, oddíl 3 – pekařské výrobky: 

1) Určete druhy pekařských výrobků. 

2) Určete požadavky na kvalitu pekařských. 

3) Vysvětlete pojem hygienické požadavky na výrobky. 

 

Pomůcky pro cvičení: 
Internet, Zákon o potravinách a tabákových výrobcích, vyhlášky MZe. 

 

 

4. Informace na obalech racionálních potravin 
 

     Úkolem je vyhledat na internetu příslušný zákon a vypracovat otázky k problematice. 

Potraviny musí být řádně zabaleny. Na obalech je značka, jak nakládat s použitým obalem 

z potravin. Zacházení s odpady je uvedeno v zákonu o odpadech.  

 

Zadané úkoly: 
1) Vyhledejte na internetu podmínky balení chleba a pečiva. 

2) Zjistěte způsoby balení koláčů a koblih. 

3) Zjistěte, zda je povinné označit na obalu geneticky modifikovanou potravinu? 

 

Pomůcky pro cvičení: 
Internet, Zákon o potravinách a tabákových výrobcích. 

 

Postup při cvičení: 
     Vyhledejte na internetu příslušný zákon a do protokolu zaznamenejte odpovědi, uveďte, 

které § se odpovědí týkají. Zapište údaje z obalu potravin. 

 

 

5. Kontrolní otázky: 

 
1) Vysvětlete pojem racionální výživa.  

2) Napište alespoň 5 zásad racionální výživy, které jste si předtím zjistili z internetu. 

3) Vysvětlete pojem zdravý životní styl – použijte internet. 

4) Na internetu zjistěte rozdíly v energii u potravin- suchar a těstoviny. 

5) Uveďte správný poměr základních živin. 

6) Uveďte základní funkce živin.  

7) Rozdělte tuky podle původu.  

8) Uveďte příklady jednoduchých sacharidů a napište, kde se nacházejí. 

9) Vysvětlete úlohu vitamínů v potravě. 

10) Jak se rozdělují vitamíny? 

11) Uveďte, co je základem bílkovin. 

12) Jaké množství vody má vypít dospělý člověk za den? 

13) Jaké živiny obsahují ořechy ve velkém množství.  
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Název tematického celku: Potravinářské provozy a objekty na skladování rostlinných 

                                             produktů a jejich dopad na životní prostředí 

             

Anotace:  
Tematický celek zahrnuje stručné informace o potravinářských provozech a objektech na 

skladování rostlinných produktů. Zabývá se hygienickými požadavky na skladování 

komodit, sleduje kvalitativní parametry komodit během skladování. Objasňuje prostorové 

požadavky na různé typy skladů. Zabývá se novými technologiemi skladování komodit. 

Klíčová slova: 

Potravinářské provozy pro zpracování obilovin, luštěnin, olejnin, brambor, cukrové řepy, 

ovoce a zeleniny, typy skladů a skladovacích prostor, odpady z potravinářských provozů, 

možnosti zneškodňování odpadů z potravinářských provozů. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Biologie, Chemie, Pěstování rostlin a Chov 

zvířat. 

Obsah tematického celku: 

1) Potravinářské provozy a objekty skladování pro obiloviny. 

2) Potravinářské provozy a objekty skladování pro luštěniny. 

3) Potravinářské provozy a objekty skladování pro olejniny. 

4) Potravinářské provozy a objekty skladování pro okopaniny. 

5) Potravinářské provozy a objekty skladování pro ovoce a zeleninu. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, referátů a diskusí, 

exkurze do provozů, praktická cvičení – posuzování zrna obilovin, luštěnin, olejnin, 

praktické poznávání zrn a výrobků, posuzování kvalita hlíz  

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák: 

1) charakterizuje jednotlivé potravinářské provozy komodit, 

2) objasní význam skladování komodit, 

3) zná základní postupy skladování komodit, 

4) umí vysvětlit požadavky na hygienu skladování, 

5) objasní základní rozdíl mezi podlahovým a věžovým skladem na zrniny, 

6) vysvětlí postup skladování okopanin, ovoce a zeleniny pro přímý konzum.    

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Maleř, J., Kroupa, P. Potravinářské linka I a II. Vysoká škola zemědělská v Praze, 1993, 

ISBN 80-213-128-7 

Červenka, J. Jakost a zpeněžování zemědělských komodit. Česká zemědělská univerzita 

v Praze, 2000, ISBN 80-213-0617-3 

Lahola, J. a kol. Luskoviny – pěstování a využití. Státní zemědělské nakladatelství, 1990, 

ISBN 80-209-0127-2 
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Název tematického celku: Potravinářské provozy a objekty na skladování  

  rostlinných produktů a jejich dopad na životní 

                                             prostředí (učební text)    

 

 

1. Rostlinné produkty 

 
     Do rostlinných produktů patří potravinářské obiloviny, olejniny, krmné obiloviny, 

luskoviny a ostatní drobná semena. Potravinářské obiloviny a olejniny jsou určeny pro 

tuzemský zpracovatelský průmysl (mlýny, sladovny, pivovary), krmné obiloviny jsou určeny 

pro výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata.  

     Při posklizňové úpravě a skladování se využívají ověřené moderní a výkonné technologie, 

používají se moderní sušičky.  

 

 

2. Skladování rostlinných produktů 

 
Význam skladování: 
a) uchovat produkty od sklizně až do doby jejich spotřeby, k výživě, ke krmení,    

k průmyslovému zpracování nebo pro zemědělské účely (osivo, stelivo), 

b) uchovat produkty bez ztrát na množství a jakosti,  

c) zvýšit kvalitu a hodnotu (vyčištěním, dosoušením, tříděním).  

     Cílem je prodloužit trvanlivost rostlinných produktů. Produkty se skladují podle vlastností. 

Způsob skladování produktů ovlivňuje jejich kvalitu i zdravotní nezávadnost. Nesprávným 

skladováním se mohou produkty znehodnotit. Mezi hlavní činitele, které v průběhu 

skladování mohou rostlinné produkty negativně ovlivnit, patří vlhkost, teplota vzduchu, 

způsob uložení a hygiena. 
     Před skladováním, během skladování i při expedici je nutné rostlinnou komoditu ošetřovat, 

aby si co nejlépe uchovala získané vlastnosti – konzervovat vypěstovanou kvalitu. Kvalitou 

rozumíme souhrn vnějších i vnitřních ukazatelů, které vyjadřují užitné parametry komodity 

podle účelu dalšího využití.  

     Potřeba skladování obecně vychází z disproporcí ve spotřebě komodit a produkce komodit. 

Spotřeba má v průběhu roku svá minima i maxima, ale u většiny komodit se může označit 

jakou průběžnou. Produkování rostlinných komodit mírného pásma je spojeno s jednou 

sklizní v roce. 

 

 

3. Objekty pro skladování rostlinných produktů – obiloviny, luštěniny, 

olejniny 

 
Typy skladů: 

a) věžové sklady – ocelová venkovní sila z pozinkovaného plechu a sklolaminátová sila,  

b) halové sklady – podlahové s dělicími stěnami nebo vnitřními zásobníky a vícepodlažní  

    sklady,  

c) skladování v kontejnerech, 

d) skladování ve velkoobjemových vacích (big bagy). 
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Velikost skladovacích buněk 
     Uspořádání skladu je závislé na počtu plodin, které se budou skladovat. Velký důraz se 

klade na kvalitu zboží, proto se skladovací prostory rozdělují do více buněk. Silo obsahuje 

0,7 obilí na m3.  

 

Příslušenství skladů 
a) čističky a předčističky – vzduchové, bubnové, sítové, 

b) sušičky – šaržové, kontinuální, mobilní, 

c) dopravníky – trubkové, šnekové, korečkové elevátory, redlery, pneumatické dopravníky,  

    spádové podlahy, 

d) ostatní zařízení – mořičky, nástřik protiplísňových přípravků. 

 

Posklizňová úprava rostlinných produktů – zrnin 
1. čištění – odstranění příměsí (plevy, sláma, kamínky), které zvyšují vlhkost nebo poškozují 

zrno, provádí se nejčastěji pomocí sít, triéru a ventilátorů, 

2. sušení – suší se na 14 – 15 % vlhkosti, a to studeným, ale suchým vzduchem nebo horkým 

vzduchem. Snížením obsahu vody se sníží intenzita dýchání na minimum a tím se zamezí 

ztráty živin.  

 

Posklizňové dozrávání 
     U rostlinných produktů je to proces, který probíhá po sklizni plodiny. Posklizňové 

dozrávání znamená úbytek rozpustných látek (cukrů, aminokyselin) a snížení energie dýchání. 

Délka posklizňového dozrávání je druhovým a odrůdovým znakem a je závislá na 

podmínkách prostředí. Jestliže jsou ve skladu příznivé podmínky pro posklizňové dozrávání, 

trvá tento proces 2 – 3 měsíce.  

 

Technologie skladování  
     Při skladování je možno využít několik různých technologických postupů:  

a) skladování zrna v suchém stavu (s obsahem vody do 14%) je nejrozšířenější,  

b) skladování zrna ve zchlazeném stavu, 

c) skladování zrna za použití aktivního větrání, 

d) skladování zrna za nepřístupu vzduchu, 

e) skladování zrna za použití chemických prostředků. 

 

Technologie skladování Popis technologie 

V suchém stavu Při 14 – 15 % vlhkosti produktu je snížena biochemická 

činnost, dýchání, činnost škůdců, mikroorganismů, se 

skladové ztráty se sníží na minimum a neuvolňují se živiny.  

Ve zchlazeném stavu Při 0 o C se zastaví činnost všech složek a škůdců. Tento 

způsob skladování je možný jen na krátkou dobu u vlhkého 

nebo mokrého obilí, které se nemůže okamžitě sušit, protože 

by došlo k samovznícení.    

S aktivním větráním Použití ventilátorů u podlahových skladů a velkých sil. 

Za nepřístupu vzduchu  Konzervace vydýchaným CO2 , nevýhodou je snížená 

klíčivost, proto se nepoužívá u osiva. 

Za použití chemických 

přípravků 

Pouze u skladování krmných vlhkých obilovin. Používají se 

chemické prostředky povolené předpisy ČR a EU.  
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Ošetřování komodit během skladovacího období zahrnuje následující etapy: 
a) snižování vlhkosti,  

b) snižování teploty komodity, 

c) odstraňování příměsí a nečistot,  

d) třídění komodity. 

 

Laboratorní kontrola rostlinných produktů 
     Celý proces skladování je kontrolován přísnou kontrolou. Laboratorní kontrola komodity 

probíhá při nákupu, při vlastní úpravě, při uskladnění a vyskladnění. Laboratorní rozbory jsou 

směřovány ke stanovení příměsí, nečistot, ke stanovení mlynářské jakosti, pekařské jakosti, 

objemové hmotnosti, hmotnosti tisíce semen a dalších. Při naskladňování rostlinných komodit 

se provádí nástřik protiplísňových přípravků, které odpovídají předpisům ochrany zdraví 

a bezpečnosti.  

     V období posklizňového dozrávání se provádí kontrola skladovaných komodit denně po 

dobu 2 týdnů. Potom se kontrola skladu provádí pomocí automatického monitoringu 

počítačem. Zejména se kontroluje teplota a vlhkost komodity. Teplota komodity nesmí 

překročit hodnotu teploty 25 o C. 

 

Základní pravidla skladování 
     Během procesu skladování se sledují:  

a) teplota,   

b) pach, 

c) výskyt skladištních škůdců, 

d) způsob ukládání v obalech, v pytlích, v paletách, 

e) označování a evidence rostlinných produktů, 

f) bezpečné obaly komodit, obaly se zneškodňují podle plánu odpadového hospodářství, 

g) bezpečné zneškodňování odpadů vzniklých při skladování.   

 

Odpady ze skladování 
     Obaly se dělí na ostatní a nebezpečné podle Katalogu odpadů. Všechny odpady se 

důkladně třídí podle druhů a kategorií již při jejich vzniku. Obaly musí být dobře zabezpečeny 

před znehodnocením, odcizením nebo nežádoucím únikem do prostředí.  

Odpady se shromažďují na určené místo, do určených nádob a objektů. Odpady nesmí 

uniknout do venkovního prostředí a nesmí se smíchat. Odpady je nutno před zneškodněním 

nabídnout jiné organizaci, která je může využít jako druhotnou surovinu, jinak se odpad 

zneškodní odpovídajícím způsobem podle zákona o odpadech nebo zákona o obalech. Všichni 

pracovníci v jednotlivých skaldech a pracovištích musí být proškoleni o bezpečnosti práce, 

musí být poučeni o způsobu nakládání s odpady, které vznikají při skladování. Provozovatel 

skladu vede o odpadech přesnou evidenci.  

 

Životní prostředí, požární ochrana 
     Provozovatel skladu musí zabezpečit: 

1) ochranu vody, kontroluje správné a bezpečné nakládání s vodami, minimalizuje rizika 

    ohrožení a znečišťování vod, 

2) ochranu ovzduší, kontroluje hodnotu emisních limitů, které nesmí být překročeny, 

3) požární ochranu, kdy zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím  

    výbuchu. 
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Nakládání s odpady při skladování 
     Provozovatel skladu, který přijímá, skladuje a vydává komoditu, musí postupovat podle 

podrobně zpracovaných vnitřních předpisů pro nakládání s obaly ve smyslu zákona o obalech. 

 

 

4. Sklady – objekty pro skladování okopanin 
 

      Cukrovka se skladuje minimálně, protože po 20 dnech se snižuje cukernatost o 1 % 

a bulvy vysychají. U poškozených bulev se prodýchávají cukry, napadají je choroby a plísně. 

V případě nutnosti skladujeme přímo u cukrovaru na příležitostné skládce. Cukrovka musí být 

zpracována do konce prosince na cukr.   

 
     Brambory   

     Cílem skladování bramborových hlíz je zajištění kvalitních konzumních brambor pro 

spotřebitele. Naskladňují se zdravé a nepoškozené hlízy brambor. Během skladování se musí 

dodržovat optimální skladovací podmínky vlhkosti, teploty.  

 

Posklizňová úprava brambor  
a) čištění bramborových hlíz – odstranění příměsí, hlíny, zbytků natě, kamenů, 

b) odstranění mechanicky poškozených hlíz a hlíz napadených chorobami, 

c) třídění podle velikosti, 

d) balení komodity (sáčky, pytle, sítě). 

 

Sklady brambor 
a) bramborárny – nejmodernější  způsob  skladování  bramborových  hlíz,  rozlišují  se 

bramborárny halové a boxové, jsou plně mechanizované, manipulace se provádí pomocí 

vysokozdvižných vozíků, dopravníků, bramborárny mají automatické větrání s regulací 

teploty a vlhkosti, 

b) sklepy – klasický způsob skladování bramborových hlíz, sklep musí být dobře větratelný 

s nízkou teplotou, regulace vlhkosti a teploty se provádí větráním z venkovního prostředí. 

 

Příčiny ztrát 
a) mechanické poškození bramborových hlíz při sklizni může podpořit napadení hnilobami     

a plísněni, 

b) vysoké teploty při skladování mohou způsobit klíčení hlíz, proto se používají chemické 

přípravky retardanty, které potlačí klíčení hlíz, 

c) nízké teploty při skladování způsobují přeměnu škrobu na cukr, potom je hlíza bramboru 

sladká a tento stav se nedá zvrátit. 

 

Etapy naskladnění a skladování brambor 

 

a) Osoušení se provádí ihned po sklizni (do 2 dnů), odstranění povrchové vlhkosti při teplotě   

    20 oC,          

b) zchlazení hlíz – během 2 týdnů se sníží teplota až na 3-5°C,  

c) klidové období – přes zimu, 3-5oC, 

d) oteplování hlíz – 10 dnů před vyskladněním se zvýší teplota až na 10°C. 
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5. Sklady – objekty pro skladování olejnatých semen  
 

     Semena olejnin   (řepka,  slunečnice,  mák,  skočec,  saflór,  řepice,  hořčice)   se   skladují  

vzhledem k vysokému obsahu olejů,  a  na rozdíl od obilovin při vlhkosti semen 8 – 10 %.  Po  

sklizni se čistí a dosušují. U máku se to vyžaduje ihned, jinak hořkne.  

Semena olejnin skladují v čistých, suchých a větratelných silech nebo podlahových skladech 

ve tmě. 

Obsah oleje v semenech olejnin se pohybuje v rozmezí 18-60 % v sušině. Velmi důležitá je 

vyzrálost semene, semena olejnin v plné zralosti mají  nejstabilnější skladbu mastných kyselin 

s nízkou enzymatickou aktivitou. 

 

 

6. Sklady – objekty pro skladování ovoce a zeleniny  
 

     Cílem skladování – je prodloužit trvanlivost ovoce a zeleniny. Skladují se podle druhu 

a požadavku na kvalitu při prodeji a zpracování v potravinářském průmyslu. Mezi hlavní 

činitele skladování patří vlhkost, teplota vzduchu, intenzita větrání, použití pomocných 

materiálů k zajištění požadované jakosti.  

Typy skladů pro ovoce a zeleninu: 

a) suché sklady – používají se pro skladování sušeného ovoce a zeleniny, teplota vzduchu  

                            18°C, musí být zajištěno větrání a ochrana proti plísním a škůdcům 

b) chladné sklady – jsou to chladnice, chladicí boxy, teplota je kolem 10°C 

                             – jednotlivé druhy ovoce a zeleniny se skladují odděleně 

c) skladování s řízenou atmosférou (CA) – sklad s absorbérem oxidu uhličitého: 

1. systém LO – sklad s atmosférou s nízkým obsahem kyslíku   

2. systém ULO – sklad s velmi nízkým obsahem kyslíku, obsah CO2 = 2–6 % 

d) mrazicí sklady – dlouhodobé skladování zmrazeného ovoce a zeleniny v kusovém  

i upraveném stavu, teplota prostředí –18°C až –22°C 

 

Zásady správného skladování 
     Ovoce a zelenina se skladuje podle vlastností ve vhodném druhu skladu. 

1) jakost je nutné pravidelně kontrolovat, 

2) komodity se zpracovávají podle harmonogramu naskladnění, 

3) narušené a vadné druhy ovoce a zeleniny se musí ze skladu odstranit, 

4) aromatické druhy komodit se skladují odděleně (cibule, česnek, paprika), 

5) teplota a vlhkost skladu se kontroluje a upravuje vhodným způsobem, 

6) při skladování je nutné důsledně dodržovat pravidla hygieny.              

 

 

7. Ztráty při skladování rostlinných produktů  
 

     Ztráty při skladování rostlinných produktů jsou způsobeny: 

a) dýcháním, 

b) fyziologickými procesy, 

c) napadením chorobami a škůdci, 

d) posklizňové dozrávání. 
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Název tematického celku: Potravinářské provozy a objekty na skladování 

                                             rostlinných produktů a jejich dopad na životní              

                                             prostředí (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Hodnocení technologie skladování rostlinných produktů 

 
    Úkolem cvičení je zjistit a zhodnotit technologii skladování rostlinných produktů na 

školním statku v Měšicích.       

 

Zadané úkoly: 

1) Vyberte ze seznamu skladovaných rostlinných produktů jednotlivé položky komodit.     

     Vytvořte tabulku zásob. 

2) Vyjmenujte a zapište sklady pro rostlinné produkty na školním statku. 

3) Vyberte vhodné skladovací prostory pro jednotlivé rostlinné produkty, vysvětlete 

     důvod výběru podle požadavků jednotlivých komodit (požadovaná skladovací teplota, 

     vlhkost skladu, větrání skladu). 

4) Vysvětlete rozdíl mezi skladováním zrnin a objemné píce. 

5) Vypočítejte množství skladovaného zrna v simulovaném skladu, jestliže znáte tyto  

     údaje:       

     a) Obilní masa potravinářské pšenice je uskladněna v podlahovém skladu, kde  

         je vytvořena buňka ve tvaru kvádru, a = 20 m, b = 5 m, v = 90 cm, další potřebné údaje 

         najdete v přiložené učebnici. 

     b) Obilní masa sladovnického ječmene je uskladněna v sile ve tvaru válce. Silo má 

         rozměry: r = 3,5 m, v = 20 m. Výška naskladněného produktu je 15 m.   

6) Vypočítejte množství objemné píce v silážním žlabu tvaru lichoběžníku. Údaje:  

     délka = 12 m, dolní základna 5 m, horní základna 8 m, v = 3 m.  

7) Vysvětlete pojem samozahřívání obilí při skladování zrnin. 

8) Pokuste se změřit teplotu skladovaného zrna a porovnejte ji s požadavky skladovací  

    teploty. 

9) Podle ČSN Potravinářská pšenice uveďte do tabulky přehled příměsí a nečistot a základní 

osivové vlastnosti pšenice.  

 

Pomůcky při cvičení 

Potravinářské tabulky, Jakost a zpeněžování zemědělských komodit, J. Červenka, ČSN 

potravinářských komodit, učebnice Pěstování rostlin, učebnice Výpočty v RV, přehled 

skladovaných komodit, teploměry na měření obilní masy, kalkulačka, internet. 

 

Postup při cvičení 

     Pro vypracování cvičení nejprve vypracujte tabulku rostlinných produktů na školním 

statku. Následně splňte úkol, který se týká skladovacích prostot. Vypočítejte příklady 

simulovaných skladovacích prostor, použijte učebnici Příklady v RV. Další úkoly se týkají 

vyhledávání  údajů v potravinářských tabulkách a ČSN. 

     Všechny zjištěné údaje zaznamenávejte do závěrečného protokolu, posuďte skladování 

zrnin a objemné píce.  

Navrhněte nové možnosti skladování rostlinných produktů, které zlepší skladování. 
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2. Hodnocení skladování konzumních brambor 

 
     Úkolem je provést praktické zhodnocení skladování konzumních brambor v bramborárně. 

Posoudit vzorky brambor a určit varné typy podle ČSN Stolní hodnota brambor. Uvědomit si 

správné fáze skladování brambor.  

 

Zadané úkoly: 

1) Vyplňte schéma fází skladování brambor, použijte termíny, období klidu, suberizace. 

2) Objasněte termín suberizace a období klidu. 

3) Určete správné hodnoty teplot ve fázi dlouhodobého skladování pro konzum,  

    sadbové brambory a pro potravinářské zpracování na lupínky. 

4) Uveďte, zda se používají přípravky na zastavení procesu klíčení ve skladu brambor, 

    použijte vyhledávání na internetu. 

5) Objasněte význam skladování konzumních brambor podle určitých teplot. 

6) Vysvětlete postup distribuce brambor z bramborárny do obchodu.    

 

Pomůcky při cvičení:  
Potravinářské tabulky, Jakost a zpeněžování zemědělských komodit, J. Červenka, ČSN 

potravinářských komodit, učebnice Pěstování rostlin, učebnice Výpočty v RV, kalkulačka, 

internet, bramborové hlízy různých odrůd v počtu 5 kusů.  

 

Postup při cvičení: 

     Do připraveného schématu zapište fáze skladovacího období brambor. 

V potravinářských tabulkách, vyhledejte požadavky na hodnocení stolní hodnoty brambor. 

 

 

 

         
 

 

 

 

Fáze skladovacího období hlíz brambor 

Osoušení 

 

Období klidu 

…°C 

 

…°C …°C 
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3. Ztráty při skladování rostlinných produktů 

 

     Úkolem je vyhledat na internetu nebo v předloženém učebním textu podklady ke splnění 

úkolu. Výsledky zapište do tabulky: 

 

Druh měsíc 

IX. XII. III. 

Zelí hlávkové    

Květák    

Mrkev    

Řepa červená    

Cibule    

Brambory    

Zrno - pšenice    

Semeno řepky    

Zrno - hrách    

 

 

4. Optimální podmínky pro skladování ovoce a zeleniny v optimální 

atmosféře (tabulka 72 – potravinářské tabulky) 

 
Druh Podmínky při skladování Doba skladování Hmotnostní 

ztráty % teplota vlhkost 

Brambory kom.     

Cibule     

Hrášek – lusky     

Mrkev     

Špenát – listy     

Zelí zimní     

Rajčata červená     

Broskve     

Jablka     

Jahody     

Pomeranče     

Ořechy – celé     

Hrozny - dovoz     

 

 

5. Kontrolní otázky 

 
1) Uveďte plodiny, které patří do rostlinných produktů.  

2) Vysvětlete význam skladování rostlinných produktů. 

3) Vyjmenujte typy skladů pro rostlinné produkty. 

4) Jakým způsobem se provádí ošetřování komodit během skladovacího období?  

5) Za jakou dobu se kontrolují skladované zásoby obilí při posklizňovém dozrávání? 

6) Jaké odpady mohou vzniknout při skladování rostlinných produktů? 

7) Popište nové způsoby skladování ovoce a zeleniny v klimatizovaných skladech.  
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Název tematického celku: Zpracování potravinářských obilovin určených pro  

                                             mlynárenský a pekařský průmysl 

             

Anotace:  
Tematický celek zahrnuje stručné informace o pěstování, skladování a sklizni obilovin. 

Podrobně se zabývá složením zrna potravinářských obilovin. Dále popisuje zpracování 

obilí ve mlýně. Zabývá se i dalším zpracováním mouky v pekárenském a potravinářském 

průmyslu. 

Klíčová slova: 

Obilovina, obilí, zrno, skladování obilovin, sklizeň obilovin, složení obilky, zpracování 

obilí, použití obilí, mouka, druhy mouky, škroby, vedlejší výrobky ze mlýna 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Biologie, Chemie, Pěstování rostlin a Chov 

zvířat. 

Obsah tematického celku: 

1) Obiloviny – druhy, popis rostliny, pěstování, sklizeň, skladování. 

2) Obilné zrno – obilka a jeho složení. 

3) Zpracování obilí. 

4) Mlynárenský průmysl – výroba mouk, posuzování mouky. 

5) Pekárenský průmysl – výroba chleba a pečiva. 

6) Těstárenský průmysl – výroba těstovin. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, referátů a diskusí, 

exkurze do provozů, praktická cvičení – posuzování mouky, praktické poznávání zrna 

obilovin a výrobků z obilovin. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) uvede přehled obilovin pěstovaných v ČR i v cizině, 

2) chápe význam obilovin ve výživě člověka i zvířat, 

3) zná základní složení zrna obilovin, 

4) umí vysvětlit termín potravinářské obilí, 

5) objasní základní rozdíl v chemickém složení zrna potravinářské pšenice  

    a potravinářského žita, 

6) zná postup výroby mouky, chleba a pečiva, těstovin.   

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Zimolka, J. Pšenice – pěstování, hodnocení a užití zrna. Nakladatelsví Profi Press s.r.o., 

2005, ISBN 80-86726-09-6 

Červenka, J. Jakost a zpeněžování zemědělských komodit. Česká zemědělská univerzita 

v Praze, 2000, ISBN 80-213-0617-3 

Maleř, J., Kroupa, P. Potravinářské linky I a II. Vysoká škola zemědělská v Praze, 1993, 

ISBN 80-213-128-7 

Žáček, Z., Žáček, A. Potravinářské tabulky. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 

1994, ISBN 80-04-24457-2 
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Název tematického celku: Zpracování potravinářských obilovin určených  

                                             pro mlynárenský a pekařský průmysl (učební text)                                   
 

 

1. Obiloviny  
 

Charakteristika obilovin.  

     Obiloviny jsou nejstaršími kulturně vypěstovanými rostlinami člověkem. Obilnina je 

kulturní tráva pěstovaná pro škrobnatá semena – obilky.  

Obilka je vymlácené zrno kulturních trav. Zrno obilovin je využíváno pro svůj obsah živin, 

hlavně škrobu a bílkovin, jak k výživě člověka a hospodářských zvířat, tak i k různým 

průmyslovým účelům. Rozdíl je v úrovni agrotechniky, výtěžnosti i dalšího potravinářského 

zpracování obilného zrna.  

Hlavními druhy obilovin jsou na území ČR pšenice a žito. Mezi další obiloviny patří ječmen, 

oves, kukuřice, proso, rýže a pohanka.  

 

     Pšenice je v České republice nejvíce rozšířenou obilovinou. Vyrábí se z ní mouka na 

pšeničný chléb, trvanlivé a pekařské výrobky a na cukrářské pečivo. Vhodná odrůda pšenice 

pro pěstování je určována podle klimatických a půdních podmínek území.   

Potravinářská pšenice jako surovina na chleba musí splňovat řadu důležitých parametrů jako 

je: čistota, vlhkost zrna, objemová hmotnost (74 – 84 kg.hl-1 ), hmotnost tisíce semen (HTS) 

36 – 52 g, obsah lepku a popelovin. Pšeničná mouka musí splňovat mlynářskou jakost 

zejména obsah bílkovin (obsah lepku) a pekařské jakosti. 

  

     Žito je další nejrozšířenější obilovinou mírného pásu. Žito je druhou nejvýznamnější 

chlebovou obilovinou. Pro pekařské účely se pěstuje potravinářské žito. Podobně jako 

potravinářská pšenice musí také potravinářské žito splňovat přísné jakostní parametry a to: 

čistotu, vlhkost, objemovou hmotnost (67 – 75 kg.hl-1), hmotnost tisíce semen, vyrovnanost 

zrna (zrno větší než 1,75 mm) a obsah cukrů (tzv. sacharidoamylázový komplex). Žitná 

mouka musí splňovat parametry pekařské jakosti, tj. zkvašování chlebového těsta a strukturu 

upečeného chleba. 

