
Nákup a zpeněžování 

jatečných zvířat



Nákup a zpeněžování jatečných 

zvířat

Napevno v živém – dle živé hmotnosti 
a jakosti stanovené subjektivně

Napevno v mase – metoda SEUROP 



Základní pojmy

Jatečná prasata

=prasata, která nebyla použita k 
plemenitbě, vykrmená nebo vyřazená 
z chovu, určená k jatečným účelům 



Základní pojmy

Jatečně upravené tělo (JUT) 

= 2 k sobě náležející půlky s hlavou + 
kůží, bez výkrojů očních a ušních + 
špárků + bez mozku + míchy + jazyka 
+ bránice + bráničního pilíře + ledvin 
+ ledvinového tuku (plsti) + 
pohlavních orgánů + orgánů dutiny 
hrudní + břišní + pánevní, vyňatých i s 
přirostlým tukem 



Základní pojmy

Hmotnost JUT za tepla

= hmotnost zjištěná vážením v teplém 
stavu po ukončení porážky + 
veterinární prohlídky, a to nejpozději 
do 45 minut po provedení 
vykrvovacího vpichu 



Základní pojmy

Hmotnost JUT za studena (přejímací 
hmotnost) – stanoví se tak, že se 
hmotnost za tepla sníží o 2 % 



Základní pojmy

Klasifikace

= zařazování JUT do příslušných 
jakostních tříd – podle stanovených 
znaků a charakteristik + jejich 
označení jakostní třídou klasifikace 



Základní pojmy

Klasifikátor = kvalifikovaný odborník, 
který získal po absolvování odborné 
přípravy + závěrečných zkoušek z 
teorie a praxe osvědčení o odborné 
způsobilosti k provádění klasifikace 



Základní pojmy

Klasifikační schéma SEUROP

= způsob klasifikace JUT prasat o 
přijímací hmotnosti 60–120 kg a 
zařazení do jakostních tříd



Nákup a zpeněžování

PRASAT

V České republice bylo možno uplatnit 
v podstatě tři způsoby hodnocení 
jatečných prasat:

- nákup v živém

- nákup napevno v mase 

- nákupu podle systému SEUROP.



Při nákupu v živém se jakostní třídy 
určovaly především podle porážkové 
hmotnosti, případně podle subjektivně 
posouzené zmasilosti.

Při nákupu napevno v mase byla 
určujícím kritériem hmotnost jatečně 
upraveného těla (JUT) za tepla a 
tloušťka hřbetního tuku bez kůže, 
měřená v rovině půlícího řezu nad 
posledním hrudním obratlem. 



Dnes

Při uplatňování klasifikace jatečných 
těl prasat podle systému SEUROP

- vychází ze stanovení procentického
podílu svaloviny v jatečně 
upraveném těle.

- Povinnost klasifikace jatečných 
prasat systémem SEUROP je v ČR od 
1. 4. 2001.



SEUROP

V našich podmínkách lze pro klasifikaci 
jatečných těl použít různá měřítka a 
přístroje.

Zařazení jatečně upravených těl 
v teplém stavu do příslušných 
jakostních tříd předchází veterinární 
prohlídka. 



Metody klasifikace

SEUROP

Klasifikační přístroje slouží k měření 
pomocných ukazatelů na jatečném těle 
ve stanovených místech měření. 

Naměřené hodnoty se jako proměnné 
dosazují do příslušných regresních 
rovnic, kterými se zjistí podíl svaloviny 
v jatečném těle.



Klasifikace těl jatečných prasat 

v systému SEUROP



Ostatní porážená prasata

N Jatečně upravená těla do 59,9 kg.

Z Jatečně upravená těla prasat nad 120 kg a jatečně 

upravená těla zmasilých prasnic a pozdních řezanců. 

Svalstvo je na všech částech těla dobře až velmi dobře 

vyvinuté.

H Jatečně upravená těla hubených prasnic a pozdních 

řezanců.

K Jatečně upravená těla kanců a kryptochoidů.
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Metody klasifikace SEUROP

Invazivní metody – přístroje na podkladě 
vpichových sond

Neinvazivní metody – přístroje na podkladě 
vpichových sond

Dvoubodová metoda – neinvazní metoda –
manuální postup

Automatické přístroje – plně 
automatizované přístroje 3. generace 





Kontrolní otázky

1. Uveďte definici JUT:

2. K čemu slouží klasifikační systém SEUROP?

3. Uveďte hmotnost prasat, která se hodnotí v systému     
SEUROP:

4. Vypište metody užívané systémem SEUROP:


