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Technologický postup bourání 
masa jednotlivých druhů 

jatečných zvířat



Vady při bourání masa
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

1. hygienická úroveň technologie,

2. kvalita jatečného opracování těla zvířete,

3. kvalita úpravy a třídění.
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

1. hygienická úroveň technologie

• znečištění povrchu,

• smyslová závadnost,

• teplotní změny.
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

1. hygienická úroveň technologie

• znečištění povrchu

Jedná se o znečištění povrchu těla obsahem 
zažívacích orgánů, krví, druhotným znečištěním 
zařízením, pracovníky, dále nedostatečné 
odstranění kůže, štětin, chlupů, pokožky, …
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

1. hygienická úroveň technologie

• smyslová závadnost

Jedná se o osliznutí povrchu, barevné změny 
povrchu, změny vůně, popřípadě chuti.
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

1. hygienická úroveň technologie

• teplotní změny

Jedná se o orosení masa, barevné změny masa            
v důsledku přechlazení a orosení masa, 
oteplování masa prostředím, nežádoucí omrzání 
povrchu masa, hromadění masa do vysokých 
vrstev, dotýkání částí masa apod.
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

2. kvalita jatečného opracování těla zvířete

• zbytky orgánů dutiny hrudní, břišní               
a pánevní,

• půlení a čtvrcení,

• kvalita opracování.
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

2. kvalita jatečného opracování těla zvířete

• zbytky orgánů dutiny hrudní, břišní               
a pánevní

Jedná se o nedůsledné vyjmutí orgánů dutiny 
hrudní, břišní a pánevní, není vyjmuta mícha, 
vnitřní tuk, výkroje oční, ušní a řitní nejsou 
pečlivě vykrojeny, zůstávají sraženiny krve apod.
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

2. kvalita jatečného opracování těla zvířete

• půlení a čtvrcení

Jedná se o nepřesné vedení půlícího řezu                     
v míšním kanálku, nekvalitní provedení půlícího 
řezu (kostní úlomky a piliny nejsou odstraněny), 
polámaná páteř, nepřesné čtvrcení. 
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

2. kvalita jatečného opracování těla zvířete

• kvalita opracování

Jedná se o zbytky krevních podlitin v mase,              
také pohmožděnin, potrhanou svalovinu apod.
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

3. kvalita úpravy a třídění

• kvalita dělení,

• opracování a třídění.



14

VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

3. kvalita úpravy a třídění

• kvalita dělení

Jedná se o nedostatečné krytí kostí masem při 
dělení, nepřesné vedení dělících řezů ve vztahu 
ke schématu dělení, zářezy do svaloviny, 
porušení úhledného tvarování částí.
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Základní kritéria, podle kterých           
se hodnotí vady bouraného masa jsou:

3. kvalita úpravy a třídění

• opracování a třídění

Jedná se o zvýšený výskyt tuku na povrchu masa, 
výskyt hlubokých zářezů nebo vpichů do 
masa, na povrchu masa zůstávají třásně, 
nejsou odstra-něna kloubní pouzdra, šlachy, 
chrupavky, úlomky kostí, otisky razítek, 
potrhaná svalovina, …)
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VADY PŘI BOURÁNÍ MASA

Otázky k danému tématu:

1. Vyjmenuj základní kritéria, podle kterých 
hodnotíme vady masa.

2. Stručně charakterizujte jednotlivé vady 
bouraného masa.

3. Jak můžeme vadám bouraného masa 
předcházet?