 

 

2. Obilné zrno – složení obilky 

 
Zrno při dozrávání prochází několika stupni zralosti: 

a) mléčnou, zelenou  – zrno je zelené, obsah vody je asi 50 %, 

b) voskovou, žlutou – zrno je už celkem zralé, ale měkké, obsahuje 30 % vody, 

c) plnou – obsah vody klesá na 18 – 20 % a enzymatická činnost klesá, zrno je zralé. 

Složení obilky – obilné zrno se skládá ze tří hlavních částí: z obalů, klíčku a z moučného jádra 

– endospermu.  

Obaly obilného zrna obsahují zejména minerální látky a celulózu, které chrání zrno před 

vysycháním. Před mletím se musí odstranit, protože jsou pro lidský organismus nestravitelné. 

Pro makrobiotickou výživu jsou žádané, nabízejí se jako obiloviny celozrnné. Obaly zrna 

tvoří:  

a) oplodí, které se skládá z pokožky, z vnějšího oplodí (podélné buňky), z vnitřního oplodí 

(příčné buňky), z vnitřního oplodí (velmi protáhlé buňky),  

b) osemení – skládá se ze sklovitých a barevných buněk. 
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Klíček (embryo) je zárodek mladé rostliny. Klíček je připojen k zrnu štítkem. Klíček obsahuje 

zárodečné kořeny a zárodečné listy, které jsou uloženy pod vegetačním vrcholem. V klíčku je 

obsaženo větší množství tuků, bílkovin, lecitin, enzymů, vitamínů, růstových hormonů 

a minerálních látek. Mouka nemá obsahovat klíček, protože ten způsobuje prostřednictvím 

tuků její znehodnocení, žluknutí, proto se před mletím odstraňuje a používá se krmení  

Moučné jádro – endosperm – bílek je tvořen buňkami, které jsou vyplněny škrobem 

a vrstvou buněk po obvodu (aleuronovými buňkami), vyplněnými bílkovinami (lepkem). 

Minerální látky jsou v endospermu obsaženy jen málo (2 – 4 %). 

Chemické složení obilných zrn záleží na druhu a na odrůdě obiloviny, na klimatických 

a půdních podmínkách. Kvalitu zrna velmi ovlivňuje sklizeň, posklizňové zpracování obilí 

a technologický postup zpracování ve mlýně a pekárně. 

 

 

3. Sklizeň a skladování obilovin 

 
     Sklizeň obilovin je plně mechanizovaná a probíhá v červenci a srpnu na přechodu žluté 

a plné zralosti. Po sklizni prochází sklizené zrno posklizňovou úpravou, která spočívá 

v úpravě vlhkosti zrna a v jeho skladování do doby zpracování. Vlhkost se upravuje sušením 

v sušárnách, na konci operace sušení má zrno obsahovat 14 - 15 % vody. Zrno se skladuje 

v obilních silech. Při skladování musí být dodrženy velmi přísné podmínky, hlavně vlhkost 

vzduchu a vlhkost zrna, ale i teplota přiváděného vzduchu. Tyto ukazatele se neustále 

průběžně sledují, skladované zrno se větrá, chladí, přesypává, přepouští nebo přehazuje. 

Režim skladovacích podmínek je velmi přísný: teplota skladovaného obilí se pohybuje kolem 

10 0C, vlhkost obilní masy 14 %, obilí musí mít dobrý zdravotní stav, nesmí obsahovat škůdce 

a choroby, musí být čisté a vyrovnané.   

Druhy skladování: a) krátkodobé, b) dlouhodobé. 

Velmi důležitým faktorem skladovatelnosti obilí jsou biochemické procesy (dýchání, 

samozahřívání, klíčení, porůstání, intoxikace, fermentace). Další faktory, které ovlivňují 

skladovatelnost, jsou fyzikální procesy a vlastnosti (tepelné vlastnosti zrna, vlhkost, 

hygroskopicita obilí). Během skladování se musí kontrolovat teplota a vlhkosti zrna. Kontrola 

je průběžná a automatická pomocí čidel v různých výškách obilného sila. Při nedostatečné 

kontrole hrozí až hoření obilní buňky v sile. 

Cílem skladování obilí je udržet a zlepšit technologické jakosti zrna, omezit ztráty při 

skladování, které se týkají jakosti a množství zrna, udržet skladovatelnosti zrna po delší dobu. 

 

 

4. Zpracování obilí a výroba mouky – mlýn 

 
     Obilná zrna se zpracovávají na jedlé výrobky hlavně ve mlýnech, krupárnách, ve 

škrobárnách, v pivovarech, ve sladovnách, v pražírnách, v lihovarech podle druhu obilí 

a žádaného produktu. 

Mouka se vyrábí v průmyslových mlýnech. Obilná zrna procházejí při zpracování na mlýnské 

výrobky několika základními fázemi. 

Čištění obilí je prováděno na soustavě čistících strojů, kde se obilní masa zbavuje prachu, 

nečistot, různých cizích příměsí a cizích zrn, plevelů. Na čištění se účastní speciální stroje, 

jako triéry, aspirátory a elektromagnety. Vyčištěné zrno se na loupacích strojích částečně 

oloupe, obrousí, zbaví špiček, klíčků a znovu se čistí. Na kvalitě procesu čištění závisí 

i kvalita konečného produktu. 
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Mletí – šrotování probíhá na železných válcových stolicích, jsou to rýhované válce, které se 

otáčejí proti sobě, mezi ně padá obilné zrno a je ve válcích rozemleto. Rozemletím zrna 

vzniká šrot. Vzniklý šrot padá na velká síta – rovinné vysévače, které se neustále otřásají. Síta 

jsou z mlynářského hedvábí, vždy o určité velikosti otvorů. Rozemleté částice obilného zrna 

propadávají podle velikosti otvorů síty. Tento propad se dále zpracovává luštěním. Zbylý šrot 

- přepad, který zůstává na sítech, se znovu rozemílá na dalších válcových stolicích s více 

přitaženými válci, takže se znovu rozemele na jemnější šrot. Ten se znovu prosévá na 

vysévačích se síty s menšími otvory a celý postup se několikrát opakuje. Toto opakované 

mletí se provádí u pšenice 7 - 8 x a nazývá se mletí na vysoko. Nakonec zůstanou na sítech 

nerozemleté a nestravitelné zbytky slupek – otruby. Otruby se používají pro krmení zvířat 

a v racionální výživě, protože jsou významné pro peristaltiku střev (vyprazdňování). 

Opakováním vyséváním se vytřídí různé produkty podle velikosti sít na krupice, krupičky 

a různé druhy mouk.  

Luštění je úprava vzniklých produktů po třídění, po prosévání na rovinných vysévačích. Jde 

o další jemnější mletí na hladkých válcích a opětné vysévání. Vznikají různé druhy tržních 

krupic a krupiček, které se buď balí do spotřebitelských obalů, nebo se dále zpracovávají na 

mouku.  

Vymílání je konečná fáze mletí mouky, při němž se podle velikosti použitých sít rozemílají 

různé druhy krupic a krupiček na mouku požadované zrnitosti.  

Třídění a expedice je poslední fází při zpracování obilí na mouku. Produkty roztříděné podle 

velikosti a smíchané podle požadavků na příslušný druh mouky se buď plní do pytlů ne sáčků, 

nebo se jako volně ložená mouka uskladní k pozdějšímu balení a expedici do velkých 

pekáren.  

Výroba žitné mouky je jednodušší, protože odpadá postupné mletí a luštění. Žito se mele 

přímo na mouku příslušné jakosti naplocho. 

Celá technologie výroby mouky podléhá velmi přísným podmínkám, protože vzniklé 

produkty musí odpovídat jakosti dané normami.  

 

 

5. Použití obilí 
 

Pšenice se mele na různé druhy krup, krupic, krupiček, mouk, vyrábí se z ní pšeničný škrob. 

Klíčky se používají ve farmaceutickém průmyslu.  

Žito se mele na chlebovou mouku, vyrábí se z něho pražená žitná káva a kávové náhražky. 

V lihovarech se žito zpracovává na žitné pálenky a likéry. Žitné klasy záměrně infikované 

parazitní houbou námelem se využívají ve farmaceutickém průmyslu.  

Ječmen se zpracovává na kroupy, krupky, popř. na mouky. Velká část ječmene se používá 

k výrobě pivovarského a pekařského sladu. 

Oves se zpracovává na ovesné vločky, ovesnou rýži, krupici a mouku.  

Kukuřice se zpracovává na krupici, která se používá k výrobě extrudovaných výrobků 

(křupky, tyčinky). Zároveň se používá k výrobě velmi kvalitního škrobu – maizeny. 

Z kukuřičných klíčků se lisuje olej.  

Proso se loupe, upravuje se z něho jáhly, které slouží k přípravě různých pokrmů. 

Rýže po loupání, hlazení a leštění slouží nejvíce k vaření, k přípravě jídel. Z rýže se také 

vyrábí kvalitní rýžový škrob, používá se v kosmetice a ve vaření.     
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Technologie zpracování obilí:  

1) mlynářství  - výroba mouky ve mlýně, 

2) pekařství - výroba chleba a běžného pečiva, výroba jemného pečiva (vánočky, koláče), 

výroba cukrovinek (bábovky, kremrole, věnečky, laskonky),  

3) těstárenství - výroba těstovin (krátké a dlouhé výrobky těstovin),  

4) extrudovaná technologie – extrudované výrobky (tyčinky, křehký chléb),  

5) sladovnictví  - sladovna (výroba sladu ze sladovnického ječmene pro výrobu piva),     

6) technologie výroby krup (kroupy se vyrábí z potravinářského ječmene),  

7) technologie výroby vloček – vločky ovesné, ječné, žitné, pšeničné, rýžové,  

8) technologie výroby škrobu z obilí ve škrobárně.  

 

 

6. Mouka, její druhy, vymílací klíč, posuzování mouky 
 

     Mouka je mlýnský produkt vzniklý mletím obilných zrn podle technologie určené druhem 

obilí. Největší význam pro lidskou výživu má pšeničná a žitná mouka. Pro cukrárenskou 

výrobu se používá výhradně pšeničná mouka.   

Jsou vyráběny tyto tržní druhy:  

pšeničná mouka hrubá, pšeničná polohrubá mouka, pšeničná těstárenská mouka, pšeničná 

polohrubá konzumní mouka, pšeničná výběrová polohrubá mouka, pšeničná hladká konzumní 

mouka, pšeničná chlebová mouka, pšeničná hladká mouka (CH - bílá chlebová, silná 

pečivárenská, škrobárenská, pšeničná celozrnná mouka, pšeničná hladká mouka speciál PS 

(pekařská), speciál (00 extra), speciál P (pečivárenská), pšeničná šrotová mouka, žitná 

výražková mouka, žitná chlebová mouka, žitná tmavá mouka C (celozrnná hrubá), D (jemná), 

E (celozrnná jemná), ječná výražková mouka, nové druhy podle požadavků odběratele.  

 

Vymílací klíč pšenice  

 

Výrobek Výtěžnost Výrobek Výtěžnost 

Krupice 2,9 % Klíčky krmné 0,5 % 

Hrubá mouka 17,5 % Klíčky jedlé 0,1 % 

Polohrubá mouka 1,6 % Krmná mouka 5,5 % 

Hladká mouka (různé typy) 44,4 % Otruby 22 % 

  Šrot kalibrát 4,5 % 

  Promelek 1 % 

 

Vedlejší výrobky z mlýna jsou krmná mouka, otruby, klíčky. 

 

      Posuzování mouky – kvalita mouky se posuzuje smyslově. 

Barva pšeničné mouky má být nažloutlá se smetanovým nádechem, bez viditelných teček.   

Vůně má být přirozená, bez rušivých pachů po cizích látkách nebo po ztuchlině. 

Chuť mouky je rozdílná podle stupně vymletí. Světlé mouky pro cukrárenské výrobky musí 

mít neutrální přirozenou chuť bez cizích rušivých pachutí.  

Zrnitost se posuzuje rozetřením mouky po hřbetě ruky nebo třením mezi palcem 

a ukazováčkem. 

Vlhkost mouky musí odpovídat normě jakosti. Vlhká mouka zůstane v hrudce po rozevření 

dlaně.  

Pečivost je pro cukrárenskou výrobu nejdůležitější vlastnost mouky. Je ovlivněna množstvím 

a kvalitou rostlinné bílkoviny, lepku. Lepek je směs bílkovin, hlavně glutenu a gliadinu. 
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Vyznačuje se žlutavou barvou a nerozpustností ve vodě. Na množství a kvalitě lepku závisí 

pečivost mouky, tj. schopnost nabývat na objemu při kynutí a pečení, vytvářet klenutý 

a vzhledný výrobek.  

Vaznost mouky je schopnost mouky přijímat vodu.  

 

Skladování mouky  

     Mouka uložená ve vhodných podmínkách během skladování dozrává a získává správné 

vlastnosti potřebné pro pekařskou a cukrárenskou výrobu. Rozhodujícím způsobem zde 

působí oxidační procesy, čímž se vytváří vhodná struktura lepku. Zlepšuje se i jeho jakost. 

Mouka se působením kyslíku stává bělejší a stabilizuje se její vlhkost. Při skladování je 

důležitá neustálá kontrola teploty, vlhkosti, všech biochemických procesů. Sklady musí být 

dobře větratelné, bez slunečního svitu, bez škůdců, bez společného uložení se zapáchajícími 

nebo aromatickými látkami. Nejvhodnějšími podmínkami jsou tedy tma, chlad a sucho. 

Teplota ve skladu se má pohybovat kolem 16° C.    

 

 

7. Výroba chleba, pečiva – pekárna 

 
Pekařská technologie zahrnuje: 

1) výrobu chleba (různé druhy), 

2) výrobu běžného a jemného pečiva (rohlíky, housky, pletýnky, koláče, vánočky), 

3) cukrářské výrobky (bábovky, piškoty, dortové korpusy, věnečky, kremrole). 

     Hlavní technologické operace jsou skladování surovin, příprava a fermentace těsta, dělení, 

tvarování těsta, kynutí těsta, vlažení těsta, pečení, chlazení, balení, expedice výrobků. 

     Charakteristika těsta z pšeničné mouky je odlišná od těsta ze žitné mouky. 

Pšeničné těsto je tvořeno pružnou bílkovinnou strukturou. 

Žitné těsto tvoří hustá gelovitá struktura, která je tvořena škrobem a jednoduchými cukry.  

Tato charakteristika je důvodem míchání pšeničné a žitné mouky v různých poměrech 

(60 % : 40 %, 50 % : 50 %). V případě většího podílu žitné mouky je chléb tmavý, tužší 

a déle vydrží čerstvý. 

 

Suroviny pro výrobu pšeničného pečiva: 

základní doplňkové 

Pšeničné mouky Mléko 

Droždí lisované, sušené Vejce sušené 

Voda pitná Zlepšovací přípravky 

Cukr, sůl, tuk  

 

     Pro skladování surovin v pekárně platí obecné zásady, které spočívají v těchto opatřeních: 

a) prostory suché, bez přímého světla, zamezené přístupu škůdců, teplota skladování do 20 0C. 

b) speciální požadavky jsou kladeny zařízení, která skladují a manipulují s tuhy a oleji,  

c) chlazené sklady pro droždí, tuky, 

d) mrazící sklady pro ořechy, mák, vaječný obsah, ovocné a mléčné produkty, 

e) oddělené sklady pro aromatické látky,  

f) oddělené sklady pro obaly,  

g) oddělené sklady pro sanitární a úklidové prostředky. 
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Název tematického celku: Zpracování potravinářských obilovin určených pro   

                                             mlynárenský a pekárenský průmysl                                          

                                             (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Charakteristika obilovin z potravinářského hlediska 

 
     Úkolem cvičení je zhodnotit potravinářské obiloviny určené k lidské výživě.      

1) Vyberte z učebního textu vhodné potravinářské obiloviny a vypracujte tabulku  

     potravinářských výrobků. 

2) Jaké zrnové příměsi vyjmenovává ČSN – pšenice. 

3) Co patří podle normy mezi nečistoty? 

4) Co patří podle normy mezi poškozená zrna? 

5) Doplňte následující tabulku jakostních ukazatelů pro pšenici: 

Vlhkost v % (nejvýše)  

Objemová hmotnost v kg/hl (nejméně)  

Druhová čistota v % (nejméně)  

Obsah N-látek v sušině v % (nejméně)  

 

6) Doplňte následující tabulku jakostních ukazatelů pro pšenici tvrdou: 

Vlhkost v % (nejvýše)  

Objemová hmotnost v g.l (nejméně)  

Sklovitost v % (nejméně)  

Příměsi v % (nejvýše)  

Nečistoty v % (nejvýše)  

Obsah bílkovin (dříve obsah mokrého lepku v sušině) v %  
 

7) Doplňte následující tabulku jakostních ukazatelů pro sladovnický ječmen  

Ukazatel Základní jakost Obchodovatelná jakost 

Barva zrna   

Plucha zrna   

Vlhkost   

Podíl zrna nad sítem 2,5x22 

mm 

  

 

8) Charakterizujte odrůdy pšenic podle potravinářské jakosti – využijte Seznam odrůd 

obilovin a luskovin:  

     a) rozdělte odrůdy pšenic podle jakosti do skupin, použijte odborné názvy, 

     b) vypište hlavní jakostní kritéria, 

     c) vypište doplňková kritéria,    

     d) doplňte tabulku minimálních požadavků na zařazení odrůd do skupin jakosti a určete 

kvalitu vzorků odrůd pšenic. 

Jakostní skupina E - elitní A - kvalitní B - chlebová 

Vyjádření hodnoty absolutně  bod 

9-1 

absolutně bod 

9-1 

absolutně bod 

9-1 

Objemová 

výtěžnost (ml) 
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Obsah hrubých 

bílkovin (%) 

      

9) Vyberte ze Seznamu odrůd obilovin a luskovin odrůdy vhodné pro těstárenský průmysl, 

orientujte se tvrdost, tažnost. 

10) Uveďte průměrné objemové hmotnosti obilovin, použijte Potravinářské tabulky, hodnoty 

zapište do tabulky. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Potravinářské tabulky, teoretické poznatky o potravinářských komoditách, ČSN 

potravinářských komodit (ČSN 46 1200-2), (ČSN 46 1100-3),ČSN 46 1100-1), aktualizovaný 

Seznam doporučených odrůd obilovin a luskovin (ÚKZÚZ), www.meteostanice.cz, 

kalkulačka, Obilnářské listy –XIX. roč.2/2011. 

 

 

2. Obilné zrno – složení obilky, obr. obilného zrna  

 
Úkoly: 

1) Proveďte nákres obilného zrna, včetně popisu (použijte internet). 

2) Do grafu zapište chemické složení obilky: (obsah vody, obsah sušiny, obsahy organických 

a anorganických látek v % v sušině). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

3. Sklizeň a skladování obilovin  
 

1) Vypište typy skladů pro skladování obilovin. 

2) Vypište hlavní zásady skladování obilovin. 

3) Charakterizujte kontrolu podmínek skladování obilovin. 

 

4) Do tabulky zpracujte: 

Název obiloviny Termín 

sklizně 

Typ zralosti Výnos 

Pšenice ozimá    

Ječmen jarní    

Ječmen ozimý    

Žito ozimé    

Oves setý    

Pšenice jarní    

Obilka (100 %) 

http://www.meteostanice.cz/
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5) Určete vhodnou hodnotu vlhkosti u sklízených zrnin (využijte tabulku): 

     a) Uveďte hodnotu vlhkosti u suchého zrna ječmene, ovsa, kukuřice, hrachu. 

     b) Uveďte hodnotu vlhkosti u vlhkého zrna žita, pšenice, sóji, kukuřice. 

6) Uveďte možnou dobu uskladnění v závislosti na obsahu vody a teplotě (tab.). 

7) Uveďte přirozený úbytek skladovaných zrnin u pšenice za 6 měsíců, u kukuřice za 

12 měsíců (tab.). 

8) Uveďte mezerovitost skladovaných zrnin v % u ječmene, u ovsa, u pšenice.   

9) Vyberte podle www.meteostanice.cz vhodné zemědělské teploměry a vlhkoměry obilí. 

 

 

4. Zpracování obilí a výroba mouky – mlýn 

 
1) Vyhledejte schéma technologie mlýna. 

2) Popište přípravné fáze před mletím mouky – čistírna mlýna. 

3) Vyjmenujte tři hlavní fáze mletí obilí ve mlýně. 

 

 

5. Mouka, její druhy, vymílací klíč, posuzování mouky 

 
1)Vyhledejte vymílací klíč pro žito a určete výtěžnost hlavních výrobků ve mlýně. 

2) Z potravinářských tabulek vypracujte tabulku jakostních požadavků na mouku. 

3) Jaké jsou základní požadavky pro skladování mouky? 

4) Mouky mají v názvu na obalech ještě uveden typ (např. T450). Vysvětlete a vyhledejte tyto   

    značky a rozepište jejich složení. 
 

 

6. Výroba chleba, pečiva – pekárna 

 
1) Jaké výrobky vyrábí pekárna Domita Tábor? 

2) Charakterizujte fáze výroby chleba. 

3) Z potravinářských tabulek vypracujte tabulku jakostních požadavků na chléb. 

4) Z potravinářských tabulek vypracujte tabulku jakostních požadavků na pšeničné pečivo  

     běžné. 

 

 

7. Kontrolní otázky: 
 

1) Vysvětlete pojem lepek. 

2) Vysvětlete pojem škrob.  

3) Uveďte, kde se v zrnu nachází aleuronová vrstva a jaký má význam z hlediska výživy? 

4) Uveďte hodnoty mlynářské jakosti potravinářské pšenice. 

5) Uveďte hodnoty pekařské jakosti potravinářského žita. 

6) Uveďte fáze mletí obilí ve mlýně.   

7) Vysvětlete důvod samostatného mletí potravinářské pšenice a potravinářského žita. 

8) Vysvětlete pojem promelek.  

9) Uveďte využití vymletých obilních klíčků. 

10) Uveďte suroviny pro výrobu chleba.  
 

http://www.meteostanice.cz/
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Název tematického celku: Technologie zpracování potravinářských olejnin s důrazem    

                                             na kvalitu konečného produktu 

             

Anotace:  
Tematický celek zahrnuje stručné informace o pěstování, skladování a sklizni olejnin. 

Podrobně se zabývá složením zrna potravinářských olejnin. Dále popisuje zpracování 

zrna olejnin v lisovně. Zabývá se i dalším zpracováním oleje na potravinářské i technické 

účely. 

Klíčová slova: 

Tuky, oleje, rozdělení tuků a olejů, složení olejů – mastné kyseliny, vlastnosti tuků, 

získávání olejů a jejich úprava – margarín, ztužené tuky, odpady olejářského průmyslu  

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Biologie, Chemie, Pěstování rostlin 

a Chovu zvířat. 

Obsah tematického celku: 

1) Olejniny – druhy, popis rostliny, pěstování, sklizeň, skladování. 

2) Olejné zrno – jeho složení. 

3) Zpracování olejného zrna. 

4) Potravinářský průmysl – výroba olejů, posuzování jedlých olejů. 

5) Výroba technických olejů, bionafty. 

6) Výroba léčiv, kosmetiky. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, referátů a diskusí, 

exkurze do provozů, praktická cvičení – senzorické posuzování olejů, praktické 

poznávání zrn olejnin.  

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) uvede přehled olejnin pěstovaných v ČR i v cizině,    

2) chápe význam olejnin ve výživě člověka i zvířat, 

3) zná základní složení zrna olejnin, 

4) umí vysvětlit rozdíl termínů olej a tuk, 

5) objasní základní rozdíl v chemickém složení zrna potravinářské řepky  

    a technické řepky, 

6) zná postup výroby potravinářských olejů, margarínů a ztužených tuků. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Červenka, J. Jakost a zpeněžování zemědělských komodit. Česká zemědělská univerzita 

v Praze, 2000, ISBN 80-213-0617-3 

Maleř, J., Kroupa, P. Potravinářské linky I a II. Vysoká škola zemědělská v Praze, 1993, 

ISBN 80-213-128-7 

Maleř,J. Zpracování olejnatých semen a mléka. Institut výchovy a vzdělávání MZe 

v Praze, 1994,ISNB 80-7105-084-9 
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Název tematického celku:  Zpracování potravinářských olejnin s důrazem na  

                                             kvalitu konečného produktu 

                                             (učební text) 
 

 

1. Olejniny – druhy, popis rostliny, pěstování, sklizeň, skladování 

 
Olejniny jsou botanicky různorodé rostliny, v semenech nebo plodech, v jiných částech 

rostlin obsahují olej. Zbytky semen, které zůstávají po vylisování, se používají jako 

extrahované šroty a pokrutiny pro krmení hospodářskými zvířaty, obsahují mnoho bílkovin. 

 

Význam olejnin: 

1) tuky a oleje se vyskytují pravidelně ve všech rostlinách, jejich množství je v jednotlivých  

     rostlinách a jejich částech velmi různé, 

2) nejvíce tuků a olejů obsahují semena olejnatých rostlin, nejdůležitější jsou řepka, mák 

a slunečnice a hořčice, 

3) obsah tuků a olejů v různých olejnatých semenech je rozdílný a pohybuje se obvykle  

    v rozmezí od 25 – 45 %,  

4) využití olejnatých rostlin je mnohostranné, 

5) olej získaný ze semen se používá jako:  

     a) potravina – jedlý olej, umělé tuky, náplně do pečiva, hořčice v konzervárenství,  

     b) kosmetické krémy, mýdla, 

     c) barvy, laky, fermeže, mazadla, nátěry, 

     d) svíčky.  

 

Rozdělení olejnin: 

a) tuk je obsažen v semenech: řepky olejky (ozimé i jarní), hořčice bílé (vyrábí se plnotučná 

hořčice), hořčice sareptské (vyrábí se kremžská hořčice), máku setém, slunečnice roční, 

sóji luštinaté (pouze ve velmi teplých oblastech, spíše se dováží), konopí technickém, lnu 

olejném, sezamu, bavlníku, 

b) tuk je obsažen v zárodcích obilek: obilné klíčky, klíčky kukuřice, 

c) tuk v jádrech plodů: kokos, oříšky, ořechy, kopra = rozemleté jádro kokosového ořechu, 

kokosový olej = kopra se vaří ve vodě, 

d) tuk v oplodí rostlin: olivovník evropský – plod = oliva, palma olejná, palma kokosová, 

kakaovník – kakaový tuk (čokoláda), 

e) tuk je v nažkách: kmín, saflor, světlice barvířská (květina), černucha damašská (květina) 

(Nigella damascana). 

 

Základní druhy olejnin  

 

     Řepka olejka je nejdůležitější olejninou a má mnohostranné využití: v potravinářství, 

v krmivářství, v oleochemii, v energetickém využití jako zdroj obnovitelné energie. 

Řepka vznikla spontánním křížením z řepice olejné a divoké brukve v oblasti Středomoří. 

Patří do čeledi brukvovitých. Má mnoho syntetických odrůd ozimé a jarní řepky. Rozdíly 

spočívají v odlišné snášenlivosti chladu. Řepka ozimá přetrvává chladné roční období pomocí 

listové růžice naplocho rozprostřené na zemi. Teprve po období zimního klidu a přejití 

mrazem (stádium jarovizace je důležité období pro tvorbu generativních orgánů) vytváří 

lodyhu. Jarní forma řepky nevyžaduje jarovizaci. 
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     U řepky je velmi důležitý květ. Okvětím je volný hrozen, má žlutou barvu. Květ je 

cizosprašný i samosprašný, opylovačem je hmyz, zejména včely. Plodem řepky je 5 - 10 cm 

dlouhá šešule. Každá šešule obsahuje 15 až 20 kulovitých semen. Po dozrání šešule puknou 

a semena se vysypou.        

     Pěstování řepky: Řepka olejka má významnou pozici na trhu plodin. S přibývající tendencí 

zvyšovat podíl obilovin na úkor širokolistých plodin (brambory, luštěniny, víceleté pícniny) 

nabývá řepka olejka v osevním postupu stále více na významu. O volbě plodin a rozsahu 

jejich pěstování v osevním postupu rozhodují podmínky stanoviště a hospodářské vlastnosti 

plodiny. Řepka patří k širokolistým plodinám a platí za velmi dobrou předplodinu, která 

přispívá k úrodnosti půdy. Po sklizni zanechává posklizňové zbytky, které využívají 

mikroorganismy. 

     Sklizeň řepky: Řepka ozimá se vyznačuje velmi dlouhou vegetační dobou. Během 

dozrávání postupně dochází k redukci listové hmoty a hnědnutí lodyh a šešulí, dále 

k postupnému tmavnutí semen. Regulace dozrávání a desikace je příprava porostu na sklizeň. 

Při sklizni by měl být porost řepky v plné zralosti. Šešule při nárazu či tlaku samovolně 

pukají. Semena jsou černá, dobře vybarvená, tvrdá a jejich vlhkost je do 12%. Organizace 

sklizně musí být maximálně efektivní. Nutné je dopředu připravit harmonogram, nasazení 

sklízecích mlátiček a odvozu. Nezbytné je použití adaptéru při sklizni, prodloužená část 

žacího stolu, a použití aktivních děličů zralého porostu řepky. 

     Skladování řepky: Posklizňová úprava sklizených semen řepky velmi výrazně ovlivňuje 

tržní jakost rostliny. Na posklizňových linkách je semeno řepky čištěním a sušením 

upravováno na parametry, které odpovídají požadavkům vydané normy ČSN 46 2300-2. 

