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Zpeněžování jatečného skotu

Pečlivě si prostudujte a zopakujte 

informace k tématu zpeněžování 

skotu.



genetika - ukazatele růstu (h2 = 0,3-0,5)

plemenná příslušnost - optimální porážková hmotnost

věk - jatečná zralost (věk+živá hmotnost, senzorické vlastnosti )

- intenzita růstu

- spotřeba živin na 1 kg přírůstku

výživa + krmení

systém ustájení

zdravotní stav

porážka (zvířata čistá, vylačněná), ošetření masa po porážce

Činitelé ovlivňující masnou užitkovost skotu



Jatečná výtěžnost (%) hmotnost JUT (kg) . 100

nákupní hmotnost (kg)

Čistá jatečná výtěžnost (%) hmotnost JUT (kg) . 100

ž.h. před porážkou - obsah tr. traktu

Jatečně opracované tělo (JUT)

Masná užitkovost skotu



Jatečná výtěžnost

• procentický podíl vytěženého masa na kosti z živé 

hmotnosti zvířete před poražením

➢ Hmotnost jatečně upraveného těla (JUT) - hmotnost dvou půlek 

nebo čtyř čtvrtí bez kůže, bez hlavy, bez končetin, 

oddělených v dolním kloubu zápěstním a zánártním, bez 

orgánů dutiny břišní, hrudní a pánevní, vyjmutých i 

s přirostlým lojem, bez pohlavních orgánů, bez ledvin, 

ledvinového a pánevního loje, u jalovic bez vemenního loje,

u krav bez vemene a bez krvavého ořezu.



Jatečná hodnota

➢ zahrnuje všechny kvantitativní a kvalitativní znaky a 
vlastnosti jatečně upraveného těla včetně nutriční hodnoty 
masa

➢ zahrnuje jatečnou výtěžnost, zastoupení jednotlivých tkání 
v jatečně upraveném těle, hmotnost a podíl jednotlivých 
partií masa v jatečných půlkách nebo čtvrtích, množství
a rozložení tuku a kvalitativní ukazatele nutriční hodnoty 
masa



na jatka skot zdravý, čistý, vylačněný, označený,

s průvodními doklady

• “v mase": hmotnost, zmasilost, protučnělost JOT

- stupeň vývinu svaloviny na kýtě, hřbetě, pleci

- síla a souvislost vrstvy podkožního (vnitřního) tuku

• Systém SEUROP
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ČSN 46 61 20 „Klasifikace jatečných těl skotu“ (účinnost od 1.1.2002)

SEUROP

• jednotné stanovení tříd jakosti jatečných těl, náležité 

finanční ohodnocení

• zisk přesných statistických údajů o nákupu, 

zatřídění,hmotnosti JUT, cenách, plemeni, chovateli…

• zvýšení tlaku na kvalitu jatečných těl

• porovnatelnost jakosti jatečných těl (populace, regiony..)

• sjednocení legislativy pro EU

• srovnatelné podmínky pro intervenční nákupy a prodeje, 

export, import
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Kategorie těl jatečného skotu

Tele (TE) – nad 2 týdny, do 150 kg

mladý skot (MS) – nad 150 kg, do 12 měsíců

mladý býk (A) – do 24 měsíců

býk (B) – nad 24 měsíců

vůl (C), kráva (D), jalovice (E)

- po zařazení do kategorie se stanoví třída zmasilosti 

(S,E,U,R,O,P) a protučnělosti (1,2,3,4,5)

- vyznačí se na JUT – písmena a číslice (20 mm) na obě 

přední kližky, příp. obě plece a kýty

Zpeněžování jatečného skotu



Zmasilost S



Zmasilost E



Zmasilost U 



Zmasilost R



Zmasilost O



Zmasilost P



Protučnělost 1



Protučnělost  2



Protučnělost 3



Protučnělost  4



Protučnělost  5



Odpovězte na otázky:

1. Vyjmenujte činitelé ovlivňující masnou 

užitkovost skotu.

2. Vyjmenujte kategorie těl jatečného skotu.

3. Po zařazení do kategorie se stanoví třída 

zmasilosti (S,E,U,R,O,P) a protučnělosti-

kolik má protučnělot kategorií?

4. Pečlivě si prostudujte obrázky.


