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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

MASNÝ VÝROBEK
▪ masný výrobek je potravinářský výrobek z masa 

jatečných zvířat (hovězí, telecí, vepřové, skopové, 

drůbeží, rybí, zvěřina apod.),

▪ masa mohou být zpracována syrová nebo vařená,

▪ jsou smíchaná v různém poměru a různým 

způsobem zpracovaná (kutr, řezačka, mělnič, …), 

▪ obsahují různé přísady (sůl, koření, zelenina, 

mouka, škrob, strouhanka, cukr, …) nebo bez 

přísad. 



Práci zašlete na: 
michaela.smidova@sousvodnany.cz
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

MASNÝ VÝROBEK
▪ plní se do různých přírodních nebo umělých obalů 

(střeva jatečných zvířat, papírová nebo 

pergamenová střeva, kovové, skleněné nebo 

plastové obaly),

▪ opracovávají se různým tepelným způsobem 

(uzení, vaření, pečení, smažení apod.),

▪ výrobky mají různou nutriční (výživovou) hodnotu,

▪ dle postupu výroby mají různou trvanlivost.
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ drobné masné výrobky

▪ měkké salámy,

▪ trvanlivé masné výrobky tepelně opracované,

▪ trvanlivé masné výrobky fermentované,

▪ speciální masné výrobky

▪ vařené masný výrobky, 

▪ pečené masné výrobky,

▪ uzená masa a slaniny,

▪ konzervy a polokonzervy.
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ drobné masné výrobky:
• hmotnost 50 – 100 g,

• narážené do střev nebo umělých obalů,

• oddělené (př. nožičky),

• solené dusitanovou směsí,

• tepelně opracované uzením,

• spojka s vložkou (špekáčky) nebo bez vložky (párky),

• příklady: párky, klobásy, špekáčky, vuřty, cigára, uzenky.



7

KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ měkké salámy:
• stejná výroba jako u drobných masných výrobků,

• surovinou je hovězí, vepřové, telecí nebo skopové maso,

• většinou salámy válcovitého tvaru (tyčové nebo točené),

• tepelné opracování uzením,

• hlavní dvě složky jsou spojka a vložka,

• mohou být jemně mělněné (Junior), jemně mělněné                       

s vložkou tukové tkáně (Gothaj), jemně mělněné                                

s vložkou libového masa (šunkový salám),

• příklady: Junior, Gothajský salám, šunkový salám,           

točený salám, kabanos, český salám, …
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ trvanlivé masné výrobky tepelně opracované:
• surovinou jsou převážně masa hovězí a vepřové,

• jsou hrubě zrněné s přídavkem dusitanové směsi,

• jsou uzené horkým kouřem, popř. sušené,

• označují se také jako polosuché salámy,

• mají nižší obsah vody = zvýšená trvanlivost,

• příklady: Vysočina, turistický salám, selský salám, 

obyčejný suchý salám.
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ trvanlivé masné výrobky fermentované:
• tepelně neopracované výrobky,

• používá se pouze uzení studeným kouřem (20°C),

• fermentace probíhá za přispění laktobacilů a streptokoků,

• výrobky mají  vysokou trvanlivost (údržnost),

• dosahuje se snížením hodnoty pH a obsahu vody,

• příklady: lovecká salám, čabajská klobása, Herkules, 

Prenet, Uherský salám.
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ speciální masné výrobky:
• mají různou technologii výroby,

• většinou se připravují z jednoho kusu masa,

• hlavní surovinou bývá vepřové maso,

• není dovolena zastupitelnost surovin,

• výrobky mají většinou vysokou kvalitu,

• po nasolení probíhá uzení horkým kouřem,

• zvláštní skupinou jsou tzv. mozaiky = velká pracnost,

• příklady: anglická slanina, debrecínská pečeně, cikánský 

bok, bůčkový závin, mozaiky.
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ vařené masné výrobky:
• jsou určeny k rychlé spotřebě,

• mají malou trvanlivost,

• hlavní surovinou je většinou vepřové maso,

• důležitou součástí je vývar (polévka), popř. droby,

• do některých výrobků se přidává krev,

• hlavní tepelné opracování je vařením,

• výrobky se plní často do přírodních obalů (střeva, deníky),

• příklady: jaternice, jelita, tlačenky, ovary, taliány.
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ pečené masné výrobky:
• mělněné masné výrobky s vložkou,

• vyrábějí se bez obalů ve formách (nebo jako šišky),

• surovinou jsou vepřová nebo hovězí masa,

• jako pomocné suroviny se využívají vejce, strouhanka, …, 

• hlavní tepelnou úpravou je pečení,

• mohou se dovářet nebo douzovat,

• mají kratší trvanlivost,

• příklady: jemná sekaná pečeně, 

bavorská sekaná pečeně.
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ uzená masa a slaniny:
• jedná se o výrobky z větších kusů masa,

• nakládání nebo nastřikování dusitanovou směsí,

• uzení probíhá většinou teplým kouřem,

• některá masa se následně dovařují (uzená masa vařená), 

ostatní zůstávají pouze uzená (uzená masa),

• hlavní surovinou je vepřové maso,

• slaniny se vyrábějí z vepřového hřbetního sádla,

• příklady: uzené koleno, uzená krkovice,                           

papriková slanina.
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KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY

ZÁKLADNÍ KATEGORIE MASNÝCH VÝROBKŮ

▪ konzervy a polokonzervy:
• trvanlivé výrobky,

• vyrábějí se ze všech druhů masa,

• upravují se na řezačkách, mělničích nebo kutrech,

• tepelná úprava je sterilizací (konzervy) nebo pasterizací 

(polokonzervy),

• jako obaly se používají kovové („plechovky“), skleněné 

nebo plastové konzervy,

• příklady: konzervy z mas syrových, konzervy z mas 

tepelně předupravených, paštiky a hašé, 

polokonzervy.
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Otázky k danému tématu:

1. Vysvětlete pojem masný výrobek.

2. Jaké jsou základní skupiny masných 
výrobků?

3. Stručně charakterizujte alespoň 4 sku-
piny masných výrobků.

KATEGORIZACE MASNÝCH VÝROBKŮ 
dle PLATNÉ LEGISLATIVY



Knihy:

KOLDA, O., HORÁK, P., ZELINKA, K. Zpracování masa pro 1. a 2. ročník 

středních odborných učilišť. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 1993. 128 s.                  

ISBN 80-901570-1-7.

STEINHAUSER, L. a kol. Hygiena a technologie masa. 1. vyd. Brno: Last, 1995. 

664 s. ISBN 80-900260-4-4.
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Metodický list

Popis výukové aktivity: 

• materiál je využit při vlastním výkladu,

• žáci se seznamují s rozdělením masných výrobků do jednotlivých kategorií,  

se stručnou charakteristikou jednotlivých kategorií a základním sortimentem,  

• žáci si během výuky zapisují poznámky do sešitu,

• žáci na konci hodiny samostatně a písemně odpovídají na zadané otázky,

• vyučující společně se žáky hodnotí a vysvětluje správné a chybné odpovědi.  

Určení:  žáci celé třídy 
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DUM zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám v operačním 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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