Stanovuje tyto závazné ukazatele kvality: vlhkost 8%, obsah tuku 42%, obsah semen 

porostlých a poškozených 2%, obsah nečistot 2%, obsah kyseliny erukové 2%. Při příjmu 

sklizeného semene k posklizňové úpravě je nutné průběžně určovat jeho vlhkost, a to 

bezprostředně při každé nové dávce. Podle zjištěné vlhkosti je pak rozdělováno 

ke krátkodobému uložení do příjmového manipulačního skladu nebo přímo ke zpracování 

sušením. Čištěním je upravován obsah nečistot na požadované hodnoty. K čištění lze použít 

běžné síťové čističky, které mají síta pro olejniny.   

 

     Slunečnice roční je po řepce druhou naší nejrozšířenější olejninou a její pěstování se 

rozšiřuje. Užitkovou částí jsou nažky, jejichž semeno poskytuje olej, který svým složením 

patří mezi nejkvalitnější rostlinné oleje.  

     Rod slunečnice byl prošlechtěn do několika forem: 

1) semenné formy olejný typ, s vysokým obsahem kyseliny linolové, s vysokým obsahem 

kyseliny olejové, cukrářský typ, 

2) silážní formy  - krmení, 

3) okrasné formy - zahradnictví. 

 

     Využití slunečnice: a) farmaceutický průmysl – výroba léčivých mastí z oleje, čajové 

směsi pro snížení horečky, podpora trávení a stimulace jater, b) kosmetický průmysl – výroba 

krémových přípravků, c) potravinářský průmysl – semena = pochutina do chleba, pečiva, 

salátů, na sladko obalené v jogurtu, d) zemědělství – využívá se jako pícnina na krmení, 

e)zahradnictví a floristika – květinové vazby, solitera zahrad, f) chovatelství – krmné směsi 

pro ptáky, hlodavce, g) malířství – olejomalby, temperové barvy. 

 

     Mák setý je jednoletá rostlina, která se pěstuje především na semeno. Vedlejší surovinou je 

makovina (tobolky). 
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Využití máku je mnohostranné. V potravinářství se používají mletá semena do náplní pečiva, 

na pečivo jako posyp, do cukrářských výrobků. Mák má velký význam pro farmaceutický 

průmysl ve výrobě léčiv a v chemickém průmyslu.  

 

 

2. Olejné semeno, jeho složení. 
 

Složení a jakost semen řepky olejky. 

 

Kvalita semen řepky je výsledkem tří faktorů:  

1) faktor: chemické složení semen řepky, které je dáno genetickým základem, 

2) faktor: změna chemického složení semen vlivem různé pěstební technologie, ročníkem  

     a lokalitou, 

3) faktor: změna fyzikálních vlastností semen, které se odrazí na kvalitě v průběhu  

     posklizňové úpravy a skladování.  

 

Kvalita semen řepky olejky je dána: 

a) množstvím a složením tuku, 

b) množstvím a složením bílkovin, 

c) množstvím a složením antinutričních a nežádoucích látek (fenol, fytin, tanin), 

d) množstvím a složením doprovodných látek, jako jsou vitamíny a pigmenty, 

e) množstvím reziduí pesticidů a různých polutantů, včetně radioaktivity a mykotoxinů, 

f) obsahem je fytin nevhodný, protože obsahuje fosfor, který tvoří komplexy s Ca, Mg, Zn, 

Fe, Cu a některými dalšími kovy a tím blokuje jejich využitelnost v organismu, 

g) obsahem tanin, který tvoří komplexy s kovy jako fytin a tím zhoršuje příjem minerálních 

     látek, ve vyšších dávkách může mít i nepříznivý vliv na chuť,  

h) nežádoucí látky z technologického hlediska jsou bílkoviny, slizy, glykosidy, enzymy.   

  

Olejnatost – obsah oleje daný obsahem mastných kyselin. 

Obsah glukosinolátů – je 10-15 mikromolu na 1 gram osiva, dovoluje využití šrotu z řepky 

jako krmiva pro zvířata. 

 

 

3. Zpracování olejnatého zrna – výroba olejů 

 
     Řepkový olej se vyrábí v průmyslových olejárnách.  

a) Zpracování řepkového semen v průmyslových olejových mlýnech je prováděno lisováním 

za tepla s extrakcí rozpouštědlem, což vede k vysokým výnosům olejů, asi 99%.  

b) Provozy pro výrobu řepkového oleje využívají studené lisování nebo lisování tepelně 

upravené směsi semen řepky olejné. 

 

Technologický proces výroby olejů obsahuje čtyři fáze:  

1) před příprava semen olejnin drcením, 

2) zahřívání, klimatizace drtě semen, 

3) vlastní lisování semen olejnin za tepla, 

4) úprava olejů a odstranění vedlejších produktů lisování (šroty).  

 

Hlavním produktem je surový olej, který je nutno vyčistit zejména od bílkovin rafinací. 
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4. Potravinářský průmysl – výroba olejů, posuzování jedlých olejů 
 

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

zpracování, tak pro studenou kuchyni (dresingy, zálivky). Velmi rychle snáší vyšší teploty, 

ale díky vyšší oxidační stabilitě má delší trvanlivost oproti jiným rostlinným olejům. Kvalitně 

rafinovaný řepkový olej má neutrální vůni i chuť.   

 

Výrobky z olejnin 

a) mouka, 

b) protein koncentrát,  

c) protein izolát je náhrada masa, mléka, 

d) olej potravinářský: jednodruhový = slunečnicový, řepkový, olivový, stolní = směs olejů, 

stolní + vitaminy, oleje obsahují esenciální mastné kyseliny nutné pro výživu. 

 

Rostlinné oleje – charakteristika:  

1) obsahují fytosteroly, které konkurují cholesterolu, 

2) obsahují velké množství kyseliny linolové (mastná nenasycená kyselina), která snižuje 

hladinu cholesterolu v krvi,  

3) obsahují kyselinu erukovou, která je ve výživě škodlivá, proto byla vyšlechtěna řada 

odrůd, které ji neobsahují nebo ve velmi malém množství 1%,  

4) naopak kyselina eruková je velmi důležitá pro technické účely – výroba bionafty – byly 

vyšlechtěny odrůdy, které mají až 50 % kyseliny erukové, 

5) obsahují glukosinuláty (sirné sloučeniny v osemení, které nejsou vhodné pro výživu).     

 

Chemické složení olejnin 

     Hodnocení lze provádět z několika hledisek. 

1) chemické hledisko: Tuky jsou estery volných mastných kyselin a glycerolu (jednoduché 

a složité estery). Tuky s větším obsah nasycených mastných kyselin mají vyšší bod tání, 

naopak oleje mají větší obsah nenasycených mastných kyselin a nižší bod tání. 

2) zdravotní hledisko – výživa: Tuky a oleje jsou vydatným zdrojem energie, kalorií a mají 

vysokou biologickou hodnotu, která je dána obsahem esenciálních mastných kyselin a také 

vysokým obsahem lipofilních vitamínů: 

3) fyzikální hledisko: Sleduje se: bod tání a tuhnutí, viskozita, hustota, rozpustnost, 

povrchová aktivita. 

 

Extrahovaný řepkový šrot a jiná krmiva z řepky 

Řepkový šrot vzniká jako vedlejší produkt při získávání řepkového oleje. Obsahuje velmi 

málo zbytkového tuku. Šrot má velké množství bílkovin. Semeno řepky však obsahuje 

hořčičné olejnaté sloučeniny označované jako glukosinuloláty, které mohou způsobovat 

u hospodářských zvířat potíže při trávení (zvláště u prasat a drůbeže). 

 

 

5. Výroba technických olejů, bionafty 
 

     Řepka olejná ve své původní formě obsahuje kyselinu erukovou jako hlavní kyselinu, tvoří 

asi 40 – 50 %.  
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Výroba bionafty 

Výroba alkylesterů mastných kyselin řepkového oleje (MEŘO). 

Chemickou reakcí řepkového oleje s metylalkoholem (transesterifikace) se získává metylester 

řepkového oleje (MEŘO) – bionafta.  

Výhody používání bionafty: 

1) jedná se o alternativní palivo velmi podobné motorové naftě, 

2) disponuje dobrou biologickou rozložitelností, 

3) má pozitivní uhlíkovou bilanci, 

4) neobsahuje síru, aromáty ani PAH, 

5) má výrazně nižší kouřivost vznětových motorů,  

6) umožňuje rozvoj zemědělské výroby.  

 

 

6. Použití oleje 

 
     Olej se využívá zejména v potravinářství, krmivářství, oleochemii, energetickém využití 

jako zdroj obnovitelné energie.  

 

 

7. Posuzování potravinářských olejů – výrobky a odpady z výroby  

 
Posuzování potravinářských olejů 

 

Kvalita oleje se hodnotí na základě: 

a) množství a složení oleje v semeni, 

b) množství a složení bílkovin,  

c) množství a složení antinutričních látek, 

d) množství a složení doprovodných látek zejména vitamínů, pigmentů, slizů, alkaloidů 

  a pektinů. 

 

U olejnatých semen se hodnotí také technologické hledisko. Velmi důležitá je vyzrálost 

semene pro zpracování lisováním. Semena sklizená v plné zralosti mají optimální složení 

tuku. Tuk je v tomto období nejstabilnější, má optimální skladbu mastných kyselin a nízkou 

enzymatickou aktivitu.   

 

Odpady z výroby olejů jsou extrahovaný řepkový šrot a jiná krmiva z řepky. 

Řepkový šrot vzniká jako vedlejší produkt při získávání řepkového oleje. Obsahuje velmi 

málo zbytkového tuku. Šrot má velké množství bílkovin. Semeno řepky však obsahuje 

hořčičné olejnaté sloučeniny označované jako glukosinuláty, které mohou způsobovat 

u hospodářských zvířat potíže při trávení (zvláště u prasat a drůbeže). 

Pokrutiny vznikají při lisování na hydraulických lisech jako pevné pokrutinové koláče. 

Získávají se pokrutiny z řepky, z hořčice, ze sóji, z kukuřičných klíčků, ze slunečnice, ze 

sezamu, z kokosové palmy. Pokrutiny se řadí mezi jadrná krmiva. Pokrutiny obsahují hodně 

živin, zejména bílkovin. Přidávají se do krmiv. Nevýhodou pokrutin je jejich žluknutí, 

plesnivění a nedají se proto dlouho skladovat. 

Pokrutinové šroty vznikají po extrakci semen nebo z předlisované suroviny.  

Drť semen a kaly vznikají a usazují se na vibračních sítech a odstředivkách. 

Slupky vznikají při loupání ze semen olejnin. Slupky se používají jako topivo.  
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Název tematického celku: Zpracování potravinářských olejnin s důraz  

na kvalitu konečného produktu  

(vzdělávací text) 

 

1. Olejniny – druhy, popis rostliny, pěstování, sklizeň, skladování 

 
     Cílem cvičení je poznat jednotlivé druhy olejnatých rostlin, jejich části. Seznámit se 

s popisem rostliny, pěstováním hlavních olejnin v mírném pásmu, způsoby sklizně 

a skladováním.  

 

Zadané úkoly: 

1) Zhodnoťte jednotlivé morfologické znaky olejnatých rostlin. 

2) Zařaďte olejniny do botanických čeledí. 

3) Uveďte rozdíly v pěstování rostlin. 

4) Zhodnoťte sklizeň olejnin, seřízení sklízecích strojů, nebezpečí znehodnocení semen. 

5) Uveďte do tabulky podmínky skladování olejnin, zejména hodnoty teplot a vlhkosti semen.   

 

Pomůcky při cvičení: 

Učebnice pěstování rostlin, internet, ČSN Olejniny, potravinářské tabulky. 

  

Postup při cvičení:  

a) Do pracovního protokolu zapište nejdůležitější morfologické znaky olejnin, části rostlin  

     obsahující olej. 

b) Vysvětlete pojem vlhkost zrna olejnin. 

c) Uveďte rozdíly v pěstování olejnin. 

d) Uveďte podmínky sklizně olejnin. 

e) Uveďte přehled odrůd řepky podle požadavků na zpravování pro potravinářské a technické  

     využití. 

 

 

2. Olejnaté zrno, jeho složení. 

  
     Cílem cvičení je procvičit a zdokonalit poznatky o olejnatých semenech a jejich 

chemickém složení.  

 

Zadané úkoly: 

1) Vysvětlete pojmy olej, mastná kyselina. 

2) Vypracujte tabulku olejnatých semen s obsahem olejů. 

3) Vypracujte tabulku – seznam mastných nasycených a nenasycených kyselin.  

 

Pomůcky při cvičení: 

Učebnice potravinářství, internet, ČSN Olejniny, potravinářské tabulky. 

  

Postup při cvičení:  

a) Do pracovního protokolu zapište název tematického celku a vyplňte požadavky na 

     olejnatost semen z ČSN. 

b) Vysvětlete pojem olej, mastná kyselina. 
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Do tabulky zpracujte rostliny, které obsahují olej.   

Olejnaté rostliny, 

část rostliny 

Olejnatost v % Mastné kyseliny Využití oleje 

Řepka olejka    

    

 

a) Zhodnoťte zdravotní a chemické hledisko olejů. 

b) Připravte semena olejnin k určování a naučte se poznávat jednotlivá semena. 

c) Připravte jednoduchou učební pomůcku k určování semen olejnin. 

 

 

3. Zpracování olejného zrna – výroba olejů 

 
     Cílem cvičení je seznámit se s technologiemi výroby olejů jako hlavních výrobků.  

 

Zadané úkoly: 
1) Vysvětlete podstatu lisování olejů. 

2) Vysvětlete pojmy: drť, klimatizace drtě, extrakce oleje. 

3) Vysvětlete rozdíl mezi technologiemi lisování za studena a lisování za tepla. 

4) Objasněte podstatu rafinace olejů. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Učebnice potravinářství, internet, ČSN Olejniny, potravinářské tabulky. 

  

Postup při cvičení:  

a) Do pracovního protokolu zapište základní fáze lisování oleje. 

b) Vysvětlete podstatu a hlavní fáze rafinace oleje.  

c) Uveďte plodiny lisované za studena, za tepla. 

d) Uveďte činidla používané při rafinaci olejů. 

 

 

4. Potravinářský průmysl – výroba olejů, posuzování jedlých olejů 

 
     Cílem cvičení je seznámit se s hlavními výrobky z lisování olejů.  

 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte obchodní názvy olejů používaných v potravinářství. 

2) Proveďte průzkum potravinářských olejů v obchodní síti.  

3) Objasněte význam olejů ve výživě lidí. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Učebnice potravinářství, internet, ČSN Olejniny, potravinářské tabulky. 

  

Postup při cvičení:  

a) Do pracovního protokolu zpracujte obchodní názvy potravinářských olejů. 

b) Vysvětlete pojmy: obsah oleje, jódové číslo, číslo kyselosti.  

c) Vysvětlete pojmy esenciální mastné kyseliny. 
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5. Výroba technických olejů, bionafty 
 

     Cílem cvičení je seznámit se s výrobou bionafty.  

 

Zadané úkoly: 

1) Vysvětlete podstatu výroby bionafty. 

2) Uveďte chemické podmínky nutné pro výrobu bionafty (otázka kyseliny erukové). 

3) Vysvětlete termín MEŘO. 

4) Pokuste se vysvětlit význam bionafty z hlediska ochrany životního prostředí.  

 

Pomůcky při cvičení: 

Učebnice potravinářství, internet, ČSN Olejniny, potravinářské tabulky. 

  

Postup při cvičení:  

a) Do pracovního protokolu zpracujte podstatu výroby bionafty. 

b) Vysvětlete pojmy: nasycená a nenasycená kyselina, podstata kyseliny erukové.   

 

 

6. Použití oleje 
 

     Cílem cvičení je seznámit se s programem Oleochemie.  

 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte hlavní směry využití oleje v jednotlivých odvětvích národního hospodářství. 

2) Pokuste se vysvětlit důvod velkého zastoupení řepky olejky v osevních postupech 

v současné době. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Učebnice potravinářství, internet, ČSN Olejniny. 

  

Postup při cvičení:  

a) Do pracovního protokolu zpracujte mapu myšlení – schéma využití olejů. 

b) Zjistěte postup výroby margarínů.  

 

 

7. Kontrolní otázky  
 

1) Uveďte hlavní zástupce olejnin v našich podmínkách. 

2) Uveďte obsah oleje v semenech řepky olejné. 

3) Kolik procent kyseliny erukové je povoleno v technických odrůdách řepky? 

4) Může být kyselina eruková v potravinářském oleji? 

5) Vysvětlete pojem glukosinoláty. 

6) Vyjmenujte fáze při lisování olejů. 

7) Co je to rafinace olejů? 

8) Proveďte rozdělení tuků a olejů podle tuhnutí – uveďte příklady. 

9) Co jsou to extrahované šroty a k čemu slouží? 

10) Posuďte problematiku obsahu bílkovin v oleji. 
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Název tematického celku: Technologický proces zpracování brambor se zaměřením na  

                                             potravinářské účely včetně požadavků na jejich kvalitu 

             

Anotace:  
Tematický celek zahrnuje stručné informace o pěstování, skladování a sklizni brambor. 

Podrobně se zabývá složením hlízy brambor. Dále popisuje zpracování hlízy brambor 

v potravinářském průmyslu. Zabývá se i dalším zpracováním brambor na škrob a líh. 

Klíčová slova: 

Hlíza brambor, skladování brambor pro přímý konzum, zpracování brambor 

v potravinářském průmyslu, varné typy brambor, chemické složení hlízy bramboru  

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Biologie, Chemie, Pěstování rostlin a Chov 

zvířat. 

Obsah tematického celku: 

1) Brambory – popis rostliny, pěstování, sklizeň, skladování, varné typy. 

2) Chemické složení hlízy brambor – obsah škrobu, vody. 

3) Problematika skladování konzumních brambor v bramborárně. 

4) Potravinářský průmysl – výroba bramborových lupínků, hranolků. 

5) Výroba škrobu, lihu. 

6) Výroba mokrých a suchých bramborových polotovarů – polévky, moučky.  

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, referátů a diskusí, 

exkurze do provozů, praktická cvičení – posuzování brambor, praktické poznávání odrůd 

brambor, praktická zkouška stolní hodnoty brambor – určení varného typu. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) zná popis rostliny bramboru, 

2) chápe význam brambor ve výživě člověka i zvířat, 

3) zná základní chemické složení hlízy brambor, 

4) umí vysvětlit termín varný typ, 

5) zná zásady skladování konzumních brambor, fáze skladování, 

6) zná postup výroby bramborových lupínků, hranolků, bramborové mouky, škrobu, lihu.    

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Červenka, J. Jakost a zpeněžování zemědělských komodit. Česká zemědělská univerzita 

v Praze, 2000, ISBN 80-213-0617-3 

Maleř, J., Kroupa, P. Potravinářské linky I a II. Vysoká škola zemědělská v Praze, 1993, 

ISBN 80-213-128-7 
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Název tematického celku: Technologický proces zpracování  

                                             brambor se zaměřením na potravinářské účely 

                                             včetně požadavků na jejich kvalitu  

                                             (učební text)  
 

 

1. Brambory – význam, pěstování  
 

Brambory se v České republice pěstují pro užití potravinářské, průmyslové a množitelské. 

Nekvalitní bramborové hlízy se využívají jako krmné. Ve struktuře spotřeby se očekává větší 

orientace na výrobky z brambor a polotovary, které znamenají nejen snadnější přípravu, ale 

i snížení ztrát u spotřebitele. Při zpracování brambor jde zejména o loupání, výrobu lupínků 

a hranolků a ostatních mražených výrobků, zpracování na kaše a suché výrobky.  

Brambory jsou důležitou potravinou, jsou zdrojem energetických látek a vitamínu C. Dále 

obsahují minerální látky jako je draslík, železo, hořčík a fosfor. V potravě jsou zásadotvorné, 

odvádějí z těla přebytečnou vodu. Hlavní energetickou látkou brambor je škrob. V lidské 

výživě mají zásadní význam brambory v přímém konzumu. V současné době jsou brambory 

pro přímý konzum dostupné celoročně díky dokonalému skladování v moderních skladech 

brambor – bramborárnách.  

 

 

2. Hlíza brambor  

 
Hlíza vzniká zdužnatěním stolonu (podzemní stonek) na háčkovitě zakončeném konci. 

Brambory nasazují hlízy v době tvorby poupat, u raných odrůd v červnu, u pozdních odrůd 

v červenci. Tvar hlízy bývá kulovitý, oválný, vejčitý, podlouhlý, ledvinovitý, rohlíčkovitý. Je 

charakteristickým znakem odrůdy. Bramborová hlíza obsahuje průměrně 25 % sušiny a 75 % 

vody. Sušinu tvoří především škrob, který podle odrůdy, agrotechniky, klimatických 

podmínek, stupně vývoje a způsobu uskladnění kolísá mezi 10 – 24 %.  

 

Morfologická charakteristika bramboru – popis rostliny 

 

A) nadzemní část: 

a) nať určuje typ trsu, výšku trsu, mohutnost a závisí na odrůdě, hnojení, sponu, srážkách, 

b) hlavní stonek a vedlejší stonky, 

c) list, 

d) květ – květenství, 

e) plodem je bobule, uvnitř jsou semena, v našich podmínkách dozrává výjimečně.  

 

B) podzemní část: 

a) z mateřské hlízy vyrůstají husté kořeny,  

b) z axiálních pupenů vyrůstají stolony (oddenky), a to hlavně ze spodní části, nemají 

chlorofyl, délka stolonů je 25 – 30 cm,  

c) hlíza je zkrácený modifikovaný vegetační vrchol stolonu (má anatomickou stavbu stonku), 

plní funkci zásobních orgánů,  

d) očka jsou na povrchu hlíz, jsou odrůdovým znakem (část pupková, korunková). 
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Odrůdové znaky hlíz:  

1) tvar – oválný, kulatý, rohlíček,  

2) barva slupky – žlutá, červená, fialová, hnědá, 

3) vzhled slupky – hladký, síťovitý,  

4) barva dužniny – bílá, sytě žlutá,  

5) poloha oček – mělká, hluboká, 

6) počet oček – záležitost odrůdy.  

Hlízy na světle zezelenají, potom se nemohou používat na konzum (obsahují alkaloid solanin, 

který je jedovatý a způsobuje žaludeční potíže a to již při 9 – 11 mg. 

  

Chemické složení hlízy bramboru  

a) voda 80–75 %, 

b) sušina – 20–25%  

1. polysacharidy (škrob) rozsah může být 11–24 %,                                   

2. sacharidy – sacharóza, fruktóza, glukóza – 1%, 

3. bílkoviny (z aminokyselin) 7–8 %, 

4. vitamín C je 10–15 mg , 5. popeloviny jsou anorganické látky: N, P, K – 1 %). 

 

Růst a vývoj bramboru  

1) klíčení + vzcházení při teplotě 6° – 10°C,                          

2) začátek tvorby stolonů + růst trsu, 

3) začátek nasazování hlíz + zapojení trsů do sebe,  

4) tvoření hlíz, 

5) zrání hlíz.  

 

Hospodářský význam:  

 

1) výživa lidí – brambory mají vysokou produkční schopnost, působí jako zásaditá, objemová, 

sytící, ochranná potravina, je to energetická složka potravy, obsahuje hodně škrobu, 

vitamínů a popelovin (roční spotřeba je 80 – 85 kg na osobu a rok - viz. Výhledová zpráva 

pro brambory MZe),  

2) zpracovatelský průmysl – průmyslové zpracování: a) polotovary – loupané brambory 

vakuově balené pro hotely, restaurace, jídelny, 

b) zušlechtěné výrobky – bramborové vločky, lupínky, hranolky, pyré,  

c) výroba škrobu a jeho derivátů = škrob je surovina pro textilní, papírenský, masný  

a farmaceutický průmysl, výroba cukrovinek, bonbónů, pro těžký průmysl ve slévárenství.  

d) výroba lihu,   

3) pro krmení hospodářských zvířat – sušené brambory, řízky, bramborové vločky, krmení, 

odpady z průmyslového zpracování brambor. 

 

Rozdělení brambor podle užitkového směru 
1) konzumní brambory – stolní (kuchyně, hotely, restaurace, mrazírny),  

2) brambory průmyslové – velký obsah škrobu nad 18 % – škrobárny, lihovary,  

3) brambory sadbové – záměrné pěstování brambor pro následnou výsadbu.  

 

Rozdělení brambor podle délky vegetační doby 
1) rané brambory                90 - 100 dní 

2) polorané brambory       110 - 125 dní 

3) polopozdní  brambory  130 - 140 dní 
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4) pozdní brambory          140 - 150 dní            

5) velmi pozdní brambory  nad 150 dní                             

 

3. Sklizeň brambor 

 
     Sklizeň brambor je plně mechanizovaná, provádí se bramborovým kombajnem. Po sklizni 

následuje posklizňové dozrávání.   

 

 

4. Skladování brambor a posklizňové dozrávání 
.  

 

 

Cílem osoušení je odstranění volné vody na hlízách. 

Cílem suberizace je zahojení mechanických poškození brambor. 

Cílem zchlazování je dosažení požadované skladovací teploty. 

Cílem období klidu je udržení kvality. 

Cílem ohřívání je snížení poškození při manipulaci, probuzení (naklíčení) a rekondicionování 

(odstranění vytvořených cukrů).  

 

Brambory se uskladňují v chladu při teplotě kolem 4 o C, jinak zesládnou (škrob se změní 

na jednoduchý cukr). Brambory se chrání před světlem, jinak začínají klíčit a zezelenají. 

Skladují se v suchu, přílišná vlhkost snižuje jejich kvalitu. Brambory se ukládají volně 

v boxech, ne v igelitových pytlích, skladují se odděleně od ostatních komodit. Nejvhodnější 

sklad je plně mechanizovaná bramborárna s řízenou atmosférou. 

   

 

5. Využití brambor pro přímý konzum  

 
Konzumní brambory se dělí na dvě skupiny: 

Fáze skladovacího období hlíz brambor 

Osoušení 

Suberizace 

Zchlazování 

Ohřívání 

Období klidu 

2°- 4° C 

 

7°- 10° C 4°- 6° C 
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a) brambory rané se sklízejí před dosažením plné zralosti hlíz, mají snadno odstranitelnou 

slupku bez loupání, slupka hlíz není celistvá, vegetační doba je přibližně 90 – 100 dní 

b) brambory pozdní se sklízejí po dosažení úplné zralosti hlíz s dobře vyvinutou pevnou 

slupkou, vegetační doba je přibližně 150 dní.    

 

6. Posuzování jakosti brambor – stolní hodnota 

 
Smyslové posuzování hlíz se provádí podle ČSN 46 2211: 

a) Vzhled čerstvých, syrových hlíz neloupaných. 

b) Vzhled čerstvých syrových hlíz loupaných. 

c) Vzhled hlíz na povrchu a na řezu po uvaření. 

d) Vůně. 

e) Chuť a polykatelnost. 

f) Pevnost dužniny a vařivost. 

g) Trvanlivost. 

 

     Při posuzování čerstvých syrových hlíz se posuzuje vzhled po oprání, u loupaných hlíz po 

oloupání. Při posuzování jednotlivých znaků stolní hodnoty se používá hodnocení na celé 

body podle ČSN. Vzorek, který v celkovém hodnocení dosáhl méně než 50 bodů nebo 

v kterémkoliv znaku byl hodnocen nulou, se označí za nevhodný k lidské spotřebě.  

 

Varné typy 

     Charakteristika varných typů brambor spočívá v označení konzistenčních vlastností odrůd 

brambor, které určují vhodnost kuchyňského využití. 

Rozdělení brambor dle varného typu: 

1) varný typ A - salátové brambory 

                        - hlízy jsou pevné, lojovité, 

                        - použití na bramborové saláty, vaření ve slupce,  

2) varný typ B - přílohové brambory 

                        - hranolky, restované, pro guláše, grilování, polévky, 

3) varný typ C - rozvářivé 

                        - hlízy jsou po uvaření rozsýpavé, moučné, 

                        - vhodné na pyré, kaše, knedlíky, do bramborových těst, bramborové placky. 

 

 

7. Zpracování brambor v potravinářském průmyslu  
 

Požadavky na surovinu – použité brambory musí splňovat požadavky ČSN 46 2200-4 

a vyhovovat požadavkům na jakost a také odpovídat hygienickým požadavkům na obsah 

cizorodých látek a obsah dusičnanů. Pro jednotlivé druhy výrobků z brambor jsou velmi 

důležité vlastnosti a jakost použitých konzumních brambor. Některé požadavky jsou shodné 

pro všechny výrobky, ale řada vlastností a jakostních kritérií, jako je tvar a velikost hlízy, 

obsah sušiny (škrobu i redukujících cukrů), jsou různé.    

Rozdělení výrobků z brambor – podle charakteristických vlastností a technologie výroby: 

a) vlhké, kde poměr vody a sušiny je obdobný jako v hlíze (nejsou to přesně výrobky 

z brambor, nýbrž jen brambory technologicky upravené), patří sem brambory loupané, 

brambory sterilované (u nás nejsou běžné), brambory vakuově balené syrové nebo 

předvařené, bramborová kaše vařená (zmrazená), bramborové saláty,  
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b) smažené, nejvýznamnějším představitelem jsou smažené bramborové lupínky (chips), patří 

sem všechny druhy snackových výrobků z brambor, bramborové tyčinky, bramborové 

kostečky, 

c) předsmažené, zmrazené, zmrazené předsmažené hranolky (pommes frites), bramborové 

plátky a krokety,  

d) sušené, bramborové vločky, což je nejstarší výrobek z brambor, dále bramborová mouka, 

sušené bramborové kostky a plátky, 

e) směsné, kde základem je sušená bramborová kaše (mouka), k níž je přidána pšeničná 

mouka hrubá a sůl, případně i mléko, vejce a další přísady a výsledkem jsou sypké kuchyňské 

polotovary (bramborová polévka). 

