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Úvod 

Současná spotřeba hovězího masa v ČR se pohybuje na úrovni 8 kilogramů na jednoho 

obyvatele a rok. V posledních pěti letech se konzumace tohoto druhu masa stabilizovala a 

dále se nesnižuje, ale v roce 1990 byla odhadována na téměř třicet kilogramů. Příčin poklesu 

na méně než třetinové hodnoty dosahované na sklonku minulého režimu lze spatřovat v 

kombinaci celé řady faktorů. Za nejvýznamnější lze považovat především vyšší cenu než je 

tomu u kuřecího a vepřového masa, ne zcela vyrovnanou kulinární kvalitu na trhu 

nabízeného produktu, ale i poměrně výrazné změny stravovacích návyků současné populace. 

Tyto změny souvisejí s odlišným životním stylem, kdy většina konzumentů nemá dostatek 

času a v řadě případů ani potřebné dovednosti upravit hovězí maso do takové podoby, aby 

naplnilo očekávané kulinární zážitky. Spotřeba hovězího masa poměrně úzce souvisí i 

s ekonomickou rozvinutostí dané země a bohatstvím obyvatelstva, ale právě u nejvíce 

rozvinutých zemí vstupují nově do rozhodování spotřebitelů také úvahy o důsledcích 

konzumace masa na životní prostředí.  

Křehkost je společně s chutí rozhodující pro vnímání kulinární kvality hovězího masa. Pokud 

je hovězí porovnáváno prostřednictvím senzorické analýzy s masem ostatních druhů 

hospodářských zvířat, vyniká nadprůměrným hodnocením vůně a chuti, naopak je ale 

charakterizováno nízkou křehkostí. Díky uvedeným vlastnostem je tedy na rozdíl od 

vepřového či kuřecího masa nutné vědět, jak konkrétní partie a svaly vhodně upravovat, aby 

bylo při kulinární úpravě dosaženo uspokojivého výsledku. Snahou celé výrobní vertikály je 

produkce hovězího masa, které bude po tepelné úpravě maximálně naplňovat očekávání 

konzumentů. Maso s příznivějšími texturními charakteristikami lze získat různými způsoby. 

Chovatelé mohou zmíněné vlastnosti ovlivnit především volbou vhodného plemene nebo 

složením krmné dávky, intenzitou či strategií výkrmu. I na straně zpracovatelů masa pak 



existuje celá řada postupů, které zcela zásadním způsobem působí na kvalitu masa. 

Nejčastější způsob, kterým je dosahováno zlepšení kulinární hodnoty masa, je jeho 

dostatečné zrání, tedy skladování ve vhodných podmínkách. V průběhu postmortálních změn 

dochází k fragmentaci svalových vláken především v důsledku působení proteolytických 

enzymů.  Při procesu zrání se zlepšuje hodnocení texturních charakteristik jako je například 

křehkost či šťavnatost masa, naopak vlivem degradačních procesů se po určité době začíná 

zhoršovat vnímání vůně i chuti. Maso s několikaměsíční dobou zrání má proto své specifické 

chuťové vlastnosti a konzument bez předchozích zkušeností nemusí takový steak vždy 

dostatečně ocenit. Proces zrání rovněž zvyšuje výrobní náklady, protože stoupají nároky na 

skladování a v souvislosti se ztrátou masové šťávy se snižuje hmotnost masa. Také může 

docházet k nepříznivým změnám barvy masa, žluknutí přítomného tuku nebo snížení 

mikrobiální stability. 

U nás relativně málo známá  a využívaná metoda je tzv. pánevní zavěšení jatečných půlek 

skotu, přestože první studie byly publikovány již před padesáti lety. Ke zlepšení textury masa 

ekonomicky nejhodnotnějších svalů zadní čtvrti dochází, pokud je půlka jatečně upraveného 

těla (JUT) zavěšena bezprostředně po porážce za otvor v pánevní kosti nazývaný foramen 

obturatum. Při standardním a u nás běžně používaném způsobu jsou půlky zavěšeny za 

Achillovu šlachu. U tohoto způsobu však má JUT pánevní končetinu nataženou směrem 

dozadu a tudíž nevykazuje normální muskulární konformaci stojícího zvířete. Páteř je méně 

roztažená, mírně zakřivená a stlačovaná. Dochází tedy ke stlačení a následnému zkrácení 

nejdelšího zádového svalu (partie roštěnec). Rovněž svaly kýty se nenacházejí v přirozeném 

stavu. Pokud dochází k zavěšení za pánevní kost, jatečné tělo se nachází ve více přirozeném 

stavu, podobně jako u živého, stojícího zvířete. Při tomto způsobu zavěšení se páteř narovná, 

svaly nejsou stlačovány, ale natahovány. Předchází se tak zkrácení svalové hmoty v průběhu 

chlazení jak v nejdelším zádovém svalu (roštěnec), tak i u většiny svalů kýty. Tímto způsobem 

zavěšení je významně ovlivněna struktura svalových vláken (myofibril). V porovnání s 

tradičním způsobem dochází u většiny svalů v roštěnci a kýtě k prodloužení sarkomer 

(základní funkční jednotka svalové kontrakce u myofibril) a zmenšení průměru svalových 

vláken, u kterých se zároveň výrazně snižuje variabilita rozměrů. Výsledkem je nižší měřená 

tuhost masa ve srovnání se stejnými svaly z jatečných půlek zavěšených za Achillovu šlachu. 

