
Technologie zpracování 
živočišných tuků

Rozdělení tukové tkáně
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Živočišné tuky:

➢ získávají se při porážení jatečních zvířat,

➢ jsou důležitým produktem masného průmyslu,

➢ jsou významným zdrojem energie,

➢ jsou významnou součástí některých potravin, 

hlavně masných výrobků,

➢ mohou také způsobovat různá onemocnění,

➢ základem živočišných tuků je tuková tkáň.
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Tuková tkáň:

Tuk se v těle zvířat ukládá v malých kapénkách do 

tukové tkáně a v malém množství i do ostatních 

buněk jiných tkání (svalové, vazivové, …).        

Chrání tělo před ztrátou tepla a některé orgány 

(ledviny, střeva, srdce, …) před poškozením.

Dělí se podle dvou hlavních hledisek:

➢ podle druhu zvířete,

➢ podle umístění (lokalizace) v těle zvířete.
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Tuková tkáň podle druhu zvířete:

➢ syrové sádlo = u nepřežvýkavých zvířat 

(prasata, koně, králíci, drůbež – husa, …),

➢ syrový lůj = u přežvýkavců (skot, ovce, 

koza, spárkatá zvěř – jelen, daněk, srnec, …) 
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Tuková tkáň podle umístění v těle zvířete:

➢ pod kůží = podkožní sádlo, podkožní lůj,

➢ v tělních dutinách:

➢ okolo ledvin = plsní sádlo, ledvinový lůj,

➢ v pánvi = pánevní tuk,

➢ okolo žaludku = obžaludkový tuk,

➢ okolo střev = střevní sádlo (mikr),

➢ okolo srdce = osrdečníkový tuk,

➢ okol bránice = brániční tuk aj.
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Tuková tkáň:

▪ barva = bílá nebo nažloutlá (karoteny, výživa 

zvířete, manipulace s tukem atd.)

▪ obsahuje určité množství vody, bílkovin a dal-

ších příměsí (látek),

▪ musí se skladovat v chlazených prostorách,

▪ provádí se 2 hlavní úpravy = tavení a škvaření,

▪ získáme čistý tuk a škvarky (bílkovinná část 

tukové tkáně),
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Tuková tkáň:

▪ chemicky jsou tuky estery vyšších mastných 

kyselin a glycerolu (alkohol),

▪ mastné kyseliny jsou nasycené (př. kyselina 

palmitová, stearová) a nenasycené (př. kyse-

lina olejová, linolenová),

▪ tuky tužší konzistence obsahují více nasyce-

ných mastných kyselin,

▪ tuky měkčí konzistence mají více nenasyce-

ných mastných kyselin – lepší stravitelnost.
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SYROVÝ LŮJ (druhy):

1.ledvinový lůj

• v dutině břišní na vnitřní straně beder         

od kosti kyčelní po žebra,

• jsou v něm uloženy ledviny,

• většinou se ho vytěží nejvíce,

• je pokládán za nejkvalitnější,

• barva bílá až nažloutlá,

• po vychladnutí je suchý a tuhý.
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SYROVÝ LŮJ (druhy):

2.pánevní lůj

• navazuje na ledvinový lůj,

• vyskytuje se v dutině pánevní = vystýlá ji,

• většinou se vyjímá ze zadní čtvrtě společně 

s lojem ledvinovým,

• je ho obvykle malé množství
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SYROVÝ LŮJ (druhy):

3.střevní (mikrový) lůj

• nachází se v dutině břišní,

• tvoří okruží (mezenterium),

• obsahují množství vaziva a jiných příměsí,

• jsou zde také mízní uzliny, cévy a nervy,

• okruží je přichyceno ke spodní části páteře 

a zavěšuje střeva v břišní dutině,

• je ho velké množství, ale má nízkou kvalitu. 



ROZDĚLENÍ TUKOVÉ TKÁNĚ

11

SYROVÝ LŮJ (druhy):

4.obžaludkový lůj

• je utvořen dvěma vazy,

• začínají na útrobní ploše jater,

• jeden vaz přechází na žaludek (slez),

• druhý vaz přechází na dvanáctník,

• může být stejně jakostní jako ledvinový lůj,

• množství tuku je spíše menší,

• těží se společně s bráničním lojem.
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SYROVÝ LŮJ (druhy):

5.brániční lůj

• nachází se v dutině břišní,

• tvoří tzv. oponu = zdvojenina pobřišnice,

• pokrývá spodní část předžaludků,

• navazuje na tukovou tkáň obžaludkového

loje a upíná se na bachor,

• má tenký plachtovitý tvar,

• těží se ho jen malé množství.
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SYROVÝ LŮJ (druhy):

6.osrdečníkový lůj

• ukládá se v dutině hrudní na povrchu 

osrdečníku,

• u tučných kusů může být jeho výška                 

až 2 cm,

• těží se ho ale jen malé množství.
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SYROVÝ LŮJ (druhy):

7.lůj z masa

• ujedná se o všechen vhodný povrchový         

i vnitřní tuk z vychlazených čtvrtí, který byl 

získán při jejich dělení a vykosťování na 

bourárně.

8.technický lůj

• lůj, který se nehodí k potravinářským 

účelům.
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SYROVÉ SÁDLO (druhy):

1.syrové hřbetní sádlo

• jedná se o tukovou podkožní tkáň prasat,

• může dosahovat výšky až 10 cm,

• ze hřbetu přechází na boky, kde se výška 

snižuje,

• může být s kůží nebo bez kůže,

• výška staženého sádla s kůží musí být 

minimálně 2cm, bez kůže min. 1,5 cm.
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SYROVÉ SÁDLO (druhy):

2.syrové vnitřní sádlo plsní

• nachází se v dutině břišní (bederní části),

• jsou v něm uloženy ledviny,

• těží se ihned po prohlídce vepřové půlky 

veterinárním lékařem,

• je pokládáno společně se hřbetním sádlem 

za nejkvalitnější tuk z prasete.
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SYROVÉ SÁDLO (druhy):

3.syrové střevní sádlo

• je to tuková tkáň získaná z okruží,

• je uloženo v břišní dutině jako u skotu,

• má malou kvalitu – hodně příměsí (vazivo, 

mízní cévy a uzliny, krevní cévy, nervy).

4.syrový ořez z kruponů 

• kousky tukové tkáně získané při seřezávání 

stažené vepřové kůže (mízdření).
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SYROVÉ SÁDLO (druhy):

5.technické sádlo

• získává se hlavně při opracování střev                   

a mízdření kruponů,

• má velmi nízkou kvalitu,

• používá se pro výrobu technických tuků.
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1. Vysvětlete co je tuková tkáň zvířat.

2. Podle jakých hledisek můžeme dělit tukovou tkáň?

3. Které druhy loje rozeznáváme?

4. Vyjmenujte a stručně popište hlavní druhy sádla.

ROZDĚLENÍ TUKOVÉ TKÁNĚ
*** OTÁZKY *** 