 

 

8. Technologie výroby bramborového škrobu - škrobárna 
 

Rozlišujeme následující fáze výroby škrobu: 
1) příjem brambor škrobnatého typu, vážení, zkouška na obsah škrobu,  

2) praní, 

3) mletí brambor na třenku, 

4) přemletí brambor na třeničku, 

5) separace škrobu, 

6) rafinace škrobu (čištění), 

7) sušení škrobového mléka v sušárnách na škrobovou moučku (na 13 % vody), 

8) výroba derivátů škrobu – modifikovaný škrob, deriváty škrobu, 

9) výroba sirupů (glukózový, maltózový, sorbitoly).   

 

Výrobky ze škrobu: 

     Mezi výrobky ze škrobu se řadí bramborový škrob, modifikovaný škrob, želatinovaný 

škrob, deriváty škrobu, rafinovaný škrob. 

 

 

9. Technologie výroby lihu z brambor  
 

Rozlišujeme následující fáze výroby škrobu: 
1) příjem a ukládka brambor, 
2) praní brambor a vážení, 
3) paření brambor na kaši, 
4) chlazení bramborové kaše, přídavek vody a sladového mléka, 
5) zápara,  
6) kvašení, přídavek kvasnic + CO2, 
7) předehřátí a destilace (lihová část a záparová část), 
8) kondenzace, průtokový lihoměr, surový líh, 
9) rafinace lihu, průtokový lihoměr, 
10) nádrž rafinovaného lihu, 
11) plnění a certifikace lihu, 
12) expedice čistého lihu (94 – 95 % hm.). 

 

Hlavní produkty lihového kvašení: 

a) etylalkohol, b) oxid uhličitý, c) glycerol, d) estery. 
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Název tematického celku: Technologický proces zpracování brambor se 

zaměřením na potravinářské účely včetně 

požadavků na jejich kvalitu 

 (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Charakteristika brambor z potravinářského hlediska 

 
Úkolem cvičení je zhodnotit brambory konzumní určené k lidské výživě.    

 

Zjišťování jakosti brambor 

   

Pomůcky: ČSN 46 2200-1, ČSN 46 2200-4, Katalog odrůd brambor, Potravinářské  

tabulky, Situační a výhledová zpráva okopaniny, Posuzování stolní hodnoty 46 2211, 

www.ubscr.cz, www.vubhb.cz  

 

Úkoly: 

1) Vyberte z učebního textu rozdělení konzumních brambor podle délky vegetační doby 

a vypracujte tabulku potravinářských výrobků. 

2) Jaké minimální požadavky na jakost musí splňovat brambory konzumní podle normy ČSN 

46 2200-4? 

3) Jakým způsobem se třídí brambory konzumní podle velikosti? 

4) Jakým způsobem se třídí brambory konzumní podle stolní jakosti? 

5) Doplňte následující tabulku pro vady brambor (ČSN 46 2200 1): 

 

Vady zjišťované na povrchu hlíz:  

  

 

 

 

Ostatní vady na povrchu hlíz: 

  

 

 

 

Vady dužniny zjišťované na řezu hlíz:  

 

 

 

6) Popište vhodné způsoby balení a dodávání konzumních brambor dle ČSN 46 2200-1. 

7) Vysvětlete způsoby označování dávek konzumních brambor na obalech. 

8) Rozdělte brambory podle délky vegetační doby. 

9) Uveďte, v jaké atmosféře se dodávají na trh loupané brambory?   

http://www.ubscr.cz/
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10)Vyhledejte ze Seznamu doporučených odrůd bramboru odrůdy: pro konzum, pro škrob, 

hranolky a lupínky. Použijte nejnovější Seznam odrůd brambor, údaje zpracujte do 

tabulky. 

 

Praktická zkouška vzorků brambor na určení varných typů brambor. 

 

Pomůcky:  

Vzorek konzumních brambor s označením pro kontrolu (1 kg), nůž, škrabka, kontrolní váhy, 

přesné váhy (vážení v g), chemické nádobí. 

  

Postup:  
1) Zhodnoťte posuzování stolní hodnoty podle ČSN 46 2211 od bodu A až po bod G. 

2) Zjistěte podle smyslového posuzování vzorků stolních brambor ČSN 46 2211 (znaky, 

vzhled, zralost, stolní hodnota, mechanické poškození, nazelenalé, strupovité, s příměsí 

hlíny, s výskytem chorob).  

 

 

2. Hodnocení chemického složení hlíz bramboru 

 
Úkolem je zhodnotit brambory konzumní z hlediska energetické a výživové hodnoty.  

 

Pomůcky:  

ČSN 46 2200-1, ČSN 46 2200-4, Katalog odrůd brambor, Potravinářské tabulky, internet, 

http://etext.czu.cz, chemické složení bramborových hlíz. 

 

Úkoly: 

1) Vypracujte tabulku Chemické složení bramborových hlíz. 

2) Zhodnoťte energetickou hodnotu hlíz brambor. 

3) Zjistěte, kolik mg solaninu může sníst dospělý člověk z 1kg brambor.   

 

 

3. Problematika skladování hlíz bramboru v bramborárně 

 
     Úkolem je posoudit aspekty skladování brambor. 

 

Pomůcky: 

ČSN 46 2200-1, ČSN 46 2200-4, web2.mendelu.cz, www.agromanual.cz.   

 

Úkoly: 

1) Uveďte důležité parametry při skladování brambor podle normy ČSN 46 2200-1.  

2) Zjištěné údaje zapište do tabulky. 

3) Uveďte stav bramborových hlíz po sklizni, kdy je možno uskladnit hlízy 

     v klimatizovaných bramborárnách (stav slupky, zralosti). 

4) Uveďte fáze skladování bramborových hlíz.  

5) Uveďte počet dní (doba vegetačního klidu), kdy je možno hlízky skladovat v bramborárně? 

6) Je možné nasládlé hlízy před vyskladněním zbavit cukru? Uveďte jakým způsobem?     

7) Vypracujte přehled důležitých teplot, které se musí v rámci technologie skladování 

bramborových hlíz dodržet, aby se zajistila požadovanou kvalitu pro konzum.   

http://etext.czu.cz/
http://www.agromanual.cz/
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4. Potravinářský průmysl – zpracování bramborových hlíz 

 
     Úkolem je seznámit se s technologií výroby bramborových lupínků a bramborových   

předsmažených hranolků. 

 

Pomůcky:  

ČSN 46 2200-1, ČSN 46 2200-4, internet, vyhledávání technologií. 

 

Úkoly: 

1) Vyhledejte na internetu technologii a schéma výroby bramborových lupínků. 

2) Vyhledejte na internetu technologii a schéma výroby bramborových hranolků. 

3) Vysvětlete pojem fritování a blanšírování. 

4) Vyhledejte na internetu technologii výroby škrobu. 

5) Vyhledejte ze Seznamu doporučených odrůd bramboru odrůdy: pro konzum, pro   

škrob, hranolky a lupínky. 

6) Použijte nejnovější Seznam odrůd brambor, údaje zpracujte do tabulky. 

 

 

5. Výroba bramborových polotovarů 
 

Podle charakteristických vlastností a technologie výroby se dělí na výrobky: 

1) předsmažené zmrazené – zmrazené předsmažené hranolky, bramborové plátky a krokety, 

2) sušené – bramborové vločky, bramborová mouka, sušené bramborové kostky a plátky, 

3) směsné – základem je sušená bramborová kaše (bramborová mouka + pšeničná mouka 

hrubá + sůl + mléko + vejce).  

 

Úkoly:  

a) na internetu vyhledejte položky, ze kterých se vyrábějí bramborové krokety, 

b) vysvětlete pojem „blanšírování“,  

c) uveďte, v jaké potravinářské výrobě se používá jako přísada bramborová mouka. 

 

 

6. Kontrolní otázky: 
 

1) Jaký je nejvhodnější způsob rozmnožování brambor? 

2) Jak se nazývá část bramborové hlízy s větším obsahem oček? 

3) Je alkaloid solanin jedovatý? Kdy ho obsahuje bramborová hlíza? 

4) Charakterizujte morfologickou stavbu stolonu brambor. 

5) Kolik škrobu má obsahovat hlíza bramboru pro výrobu škrobu? 

6) Jaké hodnoty teploty vyžadujeme při skladování brambor na bramborové lupínky? 

7) Při jaké teplotě v bramborárně se skladují brambory na sadbu a proč má skladovací box 

takovou teplotu? 

8) Existuje varný typ D podle normy 46 2200-1? Jakou má charakteristiku? 

9) Vysvětlete pojem suberizace? 

10) Vysvětlete pojem osoušení. 

11) Vysvětlete pojem období klidu. 

12) Vysvětlete pojmy pupková a korunková část bramborové hlízy. 

13) Uveďte hodnotu škrobnatosti u bramborových hlíz určených pro výrobu bramborových 

lupínků. 
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Název tematického celku: Technologický postup výroby, ošetření a následné 

                                             zpracování kravského mléka s důrazem na jeho zdravotní  

                                             nezávadnost      

Anotace:  
Tematický celek charakterizuje mléko a mléčné výrobky jako základní potraviny 

živočišného původu ceněné pro vysokou stravitelnost a optimální poměr živin.  

Pro zachování vysoké kvality mléka při jeho výrobě a zpracování je potřeba dodržovat 

stanovené technické a technologické postupy pro zdravotní a hygienickou nezávadnost 

konečného produktu a dobré zpeněžení. 

Klíčová slova: 

Základní živiny, mikroorganismy, ČSN Syrové kravské mléko pro mlékárenské 

zpracování, ošetření mléka po nadojení, zpeněžování syrového kravského mléka, tepelné 

ošetření mléka, odstřeďování, egalizace, homogenizace, technologický postup výroby, 

mléčný výrobek. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech jako je Biologie, Chemie, Matematika, Fyzika a  předmětech odborných,  

např. Výroba a zpracování živočišné výroby / tematické  celky trávicí soustava, mléčná 

žláza, obecná zootechnika a výživa a krmení hospodářských zvířat /. 

Obsah tematického celku: 

1) Chemické složení mléka. 

2) Požadavky na syrové kravské mléko a hlavní a doplňkové znaky jakosti. 

3) Zpeněžení v systému Goldsteig. 

4) Ošetření mléka po nadojení. 

5) Význam tepelného ošetření, další mlékárenské technologické postupy. 

6) Technologický postup výroby jogurtu. 

     

Metodické postupy a organizace výuky:  

Metoda výkladu, vysvětlování, samostatná práce žáků s ČSN dle vymezení úkolu, řešení 

konkrétního příkladu zpeněžení mléka na Školním statku Měšice, popis pracovního 

postupu a demonstrace výroby jogurtu, čtení etiket mléčných výrobků a vyvození 

důležitých závěrů. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) zná chemické složení kravského mléka a charakterizuje jednotlivé živiny, 

2) vyjmenuje 5 požadavků na syrové kravské mléko a hlavní a doplňkové znaky jakosti, 

3) umí vysvětlit způsob konstrukce ceny mléka, 

4) objasní operace při ošetření mléka po nadojení v zemědělském podniku, 

5) vyjmenuje a vysvětlí jednotlivé technologické operace pro přípravu vstupní suroviny, 

6) prakticky provede úkony při výrobě jogurtu v podmínkách školy a vysvětlí je. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Bouška, J. a kol. Chov dojeného skotu. Profi Press Praha 2006. ISBN 80-86726-16-9 

Kuchtík, F. a kol. Praxe učebnice pro SZeŠ . Credit Praha 2001. ISBN 80-86392-04-

Miškovský, Z. a kol., J. a kol. Chov zvířat 2. Credit Praha 1995. ISBN 80-901645-4-4 

Ošetření mléka po nadojení. ČSN 466104 

Situační a výhledová zpráva mléko. MZe ČR (periodikum) 

Syrové kravské mléko pro mlékárenské zpracování. ČSN 570529 

Důvěryhodný internetový zdroj  
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Název tematického celku: Technologický postup výroby, ošetření a následné 

                                             zpracování kravského mléka s důrazem na jeho  

                                             zdravotní nezávadnost (učební text)   

 

 

1. Tvorba mléka, jeho získávání a chemické složení 

 
     Mléko je produktem mléčné žlázy savců, slouží k výživě mláďat. V našich podmínkách 

má největší význam kravské mléko. K pochopení jeho tvorby je důležité znát anatomii mléčné 

žlázy. Vemeno krávy je tvořeno čtyřmi mléčnými žlázami, z nichž každá má samostatný 

vývod do struku. Mléčná žláza je tvořena tkání vazivovou, která tvoří podpůrné struktury 

vemene (mléčná cisterna, mlékovody, strukový kanálek) a tkání žláznatou, která má zásadní 

význam pro tvorbu mléka z krve. Žláznatá tkáň je tvořena mléčnými lalůčky, které se 

skládají z mléčných alveol (sklípků). Vnitřní povrch mléčného alveolu vystýlají sekreční 

epitelové buňky, k nimž je přiváděna krev. 

Sekreční buňky tvoří z krve mléko:  

a) přímo z krve do mléka přechází voda, vitaminy a minerální látky, 

b) nepřímo z  živin krve sekreční buňky syntetizují mléčné bílkoviny, tuk a laktózu. 

Krví jsou také transportovány hormony. Příznivý účinek na spouštění mléka má hormon 

oxytocin, opačný účinek má hormon adrenalin. Na vytvoření jednoho litru mléka musí 

vemenem protéct 400 – 500 litrů krve. Zdravotní stav mléčné žlázy významně ovlivňuje 

zastoupení jednotlivých složek mléka a kvalitu a tím i zpeněžení mléka. 

Chemické složení kravského mléka: voda – 87,5 %, sušina – 12,5 % z toho: 4,6 % laktózy, 

3,8 % tuku, 3,3 % bílkovin, 0,8 % vitaminů a minerálních látek. 

Získávání mléka 

Mléko je získáváno dojením. V současné době lze použít tři způsoby dojení: 

a) ruční dojení se používá minimálně, je namáhavé a málo produktivní, 

b) strojní dojení je v současné době převažující, Využívají se různé typy dojíren: stacionární, 

rotační, se stáním vedle sebe, za sebou, rybinové, s dojením z boku zvířete nebo zezadu. 

Umožňují vysokou produktivitu práce, ale kvalita mléka pro dodávku je závislá na 

zodpovědnosti a hygieně práce dojiče. 

c) robotické dojení je perspektivní. Snižuje riziko chyb lidského faktoru, ale jeho zaváděním 

v širší míře zaniknou na venkově pracovní příležitosti pro dojiče v chovu dojnic. 

     Při všech způsobech dojení musí být respektovány fyziologické potřeby dojnice 

a hygienické normy.  

Sled pracovních operací při dojení:  
1) očištění vemene (mokré nebo suché) – odstranění nečistot a masáž vemene, která ovlivní 

spouštění oxytocinu,  

2) kontrolní odstřiky mléka mimo mléčné potrubí pro posouzení zdravotního stavu mléčné 

žlázy (obvykle do nádobky s černým dnem nebo vyhodnocení konzistence odstřiků 

automatickým programem u dojicího robota),  

3) nasazení dojicí soupravy, 

4) vlastní dojení, které nesmí překročit dobu 6–8 minut včetně dodojování. Čas dojení je 

vymezen uvolňováním oxytocinu, který působí na stahy hladké svaloviny a vypuzování mléka 

z vemene. 

5) sejmutí dojicí soupravy a dezinfekce jednotlivých struků pro zachování dobrého 

zdravotního stavu vemene. 
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2. Syrové kravské mléko pro mlékárenské zpracování (ČSN) 

     Česká státní norma pro syrové kravské mléko byla harmonizována s evropskými normami 

z důvodu vstupu ČR do EU. Volný pohyb zboží, tedy i mléka, nabízí možnost lepšího 

zpeněžení vyváženého syrového kravského mléka pro české zemědělce. 

ČSN obsahuje tři základní části: požadavky na syrové kravské mléko, hlavní znaky jakosti, 

doplňkové znaky jakosti. 

1) Požadavky na syrové kravské mléko 

     Mléko pro mlékárenské zpracování musí být od dojnic, které splňují následující podmínky: 

jsou zdravé, pocházejí z chovů prostých nákaz TBC, brucelózy a jiných nemocí přenosných 

na lidi, dojí minimálně dva litry denně a nejsou ve stadiu zaprahování. 

     Mléko pro mlékárenské zpracování nesmí být od dojnic, které jsou do pěti dnů po otelení, 

které byly krmeny takovými krmivy, jež mění složení a jakost mléka, které se dostaly do 

styku s jedovatými látkami (nátěry, havárie) a u kterých se vyskytla nákaza a jsou stanovena 

ochranná opatření. 

2) Hlavní znaky jakosti 
a) smyslové – barva, vůně, chuť, konzistence, 

b) fyzikální a chemické – teplota, bod mrznutí, hustota, minimální obsah bílkovin a tuku, 

kyselost mléka ve°SH (Soxhlet-Henkel) stanovená titrační metodou, 

c) mikrobiologické – celkový počet mikroorganismů (CPM) v 1 ml mléka, počet somatických 

d) inhibiční látky – jsou to obvykle antibiotika, inhibiční látky musí být negativní. Prokáže-li 

se přítomnost RIL (reziduí inhibičních látek), pak chovatel platí mlékárně sankci v hodnotě 

ceny mléka celé cisterny, protože jeho mlékem bylo znehodnoceno mléko i jiných dodavatelů 

na stejné svozné lince. 

RIL skrývají dvě nebezpečí: 

– vytvoření rezistentních kmenů patogenních mikroorganizmů u člověka, 

– potlačení mlékárenských kultur při zpracování mléka na mlékárenské výrobky. 

 

3) Doplňkové znaky jakosti 

Doplňkovými znaky jakosti byla rozšířena ČSN z důvodu přípravy ČR na členství v EU 

a splnění povinnosti harmonizace českých norem s normami evropskými. 

Doplňkové znaky jakosti zpřesňují hlavní znaky jakosti v následujících ukazatelích: 

a) mikrobiologické znaky jakosti sledují specifické druhy mikroorganismů z důvodu 

patogenity a zkázy mléka. Sleduje se počet koliformních bakterií, psychotrofních, 

termorezistentních a sporotvorných anaerobních mikroorganismů. 

b) volné mastné kyseliny tvoří kyselé prostředí spolu s kyselinou mléčnou, jsou důležité pro 

stloukání smetany. 

c) obsah minerálních látek a vitaminů – obsah Ca minimálně 1,2 g/l, obsah vit. A, B1 a B2. 

d) kysací schopnost mléka zjištěná jogurtovým testem – minimálně 25 °SH (prověřuje obsah 

laktózy pro mlékárenské biotechnologie). 

e) tukuprostá sušina minimálně 8,5% hmotnostních. 

4) Odběr vzorků  

     Provádí se pomocí automatických vzorkovačů (saplerů) pro rozbor vzorku na obsah tuku, 

bílkovin, bod mrznutí, RIL, CPM a SB. Odběr vzorků provádí nahodile pracovník mlékárny 

nebo centrální laboratoře minimálně 2x za měsíc nebo podle potřeby. Prodávající je povinen 

účastnit se přejímky mléka, není-li přítomen, platí výsledky zjištěné kupujícím. 
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3. Zpeněžování mléka na příkladu Školního statku Měšice 

 
     Současný systém zpeněžování mléka v ČR i v EU je založen na jednotlivých složkách 

mléka, z nichž má největší váhu obsah bílkovin. Velká pozornost je při zpeněžování kladena 

na mikrobiologické vlastnosti mléka Ve vyúčtování za dodávku mléka jsou jednotlivé znaky 

jakosti mléka skryté pod zkratkami: CPM – celkový počet mikroorganismů, SB – počet 

somatických buněk, BM – bod mrznutí, kb – koliformní bakterie (bakterie Escherichia coli), 

psy – psychrotrofní bakterie, term – termorezistentní bakterie.  

Školní statek zpeněžuje mléko podle konstrukce ceny Goldsteig: 

základní obsah tuku: 4,2 %, hodnota tukové jednice: 0,7463 Kč/%, 

základní obsah bílkovin: 3,4 %, hodnota bílkovinné jednice 1,1333 Kč/%, 

poměr složek v základní ceně: 45 % tuk, 55 % bílkovina, 

cena za 1litr mléčné plazmy: 2,50 Kč. 

 

Příklad: Výpočet tržeb za mléko podle konstrukce ceny Goldsteig (bez DPH): 

Školní statek dodal 60780 litrů mléka za měsíc při těchto parametrech: tuk – 4,049 %, 

bílkoviny – 3,57 %, kb a RIL negativní. 

Výpočet: 

Tukové jednice: 60 780 litrů mléka x 4,049 x 0,7463 = 183 663,10 Kč 

Bílkovinné jednice:  60 780 x 3,57 x 1,1333 = 245 908,64 Kč 

Mléčná plazma:         60 780 x 2,50 Kč/l = 151 950, 00 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem:             581 521,74 Kč 

Kompenzace (započtení) za nedodané tukové jednice: 

4,2 – 4,049 = 0,151 x 60 780 x 0,7463 = 6 849 Kč 

581 521,74 – 6 849 = 574 672,74 Kč 

Měsíční tržba za mléko = 574 672,74 Kč, zaokrouhleno na 574 673,00 Kč 

Realizační cena mléka: 574 673,00 Kč : 60 780 litrů mléka = 9,4549 Kč / litr mléka 

 

 

4. Ošetření mléka po nadojení 
 

     Nadojené mléko je chovatel povinen ošetřit před dodávkou mlékárně (ČSN – Ošetření 

mléka po nadojení).  

Ošetření mléka po nadojení zahrnuje tři operace:  

1) čištění mléka lze provádět třemi způsoby: cezením, filtrací, odstřeďováním, 

2) zchlazení – musí proběhnout do 150 minut od začátku dojení na teplotu 4°C až 7°C při 

denním svozu a 4°C až 6°C při obdenním svozu, 

3) uchování mléka zchlazeného na teplotu chladírenského řetězce do doby stanovené pro 

převzetí mléka mlékárnou a ještě minimálně jednu hodinu poté nebo i déle po dohodě 

s mlékárnou v případě havárie na svozné lince (nestanoví-li kupní smlouva jinak). 
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5. Základní mlékárenské technologie  

    Mléko nakoupené ze zemědělských podniků pro zpracování v mlékárně na jednotlivé 

mléčné výrobky musí projít základními technologickými operacemi, z nichž některé jsou ze 

zákona povinné z důvodu ochrany zdraví spotřebitele. Základními mlékárenskými 

technologiemi jsou tepelné ošetření, odstřeďování, homogenizace a egalizace.  

 

1) Tepelné ošetření mléka má význam zdravotní a obchodní. Rozlišují se 4 způsoby 

tepelného ošetření mléka: 

a) Termizace – působení nejšetrnější teploty do 65°C se využívá k tepelnému ošetření jen 

u nejkvalitnějšího mléka, nebo k prodloužení trvanlivosti některých výrobků např. sýru 

Lučina, tvarohových krémů Lipánek, Pribináček apod. 
b) Pasterizace – nejrozšířenější tepelné ošetření při teplotě 65 – 95°C je ze zákona povinné 

z důvodu ochrany zdraví lidí před nemocemi přenosnými mlékem ze zvířat na člověka 

(zooantroponózy). Hlavním důvodem pro pasterizaci mléka je ochrana před rozšiřováním 

TBC. Rozlišují se tři způsoby pasterizace: dlouhodobá nízká, krátkodobá šetrná, vysoká. Při 

pasterizaci jsou důležité dvě podmínky – dosažená teplota a čas, po který teplota působí. 

Pasterizační efekt hodnotí výsledek pasterizace stanovením procenta zničených 

mikroorganismů po pasterizaci z celkového počtu mikroorganismů před pasterizací. 

Z choroboplodných zárodků pasterizaci přežívá bacil sněti slezinné a clostridium botulini. 

Zásadní je, že pasterizací se bezpečně ničí zárodky TBC a BAB (brucella abortus Bang). Při 

výrobě některých speciálních francouzských plísňových sýrů nesmí být použito ani 

pasterizované mléko. Výrobce těchto sýrů musí mít povolení pro výjimku z tepelného 

ošetření vstupní suroviny.  

c) Sterilace – je zahřátí mléka na teplotu vyšší než 100°C, tím se ničí veškeré patogenní 

mikroorganismy i jejich spóry. V mlékařství se používá zejména u kondenzovaných mlék. 

Vysokou teplotou se mění vlastnosti mléka tak, že získává vařivou příchuť. 

d) Ultratepelná sterilace – UHT (ultra hight temperature), mléko je ošetřeno teplotou 130 až 

150°C bez výdrže. Používá se zejména u trvanlivých konzumních mlék v kartónech 

(TetraPack, TetraBrick). Používají se dva způsoby vysokoteplotního ošetření mléka – 

uperizace nebo polarizace.  

 

2) Odstřeďování mléka nazýváme též odsmetaněním mléka. Provádí se na odsmetaňovacích 

odstředivkách, které pracují na principu odstředivé síly. Odstředivé zrychlení je až 10 000 krát 

větší než zrychlení volného pádu. Syrové mléko je do bubnu odstředivky přiváděno blízko 

osy otáčení, stéká po rotujících talířových vložkách, kde dochází k oddělení mléčné plazmy 

a smetany. Smetana je lehčí, shromažďuje se blízko osy otáčení. Mléčná plazma je těžší, 

shromažďuje se po obvodu bubnu odstředivky. Optimální teplota mléka pro odstřeďování je 

40°C – 55°C, oddělená smetana o tučnosti 25 – 45% se pasterizuje při teplotě 95°C a pak se 

ihned chladí na 6°C. Odstředěné mléko má tučnost 0,1 – 0,05 %.  

 

3) Homogenizace mléka znamená zmenšení tukových kuliček na takovou velikost, při které 

vytvoří homogenní (stejnorodou) emulzi tuku v mléce. V nehomogenizovaném mléce tukové 

kuličky vyvstávají v horní vrstvě mléka a tvoří se smetana, je-li mléko ponecháno v klidu. 

Homogenizace zabrání vyvstávání smetany u mléčných tekutých nebo krémových výrobků 

s vyšším podílem tuku a delší dobou trvanlivosti. Princip homogenizace spočívá v tom, že 

větší tuková kulička je pod vysokým tlakem protažena do oválného tvaru v otvoru 

homogenizační hlavy a náhlým snížením tlaku dojde k rozpadu oválného tvaru na několik 

malých tukových kuliček. 
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4) Egalizace, kalibrace je úprava tučnosti mléka. Standardy a normy pro jednotlivé mléčné 

výrobky uvádějí procentický obsahu tuku. Na počátku technologického postupu výroby 

každého mléčného výrobku je potřeba upravit tučnost vstupní suroviny. Po pasterizaci mléka 

se z úchovných nádrží odebere vzorek a stanoví se tučnost mléka. Je-li tučnost mléka vyšší 

než stanoví standard, přidá se odstředěné mléko, je-li tučnost mléka nižší než standard přidá 

se výrobní smetana nebo plnotučné mléko.  

 

 

6. Technologický postup výroby mléčného výrobku 
 

     Každý mléčný výrobek má stanovenou recepturu výroby. Jako příklad je použit 

technologický postup výroby plnotučného jogurtu. Jogurt patří do skupiny kysaných 

(kvašených, fermentovaných) mléčných výrobků. Tato skupina zahrnuje velké množství 

výrobků, které se liší hustotou a použitými mlékárenskými kulturami  

 

a) Příprava vstupní suroviny – mléko musí být pasterizované, zahuštěné a předehřáté 

na teplotu 43 – 45°C, může být homogenizované. Zahuštění provádíme přidáním 

kondenzovaného mléka nebo sušeného mléka, tak aby výsledný výrobek obsahoval 

minimálně 30 % sušiny.  

 

b) Očkování mléka – provádí se přídavkem čisté kultury bakterií mléčného kvašení, které 

jsou obsažené v provozním zákysu. Provozní zákys se přidává v množství 1 – 2 % 

z celkového množství vstupní suroviny. Provozní zákys se musí důkladně zamíchat 

v očkovaném mléce, aby docházelo k rovnoměrnému prokysávání. 

 

c) Kultivace (zrání) – probíhá v uzrávačích za stálé teploty 42 – 45 °C po dobu 2,5 – 3,5 hod. 

V mléce probíhají biochemické změny. Mléko je citlivé na pohyby a otřesy. Vlivem kysání 

jsou bílkoviny a syrovátka náchylné k odloučení syrovátky. Doba kultivace je určena 

konzistencí jogurtu a horní hranicí kyselosti 70° SH.  

 

d) Chlazení – na teplotu chladírenského řetězce (5–8°C) se provádí po uplynutí doby zrání. 

Snížení teploty zastaví další kysání jogurtu.  

 

e) Ochucování – provádí se přídavkem ovoce ve formě koncentrátu, dřeně, sirupu nebo 

džemu s promícháním nebo bez promíchání mléčné a ovocné složky. U bílých jogurtů se 

ochucování neprovádí a často uzrávají naplněné do malospotřebitelských balení. 