Tento způsob zavěšení je také do značné míry prevencí proti vadě masa označované jako 



„chladové zkrácení“, ke které může docházet u svalů kýty a roštěnce při intenzivním 

zchlazování bezprostředně po porážce, a to zejména u lehkých jatečných těl s nízkým 

tukovým krytím.  

 

Experiment: 

V rámci řešení projektu TAČR Gama TGP014 byl ve VÚŽV realizován experiment, jehož cílem 

bylo porovnat složení jatečného těla, fyzikální vlastnosti a organoleptické charakteristiky u 

jatečných půlek zavěšených tradičním způsobem za Achillovu šlachu i pánevním zavěšení. 

Pro vyloučení celé řady faktorů, které by mohly ovlivnit sledované charakteristiky, bylo 

použito šest jatečně upravených těl jalovic poražených na experimentálních jatkách VÚŽV. 

Jatečné půlky byly pověšeny za Achillovu šlachu (pravá polovina) a za pánevní kost (levá 

polovina) v chladírně při teplotě +4 °C do 1 hodiny od omráčení a vykrvení. Po 48 hodinách 

chlazení byly zaznamenány hmotnosti zchlazených jatečných půlek, u kterých byl proveden 

technologický rozbor. Z obou chlazených půlek každého ze šesti zvířat byly odebrány vzorky 

pro fyzikální, technologickou a senzorickou analýzu ze svalu longissimus lumborum, 

semitendinosus a biceps femoris. Pro stanovení organoleptických vlastností masa bylo maso 

vakuově zabaleno a ponecháno vyzrát po dobu 4 dny od porážky. Následně byly vzorky 

zmraženy a pro vlastní senzorické hodnocení a měření instrumentální tuhosti masa (síla 

střihu Warner-Bratzlerovým nožem) tepelně upraveny grilováním. Sledované deskriptory a 

způsob jejich hodnocení jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 1: Popis deskriptorů uplatňovaných při senzorické analýze masa 

Deskriptor Popis vlastnosti Způsob hodnocení Škála 

Intenzita vůně 

hovězího masa 

síla či vydatnost 

vůně typická pro 

hovězí maso 

před konzumací 

vzorku 

 

0 = nelze 
identifikovat 
100 = extrémně silná 

Křehkost 

 

síla potřebná ke 

skousnutí vzorku 

stoličkami 

po jednom či dvou 

kousnutími 

stoličkami 

0 = velmi tuhé 
100 = velmi křehké 

Šťavnatost 

 

množství uvolněné 

šťávy ze sousta 

po čtyřech až pěti 

kousnutích 

stoličkami 

0 = velmi nízká 
100 = velmi vysoká 

Intenzita chuti 

hovězího masa 

síla či vydatnost 

chuti typické pro 

hovězí maso 

po čtyřech až pěti 

kousnutí stoličkami 

 

0 = nelze 
identifikovat 
100 = extrémně silná 

Vláknitost 

 

vnímání hrubosti či 

jemnosti vláken při 

žvýkání 

po čtyřech až pěti 

kousnutí stoličkami 

 

0 = velmi jemné 
100 = velmi hrubé 

Žvýkatelnost 

 

síla potřebná 

k rozkousání sousta 

po patnácti 

kousnutích 

stoličkami 

0 = obtížně 
žvýkatelné 
100 = snadno 
žvýkatelné 

Celková přijatelnost celková preference 

hodnotitele mezi 

předkládanými 

vzorky 

po zkonzumování 

vzorku 

0 = velmi 
nepřijatelné 
100 = velmi 
přijatelné 

 

Z výsledků experimentu vyplývá, že způsob zavěšení jatečné půlky po porážce nemá vliv na 

výtěžnost jednotlivých tkání v zadní jatečné čtvrti. Pánevní zavěšení příznivě ovlivňuje 

některé fyzikální vlastnosti masa, zejména instrumentálně měřenou křehkost vzorků masa a 

vybraných ukazatelů technologické kvality masa, jako jsou ztráty odkapem, a u svalů kýty i 

nižší ztráty mražením a tepelnou úpravou (Tabulka 2).  

