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Mikroorganismy je společný název pro jednobuněčné nebo vícebuněčné organismy (bakterie, viry, prvoci, 

kvasinky a plísně), jejichž společným znakem jsou velmi malé rozměry od několika mikrometrů do několika 

desetin milimetrů. 

Vzhledem k všudypřítomnému výskytu snadno kontaminují v závislosti na konkrétních hygienických 

podmínkách potraviny a suroviny rostlinného i živočišného původu a za vhodných podmínek způsobují 

jejich nežádoucí rozklad. V přítomnosti patogenních mikrobů pak můžou způsobit i onemocnění lidí z 

potravin (alimentární onemocnění). 

 

Maso a všechny produkty živočišného původu jsou velmi dobrou živnou půdou pro rozvoj a činnost 

mikrobů. Maso má vodní aktivitu asi 0,98 – 0,99, velice příhodnou pro pomnožování mikroorganismů [20]. 

Je proto jedním z nejdůležitějších úkolů masného průmyslu zabránit nežádoucímu znehodnocování masa a 

masných výrobků mikrobiální činnosti a zajistit, aby maso a výrobky dodávané masným průmyslem byly 

zdravotně nezávadné. 

Ke kontaminaci masa může docházet: 

 a) primárně (intravitálně), za života zvířete infekcí virulentními patogenními mikroby, kontaminací 

střevní mikroflórou nebo při poranění zvířete a mikrobiální kontaminací otevřené rány 

 b) sekundárně (postmortálně), po smrti zvířete při jatečném opracování a při jakékoli další manipulaci s 

masem a masnými výrobky 

Maso po porážce se má v jádře co nejdřív ochladit na teploty minimálně 7° C v jádře. Při intenzivním 

chlazení se této teploty u vepřových půlek dosahuje za 10 až 16 hod a u hovězích půlek a čtvrtí za 32 až 24 

hodin. Následující uchování má být nejvýše při +2° C. Vedlejší jatečné produkty se mají zchladit na 

minimálně 3° C. Hlavní podíl mikroorganismů se dostane do masa během jatečného procesu, při jeho 

opracování a zpracování. 

 

Mikrobiální kažení masa se uskutečňuje převážně od povrchu dovnitř. 

Často jsou to Enterobacteriacea, rody Serratia, Citrobacter a silné proteolytické druhy rodu Proteus a 

grampozitivní bakterie rodů Micrococcus, Staphylococcus a Bacillus.  

 

Na mikrobiálním kažení uvnitř masa se podílejí bakterie, které v něm byli už z primární kontaminace nebo 

se do něj dostali po porážce, např. Clostridium perfringens, nebo Bacillus. Při tomto kažení se tvoří i plyn, 

mění se jeho konzistence a vzniká hnilobný pach. Na kažení uvnitř masa jsou obzvlášť náchylné 

nedostatečně vychlazené kusy a maso v bezprostřední blízkosti kostí. 
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Vysvětlete následující pojmy: 

 

1. Autolýza masa = 

2. Proteolýza masa = 

3. Kontaminace = 

4. Alimentární nákaza = 

5. Aktivita vody = 

6. Jmenujte intravitální vlivy působící na kvalitu masa:  

 