 

f) Skladování – v chladírnách při teplotě na dolní hranici chladírenského řetězce tzn. do 5°C. 

Tím se zastaví rozvoj mikroorganismů, dosáhne se požadované hustoty, chuti a vůně výrobku. 

Jogurty skladujeme v chladírně minimálně 24 hodin před expedicí z důvodu dotvoření 

typických vlastností výrobku. 
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Název tematického celku: Technologický postup výroby, ošetření   

                                             a následné zpracování kravského mléka s důrazem 

                                             na jeho zdravotní nezávadnost  

                                             (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Plemena skotu pro produkci mléka 

 
     Úkolem cvičení je seznámení žáků s  plemeny skotu zaměřenými na produkci mléka, 

a upevnění vědomostí a dovedností. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vyhledejte 3 dojená plemena skotu a v zápisu do sešitu popište jejich exteriér a užitkovost. 

2) Vyhledejte české strakaté plemeno a popište jeho exteriér a užitkové vlastnosti, zapište. 

3) Plemena poznávejte při opakování podle „slepých“ obrazových materiálů. 

 

Pomůcky pro cvičení: Atlas plemen hospodářských zvířat, internet, sešit, psací potřeby, 

obrazové materiály plemen skotu. 

 

Postup při cvičení: 

K vyhledání a charakteristice plemen použijte Atlas plemen hospodářských zvířat nebo 

důvěryhodný internetový zdroj.  

 

 

2. Zpeněžování mléka 

 
     Úkolem cvičení je procvičit hodnocení kvality dodávaného mléka a zpeněžit měsíční 

dodávku mléka. 

 

Zadané úkoly: 

1) Na kopii vyúčtování za dodané mléko pojmenujte jednotlivé sledované ukazatele  

     a posuďte, zda jsou v souladu s ČSN a kupní smlouvou 

2) Vypočítejte měsíční tržbu za mléko podle zadaných údajů příkladu. 
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Vypočítejte měsíční tržbu za mléko a jeho realizační cenu při měsíční dodávce: 

62 640 litrů mléka, tuk 4,22 %, bílkoviny 3,37 %, RIL a kb negativní 

 

Pomůcky pro cvičení:  psací potřeby, kalkulačka, kupní smlouva o dodávkách mléka 

s aktuálními dodatky. 

 

 

3. Použité mlékárenské technologie u různých mléčných výrobků 

 
     Úkolem cvičení je sledování použitých mlékárenských technologií u různých druhů 

konzumních mlék a jejich vlivu na trvanlivost výrobku. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vyjmenujte názvy druhů konzumních mlék podle délky trvanlivosti 

2) Z obalů vypište u každého druhu mléka použitou technologii tepelného ošetření. 

3) Vyhledejte a zapište si, jak je určena doba trvanlivosti u různých druhů mlék. 

4) Zjistěte, u kterých mlék byla použita homogenizace. 

5) Zjistěte, u kterých mlék byla provedena egalizace. 

 

Pomůcky pro cvičení: 

Obaly různých druhů konzumních mlék, psací potřeby. 

 

Postup při cvičení 

Žáci dostanou za domácí úkol přinést vymyté obaly od konzumních mlék, kterých využijí při 

zpracování jednotlivých úkolů. Současně zopakují význam technologických operací při 

zpracování mléka. 

 

 

4. Výroba bílého jogurtu 

 
     Úkolem cvičení je demonstrovat výrobu jogurtu při dodržení technologického postupu 

výroby v podmínkách školní laboratoře. 

 

Zadané úkoly: 

V dostupné literatuře nebo v internetovém vyhledávači najděte technologický postup výroby 

bílého jogurtu v domácích podmínkách. Vyberte takový recept, který je v souladu 

s technologickým postupem mlékárny. Podle tohoto receptu připravte jogurt ve školní 

laboratoři a druhý den výrobek ochutnejte. 

 

Pomůcky pro cvičení: 

Syrové kravské mléko, malý kelímek bílého jogurtu s živými mlékárenskými kulturami, 

sušené mléko, vařič, hrnec, sítko, kvedlačka, teploměr, lžíce, izolační vrstva.  

Žáci musí vlastnit zdravotní průkaz potravináře. 

 

Postup při cvičení: 
Před výrobou jogurtu žáci zopakují technologický postup výroby jogurtu a při přípravě 

jogurtu aplikují jeho jednotlivé etapy na právě prováděné úkony. Žáci mezi sebou vyberou 

odpovědnou osobu za zchlazení výrobku v lednici po ukončení doby zrání. 
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5. Hodnocení kvality jogurtů podle složení 
 

     Úkolem cvičení je posouzení jogurtů různých výrobců a posílení dovednosti žáků číst 

etikety. 

 

Zadané úkoly: 

 

1) Z údajů na obalu o složení výrobku vypište u každého jogurtu jeho složení. 

2) Podtrhněte ty komponenty, které nemají původ v mléce. 

3) Zdůvodněte, proč výrobce používá při výrobě jogurtu nemléčné komponenty. 

4) Na základě zjištění údajů o složení jednotlivých jogurtů udělejte závěr o jejich kvalitě. 

 

Pomůcky pro cvičení: obaly polotučných jogurtů různých českých výrobců (Agro-la 

Jindřichův Hradec, Danone Benešov, Madeta České Budějovice, Mlékárna Kunín, Olma 

Olomouc), seznam přídatných látek a aditiv (éček), psací potřeby, informační materiál Jak číst 

etikety 

 

Postup při cvičení: 
Žáci dostanou za domácí úkol přinést vymyté obaly od polotučných jogurtů. Žáci pracují ve 

dvojicích a postupují podle zadání. Na závěr porovnají všichni svá zjištění a označí výrobce 

nejkvalitnějšího výrobku. 

 

 

6. Kontrolní otázky 

 

1) Popište anatomickou stavbu mléčné žlázy skotu. 

2) Uveďte chemické složení kravského mléka. 

3) Charakterizujte organické živiny mléka z hlediska jejich chemického složení, formy 

a významu. 

4) Vyjmenujte požadavky na syrové kravské mléko. 

5) Vyjmenujte hlavní znaky jakosti syrového kravského mléka. 

6) Charakterizujte CPM, jeho přípustnou hodnotu a vysvětlete, o čem svědčí vysoká hodnota 

celkového počtu mikroorganismů. 

7) Charakterizujte SB, jejich přípustnou hodnotu a vysvětlete, o čem svědčí vysoká hodnota 

somatických buněk. 

8) Vyjmenujte druhy mikroorganismů, které přežívají pasteraci a vysvětlete, jaké hrozí 

nebezpečí. 

9) Popište způsob zpeněžení mléka v Goldsteigu a uveďte, co je realizační cena a její 

současnou obvyklou výši. 

10) Vysvětlete, co znamená RIL a jaký má význam.  

11) Vyjmenujte znaky jakosti, které posuzuje posádka cisterny před přejímkou mléka a vztah  

       ke kvalitě mléka. 

12) Vyjmenujte a charakterizujte způsoby tepelného ošetření mléka. 

13) Vysvětlete princip a význam homogenizace mléka. 

14) Vysvětlete, proč a jak se provádí egalizace mléka. 

15) Zařaďte jogurt do skupiny mléčných výrobků a vyjmenujte etapy technologického 

      postupu výroby jogurtu. 
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Název tematického celku: Zásady prodeje jatečního skotu a hovězího masa  

                                             s důrazem na vlivy působící na jeho kvalitu a míru zpeněžení                                                                    

 

Anotace: 
Tematický celek charakterizuje výrobu, zpeněžování, kvalitu a zdravotní bezpečnost 

hovězího masa jako jednoho z druhů masa žádaného českými spotřebiteli. 

 

Klíčová slova: 

Plemena skotu, kategorie skotu, krmení, organizace pastevního chovu v CHKBTPM, 

chemické složení hovězího masa, způsoby zpeněžování, opatření před dodávkou, 

porážková linka, zmasilost, protučnělost, jatečná výtěžnost, jatečná hodnota, JUT, CZV, 

zdravotní rizika. 

Vstupní předpoklady: 
Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech jako je Biologie, Chemie, Matematika, Fyzika a  předmětech odborných 

např. Výroba a zpracování živočišné výroby ve 2. ročníku /tematické celky: trávicí 

soustava, pohybová soustava, obecná zootechnika a výživa a krmení hospodářských 

zvířat/. 

Obsah tematického celku: 

1) Masná a kombinovaná plemena skotu, kategorie. 

2) Výživa a krmení, intenzivní a pastevní výkrm. 

3) Zpeněžování v živém, zpeněžování na pevno v mase. 

4) Zooveterinární opatření před dodávkou, porážková linka, veterinární prohlídka. 

5) Klasifikace JUT skotu v systému SEUROP. 

6) Ekonomika výroby a zpeněžování. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Metoda výkladu, vysvětlování, práce s obrazovými materiály a popis plemen skotu 

samostatná práce žáků s metodikou SEUROP dle vymezení úkolu, řešení konkrétního 

příkladu zpeněžení skotu oběma způsoby, video a popis pracovních operací při porážce, 

samostatná práce s informačními materiály k problematice cen hovězího masa v živém    

a na pevno v mase, referát  BSE, traceability. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) charakterizuje a pozná důležitá plemena skotu, 

2) popíše organizaci pastevního chovu, vymezí rozdíly od intenzivního výkrmu býků, 

3) charakterizuje postup při obou způsobech zpeněžování, 

4) vyjmenuje důležitá opatření chovatele před porážkou a popíše sled pracovních operací 

při porážce, 

5) zná postup při klasifikaci jatečně upravených těl skotu, 

6) orientuje se v informačních materiálech při vyhledání různých cen, vyvodí závěry. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Kuchtík, F. a kol. Praxe učebnice pro střední zemědělské a odborné školy. Credit Praha  

                 2001. ISBN 80-86392-04-X 

Miškovský, Z. a kol., J. a kol. Chov zvířat 2. Credit Praha 1995. ISBN 80-901645-4-4 

Klasifikace jatečně upravených těl skotu ČSN 46 61 20 

Situační a výhledová zpráva skot. MZeČR ( periodikum) 
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Název tematického celku: Zásady prodeje jatečného skotu a hovězího masa 

                                             s důrazem na vlivy působící na jeho kvalitu a míru 

                                             zpeněžení (učební text) 

 

 
     Hovězí maso náleží k velmi oblíbeným druhům masa v jídelníčku českých spotřebitelů. 

V posledním desetiletí došlo k zvýšení produkce i kvality hovězího masa z českých chovů 

podporou chovu přežvýkavců, zejména pastevního chovu masných plemen skotu. 

     Vlivy působící na produkci a kvalitu hovězího masa se rozdělují na:  

1) vlivy vnitřní – jsou zděděné, nevratné (plemenná příslušnost, individualita, pohlaví, 

kastrace, věk, zdravotní stav) 

2) vlivy vnější – jsou závislé na činnosti člověka, ovlivnitelné (výživa a krmení, ustájení, 

ošetřování) 

  

 

1. Plemena skotu vhodná k produkci hovězího masa a jiné vnitřní vlivy 
 

     Za účelem výroby hovězího masa byla vyšlechtěna specializovaná masná plemena skotu. 

Z hlediska produkce se vyznačují: vysokou kvalitou masa danou mramorováním 

(intramuskulární tuk), nižším podílem tuku uloženého mezi svaly, vysokou jatečnou 

výtěžností (až 65%), nižší spotřebou živin na 1kg přírůstku. 

Chovatelsky významnými vlastnostmi masných plemen jsou: nižší nároky na kvalitu krmiv 

(přestárlé porosty), chodivost, snadné porody drobných telat, výborné mateřské vlastnosti 

a pevná konstituce. 

 V ČR se chová v současné době více než 20 masných plemen skotu. Mezi nejpočetnější 

plemena patří: Charolais, Limousine, Plavé akvitánské, Masný simentál, Galloway, 

Gaskoňské, Salerské, Aberdeen-Angus, Herefort, Highlander, Piemontes a Texas 

Longhorn. Jednotlivá plemena se liší zejména svými exteriérovými znaky. 

     Zvláštní charakter a požadavky na chov má extrémně masné Belgické modrobílé 

plemeno, které vyniká geneticky podmíněnou svalovou hypertrofií. Telata jsou relativně 

velká, extrémně osvalená a obvykle se rodí císařským řezem. Nároky na výživu a kvalitu 

krmiva jsou vysoké, nesnáší pastevní chov v průběhu vegetačního období. Vyznačuje se 

vysokou jatečnou výtěžností, extrémní zmasilostí a vynikajícím zpeněžením v SEUROP 

systému. Toto plemeno je oblíbeno zejména v zemi svého původu, u nás je málo rozšířené. 

Využívá se při křížení s jinými plemeny nebo se chová v čistokrevné plemenitbě. 

     Pro výkrm jsou též vhodná kombinovaná plemena skotu, v našich podmínkách zejména 

plemeno České strakaté. Toto plemeno nevyniká extrémní zmasilostí, jeho svalovina není 

mramorovaná, ale dosahuje při odpovídající úrovni výživy velmi dobrých přírůstků a je našim 

podmínkám dobře přizpůsobené. Proto je mezi českými chovateli stále oblíbené. 

Hovězí maso také pochází z výkrmu býků a vyřazených plemenic dojených plemen skotu, 

u nás se jedná zejména o plemeno Holštýnské. Dojená plemena se vyznačují slabým 

osvalením, nižšími přírůstky ve výkrmu, a proto při zpeněžení v SEUROP systému je nižší 

cena za 1 kilogram jatečně upraveného těla. 

Další vnitřní vlivy: 

Individualita – v rámci skupiny vykrmovaných zvířat téhož plemene, stáří, pohlaví, při stejné 

úrovni výživy existují mezi jednotlivými kusy individuální rozdíly ve výši denního přírůstku 

a osvalení. Přírůstek zvířat ve výkrmu určujeme vážením zvířat. Z výkrmu vyřadíme zvířata 

s nízkými přírůstky, neduživá, zakrslá (negativní selekce). 
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Pohlavní příslušnost – ovlivňuje intenzitu růstu, spotřebu živin, protučnělost a výši přírůstku. 

Býčci se vyznačují vyšší intenzitou růstu, nižší spotřebou živin na 1 kg přírůstku a menší 

protučnělostí, poráží se obvykle při dosažení živé hmotnosti 550 až 800 kg - dle plemenné 

příslušnosti. Jalovičky mají nižší intenzitu růstu, přibližně o 20 % nižší přírůstky než býčci 

a větší spotřebu živin na 1 kg přírůstku. Ukládá se jim dříve tuk mezi svaly a v podkoží, mají 

oblejší tvary. Porážejí se v živé hmotnosti 400 – 500 kg, pokud je nevyužijeme k reprodukci. 

Svalovina jaloviček se vyznačuje jemnějšími svalovými vlákny – maso pro gurmány. 

Kastrace – znamená odstranění pohlavních žláz. U skotu se provádí hlavně u býčků z důvodu 

zklidnění temperamentu při volném ustájení zvířat. Zároveň dosahujeme jemnější strukturu 

svaloviny. Kastrovaný býček se nazývá volek, jeho maso je vhodné pro speciální úpravu dle 

požadavků zákazníka. Po kastraci se snižuje přírůstek o 10 – 20%, proto volky vykrmujeme 

jen na základě objednávky zákazníka a za dohodnutou vyšší cenu ve srovnání s býky. 

Věk zvířete – ovlivňuje intenzitu růstu a kvalitu jatečného těla. U mladých zvířat je 

dosahována vysoká intenzita růstu vzhledem k tělesné hmotnosti (relativní denní přírůstek). 

V mládí převažuje tvorba svaloviny. Při výkrmu mladých zvířat se vysoká intenzita růstu 

projeví pouze při zkrmování kvalitních krmiv (při pastevním chovu telata sají mléko od 

matky s vysokým obsahem bílkovin). U starších zvířat po dosažení pohlavní dospělosti jsou 

živiny krmiva přeměňovány na tvorbu svaloviny a též na tvorbu tuku, který se ukládá 

v podkoží a u tělesných orgánů. Pro posouzení jatečné zralosti živých zvířat se využívají 

řeznické hmaty, kterými se zjišťuje zmasilost a protučnělost. Pro dobré zpeněžení je nutno 

dodávat zvířata pro jatečné účely ne příliš ztučnělá (SEUROP systém). 

Zdravotní stav – patří mezi vlivy založené dědičně, ale na jeho projev závisí i na vlivech 

vnějších. Každá zdravotní porucha snižuje kvalitu masa a přírůstek během výkrmu. Tím 

prodlužuje dobu výkrmu a výkrm prodražuje. Zdravotní stav zvířat je sledován chovatelem 

během výkrmu, veterinárním lékařem před dodávkou jatečných zvířat a veterinární kontrolou 

po porážce zvířete na jatkách. Je zakázáno porážet nemocná zvířata na běžných jatkách. Pro 

tento účel slouží specializovaná sanitární jatka. Těla nemocných zvířat nebo jejich části 

označené jako konfiskáty nesmí být používána pro lidskou výživu a musí být neškodně 

zlikvidovány ve veterinárních asanačních ústavech (VAÚ).   

 

 

2. Výživa a krmení 
 

     Nejdůležitějším z vnějších vlivů, který může chovatel ovlivnit, je výživa a krmení. 

Náklady na krmení tvoří 60 – 65% z celkových nákladů na 1 kg přírůstku. 

 Růstová schopnost zvířat se snižuje s přibývajícím věkem, proto je nutné co nejvíce využít 

růstové schopnosti zvířat v mládí následujícími opatřeními: zařazovat kvalitní krmivo a jeho 

dostatek v krmné dávce, neměnit náhle krmnou dávku, živiny v krmné dávce normovat podle 

stáří zvířete a jeho užitkovosti, u telat zohlednit větší potřebu minerálních látek a vitaminů, 

zajistit dostatek NL a energie mladým zvířatům do dosažení pohlavní dospělosti.  

Podle intenzity výkrmu se rozlišuje: 

a) intenzivní výkrm – je veden snahou o maximální přírůstky. Zvířata jsou krmena 

konzervovanými objemnými krmivy a větším podílem koncentrovaných krmiv – šroty 

obilovin, luskoviny, pokrutiny, močovina. 

b) polointenzivní výkrm – je kombinací intenzivního a extenzivního způsobu výkrmu. Při 

nižších přírůstcích je sledován i jiný účel např. nižší náklady na ošetřování a krmení při 

pastvě, údržba krajiny. Obvykle se používá u CHKBTPM, kdy telata zůstávají s matkou na 

pastvě po celé období vegetace. Koncem vegetačního období se telata odstaví. Oddělí se 

prostorově od matek tak, aby se neviděly ani neslyšely z důvodu silného mateřského pouta 
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mezi matkou a mládětem. Jalovičky se obvykle odchovávají a při dosažení požadované 

hmotnosti se zapouští. Býčci jsou dokrmováni ve stáji konzervovanými objemnými krmivy 

a koncentrovanými krmivy tak, aby dosáhli jatečné zralosti ve stáří 24 – 26 měsíců.  

c) extenzivní výkrm – používá se u nenáročných, odolných plemen. Pro tento druh výkrmu je 

vhodným plemenem Highlander – skotský náhorní skot, který je velmi dobře přizpůsoben 

extrémním celoročně tvrdým podmínkám v horských oblastech (Krkonoše, Šumava). Krmná 

dávka je tvořena pastvou po celý rok. Zvířata dobře využívají přestárlé porosty na horských 

loukách, k nimž se dostanou i pod vyšší vrstvou sněhu. Výkrm trvá delší dobu ve srovnání 

s jinými masnými plemeny, svalovina má však vlastnosti zvěřiny. 

Zásady při krmení skotu:  

a) respektování denních rytmů zvířat, umožnit zvířatům po krmení klid na odpočinek 

a přežvykování a tím dosáhnout lepšího využití krmiva, 

b) pozvolná změna krmné dávky, postupný přechod na nové krmivo, 

c) v krmné dávce zajistit správný poměr živin a dostatek krmiva, 

d) zajistit zvířatům dostatek zdravotně nezávadné vody – vhodná napajedla na pastvě, 

e) průběh a kontrolu trávení krmiva hodnotit posouzením kvality trusu zvířat. 

 

Další z vnějších vlivů: 

Ustájení a ošetřování zvířat.  

     Pro skot je přirozené volné skupinové ustájení. Uvnitř skupiny volně ustájených zvířat se 

vytváří určitá stádová hierarchie – zvířata vůdčí, slabší a zcela podřízená. Chovatel by měl 

respektovat toto přirozené uspořádání skupiny a neměnit složení skupiny zvířat během 

výkrmu, tím zabrání zbytečným soubojům a stresu zvířat při vytváření nové stádové 

hierarchie. Do skupiny chovatel zařazuje zvířata přibližně stejného stáří a stejného pohlaví 

před dosažením pohlavní dospělosti. Počet zvířat ve skupině je určen počtem krmných míst 

u krmného žlabu.  

     Chovatel a ošetřovatel musí respektovat zákon na ochranu zvířat proti týrání, který určuje 

podmínky zacházení se zvířaty a zákroky na zvířatech, přepravní podmínky a způsoby 

porážení zvířat. Od 1. 1. 2014 po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (zákon 

č. 89/2012Sb.) byla posílena právní pozice živého zvířete, které již není chápáno jako věc 

movitá, ale jako živá bytost nadaná smysly. Chovatel si ve svém vlastním zájmu musí 

uvědomit, že zvíře pociťuje bolest a stres, a to se může negativně projevit na zdravotním stavu 

zvířete ve výkrmu. Velké škody, jejichž příčinou je stres, vznikají při nakládce, manipulaci 

a transportu zvířat na porážku vlivem nesprávného zacházení se zvířaty. U hovězího masa pak 

může dojít ke vzniku vady DFD (tmavé suché lepkavé maso). Toto maso má omezenou 

trvanlivost z důvodu porušení antimikrobiální bariéry. Příčinou je nadměrné vyplavování 

glukózy do svalů za života zvířete a tím uvolnění energetické živiny pro rozvoj 

mikroorganismů. Takové maso je omezeně použitelné pro další zpracování.  

Z hlediska technologických systémů ustájení se rozlišuje: ustájení stelivové a bezstelivové 

a ustájení na roštech nebo na hluboké podestýlce. Z hlediska komfortu zvířat a zdravotního 

stavu končetin je méně vhodné roštové ustájení. 

  

Welfare – životní pohoda zvířat –  

     Zajišťuje optimální podmínky při ustájení a ošetřování zvířat chovaného plemene, 

kategorie, pohlaví a přispívá k dobrému zdravotnímu stavu zvířat. Respektování zásad welfare 

přináší i chovateli uspokojení z dobrých výsledků a z pocitu odpovědného přístupu 

k respektování potřeb zvířat. Životní pohodu zvířat lze dobře posoudit podle chování zvířat 

v době klidu mezi krmením. 
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3. Způsoby zpeněžování jatečného skotu 

 
Existují dva základní způsoby zpeněžování:  
a) Zpeněžování v živém – zvážením se určí živá hmotnost (ŽH) zvířete po lačnění. Od ŽH se 

obvykle odečte srážka na nakrmenost a stanoví se čistá nákupní hmotnost (ČNH). Srážka 

činní obvykle u býků 5% ŽH, u krav 8% ŽH, u telat 1 kg.  

    Bylo-li zvíře bez přísunu krmiva déle než 12 hodin, při delších transportech zvířat, určí se 

ČNH tak, že se k zjištěné ŽH připočte přirážka na lačnost. Na živém zvířeti se posuzuje 

stupeň vykrmenosti podle řeznických hmatů na zmasilost a protučnělost. 

b) Zpeněžování na pevno v mase – způsob zpeněžování jatečného skotu zohledňující kvalitu 

jatečně upraveného těla (JUT). Zatřídění se provádí na konci porážkové linky po veterinární 

prohlídce JUT. 

Postup při zpeněžení: živá zvířata se mohou zvážit, do 24 hodin mají být poražena. Po 

porážce a veterinární prohlídce JUT zvířete se zjišťuje přejímací hmotnost – HJUT na háku. 

Přejímací hmotnost vyjadřuje váhu dvou půlek téhož kusu zjištěnou do 60 minut od 

vykrvovacího vpichu.  

     JUT skotu zahrnuje: 2 půlky nebo 4 čtvrtě téhož kusu, bez kůže a hlavy, bez nohou 

oddělených v zápěstním a v zánártním kloubu, bez míchy, bez orgánů dutiny hrudní, břišní 

a pánevní vyňatých i s přirostlým tukem, bez podkožního tuku na kýtě, bez ledvin 

a pánevního loje, bez oháňky oddělené před prvním ocasním obratlem s přirostlým lojem. Pro 

stanovení obchodní třídy se provede zatřídění JUT do tříd zmasilosti a do tříd protučnělosti: 

Třídy zmasilosti: 6 tříd značených S, E, U, R, O, P. Zmasilost se posuzuje dle nasazení 

a vyklenutí svaloviny na kýtě, hřbetu a pleci. Nejlepší je třída S (superzmasilost). 

Třídy protučnělosti: 5 tříd - 1, 2, 3, 4, 5. Nejlepší je třída 1 (velmi slabá protučnělost). 

Kategorie jatečného skotu 

Jatečný skot je současně zařazen do 7 kategorií:  

- tele (TE) od dvou týdnů stáří do 150 kg, krmené mlékem nebo MKS, 

- mladý skot (MS) nad 150 kg bez rozlišení pohlaví, 

- mladý býk (A) do 24 měsíců stáří, 

- býk (B) nad 24 měsíců stáří, 

- vůl (C) kastrát bez omezení stáří nad 300 kg ŽH a 6 měsíců stáří, 

- kráva (D) je to jedinec samičího pohlaví, který se otelil, 

- jalovice (E) jedinec samičího pohlaví, který se neotelil. 

Posouzení zmasilosti a protučnělosti JUT skotu provádí odborně proškolený klasifikátor. 

Klasifikátor se řídí ČSN 46 6120, nepoužívá při klasifikaci jatečně upravených těl skotu 

žádných měřidel invazivních či neinvazivních. Po zatřídění vystaví klasifikátor vážní protokol 

o nákupu hovězího masa napevno v mase a označí zatřídění na obě přední kližky a na 

povrchovou povázku plecí a kýt zdravotně nezávadnou barvou. Velikost razítka musí být 

alespoň 20 mm a označení musí být čitelné. Pro poživatelné droby je po veterinární prohlídce 

vystaven samostatný protokol. Chovateli se strhává kompenzace za konfiskáty nebo 

podmínečně poživatelné droby.  

 

 

4. Zooveterinární opatření před dodávkou zvířat a zdravotní bezpečnost 
    

Zooveterinární opatření:… 

     Před dodávkou musí být zvíře prohlédnuto veterinářem, který vystaví veterinární 

osvědčení (pas), má platnost 72 hodin, u nucených porážek pouze 24 hodin.  
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Jalovice a krávy musí být individuálně vyšetřeny pracovníkem plemenářského podniku na 

jalovost (březí zvířata se nesmí porážet kromě sanitární porážky). 

Chovatel je povinen dodat zvířata řádně označená - obě ušní visačky s identifikačními údaji 

zvířete. Podle zákona jsou všechna zvířata registrována v centrální evidenci, do které je 

chovatel povinen hlásit všechny změny, které se týkají přesunu nebo nakládání se zvířetem. 

Opatření bylo vynuceno výskytem nakažlivého a na lidi přenosného onemocnění skotu BSE. 

 

Zdravotní bezpečnost: 

     Zdravotní bezpečnost je zajištěna veterinární prohlídkou masa a vnitřností poražených 

zvířat, která rozhoduje o poživatelnosti suroviny. Hovězím masem se mohou na člověka 

přenášet nejrůznější onemocnění. Největšími riziky jsou BSE a cysticerkóza. 

a) BSE (bovinní spongiformní encefalopatie, nemoc šílených krav).  

Příčinnou BSE jsou zmutované bílkoviny – priony, které se neničí ani tepelným zpracováním 

masa nemocných zvířat. Mlékem se toto onemocnění nepřenáší. Inkubační doba onemocnění 

je velmi dlouhá, až 8 roků. U lidí způsobují priony neléčitelné nervové onemocnění 

Creutzfeldt-Jakobovu nemoc, která končí smrtí člověka. K vyloučení přenosu prionů hovězím 

masem do lidského těla se provádí veterinární vyšetření mozku a míchy poražených krav 

(starší kusy). Označení a přesuny zvířat je chovatel povinen hlásit do ústřední evidence. 

     Kontrolu správnosti značení a evidenci pohybu zvířat provádí u zemědělců pracovníci 

Státní plemenářské inspekce. Dodržováním a kontrolou daných pravidel jsou splněny 

podmínky kontroly podmíněnosti (cross – compliance) a zemědělec má právo na výplatu 

podpory. 