 

 

 

 

 



 

Tabulka 2: Fyzikální a technologické charakteristiky masa tří svalů  

 Způsob zavěšení   

Achillova šlacha 
LSM 

Pánevní kost 
LSM 

 
SEM 

Významnost 
P-value 

Longissimus lumborum 

pH48 5,95 5,93 0,03 0,206 

Odkap (%) 1,45 0,99 0,23 0,173 

Vaznost (%) 38,0 38,2 2,55 0,954 

Síla střihu WB (N) 40,1 35,6 2,68 0,287 

Ztráty mražením (%) 15,3 15,7 1,46 0,633 

Ztráty grilováním (%) 24,1 23,0 1,85 0,494 

Biceps femoris 

pH48 5,90 5,91 0,02 0,702 

Odkap (%) 2,10 1,42 0,34 0,213 

Vaznost (%) 23,0 22,4 2,05 0,655 

Síla střihu WB (N) 70,3 59,4 3,64 0,029 

Ztráty mražením (%) 7,5 4,9 0,58 <0,001 

Ztráty grilováním (%) 20,2 17,3 3,65 0,599 

Semitendinosus 

pH48 5,89 5,89 0,01 0,795 

Odkap (%) 3,3 1,8 0,61 0,016 

Vaznost (%) 25,0 26,5 2,71 0,695 

Síla střihu WB (N) 56,7 53.1 3,38 0,389 

Ztráty mražením (%) 9,7 8,0 0,82 0,059 

Ztráty grilováním (%) 38,6 34,3 2,14 0,431 

 

Vzorky svalů pocházející ze čtvrti zavěšené za pánev dosáhly příznivějšího senzorického 

hodnocení pro křehkost, žvýkatelnost a celkovou přijatelnost, naopak v charakteristikách 

vůně a chuti zásadní rozdíly zjištěny nebyly (Grafy 1, 2 a 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 1: Organoleptické vlastnosti svalu longissimus lumborum (nízký roštěnec) v závislosti na 

způsobu zavěšení jatečné půlky  

 

 

Graf 2: Organoleptické vlastnosti svalu biceps femoris (dolní šál, kýta) v závislosti na způsobu 

zavěšení jatečné půlky  

 



 

Graf 3: Organoleptické vlastnosti svalu semitendinosus (váleček, kýta) v závislosti na způsobu 

zavěšení jatečné půlky  

 

 

 

Z výsledků prezentovaných v této práci je zřejmé, že alternativní způsob zavěšení jatečných 

půlek či čtvrtí za pánevní kost může přispět ke zlepšení organoleptických vlastností hovězího 

zadního masa při relativně krátké době zrání. Výsledky tohoto experimentu jsou ve shodě se 

závěry jiných prací realizovaných v zahraničí, které uvádí, že pánevní zavěšení masa při zrání 

zlepšuje organoleptické vlastnosti masa. Rychlejší zrání masa by umožnilo zpracovatelským 

provozům, které nedisponují dostatečným technologickým vybavením pro dlouhodobější 

zrání masa při uplatnění pánevního zavěšení zlepšit vybrané fyzikální, technologické a 

organoleptické vlastnosti hovězího masa ze zadní čtvrti. Zavěšení jatečných půlek za pánevní 

kost se jeví jako vhodná alternativa v případě jatečných těl nižší kvality, u kterých lze 

očekávat měně křehké maso, a nelze u nich dodržet dostatečně dlouhou dobu zrání. 

Technika zavěšení jatečných půlek za pánevní kost má potenciál zkrátit požadovanou délku 

zrání masa u těch svalů, které představují ekonomicky nejhodnotnější partie jatečného těla. 

 



 

Hák pro pánevní zavěšení jatečných půlek skotu 

Při pánevním zavěšení jatečných půlek skotu vykazuje jatečné tělo odlišný tvar než je tomu 

při klasickém způsobu. To může způsobovat komplikace při posunu jatečně upravených těl 

po závěsné kolejnici ve stávajících provozech. Na základě vlastní analýzy byly v rámci řešení 

projektu TAČR Gama TGP014 vytvořeny nákresy inovativního háku na zavěšení jatečných 

půlek skotu s možností regulace výšky zavěšeného jatečného těla od závěsné kolejnice, tak 

aby jatečné tělo zavěšené za pánevní sponu mohlo být posunováno ve stávajících 

technologiích běžně instalovaných na jatkách (obrázek 1). Z několika návrhů byl zvolen ten, 

který byl vyhodnocen jako optimální z hlediska funkčnosti i prostorové náročnosti. Hák na 

pánevní zavěšení jatečných půlek skotu byl vyvinut společností Bednar FMT s.r.o. a následně 

byl registrován jako prototyp. 

 

Obrázek 1: Nákres háku s možností regulace výšky zavěšeného jatečného těla: 

 

 

 

 



 

Popis činnosti v posledním roce řešení:  

V roce 2019 kromě finálních úprav háku byla pozornost věnována prezentaci vyvinutého 

produktu odborné veřejnosti. Byly vytvořeny čtyři publikace, které byly publikovány nebo 

jsou v současné době přijaté do tisku v časopisech, jejichž čtenářská obec patří mezi 

potencionální zájemce o výrobek. Zároveň byla zahájena diskuze o možnostech využívání 

navržené technologie s několika subjekty zabývajícími se zpracováním a prodejem hovězího 

masa.  
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Čerpání finančních prostředků na řešení projektu 

Osobní náklady byly čerpány na platy zaměstnanců podílejících se na řešení projektu. Ostatní 

náklady byly využity na výrobu prototypu háku na pánevní zavěšení externí společností a 

následně na jeho zdokonalení. Ostatní náklady byly vynaloženy též na nákup materiálu 

potřebného pro řešení projektu - vakuová balička a vodní lázeň. Režie byly použity v souladu 

s pravidly organizace. 


