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ZPENĚŽOVÁNÍ 

JATEČNÝCH PRASAT



PŘÍPRAVA JATEČNÝCH PRASAT NA 

PRODEJ
• Příprava jatečných prasat na prodej

– Přípravu nepodceňovat – zhodnotí se ekonomicky v biologické a hygienické 

hodnotě masa a masných výrobků.

– Požadavky na jatečná prasata:

• Musí být zdravá – nemocná nebo z nemoci podezřelá prasata se poráží jako 

NUTNÁ PORÁŽKA (zvláštní hygienické opatření).

• Musí být čistá, s nepoškozenou kůží, řádně ošetřovaná – viditelná 

zranění (i zhojená) mohou být důvodem ke konfiskaci částí těla nebo i celého 

zvířete.

• Nesmí být před porážkou krmena krmivy zhoršujícími kvalitu masa a 

tuku.

• Kanci se prodávají odděleně – maso většinou nepříjemně páchne (zkouška 

varem) po moči a potu.

• Jatečná prasata se prodávají v nákupní lačnosti – 12 hod. před prodejem 

nekrmíme (ekonomicky nevýhodné – znehodnocení krmiva, zdravotní 

problémy při transportu zvířat). 



Nakládání, vykládání a přeprava 

zvířat (WELFARE)

Nakládání, vykládání a přeprava zvířat musí být šetrná

• nepřeplňovat dopravní prostředky,

• omezit možnost vzájemného napadání zvířat,

• větrat,

• přepravovat zvířata rán nebo večer – nižší teplota.



• Hodnocení jatečných prasat

– 1984 zavedení jednotného klasifikačního schématu v zemích Evropské unie.

– Hodnotí se zmasilost jatečných těl prasat.

– Jatečná prasata se zařazují do tříd:

• SEUROP

– Povinnost objektivní klasifikace v ČR podle zákona č. 306/2000 Sb. od 1. 4. 

2001.

– Hlavní přínos tohoto systému:

• objektivní posouzení jatečné hodnoty zvířat – stanovení odpovídající 

obchodní třídy,

• provádění klasifikace nezávislým klasifikátorem – pracovník jatek.

• okamžitá informace o

– hmotnostech,

– podílech svaloviny,

– třídách,

– cenách pro prodávajícího i kupujícího,

• zvyšování kvality jatečných zvířat,

• zvýšení důvěry mezi prodávajícím a kupujícím.

HODNOCENÍ JATEČNÝCH PRASAT



– OBJEKTIVNÍ KLASIFIKACE – APARATIVNÍ METODA

• Objektivně zjištěné podíly svaloviny slouží k zařazení jatečných půlek do 

předepsaných obchodních tříd SEUROP systému. 

HODNOCENÍ JATEČNÝCH PRASAT

Elektronické měřítko IS-D-03



• Třídy v systému SEUROP

HODNOCENÍ JATEČNÝCH PRASAT

Obchodní třída Požadavky

I.
Jatečná prasata s hmotností jatečně upraveného těla 60 kg a více, avšak méně než 120 kg.

Klasifikace dle podílu svaloviny.

S 60 a více kg

E 55 – 59,9 kg

U 50 – 54,9 kg

R 45 – 49,9 kg

O 40 – 44,9 kg

P méně než 40 kg

II.
Ostatní prasata

N Jatečně upravená těla prasat do 59,9 kg včetně.

T Jatečně upravená těla prasat nad 120kg.

Z Jatečně upravená těla zmasilých prasnic a řezanců.

H Jatečně upravená těla hubených prasnic a řezanců.

K Jatečně upravená těla kanců.
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• Zpeněžování jatečných prasat

– Zásady zpeněžování jatečných prasat vychází z prováděcí vyhlášky ministerstva 

zemědělství č. 194/2004 „O způsobu provádění klasifikace JUT zvířat“ a 

spočívají v důsledném dodržování

• převzetí prasat na jatkách, která byla ustájena odděleně v ucelených 

partiích, aby byla zjistitelná jejich identita až do ukončení porážky, 

veterinární prohlídky a zařazení do obchodních tříd,

• označení zvířat, které musí souhlasit s průvodními doklady,

• dodávek lačných zvířat na jatky, což znamená, že posledních 12 hodin 

před dodávkou nejsou krmena,

• nákupu prasat, která z pohledu veterinárních předpisů nesmí být krmena 

krmivem a různými přísadami a doplňky s nežádoucími účinky na jakost 

masa, tuku a ostatních jatečných produktů,

• označování zařazených jatečně upravených těl (JUT) dle zdravotní 

nezávadnosti, a to nesmyvatelnou a nerozmazatelnou barvou na kůži kýty 

nebo zadní nožičky každé půlky prasete

– písmenem příslušné třídy jakosti (minimálně 20 mm a zřetelně),

– procentuálním zastoupením svaloviny.



– Protokol o klasifikaci vystavuje klasifikátor.

– Protokol se zpracovává pro celou partii prasat od jednoho dodavatele dodanou v 

jednom dni.

– Klasifikátor uschovává protokol nejméně 6 měsíců od data jeho vystavení.

– Kopii dostává dodavatel.

– Protokol obsahuje:

• osobní číslo klasifikátora,

• klasifikační metodu,

• datum klasifikace,

• údaje o dodavateli,

• adresu jatek,

• pořadová čísla jatečných prasat, která přidělují jatky v rámci evidence,

• třídu jakosti,

• podíl svaloviny (zmasilosti),

• tloušťku sádla včetně kůže v mm,

• tloušťku svalu v mm,

• hmotnost jatečně upraveného těla (JUT),

• přepočtenou porážkovou hmotnost.
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– Jatečná prasata zpeněžujeme

• v živém stavu podle

– nákupní (čisté) hmotnosti,

– pohlaví,

– smyslově hodnocené zmasilosti,

• v mase podle

– hmotnosti jatečných půlek,

– pohlaví,

– v linii půlícího řezu zjišťované výšky tuku,

• tzv. aparativní metodou.

– Metody odhadu jatečné hodnoty na živém zvířeti jsou nepřesné, zdlouhavé a 

pracné.

– Nepřesný je také odhad podle výšky tuku zjišťované v linii půlícího řezu jatečné 

půlky.

– Nejpřesnější a nejobjektivnější je metoda aparativní – dvě varianty.

• Dvoubodová metoda – měříme ve dvou určených bodech pomocí 

posuvného měřítka (jen pro malé jatečné provozy).

• Laterární metoda – vstupní údaje zjišťujeme  ve stanovených bodech 

vpichovací sondou.
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ZPENĚŽOVÁNÍ JATEČNÝCH PRASAT

Měření zmasilosti různými typy přístrojů

HGP přístroj

FOM přístroj



Samostatná práce – odpovězte na následující otázky.

Datum odevzdání: 9. 3. 2021 (michaela.smidova@sousvodnany.cz)

1. Vyjmenujte požadavky na jatečná prasata 

při přípravě na prodej.

2. Stručně popište – hodnocení jatečných 

prasat.

3. Co všechno obsahuje protokol o 

klasifikaci prasat?