Dalším opatřením, které sleduje zdravotní bezpečnost hovězího masa a produktů z něj, je 

zákaz zkrmování masokostních mouček všem hospodářským zvířatům, který platí ve všech 

členských státech EU od roku 2003. 

b) Cysticerkóza – uhřivost 

Skot je mezihostitelem tasemnice (Taenia saginata), která cizopasí v dospělosti v tenkém 

střevě člověka. Ve svalovině skotu, zejména v jeho silně krvených orgánech (srdce, bránice-

orgány pracující nepřetržitě), se může vyskytovat larvální vývojové stadium tasemnice – 

cysticerkus, boubel, uher. Je to hlavička tasemnice opouzdřená v obalu. Při pozření tepelně 

neupraveného infikovaného masa se do těla člověka dostane cysticerkus, který projde 

trávicím ústrojím až do tenkého střeva. Tam se pouzdro larvy rozpustí, hlavička se uchytí ústy 

ve stěně tenkého střeva a započne svůj život tím, že tvoří článkované tělo. V jeho posledních 

článcích jsou obsažena mikroskopická vajíčka tasemnice. Zvíře s trávou přijme i vajíčka 

tasemnice, která projdou jeho trávicím traktem a v tenkém střevě se spolu s ostatními 

živinami vstřebají do krve. Krví jsou vajíčka transportována do tělních orgánů, kde se z nich 

vyvine larva – cysticerkus. Velikost larvy je cca 5– 10 mm v průměru. 

V celostátním sledování je uváděn výskyt 5% uhřivých jatečných kusů skotu. 

 

 

5. Traceability – dohledatelnost původu 
 

     Traceability je opatření, které slouží k posílení důvěry spotřebitele v kvalitu a původ 

hovězího masa. Každý jedinec skotu musí být značen dvěma ušními visačkami 

s identifikačním číslem zvířete. Podle čísla zvířete lze dohledat v centrální evidenci a také 

u chovatele místo jeho narození, způsob výkrmu a datum porážky. Při jatečném opracování je 

povinností zpracovatele vést u jednotlivých porážených kusů skotu jejich přesnou evidenci 

tak, aby při prodeji masa v maloobchodě byl spotřebitel přesně informován.  
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Název tematického celku: Zásady prodeje jatečního skotu a hovězího masa  

                                             s důrazem na vlivy působící na jeho kvalitu a míru  

                                            zpeněžení (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Ekonomika výroby hovězího masa 

 
     Úkolem cvičení je vyhledat základní údaje o produkci, zpeněžování a spotřebě hovězího 

masa v dostupných informačních materiálech.  

 

Zadané úkoly: 

1) V Situační a výhledové zprávě - Hovězí maso (SVZ) nebo jiném důvěryhodném zdroji 

vyhledejte údaje o podílu jednotlivých kategorií skotu na produkci hovězího masa v ČR. 

Zjistěte průměrné porážkové hmotnosti u býků. 

2) Vyhledejte průměrné denní přírůstky ve výkrmu býků a stanovte délku výkrmu býků. 

3) Vyhledejte nákupní cenu hovězího masa podle kategorií a podle zpeněžení v živém a na 

pevno v mase. 

4) Vyhledejte průměrnou celkovou roční spotřebu masa na jednoho obyvatele ČR a spotřebu 

jednotlivých druhů masa.  

 

Pomůcky pro cvičení: SVZ – Hovězí maso (poslední vydání), internet, psací potřeby. 

 

Postup při cvičení: 

     Základní orientace v SVZ je usnadněna použitím obsahu čísla. Podobně postupujte při 

vyhledávání na internetu. Ověřte, zda jste vyhledali skutečně nejnovější údaje. Zjištěné údaje 

zapište do sešitu.  

  

 

2. Poznávání masných plemen skotu  

 
     Úkolem cvičení je seznámení s exteriérem, původem a užitkovými vlastnostmi deseti 

plemen masného skotu podle zadání učitele. 

 

Zadané úkoly: 

1) Zjistěte místo původu plemene, tělesný rámec, kohoutkovou výšku a hmotnost 

v dospělosti. 

2) Popište zbarvení, rohatost, bezrohost, pigmentaci a další specifické znaky. 

3) Zjistěte nároky plemene, přírůstek ve výkrmu a jiné důležité užitkové vlastnosti. 

4) Zopakujte a poznávejte plemena na obrázcích.  

 

Pomůcky pro cvičení: 

Atlas plemen hospodářských zvířat, internetové vyhledávače, informační materiály ČMSCHS, 

psací potřeby. 

 

Postup při cvičení: 

     Při práci ve dvojicích vyhledejte plemeno: Charolais, Limousine, Masný simentál, 

Hereford, Aberdeen –Angus, Belgické modrobílé, Highlander, Piemontese, Plavé akvitánské 
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a jedno plemeno dle vlastní volby. Na závěr cvičení určujte podle jiných obrazových 

materiálů probíraná plemena skotu. 

 

 

3. Zpeněžování v živém 
 

     Účelem cvičení je zopakování anatomie skotu na modelu zvířete, předvedení řeznických 

hmatů a zpeněžení jatečného skotu. 
 

Zadané úkoly: 

1) Zopakujte anatomii a krajiny těla skotu. 

2) Přiřaďte číslo řeznického hmatu do obrázku býka. 

3) Určete a ukažte 3 řeznické hmaty na zmasilost. 

4) Určete a ukažte 3 řeznické hmaty na protučnělost. 

5) Vypočtěte realizační ceny jatečného skotu v živém. 

 

Pomůcky pro cvičení: 

Přehled řeznických hmatů, model skotu, kalkulačka, příklad zpeněžení jatečných zvířat, psací 

potřeby. 

 

 
Obr. č. 1 – Řeznické hmaty u skotu 

 

1 - Na kohoutek, 2 - na lalok, 3 - na ramenní kloub, 4 - na bedra, 5 - na slabinu, 6 - na loket,  

7 - na péro, 8 -  na kyčel, 9 - na žebro, 10 - na bok, 11 - na kořen ocasu, 12 - na zátylek.  

 

Postup při cvičení: 
     Nejprve zopakujte anatomickou stavbu těla skotu. Na sádrovém modelu zvířete označte 

přesně místa k provedení jednotlivých řeznických hmatů.  

V tabulce proveďte zpeněžení v živém u 4 kusů mladých zvířat. 
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Zpeněžení jatečného skotu v živém – dopočítejte chybějící údaje dle zadání: 

Č. Kategorie Zatřídění Cena za 

třídu 

Kč/kg 

ŽH 

kg 

Srážka 

% / kg 

ČNH 

kg 

Realizační 

cena Kč 

1. Mladý býk 

24 měs. 

Výborně 

zmasilý, 

netučný 

49,- 640    

2. Býk 

25 měs. 

Výborně 

zmasilý, 

slabé tukové 

krytí 

46,- 680    

3. Býk 

26 měs. 

Dobře 

zmasilý, 

netučný 

45,- 670    

4. Jalovice 

22 měs. 

Zmasilá, 

mírně tučná 

38,- 470    

 

 

4. Klasifikace jatečných těl skotu v systému SEUROP 

 
     Účelem cvičení je seznámit se s porážkovou linkou skotu a s metodikou SEUROP systému 

a pochopit rozdílnosti při zpeněžení v živém a na pevno v mase.  

 

Zadané úkoly: 

1) Seznámení s českou technickou normou ČSN 46-61-20 (klasifikace JUT skotu) 

2) Sledování videofilmů o porážce skotu a klasifikaci jatečných těl skotu v systému 

SEUROP 

 

Pomůcky pro cvičení: 

ČSN 46 61 20, videokazeta, přehrávač, psací a kreslicí potřeby. 

 

Postup při cvičení: 

     Při sledování filmu si žáci pod vedením učitele zapisují důležité poznámky. V současných 

podmínkách výkupu a klasifikace jatečného skotu není možné účastnit se přímo nákupu, 

porážky a zpeněžení jatečných zvířat.  

 

 

5. Kontrolní otázky 
 

1) Vyjmenujte společné chovatelské vlastnosti pastevních masných plemen skotu. 

2) Popište organizaci a průběh polointenzivního výkrmu skotu. 

3) Vyjmenujte zásady krmení skotu. 

4) Vyjmenujte opatření před dodávkou jatečných zvířat na porážku. 

5) Co znamená klasifikace jatečných těl a jak se provádí u skotu? 

6) Popište JUT skotu 

7) Vysvětlete, co je cysticerkóza, její příčiny a opatření pro zdravotní bezpečnost. 

8) K čemu se používají řeznické hmaty a jaké znáte druhy hmatů na zmasilost?  



 

65 
 

 

Název tematického celku:  Nákup a zpeněžování vepřového masa s důrazem 

                                              na jeho kvalitu                                                                

Anotace:  
Tematický celek charakterizuje vepřové maso jako nejvíce žádaný druh masa u českých 

spotřebitelů. Projekt řeší aktuální situaci ve výkrmu prasat v ČR, zaměřuje se na výživu 

a krmení, SEUROP  systém jako nejčastější způsob zpeněžení i na alternativní zpeněžení 

při prodeji ze dvora, který posiluje důvěru spotřebitele a pružně reaguje na požadavky 

zákazníka.  

Klíčová slova: 

Masná plemena, masný užitkový hybrid, organizace výroby vepřového masa, chemické 

složení, druhy výkrmu, konverze krmiva, porážková hmotnost, porážková linka, jatečně 

upravené tělo, SEUROP systém, prodej ze dvora, ceny zemědělských výrobců. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech jako je Biologie, Chemie, Matematika, Fyzika a  předmětech odborných,   

např. Výroba a zpracování živočišné výroby ve 2. ročníku / tematické celky: trávicí 

soustava, pohybová soustava, obecná zootechnika a výživa a krmení hospodářských 

zvířat /. 

Obsah tematického celku: 

1) Masná plemena chovaná v ČR, užitkový hybrid, hybridizační program. 

2) Druhy výkrmu z hlediska kvality jatečného těla a dle konzistence krmné dávky. 

3) Porážková hmotnost, jatečná hodnota, hlavní masité části, jatečná výtěžnost. 

4) Operace při porážce.      

5) SEUROP systém, metody, zpeněžení. 

6) Prodej ze dvora. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Metoda výkladu, vysvětlování, práce s obrazovými materiály a popis plemen prasat,  

práce žáků s metodikou SEUROP, řešení konkrétního příkladu zpeněžení, video a popis 

pracovních operací při porážce, samostatná práce s informačními materiály 

k problematice cen  vepřového masa v živém a na pevno v mase.  

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) pozná a charakterizuje plemena prasat chovaná v ČR a užitkové hybridy, 

2) popíše výsekový výkrm a technologii suchého a mokrého krmení prasat, 

3) charakterizuje ukazatele jatečné hodnoty, 

4) vyjmenuje a zdůvodní sled pracovních operací při porážce, 

5) zná postup při zpeněžení v SEUROP systému, invazivní a neinvazivní metody, 

6) vyjmenuje základní pravidla pro prodej ze dvora u vepřového masa. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Kuchtík, F. a kol. Praxe učebnice pro střední zemědělské a odborné školy. Credit Praha  

                 2001. ISBN 80-86392-04-X 

Miškovský, Z. a kol., J. a kol. Chov zvířat 2. Credit Praha 1995. ISBN 80-901645-4-4 

Hodnocení jatečných prasat podle SEUROP systému. Vyhláška č. 112/2001Sb. 

Pulkrábek, J. a kol. Chov prasat. Profi Press Praha 2005.ISBN 80-86726-11-8 

Situační a výhledová zpráva vepřové maso. MZe ČR ( periodikum) 

Drobníček, L. a kol. Jak na faremní prodej ze dvora. Úhlava o.p.s. 2011.  

                   ISBN 978-80-903851-9-1 
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Název tematického celku: Výkup a zpeněžování vepřového masa s důrazem 

                                             na jeho kvalitu (učební text) 
 

 

     Výroba vepřového masa patří v ČR k tradičním odvětvím živočišné výroby. Chov prasat je 

náročná práce, která se zabývá ovlivňováním zvířat pro dosažení co nejlepších výsledků. 

 

Vlivy působící na produkci a kvalitu vepřového masa se dělí na:  

1) vlivy vnitřní – jsou zděděné, nevratné (plemenná příslušnost, individualita, pohlaví, 

kastrace, věk, zdravotní stav), 

2) vlivy vnější – jsou závislé na činnosti člověka, ovlivnitelné (výživa a krmení, ustájení, 

ošetřování). 

  

 

1. Užitkoví hybridi a plemena prasat používaná k produkci vepřového masa 
 

     Výroba vepřového masa v ČR je zajišťována především výkrmem masných hybridních 

prasat v rámci hybridizačního programu (HP) prasat. HP je organizován ve třech úrovních 

chovů:  

a) Šlechtitelské chovy jsou nejvyšší úrovní. Využívají vhodných plemen prasat na straně 

otcovské a mateřské, vytvářejí nové linie a ověřují jejich kombinace. Produkují prarodiče 

finálních užitkových hybridů na straně mateřské a rodiče užitkových hybridů na straně 

otcovské. Šlechtitelské chovy produkují plemenné prasničky pro rozmnožovací chovy 

a čistokrevné nebo hybridní plemenné kance k použití v přirozené plemenitbě 

v rozmnožovacích nebo užitkových chovech nebo na inseminačních stanicích kanců pro 

produkci inseminačních dávek.  

b) Rozmnožovací chovy produkují hybridní prasničky pro potřebu užitkových chovů. 

Chovatel prasat nakoupí hybridní prasničky z rozmnožovacích chovů a plemenné kance ze 

šlechtitelského chovu 

c) Užitkové chovy provádějí křížení rodičů a produkují selata k výkrmu pro jatečné účely.  

Rozdělení plemen prasat použitých v HP:  

Plemena otcovská – Bílé otcovské, Hempšír, Durok, Pietrain, České výrazně masné. Tato 

plemena se vyznačují výbornou jatečnou hodnotou, dobrou růstovou schopností, suchým 

vyjádřením masného typu, vysokým podílem libového masa, vysokou konverzí živin 

a dobrým denním přírůstkem ve výkrmu.  

Mateřská plemena – České bílé ušlechtilé, Landrasa a Přeštické černostrakaté (Pc jako genová 

rezerva s omezeným územním použitím). Mateřská plemena se vyznačují výbornou plodností, 

dobrou růstovou intenzitou a konverzí živin a nižším podílem libového masa. 

Další vnitřní vlivy:  

Pohlaví, kastrace - je vedle plemenné příslušnosti či kombinace křížení významným vnitřním 

vlivem, který ovlivňuje množství a kvalitu vepřového masa. Ve většině užitkových chovů 

vykrmují kastrované kanečky (vepříky) spolu s jatečnými prasničkami ve společných kotcích. 

Porážková hmotnost jatečných prasat se pohybuje kolem 100 kg a zvířata ji dosahují ve stáří 

5 měsíců, při průměrném denním přírůstku 650 – 700 g. Ve stáří 5 měsíců, jsou zvířata už 

pohlavně dospělá, u prasniček se projevuje říje. Při výkrmu nekastrovaných kanečků, hrozí, 

že by při dosažení pohlavní dospělosti jejich svalovina a tuk získaly nepříjemný kančí pach 

a také by při společném výkrmu mohlo dojít k nežádoucímu zabřeznutí prasniček. To jsou 

hlavní důvody kastrace kanečků.  
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     Při alternativním způsobu výkrmu prasat v systému ekologického zemědělství se kanečci 

nekastrují, protože to odporuje zásadám ekologické produkce. Před nástupem pohlavní 

dospělosti kanečků se ukončuje výkrm, bývá to při dosažení živé hmotnosti 70–80 kg. Po 

porážce prasniček v říji lze pozorovat větší podíl vody a větší prokrvení svaloviny, jejichž 

příčinou jsou hormonální změny. Obecně platí, že svalovina pocházející ze samičích zvířat, 

má jemnější strukturu svalových vláken.  

 

 

2. Výživa a krmení, druhy výkrmu  
 

     Výživa a krmení je nejdůležitějším z vnějších vlivů, protože náklady na krmení tvoří 

přibližně 2/3 z celkových nákladů na výkrm. Složení krmné dávky pro prasata ve výkrmu 

vychází ze znalosti anatomické stavby trávicí soustavy a fyziologie trávení monogastrů. 

Prasatům ve výkrmu se zkrmují koncentrovaná krmiva, zejména šroty obilovin. Ty jsou 

hlavní součástí kompletních krmných směsí pro výkrm prasat. Kromě toho KKS obsahuje 

přídavek minerálních látek, stopových prvků a vitaminů a probiotik.  

 

Druhy výkrmu podle kvality jatečného těla:  

Šunkový výkrm je rychlý výkrm za pomoci velmi kvalitních krmiv do živé hmotnosti 80 kg. 

Produktem je mladé libové maso s velmi nízkým podílem tuku. Tento výkrm se používá pro 

výrobu masné speciality Pražské šunky.  

Bekonový výkrm je prodloužený výkrm šunkový do živé hmotnosti 90 kg. V našich 

podmínkách se téměř nepoužívá. Specifická pro něj je úprava jatečných těl před bouráním: 

kůže se ožehne, aby ztvrdla, následuje naložení do láku, sušení a zauzení. Tato úprava se 

používá hlavně v Dánsku, v zemi, která je evropskou špičkou v chovu prasat.  

Výsekový výkrm je jeden z nejpoužívanějších druhů výkrmu. Prasata jsou krmena do 100–

120 kg živé hmotnosti. Tento druh výkrmu je veden snahou zajistit vysokou produkci 

libového mladého vepřového masa. Tomuto směru nahrává i současný nejpoužívanější 

způsob zpeněžování – SEUROP systém. Při dlouhodobém sledování porážkových hmotností 

jatečných prasat lze pozorovat, že průměrná porážková hmotnost stále klesá. Hlavním 

důvodem je co nejlepší zatřídění při zpeněžení. Nejdůležitějším kritériem je procentuální 

podíl svaloviny JUT. V posledních letech se držely porážkové hmotnosti dolní hranice 

hmotnostního rozpětí. Snaha zkracovat výkrm za použití vyšlechtěných hybridních linií 

a vysoké nutriční hodnoty KKS se může projevit zhoršením kulinářských vlastností 

vepřového masa. Vepřové maso by tak kopírovalo zhoršení kulinářských vlastností kuřecího 

masa při výkrmu klasických kuřat. Takováto jatečná prasata jsou opravdu libová - mají  

55 - 60% podíl svaloviny a maximálně 18 % tuku. Poměr svalovina: tuk = 1:0,31. Stále častěji 

je slyšet, že takovéto vepřové maso ztrácí svůj původní charakter, protože je nevyzrálé. Pro 

ČR, kde je vepřové maso na prvním místě ve spotřebě druhů mas a kde je „vepřo-knedlo-

zelo“ národním pokrmem, by snižování živé hmotnosti jatečných prasat mohlo znamenat 

změnu chování spotřebitelů přechodem na jiné masu podobné kvality, ale levnější, například 

maso kuřecí.  

Polosádelný výkrm je prodloužený výsekový výkrm do živé hmotnosti 150 kg. Je oblíbený 

zejména pro větší podíl sádla a lepší chuťové vlastnosti vepřového masa. Není vhodný 

k prodeji jatečných prasat v SEUROP systému, kvůli zvýšenému podílu tuku, z důvodu 

negativního vlivu na zpeněžení.  

Sádelný výkrm je výkrm nad 150 kg živé hmotnosti. Je oblíbený u tradičních domácích 

porážek prasat. Je veden s ohledem na získání vepřového sádla a kvalitního vyzrálého masa, 

ale s vyšším obsahem tuku. Negativní vlastností vepřového sádla je, že jako živočišný tuk 
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obsahuje vyšší podíl masných nasycených kyselin a cholesterolu, proto by nemělo být 

konzumováno ve velkém množství. Pozitivní vlastností je, že chemickým složením odpovídá 

nejvíce složení lidského tuku. Navíc je ceněno pro velmi vysoký obsah tukové složky a nízký 

obsah vody. V české kuchyni se používá k smažení a pečení, protože lépe odolává vyšším 

teplotám používaným při kuchyňské úpravě pokrmů než rostlinné oleje.  

 

Druhy výkrmu podle konzistence krmné dávky 

Rozlišují se dva základní druhy výkrmu: 

Suchý výkrm je výkrm, kdy je zvířatům zkrmována suchá sypká nebo granulovaná krmná 

směs ve stanovených intervalech. Zvířata přijímají krmivo rychle a s chutí, po nakrmení 

a napojení odpočívají.  

Mokrý výkrm je výkrm, kdy je sypká krmná směs zvlhčována vodou nebo syrovátkou 

a zvířatům je do krmného žlabu předkládáno krmení kašovité konzistence. Zvířata kašovité 

krmivo ráda přijímají, jsou nižší ztráty z rozprášení krmiva i nižší prašnost i u žlabu. Kašovité 

krmivo se dopravuje do žlabu různými způsoby, dle instalovaného technologického systému 

pro krmení (potrubí, krmné míchací vozíky, kropení sypké směsi přímo v korytě při založení 

krmiva. Mokré krmení umožňuje lepší využití krmiva zvířaty, ale klade větší nároky na 

obsluhu a čištění krmného zařízení. Ve vlhkém prostředí je potřeba vyloučit riziko nárůstu 

plísní.  

 

 

3. Jatečná hodnota  
 

     Jatečná hodnota je tvořena souborem ukazatelů, jimiž jsou: porážková hmotnost, stáří 

zvířete, jatečná výtěžnost, složení jatečného těla, podíl svaloviny a tuku, struktura svalových 

vláken. 

Porážková hmotnost se liší v závislosti na druhu výkrmu. Nejvíce jatečných prasat 

dosahuje porážkové hmotnosti ve 100 – 105 kg živé hmotnosti. 

Stáří zvířete v době porážky je dáno využitím zvířete. Největší množství vepřového masa 

získáváme z mladých jatečných prasat s HJUT 60 – 120kg. Jsou zařazována při zpeněžení do 

tříd S, E, U, R, O, P. Ostatní prasata, jako např. zvířata vyřazená z chovu, se zařazují do 

dalších tříd - N (nestandardní), T (tučná), Z (zmasilá), H (hubená), K (kanci a kryptorchidi).  

Jatečná výtěžnost (JV) je pomocným ukazatelem jatečné hodnoty. Vyjadřuje procentní podíl  

HJUT (hmotnosti jatečně upraveného těla) ze ŽH (živé hmotnosti) před porážkou. 

             
HJUT jatečného prasete tvoří hmotnost dvou půlek z téhož zvířete, s kůží, hlavou, celými 

končetinami, bez vnitřností dutiny hrudní, břišní a pánevní, bez mozku, míchy a vnitřního 

sádla. JV prasat činí průměrně 75%. 

Složení jatečného těla je dáno zastoupením HMČ (hlavních masitých částí) a nasazením 

svaloviny. Hlavními masitými částmi jsou kýta, plec, pečeně, krkovice. Jsou tvořeny velkými 

a vysokými svalovými skupinami a nízkým podílem tuku uloženým mezi nimi. Vedlejšími 

masitými částmi jsou bok bez kosti, bok s kostí, koleno (přední a zadní), paždík a lalok. Jsou 

tvořeny kůží, podkožním tukem a menším zastoupením svalů, které jsou buď malé, nebo 

ploché s prorostlým tukem, např. bok. 

Podíl svaloviny a tuku je ovlivněn vlastnostmi rodičů a dědičností. Při detailním rozboru JUT 

se sleduje množství svaloviny a tuku. Výsledky jsou přeneseny do regresních rovnic, s nimiž 
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pracují operační systémy přístrojů používaných pro stanovení tříd zmasilosti v SEUROP 

systému. 

Struktura svalových vláken je hodnocena při posuzování svalových vláken z hlediska 

jemnosti nebo hrubosti. Závisí na genetickém založení, stáří, pohlaví, kastraci a úrovni 

výživy. 

 

 

4. Porážková linka prasat 
 

     Při nakládce, transportu a porážení zvířat musí být respektovány požadavky welfare 

obsažené v zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Na podmínky zacházení se zvířaty během 

nakládky a přepravy jsou velmi náchylná některá plemena nebo užitkoví hybridi.  

Např u plemene Pietrain a jeho kříženců byla často zjišťována nízká odolnost vůči stresu 

vedoucí až k úhynu zvířat během transportu nebo k výskytu vady PSE masa (bledé, měkké, 

vodnaté). Takové maso se vyznačuje nízkou vazností - uvolňuje vodu i s živinami, má 

světlejší barvu. Je více přístupné saprofytické mikroflóře a podléhá rychlé zkáze. Je omezeně 

použitelné a to pouze do tepelně opracovaných masných výrobků nebo konzerv.  

    Porážková linka zahrnuje postupně tyto operace: omráčení, vykrvovací řez, vykrvení, 

paření, odštětinování, dočištění, naparovací řez, vykolení, a závěrečnou veterinární prohlídku 

masa a vnitřností, která rozhoduje o poživatelnosti produktů z těla zvířete. 

  

 

5. Zpeněžení prasat v SEUROP systému 
 

     SEUROP systém je dnes nejpoužívanější způsob klasifikace JUT prasat. Používá se v ČR 

od 1. 4. 2001, v ES – EU již od roku 1984. Sjednocení národního způsobu zpeněžování 

jatečných zvířat s celoevropským systémem je důležitým předpokladem pro zapojení ČR do 

jednotného vnitřního trhu EU. EU. SEUROP systém hodnotí těla jatečných prasat podle 

jednotného ukazatele, jímž je podíl svaloviny v JUT. Stanovení třídy jakosti JUT provádí 

proškolení pracovníci (klasifikátoři) za pomoci přístrojů invazivních nebo neinvazivních. 

Klasifikace JUT prasat využívá přístroje invazivní a neinvazivní. 

 

Invazivní přístroj- FOM (Fat – o – Meater ) a způsob použití 

 

 
Obr. č. 1- Invazivní měření přístrojem FOM 



 

70 
 

Neinvazivní dvoubodová metoda využívající mechanického měřítka a způsob použití 

 

 
Obr. č. 2 Neinvazivní metoda měření 

 

 

6. Prodej ze dvora, zpeněžení v živém 
 

     Alternativním způsobem zpeněžení jatečných prasat je prodej ze dvora. Zájem o přímý 

prodej od výrobce je zdůvodněn poptávkou po kvalitních čerstvých produktech. Zákazník má 

také lepší přehled o podmínkách, ve kterých zemědělská produkce vzniká, může posoudit 

kvalitu péče o zvířata, hygienické, zootechnické a veterinární podmínky v chovu zvířat.  

     Podmínky pro prodej jednotlivých produktů pocházejících z chovu zvířat jsou dány 

právními předpisy (veterinární zákon a nařízení ES 853/2004) a zemědělec je při přímém 

prodeji povinen podmínky dodržovat. 

     Z pozitivního vymezení zemědělských produktů pro přímý prodej vyplývá, že není možno 

prodávat části těl prasat – porcované vepřové maso. Při prodeji ze dvora je možný pouze 

prodej živého jatečného prasete za účelem jeho domácí porážky. 

 

Zpeněžování prasat v živém 

Vedle zpeněžení prasat na pevno v mase lze použít také zpeněžení jatečných prasat v živém. 

Živé zvíře se zváží, od zjištěné živé hmotnosti se odečte srážka na nakrmenost (3–5%), tak se 

určí čistá nákupní hmotnost (ČNH). Podle stavu vykrmenosti, zmasilosti a protučnělosti je 

stanovena cena za 1 kilogram ČNH. Výsledná cena je vypočtena vynásobením ČNH cenou za 

1 kg. Orientačně lze zjistit cenu za 1 kg živé hmotnosti i tak, že se cena za třídu v SEUROP 

vydělí přepočtovým koeficientem 1,23. Například: cena za 1 kg třídy E činí 47,- Kč. Potom 

cena za 1 kg dobře zmasilého jatečného prasete v živém bude: 47 : 1,23 = 38,20 Kč. 
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Název tematického celku: Výkup a zpeněžování vepřového masa s důrazem 

                                             na jeho kvalitu (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Ekonomika výroby vepřového masa 

 
     Úkolem cvičení je vyhledat údaje o produkci, zpeněžování a spotřebě vepřového masa.  

 

Zadané úkoly: 

5) Vyhledejte údaje průměrné porážkové hmotnosti jatečných prasat za posledních 10 roků, 

vyvoďte závěr. 

6) Vyhledejte průměrné denní přírůstky ve výkrmu býků a stanovte délku výkrmu býků. 

7) Vyhledejte nákupní cenu vepřového masa při zpeněžení na pevno v mase. 

8) Vyhledejte průměrnou celkovou roční spotřebu masa na jednoho obyvatele ČR a spotřebu 

jednotlivých druhů masa. Vyvoďte závěr o spotřebě vepřového masa. 

 

Pomůcky pro cvičení: SVZ (Vepřové maso) nebo internet, psací potřeby, sešit. 

 

Postup při cvičení: 

     Žáci pracují ve dvojicích, zjištěné údaje zapisují na tabuli pod vedením učitele a po 

odsouhlasení vše zapisují do sešitu.  

 

 

2. Bourání vepřového masa pro výsek 

 
     Úkolem cvičení je seznámit se s bouráním JUT pro výsek na jednotlivé části a zařadit je. 

 
Obr. č. 3 Dělení vepřové půlky dle ČSN 

 

1 - krkovice, 2 - plec, 3 - bok bez kosti, 4 - přední koleno, 5 – nožička, 6 – kýta, 7 – paždík, 

8 – zadní koleno, 9 – lalok, 10 – chvostík, 11 – hlava, 12 – ouško, 13 – bok s kostí, 14 -pečeně 

 

1) Na obrázku přiřaďte k vepřovému  JUT čísla vybouraných částí těla. 

2) Označte hlavní masité části. 



 

72 
 

3. Zpeněžení jatečných prasat na pevno v mase 

 
     Úkolem cvičení je seznámit se s postupem při zpeněžení jatečných prasat v SEUROP 

systému. 

 

Zadané úkoly: 

1) Zjistěte průměrnou HJUT a posuďte ji v závislosti na % zmasilosti. 

2) Doplňte třídu a příslušnou cenu a vypočítejte cenu za jednotlivé kategorie prasat. 

3) Vypočítejte celkovou tržbu za jatečná prasata. 

 

Pomůcky pro cvičení: zadání, kalkulačka, psací potřeby. 

 

Příklad: Zpeněžení jatečných prasat na pevno v mase 

 
 

 
Jatečná výseková prasata  

 

 

Počet 

ks 

Celkem HJUT 

        kg 

% podíl 

svaloviny 

Třída jakosti 

 

 

Cena 

Kč / kg 

 

 

Cena celkem 

Kč 

4 424 56,5 – 59,0   

 

 

 

2 256 50,9 – 53,0   

 

 

Celkem 

prasata 

 -------------- -----------------  

 

 

 

 Vyřazené prasnice   

 

 

 

2 272 ---------------   

 

 

 

Celkem 

prasnice 

  -------------------  

 

 

 

Prasata 

celkem 

 

    

 

 

 

 

Třídy jakosti JUT prasat při aparativním hodnocení 
Třída                             Požadavky                                       Cena Kč /kg 

 

 Vepřové půlky s přejímací hmotností od 60,0 do 120,0 kg 

 

S ………………… více než 60 % svaloviny……………..…49,00 

E…………………  55,0 - 59,9 % svaloviny…………….. …47,00 
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U…………………50,0 – 54,9% svaloviny…………………45,50 

R…………………45,0 – 49,9 % svaloviny………………...42,50 

O…………………40,0 – 44,9 % svaloviny………………...39,50 

P………………….méně než 40 % svaloviny……………….35,00 

 

Ostatní jatečná prasata 

 

N……………….… JUT prasat do 59,9 kg………………….23,50 

T…………………. JUT prasat nad 120 kg………………… 25,00 

Z……………….….JUT zmasilých prasnic a řezanců…….....38,00 

H……………….… JUT hubených prasnic a řezanců……….30,00 

K……………….… JUT kanců a kryptorchidů……….……....8,00 

 

Postup při cvičení: 

     Seznamte se se zadáním příkladu a rozhodněte, jakou třídu přiřadíte jednotlivým 

kategoriím a zapište ji do tabulky. K ní do tabulky dopište cenu za 1 kg (třetí sloupec) a do 

posledního sloupce vypočítejte cenu za dodanou HJUT. Sečtěte tržby za jatečná výseková 

prasata a za vyřazené prasnice. 

 

 

4. Kontrolní otázky  
 

1) Rozdělte plemena prasat používaná v hybridizačním programu podle zbarvení na bílá 

     a strakatá plemena. 

2) Charakterizujte požadavky na mateřská plemena prasat a vyjmenujte mateřská plemena.  

     Která plemena prasat jsou univerzální? 

3) Charakterizujte výsekový výkrm prasat. 

4) Popište postup při zpeněžení prasat pro jatečné účely v živém. 

5) Charakterizujte vepřové sádlo z hlediska chemického složení a jeho dalších vlastností. 

6) Popište způsoby výkrmu prasat podle konzistence krmné dávky. 

7) Jaká krmiva jsou vhodná pro zkrmování prasatům vzhledem k anatomické stavbě trávicí  

    soustavy. 

8) Vyjmenujte úrovně chovů v hybridizačním programu a stručně charakterizujte jejich úkoly. 

     Jaký chov prasat je na školním statku? 

9) Vysvětlete vliv pohlaví a kastrace na kvalitu a produkci vepřového masa. 

10) Jak se stanoví jatečná výtěžnost, co vyjadřuje a jaká je u prasat? Zdůvodněte její hodnotu 

      a porovnejte ji s JV u skotu. 

11) Jaká je roční spotřeba vepřového masa v ČR na 1 obyvatele, jaká je celková spotřeba 

      masa v ČR na 1 obyvatele a kolika procenty se podílí vepřové maso na celkové spotřebě? 

12) Charakterizujte kritéria používaná pro zpeněžení JUT prasat v SEUROP systému. 

13) Vysvětlete, jaký je vztah mezi živou hmotností jatečného prasete a hmotností jatečně 

      upraveného těla prasete. 

14) Vyjmenujte, co patří do jatečně upraveného těla prasete. Vymezte rozdíly v JUT prasete  

      a skotu. 

15) Zdůvodněte zvýšení zájmu spotřebitelů o prodej vepřového masa ze dvora a uveďte, jak 

      lze prodávat jatečné produkty z chovu prasat. 

16) Vyjmenujte ukazatele jatečné hodnoty a stručně je charakterizujte. 
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Název tematického celku: Vlivy působící na produkci slepičích konzumních vajec 

                                             včetně požadavků na ně                                                                   

 

 

Anotace: 
Tematický celek popisuje vnější a vnitřní vlivy působící na množství a kvalitu slepičích 

konzumních vajec.  V souladu s ČSN Konzumní vejce tříděná uvádí požadavky na 

povrch a vnitřní obsah vajec, na čerstvost, hmotnostní skupiny a jakost vajec. Také řeší 

balení vajec po vytřídění a povinné údaje na obalech a jednotlivých vejcích.  

Klíčová slova: 

Plemeno, nosný užitkový hybrid, snáška, perzistence snášky, výživa a krmení, 

technologické systémy chovu nosnic, kategorie, světelný režim, konzumní vejce tříděná. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech jako je Biologie, Chemie, Matematika, Fyzika a v předmětech odborných 

např. Výroba a zpracování živočišné výroby ve druhém ročníku /tematické celky 

anatomie a fyziologie ptáků, obecná zootechnika a výživa a krmení drůbeže /. 

Obsah tematického celku: 

1) Nosná plemena, hybridizační program. 

2) Snáška, nosnost, přestávka, série, intenzita snášky. 

3) Krmení a napájení, kompletní krmné směsi, konverze krmiva. 

4) Vliv stájového mikroklimatu v odchovu a chovu. 

5) Tvarové vlastnosti vejce, chemické složení a stavba vejce. 

6) Třídění a balení konzumních vajec. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Metoda výkladu, vysvětlování, práce s obrazovými materiály a popis plemen slepic, 

samostatná práce žáků s metodikou ČSN dle vymezení úkolu, řešení konkrétního 

příkladu ekonomiky výroby vajec, video a obrazové materiály technologických systémů 

chovu nosnic.  

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) pozná významná nosná plemena, popíše je dle obrazových materiálů, 

2) umí vysvětlit rozdíl mezi plemenem a užitkovým hybridem, 

3) charakterizuje ukazatele snášky, 

4) popíše systém krmení kompletními krmnými směsmi, konverzi krmiva, 

5) charakterizuje jednotlivé složky mikroklimatu zejména světelný režim v odchovu 

    a chovu, 

6) orientuje se v ČSN, vyhledá důležité parametry konzumních vajec, 

7) popíše a zdůvodní povinné údaje na balení konzumních vajec. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Kuchtík, F. a kol. Praxe učebnice pro střední zemědělské a odborné školy. Credit Praha  

                 2001. ISBN 80-86392-04-X 

Michálek, J. a kol. Chov zvířat 3.Credit Praha 1995. ISBN 80-901645-6-0 

Tuláček, F. Chov hrabavé drůbeže. Nakladatelství Brázda, s.r.o., Praha 2002. 

                 ISBN 80-209-0309-7 

Slepičí vejce konzumní tříděná.  ČSN 572109 
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Název tematického celku: Vlivy působící na produkci slepičích konzumních 

                                             vajec včetně požadavků na ně (učební text) 
 

 

     Slepičí vejce jsou hodnotnou potravinou pro vysoký obsah nutričně důležitých živin. 

Obliba jejich konzumace řadí ČR na přední místa v EU. Kvalita vajec je závislá na řadě vlivů. 

 

Vlivy působící na produkci a kvalitu vajec se rozdělují na:  

1) vlivy vnitřní – jsou zděděné, nevratné (plemenná příslušnost, kombinace křížení, stáří 

nosnice, individualita, zdravotní stav). 

2) vlivy vnější – jsou závislé na činnosti člověka, ovlivnitelné (výživa a krmení, ustájení, 

stájové mikroklima, délka světelného dne, ošetřování). 

 

 

1. Plemenná příslušnost a nosné kombinace křížení  
 

     K produkci konzumních vajec jsou využívána lehká, nosná plemena slepic. V našich 

podmínkách jsou nejrozšířenějšími plemeny leghornka, vlaška, hempšírka, maranska, 

brakelka, rodajlendka, plymutka, sasexka, minorka a česká zlatá kropenka. Většina těchto 

plemen je chována u drobnochovatelů pro samozásobení konzumními vejci.  

Společnými vlastnostmi nosných plemen jsou: vysoká snáška, nízká živá hmotnost dospělých 

jedinců, slabé osvalení, nižší spotřeba krmiva na krmný den a na jedno vejce, ranost a převaha 

poměru vodorovné osy těla nad osou svislou. 

     Plemena leghornka, plymutka, hempšírka a rodajlendka byla využita pro užitkové křížení 

a jsou základem dnešních moderních nosných kombinací slepic. Systém šlechtění nazýváme 

hybridizační program. Z výchozích plemen a jejich linií jsou ve šlechtitelských chovech 

vybírány vhodné kombinace prarodičů finálních nosných hybridů. Jejich potomstvo 

využívají rozmnožovací chovy jako rodiče finálních užitkových hybridů. Chovatelé 

v užitkových chovech nakupují odchované kuřice nebo jednodenní kuřata pro vlastní odchov 

z rozmnožovacích chovů. V užitkových chovech jsou využívány pouze nosnice, které 

produkují neoplozená konzumní vejce. Konzumní vejce mohou mít bílou nebo hnědou 

skořápku, záleží na pigmentaci a zbarvení nosnice. Barva skořápky nemá vliv na obsah živin 

ve vejci, ale může ovlivňovat pevnost skořápky. Mezi nejrozšířenější nosné užitkové 

kombinace patří: Hisex, Shaver starcross, Tetra SL, ISA Brown, Dominant. Nosní hybridi 

se vyznačují vysokou intenzitou snášky (85%), krátkými přestávkami, vysokou perzistencí 

snášky a nízkou tělesnou hmotností, která snižuje spotřebu KKS na krmný den a na jedno 

vejce.  

Další vnitřní vlivy: 

Stáří - kategorie nosnic začíná 151. dnem stáří (5 měsíců) a trvá přibližně do 18 měsíců stáří 

při jednom snáškovém cyklu. Některé chovy používají 2 snáškové cykly s přepelícháním mezi 

1. a 2. cyklem. Hlavním důvodem je snižování vstupních nákladů na odchov kuřic a produkce 

menšího počtu vyřazených nosnic po ukončení snášky. Nosnice pak ukončuje snáškový 

cyklus ve stáří do 30 měsíců. 

Individualita – se projevuje ve velkochovech jen omezeně, neboť vliv vnějších podmínek 

chovu je na všechna zvířata stejný. V různých podmínkách malochovu na slepice působí 

rozdílnější vlivy, které mohou negativně ovlivňovat zdravotní stav i snášku.  

Zdravotní stav – je výsledkem vzájemného působení genetické dispozice a podmínek chovu. 

Má zásadní vliv na příjem krmiva a snášku nosnic. V podmínkách velkochovu závisí dobré 

zdraví nosnic na uplatňování preventivních zooveterinárních opatření. 
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2. Užitkové vlastnosti slepic a jejich ukazatele 

 
Nosnost – je fyziologická schopnost slepic snášet vejce.  

Snáška – je projevem nosnosti za účasti vnějších vlivů. Udává se počtem snesených vajec 

za  snáškový cyklus nebo za rok. Nosní hybridi jsou vyšlechtěni na vysokou produkci vaječné 

hmoty – tj. co největší počet vajec (až 300 ks/ rok) o velké hmotnosti (62 - 63 gramů).  

Intenzita snášky – je ukazatelem snášky vyjadřuje se v %. Je hlavním ukazatelem hodnocení 

hejna nosnic v užitkových chovech. Vypočítá se podle vzorce: 

 
Série – udává počet snesených vajec bez přestávky (1 – 10).  

Přestávka – je pauza mezi sériemi. Hodnotí se individuálně v šlechtitelských chovech. Dobré 

nosnice se vyznačují dlouhými sériemi a krátkými přestávkami. 

Vytrvalost ve snášce (persistence snášky) je dána délkou snáškového období v měsících. Při 

použití jednoho snáškového cyklu trvá 12 – 18 měsíců, při dvou snáškových cyklech trvá       

24 měsíců s jednoměsíční přestávkou na přepeření. 

Kondice nosnice – je ovlivněna geneticky i podmínkami chovu. Vyjadřuje vývin a dobrý 

zdravotní stav nosnice. Vytváří se během odchovu kuřic.  

Nosnice v chovné kondici má: hladké lesklé přiléhající peří, dobře vyvinutý hřebínek  

a poušky červené barvy, jasné oko, živý výraz, běháky jsou hladké a lesklé. 

 

 

3. Krmení, napájení, KKS, konverze krmiva 
 

     Nejdůležitější z vnějších vlivů, který může chovatel ovlivnit je výživa a krmení. Náklady 

na krmení tvoří 60 – 65% z celkových nákladů na krmný den nebo na 1 vejce. Proto je výživa 

a krmení ekonomicky nejvýznamnějším vlivem v chovu drůbeže obecně. 

 Kuřicím v odchovu a nosnicím ve snášce se zkrmují kompletní krmné směsi (KKS) 

rozdílného obsahu živin. Kuřicím od 6. týdne stáří je zkrmována směs K2, po ní KZK od 

13. týdne stáří. Pro nosnice je používána krmná směs N. 

Kompletní krmná směs je sestavena podle normy potřeby živin pro jednotlivé kategorie 

s ohledem na užitkovost zvířete. Základem KKS jsou šroty obilovin, úsušky, krmné odpady 

mlýnského průmyslu, minerální a vitamínové doplňky. Chovatel nepřikrmuje jiná krmiva, 

pouze zajistí dostatek zdravotně nezávadné vody pro napájení. 

Krmné směsi pro nosnice obsahují 15 -16 % NL. Od roku 2003 je zakázáno přidávat 

živočišné proteiny (masokostní moučky) do krmných směsí pro hospodářská zvířata, přestože 

to není nikterak opodstatněné. Tento zákaz sleduje všeobecnou zdravotní bezpečnost 

živočišných produktů po rozšíření nemoci BSE. S ohledem na vysokou produkci skořápečné 

hmoty zajišťují kompletní krmné směsi v krmné dávce nosnic dostatek minerálních látek, 

stopových prvků a vitamínů (Ca, vitamín A, D). Slepičí vejce obsahuje 10,5 % minerálních 

látek, to představuje necelých 7 gramů. Při snášce 290 kusů vajec za rok je to kolem 

2000 gramů skořápečné hmoty. A to je přibližně hmotnost nosnice. Nosnicím, které nemají 

přístup k půdě, je potřeba přidat grit pro lepší využití krmiva. 

Chov nosnic ve venkovních výbězích s přístupem k půdě v alternativních chovech  

 a v malochovu zajišťuje v kombinaci s KKS nosnicím kvalitní potravu bohatou na bílkoviny, 

minerální látky a vitamíny v přirozené formě. Možnost hrabání, popelení, spásání porostu 

a pohybu ve volném, nestísněném prostoru podporuje lepší životní pohodu, zdraví, a kvalitu 

snesených vajec. Konzumní vejce od nosnic z venkovních výběhů jsou vyhledávána hlavně 
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pro sytější zbarvení žloutku, které je způsobeno přítomností vitaminu A a E v píci. Vitamín E 

je přirozeně přítomný v zelených částech rostlin, podporuje plodnost a vyšší snášku. 

U mladé drůbeže je výživa je důležitým nástrojem oddalování (retardace) snášky. Nižší obsah 

NL (13 %) v KKS pro kuřice snižuje výskyt podhmotnostních vajec. 

 

 

4. Stájové mikroklima 
 

     Mikroklima v hale pro chov drůbeže je tvořeno souborem faktorů: teplotou, relativní 

vlhkostí vzduchu, prouděním vzduchu, koncentrací škodlivých plynů – CO2, NH3, H2S           

a světelným režimem. 

Světelný režim  

Je určen délkou světelného dne a kategorií drůbeže.  

a) Světelný režim v chovu nosnic: Na počátku snášky se začíná délkou světelného dne 

7,5 hodiny a postupně během snášky je světelný den prodlužován až na dvojnásobek. 

V uzavřených objektech je stájové mikroklima včetně doby svícení řízeno provozními 

počítači, které pracují na základě vloženého programu. Je zcela vyloučen vliv ročního období 

na snášku.  

Jiná situace je ve volných venkovních chovech (např. malochovy), kdy je délka světelného 

dne dána ročním obdobím.  

b) Světelný režim v odchovu kuřic: Je zcela rozdílný od chovu nosnic. V prvních dnech 

odchovu se svítí kuřatům až 23 hodin, aby si navykla na nové prostředí, naučila se chodit ke 

krmítkům a napáječkám. Světlo současně stimuluje životní funkce, a tím růst mladé drůbeže. 

Světelný den postupně zkracujeme až na 7,5 až 8 hodin v poslední fázi odchovu kuřic. Tím 

zabráníme nástupu předčasné snášky. 

     Přesný technologický postup odchovu a chovu získá chovatel při nákupu zvířat. Jeho 

součástí jsou požadavky na chovatelské prostředí, hygienicko-asanační opatření a doporučené 

systémy chovu. 

Další vnitřní vlivy: 

Ustájení  

V chovu slepic se využívají nejrůznější technologické systémy ustájení. Nejrozšířenější je 

chov nosnic v klecích (v ČR téměř 90 % velkochovů), který má řadu ekonomických 

předností (vysoké využití užitné plochy objektu, vysoká produktivita práce na ošetřovatele, 

snížení výskytu parazitárních onemocnění, úspora nákladů na podestýlku a její údržbu, čistota 

vajec). Tento způsob ustájení není ale pro slepice přirozený. Od roku 2012 nařizuje EU 

chovatelům nosnic zlepšit podmínky ustájení zavedením obohacených klecí. Proto se stále 

více využívají alternativní systémy chovu nosnic, které poskytují lepší životní pohodu. 

Rozšiřuje se voliérový způsob chovu (aviary), který může být provozován na podestýlce 

nebo na roštech s venkovními travnatými nebo betonovými výběhy. U alternativních systémů 

se počítá na 1 metr čtvereční max. 9 nosnic, podlahy mají mírnější sklon než v klecích. 

Problémem volného chovu nosnic je větší znečištění vaječné skořápky. 

Ošetřování  

Velkovýrobní technologie s vysokou produktivitou práce a počítačem řízeným provozem 

kladou minimální fyzické nároky na práce ošetřovatele, ale jeho role je stále nezastupitelná. 

Spočívá v pravidelné kontrole provozních zařízení, zdravotního stavu, odstraňování těl 

uhynulých zvířat. Při odchovu kuřic je potřeba respektovat zásadu technologické návaznosti 

a tím předejít stresu při přesunu kuřic do snáškových hal. Technologická návaznost znamená 

přizpůsobení podmínek odchovu podle toho, v jakých podmínkách ustájení budou nosnice 

poskytovat užitek. Např. budou-li nosnice během snášky ustájeny ve víceetážových klecích, 
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mají být kuřice odchovány také v klecích, a nikoli ve volném ustájení na podestýlce. Při 

ošetřování je důležité dodržovat denní pracovní režim, vyvarovat se hluku a náhlých změn. 

V případě nutnosti jako např. při přemísťování slepic lze preventivně podávat antistresové 

přípravky do vody, vždy pod kontrolou veterinárního lékaře. 

 

 

5. Tvarové vlastnosti, chemické složení a stavba vejce 
 

     Vejce je potravina živočišného původu a v ČR je oblíbenou surovinou pro přípravu 

pokrmů. Průměrná roční spotřeba na 1 obyvatele činí 245 kusů vajec, je to o 23 kusů více, než 

je průměr EU. Přibližně 40 % spotřeby vajec v ČR připadá na vejce pocházející z malochovů. 

 
Tvar vejce  

Na slepičím vejci jsou dva základní rozměry: 

    - výška vejce je vzdálenost od tupého ke špičatému konci vejce, 

    - šířka vejce je vzdálenost mezi nejširšími body vejce v rozměru kolmém na výšku vejce. 

Poměr mezi šířkou a výškou vejce vyjadřuje Index vejce. Ideální vejce má Index 0,75. Tvar 

vejce je sledován u vajec konzumních z důvodu balení vajec do jednotných proložek. Příliš 

krátká nebo příliš dlouhá vejce svým tvarem neodpovídají prostoru v proložce a může u nich 

dojít při balení a přepravě k porušení skořápky. Pro spotřebitelské balení vajec jsou vhodná 

vejce s indexem 0,75 + – 10% od této ideální hodnoty.  

 
Chemické složení vejce včetně skořápky 
  

     Slepičí vejce obsahuje: 70 % vody a 30 % sušiny, z toho je 11,5 % bílkovin, 0,7 % 

glycidů, 7,3 % tuku, 10,5 % minerálních látek. Vejce jsou cennou potravinou s vysokou 

výživovou hodnotou, danou obsahem živin s vysokou stravitelností, chutí a vůní. Mezi 

problémové výživové složky patří lipidy obsahující cholesterol. V jednom vejci je obsaženo 

200 – 220 mg cholesterolu. Obsah cholesterolu není omezující nutriční faktor, ale je důležité 

sledovat obsah nenasycených mastných kyselin, které odbourávají škodlivý cholesterol, který 

by se jinak usazoval v cévách.  

     V ČR proběhl soudní spor o tzv. bezcholesterolových vejcích, který byl veden snahou 

požadovat za vejce vyšší cenu. Tvrzení o bezcholesterolových vejcích je neopodstatněné, 

protože cholesterol je látka tukové povahy, která je pro živočišné tělo nepostradatelná. 

Cholesterol je obsažen mimo jiné též v hormonech a pohlavních buňkách. Proto není 

fyziologicky možné, aby vejce, jako samičí pohlavní buňka určená k rozmnožování, 

neobsahovalo cholesterol.  

Jiná situace je v Německu. Zde jsou propagována ,,zelená vejce“, kdy jsou nosnicím 

zkrmována krmiva zvyšující obsah nenasycených MK ve vejci.  

Technologická hodnota vajec 

 je posuzována z hlediska výrobce a prodejce. Nejdůležitější technologickou vlastností je 

pevnost skořápky, protože vejce s porušenou skořápkou i podskořápečnými blanami nelze 

prodávat jako konzumní. Sleduje se také kvalita bílku a žloutku, nepřítomnost krevních či 

jiných skvrn a drobných tělísek uvnitř vejce.  

Spotřebitelská hodnota vajec 

 je posuzována z pohledu zákazníka. Tvoří ji barva skořápky, tvar vejce, vzhled a znečištění 

vejce. 
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Stavba vejce 

 

Vejce je tvořeno v pohledu z vnějšku směrem do středu vaječnými strukturami: 

 
 

 

                  Obr. č. 1 – Stavba vejce 

 

 

6. Slepičí vejce konzumní tříděná ČSN 57 2109 
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Název tematického celku: Vlivy působící na produkci slepičích konzumních 

                                             vajec včetně požadavků na ně (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Nosná plemena a kombinace slepic 

 
     Úkolem cvičení je seznámení s nejdůležitějšími nosnými plemeny, poznání jejich exteriéru    

a užitkových vlastností. 

 

Zadané úkoly: 

a) Vyhledejte 5 nosných plemen slepic a charakterizujte je. 

b) Nakreslete schéma křížení čtyřliniového nosného užitkového hybrida včetně vyznačení 

     úrovní jednotlivých chovů.  

c) Vysvětlete rozdíl mezi plemenem a užitkovým hybridem. 

 

Pomůcky pro cvičení: Atlas plemen hospodářských zvířat, internetové stránky, sešit, psací 

potřeby. 

 

Postup při cvičení: 

     Vyhledejte a zapište exteriérové a užitkové vlastnosti u plemene leghornka, vlaška 

koroptví, rodajlendka, hempšírka a plymutka. Do sešitu zakreslete schéma hybridizačního 

programu, otcovské linie označte A, B a mateřské linie označte C, D. K jednotlivým úrovním 

chovu napište, jakých metod plemenářské práce využívají. 

 

 

2. Ukazatele snášky 

 
     Úkolem cvičení je řešit jednoduchý příklad zaměřený na ekonomiku výroby vajec. Zjištění 

ukazatelů výroby vajec výpočtem posílí u žáků důležité poznatky z chovu nosnic. 

 

Zadané úkoly: 

Řešte početní příklad z chovu nosného hybrida Hisex hnědý: 

 

Zemědělský podnik chová 148 770 kusů nosnic, za snáškový cyklus snesly 36 200 540 kusů 

vajec, při průměrné hmotnosti 1 vejce 62 g., průměrné spotřebě krmiva na 1 krmný den -     

115 g krmné směsi– N při ceně za 1 tunu KKS - 7 430 Kč, realizační cena 1 vejce je 1,75 Kč , 

délka snáškového cyklu je 310 dnů.  

 

Vypočítejte:  

a) Průměrnou roční snášku na 1 nosnici, 

b) Skutečnou produkci vaječné hmoty v kg na 1 nosnici, 

c) Spotřebu krmiva na 1 vejce, 

d) Náklady na krmivo na výrobu 1 vejce, 

e) Celkové náklady na výrobu 1 vejce za předpokladu, že náklady na krmivo tvoří 65 %, 

f) Jaký zisk nebo ztráta je dosažen u 1 vejce, 

g) Zhodnoťte, zda se výroba vajec vyplatí. 
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Pomůcky pro cvičení: psací potřeby, kalkulačka 

 

Postup při cvičení: 

     Žáci pracují na řešení příkladu ve dvojicích po dobu 15 minut. Potom je příklad řešen žáky 

výpočtem na tabuli. Je důležité, aby si žáci uvědomovali, zda výsledek, ke kterému došli, je 

reálný.  
 

 

3. Tvarové vlastnosti vejce 

 
     Úkolem cvičení je rozlišit vhodné a nevhodné tvary vajec pro spotřebitelské balení 

a zdůvodnit vyřazení tvarově neodpovídajících vajec.  

 

Zadané úkoly: 

a) Změřte výškové a šířkové rozměry vajec a vypočítejte indexy vejce. 

b) Stanovte dolní a horní hranici indexu vejce vhodného pro spotřebitelské balení. 

c) Vyberte vhodná a nevhodná konzumní vejce do spotřebitelských balení. 

d) Vysvětlete, proč nelze tvarově nevhodná vejce balit a jaké je využití takových vajec. 

 

Pomůcky pro cvičení: obrazová předloha, měřidlo, kalkulačka, sešit, psací potřeby. 

 

Postup při cvičení: 

     Změřte základní rozměry, proveďte výpočet a rozhodněte o nevhodných vejcích. 

 

 
Obr. č. 2 – Tvary vajec 

 

4. Vnitřní struktury konzumního vejce a jejich vliv na jakost 
 

     Úkolem cvičení je pozorování rozdílů a rozlišení čerstvých a starých slepičích vajec. 
 

Zadané úkoly: 

a) Vyjmenujte třídy jakosti slepičích konzumních vajec. 

b) Vyhledejte metody pro posouzení jakosti vajec. 

c) Proveďte rozlišení čerstvého a starého vejce ponořením do vody. 

d) Pozorujte tvar vnitřních struktur vejce na velké Petriho misce. 

e) Proveďte zkoušku šlehatelnosti bílku podle metodiky. 
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Pomůcky pro cvičení:                                                                                                                     

2 velké Petriho misky, 2 vejce (čerstvě snesené a starší než 30dnů), kádinky, šlehač, hodinky 

s vteřinovou ručičkou, měřítko, metodika. 

 
Postup při cvičení: 

     Žáci pracují na jednotlivých úkolech ve skupině. Postupují tak, aby zkoumaná vejce 

využili pro všechna sledování. O jednotlivých splněných úkolech provedou zápis do sešitu, 

uvedou zdůvodnění jevů, které pozorují.  

 

 

5. Zdravotní bezpečnost slepičích konzumních vajec 

 
     Úkolem cvičení je získání poznatků o zdravotních rizicích spojených s konzumací vajec. 

 

Zadané úkoly: 

a) Vyhledejte informace o salmonelóze lidí z pohledu jejího výskytu, průběhu a původce  

b) Vyhledejte, jaká preventivní opatření v chovech nosnic tlumí nákazu salmonelózou. 

c) Vyhledejte, jaká preventivní opatření jsou účinná u lidí v předcházení nákaze  

     salmonelózou. 

 

Pomůcky pro cvičení: psací potřeby, informační letáky, internet. 

 

Postup při cvičení: 

    Při samostatné práci žáci využijí důvěryhodný internetový zdroj a propagační letáky. 

 

 

6. Kontrolní otázky 

 
1) Vyjmenujte nosná plemena slepic a nosné užitkové kombinace (hybridy) a vysvětlete 

    rozdíl mezi plemenem a nosnou kombinací. 

2) Popište systém chovů a jejich úkoly v hybridizačním programu. 

3) Definujte intenzitu snášky a uveďte její hodnoty u nosných kombinací. 

4) Popište krmení nosnic. 

5) Popište krmení kuřic. 

6) Popište působení délky světelného dne na nosnice a na odchovávané kuřičky. 

7) Vyjmenujte složky stájového mikroklimatu ve snáškových halách uvedením jejich  

     hodnoty. 

8) Popište nosnici v chovné kondici a uveďte příklady příznaků špatné kondice. 

9) Vyjmenujte vnitřní struktury vejce a objasněte jejich význam. 

10) O čem svědčí jakost konzumních vajec, vyjmenujte třídy jakosti. 

11) Vyjmenujte požadavky na povrch konzumního vejce. 

12) Vyjmenujte faktory, na nichž závisí ekonomika výroby vajec. Uveďte příklady  

      ovlivňování výsledků ekonomiky v chovu nosnic. 

13) Vyjmenujte povinné údaje na malospotřebitelských baleních konzumních vajec 

      a charakterizujte malospotřebitelské balení. 

14) Co vyjadřuje index vejce a jaký je jeho význam? 
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Název tematického celku:  Zásady technologie výkrmu brojlerových kuřat s důrazem  

                                              na kvalitu konečného produktu                                                                

 

Anotace: 
Tematický celek charakterizuje výrobu, zpeněžování a hygienické požadavky na kuřecí 

maso. Dále charakterizuje kuřecího brojlera ve všech jeho parametrech, s ohledem na 

rentabilitu výroby a kvalitu kuřecího masa. 

Klíčová slova: 

Masná plemena slepic, kombinace křížení, kompletní krmné směsi, konverze krmiva, 

procento úhynu, délka výkrmu, stájové mikroklima, třídy jakosti, výkrm na hluboké 

podestýlce, CZV. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech jako je Biologie, Chemie, Matematika, Fyzika a  předmětech odborných 

např. Výroba a zpracování živočišné výroby druhého ročníku /tematické celky anatomie 

a fyziologie ptáků, obecná zootechnika, fyziologické a užitkové vlastnosti drůbeže/. 

 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí masná plemena pro hybridizační program. 

2) Kuřecí brojler. 

3) Výživa a krmení. 

4) Stájové prostředí. 

5) Zpeněžení. 

6) Technologické systémy výkrmu, výhody a nevýhody. 

7) Zdravotní rizika u drůbežího masa. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Metoda výkladu, vysvětlování, samostatná práce žáků s SVZ dle vymezení úkolu, řešení 

konkrétního příkladu ekonomiky výroby kuřecí masa, video porážková linka drůbeže 

a obrazové materiály s tržní úpravou celé a dělené drůbeže. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) chápe rozdíl mezi plemenem a užitkovým hybridem, 

2) definuje kuřecího brojlera ve všech jeho parametrech, 

3) zná názvy kompletních krmných směsí v jednotlivých fázích výkrmu a charakterizuje 

    je z hlediska obsahu NL a ochranných látek, 

4) vyjmenuje a jednotlivé složky stájového mikroklimatu a uvede jejich hodnoty, 

5) umí posoudit ekonomické výsledky výkrmu brojlerů v podniku a navrhne opatření, 

6) charakterizuje nejpoužívanější technologický systém výkrmu a uvede jeho výhody  

    i nevýhody, 

7) popíše zdravotní rizika u drůbežího masa a prevenci onemocnění. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Kuchtík, F. a kol. Praxe učebnice pro střední zemědělské a odborné školy. Credit Praha  

                 2001. ISBN 80-86392-04-X 

Michálek, J. a kol. Chov zvířat 3.Credit Praha 1995. ISBN 80-901645-6-0 

Tuláček, F. Chov hrabavé drůbeže. Nakladatelství Brázda, s.r.o., Praha 2002. 

                 ISBN 80-209-0309-7 
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Název tematického celku: Zásady technologie výkrmu brojlerových kuřat  

                                             s důrazem na kvalitu konečného produktu  

                                             (učební text) 

 
     Výkrm kuřat je nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím živočišné výroby. Vznik 

připadá do období 2. světové války. Poprvé byl zaveden v USA, kde rychlým výkrmen kuřat 

na omezené ploše vyráběli mladé, chutné a levné kuřecí maso pro zásobování armády 

i civilního obyvatelstva. O výkrmu drůbežích brojlerů se někdy hovoří jako o výkrmu 

průmyslového charakteru. Označení brojler se z chovu kuřat rozšířilo i na jiné druhy výkrmu 

drůbeže nebo ovcí. Jedná se vždy o zvířata z intenzivního výkrmu za použití koncentrovaných 

krmiv. Při krátké době výkrmu se tvoří mladé, netučné a šťavnaté maso s vysokou 

stravitelností. 

 

 

1. Výchozí masná plemena pro hybridizační program 
 

     Plemeno nebo kombinace křížení patří mezi nejdůležitější vnitřní činitele ve výkrmu. 
Pro produkci kuřecího masa využíváme těžká masná plemena slepic. Jejich společnými znaky 

jsou:  

- mohutné a široké osvalení prsou a stehen, 

- široký postoj běháků, krátké silné běháky, 

- vysoká konverze krmiva, 

- tělesná hmotnost 3,5 - 4 kg,  

- vodorovná osa těla je kratší než svislá osa těla.  

Slepice masných plemen se vyznačují nižší snáškou (140 – 160 vajec za rok a 130 kuřat) 

a pozdějším dospíváním.  

K výrobě kuřecího masa používáme těžká plemena: wyandotka a kornyš bílý, těžší typ 

plymutky bílé a sasexky světlé. Tato plemena a jejich linie byly využity při křížení s cílem 

vytvořit masného hybrida s vysokou intenzitou růstu, vysokou konverzí krmiva, krátkou 

dobou výkrmu a bílým zbarvením peří. V současné době jsou k dispozici hybridní kombinace 

kuřat pro výkrm, které dosahují srovnatelných výsledků užitkovosti. Patří mezi ně: 

a) ROSS 308 – nejrozšířenější, tříliniový dvouplemenný hybrid, vhodný pro brojlerový 

výkrm a těžší výkrm. Živá hmotnost kohoutků na konci výkrmu ve 42 dnech činí 2 616 g, 

slepiček 2 184 g. Spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku živé hmotnosti se pohybuje od 1,70 

do1,80 kg. U rodičů je požadována snáška 175 ks násadových vajec. 

b) COBB 500, ISA VEDETTE, HYBRO PN jsou další hybridní kombinace kuřat 

s podobnými výsledky užitkovosti. 

Hybridizační program je soubor metod plemenářské práce a plemenitby, které mají zajistit 

vysokou produkci kvalitního drůbežího masa z krátkého výkrmu. Je organizován ve třech 

úrovních chovů:  

a) šlechtitelské chovy – využívají čistokrevné plemenitby, vytvářejí syntetické linie a ověřují 

nejlepší výsledky kombinací křížení. Produkují prarodiče finálních užitkových hybridů. 

b) rozmnožovací chovy – odebírají rodičovský materiál ze šlechtitelských chovů, kříží 

nakoupené linie a produkují jednodenní kuřata finálních hybridů.  

c) užitkové chovy – nakupují jednodenní kuřata pro výkrm z rozmnožovacích chovů spolu 

s technologickým postupem výkrmu. Provádějí negativní selekci spočívající v odstraňování 

těl uhynulých kuřat. 
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2. Kuřecí brojler 

 

     Kuřecí brojler je jatečné kuře bez rozlišení pohlaví (kohoutci i slepičky), prošlechtěné na 

rychlý růst a maximální využívání krmiva, vykrmované do hmotnosti 1 700 – 1 990 g za 35 

až 42 dnů při spotřebě krmiva 1,7 – 1,8 kg KKS na 1 kg živé hmotnosti, při ztrátách během 

výkrmu do 4%. U kuřat je preferováno bílé zbarvení peří z důvodu nepřítomnosti pigmentu 

v kožní škáře. Po jatečném opracování jsou taková kuřata vzhledově více líbivá než kuřata 

s pigmentem.  

 

 

3. Výživa a krmení brojlerových kuřat 
 

     Výživa a krmení patří mezi vnější činitele nejvíce ovlivňující výkrm. Při klasickém 

výkrmu představují 60 – 65 % nákladů na výkrm. Podle druhu krmiva a technologie se 

vykrmuje: 

1) Klasické kuře 

 Pro využití potenciálu vysoké intenzity růstu kuřat se zkrmují koncentrovaná krmiva. Ve 

velkochovech se používají kompletní krmné směsi označené BR1 až 3 podle fáze výkrmu. 

KKS jsou vyrobené ze šrotů obilovin, luštěnina olejnin a doplněné o vitamíny, minerály 

 a probiotika. Výkrm krmnými směsmi probíhá ve třech fázích:  

- BR 1 startér - zkrmuje se 14 dnů, sypká forma, ad libitum (neomezený přístup ke krmivu),  

obsah NL - 20 %, 

- BR 2 se zkrmuje přibližně dva týdny, tvarované granule menší velikosti, obsahuje 

kokcidiostatika, 

- BR 3 finišér, zkrmuje se v poslední fázi výkrmu přibližně 7 až 10 dní, neobsahuje 

kokcidiostatika, obsah NL.- 15 %. 

Krmné směsi BR 2, BR 3 nejsou předkládány adlibitně (neomezený přístup ke krmivu), ale 

střídavým krmením při větší intenzitě světla. Po krmení se ztlumí nebo zhasne světlo, aby 

kuřata zůstala v klidu. Tímto způsobem se získá zdravé jatečné kuře za 35 dnů, vyrobené 

maso je levné, má nevýraznou chuť a světle zbarvenou kůži i tuk. 

Dnes existují i alternativní formy výkrmu kuřat, které používají jiná krmiva i podmínky 

chovu: 

2) Certifikované kuře - má žluté zbarvení, které je dáno geneticky a zvýrazněno použitím 

žlutých přírodních barviv, v KKS převažuje kukuřice. Kuřata se krmí v halách při nižší 

hustotě osazení (18 ks/1m2), čímž se snižuje stres a dosahuje lepší kvalita masa. Pro krmení se 

nepoužívají ani stimulátory růstu a vitamíny, ale pouze obiloviny a olejniny. Díky 

pozvolnějšímu růstu maso neobsahuje příliš vnitrosvalového tuku ani vody, což se projeví 

zvláště při kuchyňské úpravě. Certifikovaná kuřata se prodávají za cenu vyšší než kuřata 

klasická. 

3) Kuře,,label“ či ,,label rouge“(label = nálepka, značka, označuje výjimečný výrobek). 

Kuřata jsou vykrmována minimálně 81 dnů, zpočátku se chovají v halách, od druhé poloviny 

stáří se vypouštějí do venkovních výběhů. Hustota osazení je 11 ks/m2 a současným 

zajištěním minimálně 2 m2 zatravněného výběhu pro každé kuře. Ve výběhu jsou kuřata 

přikrmována kuřata vlastními obilovinami. Nepoužívají se KKS. Výsledkem je zdravé maso, 

s vysokou kvalitou a chutí, ale za vysokou cenu. 

4) Biokuře je kuře vykrmené v podmínkách ekologického zemědělství. Využívají se z 90 % 

biologicky vyrobená krmiva, zbývajících 10 % tvoří krmiva nakupovaná za přísných kritérií. 

Kuřata se chovají přirozeným způsobem, co nejdříve se vypouštějí do výběhu, doba výkrmu 
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trvá 140 dnů. Pomaleji rostoucí kuřata v přirozeném prostředí tvoří velmi kvalitní svalovinu 

s menším obsahem vody a tuku, ale s výbornou chutí, čemuž odpovídá i vysoká cena. 

 

 

4. Stájové prostředí (mikroklima) 
 

     Stájové mikroklima je významným vnějším činitelem. Zkušený chovatel ví, že investicí do 

zařízení pro výměnu vzduchu sníží nežádoucí úhyny na konci výkrmu. Stájové mikroklima je 

tvořeno souborem ukazatelů – teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, 

osvětlení, koncentrace škodlivých plynů, prašnost.  

Podle stáří kuřat se liší i parametry stájového mikroklimatu: 

a) Jednodenní kuřata po naskladnění: teplota vzduchu u podlahy je 31°C, relativní vlhkost 

vzduchu 50 – 55%, osvětlení 23 – 24 hodin, rychlost proudění vzduchu max. 0,1 ms-1.  

b) Kuřata na konci výkrmu ve stáří 35 dnů: teplota 21°C, relativní vlhkost vzduchu 45%, 

osvětlení střídavě 1 hod. světla, 3 hod. tma, rychlost proudění vzduchu max. 0,1 ms-1, důležitá 

je výměna vzduchu - až 6 m3 /1 hod./kg živé hmotnosti kuřete. 

Podmínky stájového mikroklimatu ovlivňují příjem krmiva, zdravotní stav, konverzi krmiva 

a tím celkovou ekonomiku výkrmu. 
 

 

5. Technologické systémy výkrmu 
 

     U klasického výkrmu převládá výkrm brojlerů na hluboké podestýlce. Při tomto 

způsobu ustájení dosahujeme nejlepšího ekonomického zhodnocení. Hluboká podestýlka, na 

kterou naskladňuje jednodenní kuřata, je tvořena nejlépe z dřevěných hoblin nebo z řezané 

slámy. Podestýlka nesmí být vlhká, zaplísněná nebo prašná. 

Výhody hluboké podestýlky: 

- umožňuje volné ustájení kuřat, které je pro ně přirozené, tepelně izoluje, je měkká  

a nezpůsobuje otlaky na těle kuřete při odpočinku, je dostupná a relativně levná, nemusí se při 

krátké době výkrmu přistýlat, trus se rozpadá do podestýlky, váže vlhkost, je využitelná pro 

výrobu kvalitního kompostu. 

Nevýhody hluboké podestýlky: 

- horší využití plochy výkrmové haly, při vyskladnění haly – ruční nebo robotický odchyt 

kuřat do přepravních klecí, vyžaduje použití mechanizačních prostředků při manipulaci 

s podestýlkou. 

     Ve světě byl vyzkoušen výkrm brojlerů ve speciálních klecích, ale neprosadil se, 

zejména z důvodu vysokého výskytu konfiskátů na drůbeží porážce. Při rychlém růstu 

nabývání hmotnosti neodpovídá dostatečná osifikace kostí. Proto kuřata častěji posedávají, 

než postávají. Při sezení na tvrdé drátěné podlaze klece vznikají otlaky až hnisavá ložiska na 

prsní a stehenní svalovině. Chovatel kuřat navíc musí zaplatit za bezpečnou likvidaci 

konfiskátů.  

Výhoda výkrmu v klecích spočívala hlavně ve snadné manipulaci s klecemi při přepravě kuřat 

na porážku po ukončení výkrmu. Tato výhoda se však neprosadila kvůli ztrátám z vysokého 

výskytu konfiskátů. 
 

6. Ekonomika výkrmu brojlerů 
 

     Ekonomika výkrmu závisí na: růstové schopnosti a konverzi krmiva, nákladech na 

jednodenní kuře, na ceně krmiv, na realizační ceně u odběratele, na nákladech na mzdy 

a materiál, na ceně energií a veterinární péče. 
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Největší výdajovou položkou je cena krmiva. Dodavatel chovného materiálu poskytuje 

chovateli přesný a podrobný technologický postup pro výkrm nakoupené kombinace křížení. 

Obvykle obsahuje doporučenou receptura krmné směsi BR pro jednotlivé fáze výkrmu.  

     Značnou nejistotu pro chovatele představuje pohyb cen na trhu se zemědělskými produkty. 

Příliv levného potravinářského zboží z jiných zemí a s ním spojená menší kupní síla českého 

spotřebitele je rovněž rizikem, které má velký vliv na ekonomiku výkrmu brojlerových kuřat. 

     Chovy brojlerových kuřat v ČR jsou vystaveny přísné veterinární kontrole a zařazeny do 

programů zaměřených proti rozšiřování nákaz drůbeže (salmonelóza, aviární influenza, 

campylobakterióza). Tím se zvyšuje biologická bezpečnost drůbeže. V současném období 

dostává chovatel částečnou úhradu nákladů ve formě dotace. Výše dotace činí přibližně 

20 000 Kč na 1 turnus výkrmu a 1 výkrmovou halu (cca 1 Kč/kuře). 

     Novou iniciativou je dohledatelnost původu (traceability) jatečné drůbeže podložená 

přesnou evidencí pohybu kuřat od rodičů jednodenního kuřete až po finální produkt, tedy 

balené nebo porcované kuře. Důvodem je zlepšit důvěru zákazníka v prodávané potraviny, 

zavést značku či certifikaci (kuře s rodokmenem) a také požadovat vyšší cenu za kg živé 

hmotnosti kuřete.  

 

 

7. Zpracování kuřecího masa 
 

Zdravotní bezpečnost 

     Během výkrmu je v chovech drůbeže prováděna průběžná veterinární kontrola, 

prováděny stěry na výskyt patogenních mikroorganismů a jsou sledovány podmínky welfare 

ve výkrmu.  

     Každý chovatel jatečných kuřat musí absolvovat kurz odborné přípravy a získat Osvědčení 

o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Jatečně zralá kuřata jsou naskladněna do 

přepravních beden a dopravena na drůbeží porážku. Podle výsledků mikrobiálních rozborů 

z chovu je rozhodnuto o přísunu na porážkovou linku. V případě pozitivního výsledku je 

turnus zařazen na konec směny porážkové linky. Z těl kuřat je odebrán vzorek pro další 

mikrobiální rozbor. U pozitivního výsledku jsou kuřata zpracována do výroby s tepelnou 

úpravou masa (teplota 72°C po dobu minimálně 10 minut), aby byla zaručena jejich 

hygieničnost a zdravotní bezpečnost. Ostatní drůbež je po zchlazení balena do 

spotřebitelských balení buď jako celé kalibrované kuře, nebo jako drůbež dělená. Samotnému 

zabalení předchází tržní úprava drůbeže pro dobrý vzhled nabízeného produktu.  

     Každé spotřebitelské balení je opatřeno etiketou s povinnými údaji: výrobce/prodejce, 

identifikační značka pro označení schváleného zpracovatele, země původu, doporučený 

způsob kuchyňské úpravy, datum spotřeby při doporučené teplotě uchování.  

V posledních létech je velmi oblíbená dělená chlazená drůbež. Představuje přibližně 70% 

z celkového prodeje zákazníkovi. V obchodní síti je nabízen široký sortiment celé nebo 

porcované drůbeže, drůbežích drobů, drůbežích uzenin a polotovarů.  

 

Drůbeží výrobky 

a) Celá drůbež je prodávána chlazená na tácku bez drobů. Mražená celá drůbež je balena do 

PE sáčku a je kalibrovaná.  

b) Porcovaná drůbež je uložena na tácku tak, aby udělala dobrý dojem na zákazníka – díly 

jsou urovnané, vyniká osvalení, kostěný podklad je vespodu (tržní úprava porcované nebo 

celé drůbeže). Oblíbenými kuřecími díly jsou: kuřecí prso s kostí nebo bez kosti, kuřecí 

čtvrtky, stehna, stehýnka, kuřecí špalíčky a kuřecí křídla. Z drobů jsou nabízeny kuřecí 
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žaludky, játra, srdce a krky. Porcovaná drůbež je prodávána bez ochucení nebo ochucená 

kořenící směsí. Mražená porcovaná drůbež je nabízena bez ochucení.  

c) Drůbeží uzeniny jsou velmi oblíbené pro svou jemnost, nízký podíl tuku a dietní povahu. 

Nabízeny jsou: kuřecí párky a salámy, drůbeží šunka, uzené kuře nebo uzená stehna. 

d) Drůbeží polotovary – polotovary z kuřecího masa jsou oblíbené pro rychlou kuchyňskou 

úpravu, dobrou stravitelnost a dietní povahu kuřecího masa. Oblíbené jsou: kuřecí krokety 

obalované, hamburger, kuřecí plátek a drůbeží sekaná.  

e) Kuřecí separát – je dnes velmi diskutovaným komponentem různých masných výrobků, 

které jsou plněny do obalů dílem. Dílo je hrubě nebo jemně mělněné maso s přídavkem vody 

a dalších surovin podle receptury výroby masného výrobku. Drůbeží separát se získává z částí 

těl po oddělení jednotlivých porcí, např. stehen, prsou, křídel. Zbývající části těla tvoří 

převážně kosti s malým podílem svaloviny. Tyto díly jsou rozemlety a z nich po separaci 

odděleny jemné části kostí. Získáme masovou pastu velmi jemně mělněnou. Jemným 

mělněním dochází k rozrušení svalových povázek a buněčných stěn svalových buněk 

a uvolnění buněčného obsahu s vysokým podílem živin do pasty. Jeho nebezpečí spočívá 

v tom, že obsahuje velké množství uvolněných živin a vlhkost. Proto je snadno přístupný 

mikroorganismům a podléhá rychlé zkáze. Musí být vždy před rychlou spotřebou do tepelně 

upravených masných výrobků uchován při dolní hranici teplot chladírenského řetězce (+4 až 

+5°C).  

 

 

8. Zdravotní rizika 
 

     Kuřecí maso pocházející z mladých, rychle narostlých zvířat se vyznačuje vysokým 

obsahem vody (72 – 75%). To je v porovnání se slepičím masem o 10% více. Dostatečná 

vlhkost, snadno přístupné živiny mladého masa a pokles kyselosti masa umožňují rychlý růst 

mikroorganismů při nedodržení zásad hygieny a uchování masa.  

 

Mikroorganismy se rozdělují do 3 skupin: 

 

a) Saprofytické mikroorganismy – běžná mikroflóra. Vyskytuje se přirozeně na mase 

z důvodu kontaminace používanými nástroji, obaly, vodou, pracovním oblečením 

zaměstnanců. Mikroorganismy se nejprve rozmnožují řadou aritmetickou, poté řadou 

geometrickou a v konečné fázi řadou exponenciální. Při hodnotách 107 až 108 

mikroorganismů v jednom gramu nebo na 1 cm2 plochy masa pozorujeme senzorické změny 

na hranici poživatelnosti masa, které v pokračující fázi mohou vést až k hnilobě masa.  

b) Choroboplodné neboli patogenní mikroorganismy – způsobují u lidí i zvířat onemocnění. 

Člověk se nakazí masem s obsahem patogenu. V chovu drůbeže se vyskytuje bakterie 

Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium. Způsobují u člověka akutní horečnatá 

onemocnění trávicího traktu, která u malých dětí nebo starých lidí mohou končit i smrtí. Podle 

výzkumu výskytu infekčních onemocnění přenosných ze zvířat na člověka (zooantroponóz) 

v EU ubývá počet pacientů trpících salmonelózou. Naopak přibývá onemocnění způsobených 

bakterií rodu Campylobakter. Způsobuje střevní infekce podobně jako salmonela. Zdrojem 

infekce je syrové maso zejména drůbeží, které není dostatečně tepelně upravené. 

Nedostatečně tepelně upravené maso má sytě narůžovělou až krvavou barvu.  

c) Mikroorganismy produkující nebezpečné produkty – toxiny. Vyskytují se nejčastěji 

v masových konzervách, které obsahují bakterii Clostridium botulini (produkuje klobásový 

jed, botulotoxin). Bakterie přežívá teplotu 100°C, proto masové konzervy sterilujeme 

v autoklávu nebo dvojnásobnou sterilací s 24 hodinovou prodlevou.  
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Název tematického celku: Zásady technologie výkrmu brojlerových kuřat  

                                             s důrazem na kvalitu konečného produktu  

                                            (vzdělávací materiál) 
 

 

1. Výchozí masná plemena pro hybridizační program 

 
    Úkolem cvičení je seznámení a poznávání masných plemen slepic, pochopení rozdílu mezi 

plemenem a užitkovým hybridem (kombinací křížení) a vyhledání informací o spotřebě 

kuřecího masa v ČR. 

 

Zadané úkoly: 

1)Vyhledejte plemeno kornyš, wyandotka, plymutka a sasexka a zapište do sešitu jejich 

 exteriérové a užitkové znaky.  

2) Graficky znázorněte tvorbu tříliniového dvouplemenného hybrida s uvedením úrovní 

 chovu a metod plemenářské práce. 
3) V posledním vydání SVZ – Drůbež nebo na internetu vyhledejte informaci o aktuální 

spotřebě kuřecího masa a vývoji spotřeby kuřecího masa za posledních 10 roků. 

 

Pomůcky pro cvičení: Atlas plemen hospodářských zvířat, internet, Vzorník plemen drůbeže,  

SVZ – Drůbež, psací potřeby, sešit. 

 

Postup při cvičení: 

     Žáci pracují ve dvojicích, k jednotlivým úkolům pořídí zápis do sešitu. Po uplynutí 

časového limitu zopakují společně ve třídě odpovědi k úkolům. 

 

 

2. Stájové mikroklima 

 
     Účelem cvičení je posoudit na obrázku chování kuřat při různých podmínkách stájového 

prostředí 

 

 
 

Obr. č. 1 - Černé body představují kuřata pod závěsnou kvočnou 

 

Přiřaďte k obrázkům odpovídající podmínky stájového mikroklimatu: 

1) průvan 

2) horko 

3) chlad 

4) teplotní pohoda 
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3. Zpracování kuřecího masa 

 
Porcování jatečného kuřete na díly:  

 

Vyznačte na těle kuřete: červenou barvou úkol z horního řádku, 

zelenou barvou úkol ze spodního řádku. 

 

 
Obr. č. 2 - Porcování jatečného kuřete na díly 

 

 

4. Ekonomika výroby kuřecího masa 

 
     Úkolem cvičení je bližší pochopení ekonomiky výkrmu brojlerových kuřat na příkladu  

výpočtu nákladů a tržeb na turnus výkrmu kuřat. 

 

Zadání: Zemědělský podnik nakoupil 25 000 ks jednodenních brojlerových kuřat s 2 % 

bonifikací, za cenu 8,70 Kč za 1 jednodenní kuře. 

Z celkového počtu během výkrmu uhynulo celkem 510 kuřat o průměrné hmotnosti 1 kg.  

 

Kuřatům byla zkrmována krmná směs BR ve třech fázích: 

BR 1 ………...  spotřeba 25 %............cena …9900 Kč/t 

BR2……….…  spotřeba 55 %........................9410Kč/t 

BR 3…………. spotřeba 20 %........................8700Kč/t 

 

Na vytvoření 1 kg přírůstku kuřata spotřebují 1,80 kg KKS, průměrná hmotnost jednoho 

vyskladněného kuřete je 1,90 kg. 

 

Při zpeněžení po porážce proběhlo zatřídění: I. třída….23745 ks ……za 25 Kč/kg,  

II. třída……747ks ……za 15 Kč/kg,                    NS…….498ks……..za 7 Kč/kg 
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Zadané úkoly: 

Vypočítejte: 

1) Celkovou cenu zaplacenou za jednodenní kuřata. 

2) Počet kuřat dodaných na porážku a jejich celkovou hmotnost. 

3) Celkovou spotřebu KKS v kilogramech. 

    Z toho: množství a cenu za BR 1, za BR 2 a za BR 3. 

4) Celkovou cenu za krmné směsi za celý výkrm a průměrnou cenu za 1 kg krmné směsi. 

5) Náklady na krmnou směs, kterou spotřebovala kuřata, která potom uhynula. 

6) Zpeněžení kuřat - tržba za I. třídu, za II. třídu a za NS  

7) Celkovou tržbu za jatečná kuřata. 

8) Ostatní náklady (topení, voda, mzdy, energie, odpisy, opravy, sanitace) byly 175 220 Kč. 

9) Spočítejte celkové náklady na výkrm turnusu kuřat. 

10) Spočítejte, jakými procenty se podílí na celkových nákladech krmivo a cena jednodenních 

      kuřat. 

11) Rozhodněte, s jakým hospodářským výsledkem skončil turnus výkrmu kuřat. 

12) Navrhněte opatření vedoucí ke zlepšení výsledku výkrmu. 

 

Pomůcky pro cvičení: psací potřeby, kalkulačka 

 
Postup při cvičení: 

     Žáci pracují ve dvojicích na jednotlivých úkolech pod vedením učitele. Správný výpočet 

k úkolu vždy zapíší na tabuli a porovnají se svými výsledky. 

 
 

5. Kontrolní otázky 

 
1) Uveďte názvy masných plemen a užitkových kombinací určených pro výkrm kuřat   

     a charakterizujte je ve společných morfologických znacích. 

2) Definujte kuřecího brojlera. 

3) Na příkladu tvorby čtyřliniového masného užitkového hybrida vysvětlete úlohu 

     jednotlivých úrovní chovu. 

4) Popište jednotlivé fáze výkrmu brojlerů z hlediska ustájení, stájového prostředí, krmení  

    a ošetřování. 

5) Uveďte názvy a popište dva alternativní způsoby výkrmu kuřat. 

6) Popište nejpoužívanější technologii ve výkrmu kuřat. 

7) Vyjmenujte složky stájového mikroklimatu a uveďte jejich parametry. 

8) Popište zásady veterinárně hygienické ochrany velkochovů drůbeže. 

9) Vyjmenujte a vysvětlete zdravotní rizika z produktů chovu drůbeže. 

10) Vyjmenujte preventivní opatření před nákazou salmonelózou u lidí. 

11) Vysvětlete, proč byla zavedena obchodní značka „kuře s rodokmenem“. Znáte jiné 

      obchodní značky v chovu kuřat? 

12) Vysvětlete původ, vlastnosti a použití kuřecího separátu. Proč je separát považovaný za 

       levnou surovinu při výrobě masných výrobků? 

13) Které z dílčích nákladů na výkrm kuřat jsou na prvních dvou místech, uveďte jejich  

       hodnoty. 

14) Vysvětlete, co je bonifikace. 


