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Skripta Technologie a hygiena potravin živočišného původu – návody na cvičení jsou 

určena pro studenty bakalářského studijního programu, obor Bezpečnost a kvalita potravin. 

Skripta obsahují vybrané kapitoly  z praktických cvičení, která jsou náplní předmětu 

Technologie a hygiena potravin živočišného původu I a II. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny 

krátkou teorií týkající se praktických cvičení, dále jsou popsány principy, postupy a 

vyhodnocení jednotlivých metod. Některé postupy jsou uzpůsobeny podmínkám při cvičeních 

na VFU Brno. Vyhodnocení některých analýz je srovnáváno s legislativními požadavky, které 

byly platné v době vydávání skript.  
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1 ZÁKLADNÍ CHEMICKÝ ROZBOR MASA A MASNÝCH 

VÝROBKŮ 
 

1.1 Základní chemické složení masa 

 

Chemické složení masa je obtížné jednoznačně charakterizovat. Obecně platí údaje 

v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Základní chemické složení masa 

Složka masa % 

Voda 70 – 75 

Bílkoviny 18 – 22 

Tuk 2 – 3 

Minerální látky 1 – 1,5 

 

Dále maso obsahuje vitamíny, extraktivní látky, sacharidy, organické fosfáty, cizorodé 

látky a další. 

Chemické složení závisí na: druhu zvířete, plemeni, stáří zvířete, pohlaví, svalové partii 

způsobu výkrmu, složení krmiv, sezonních vlivech a dalších faktorech.  

 

1.2 Obsah vody 

Voda je hlavní složkou masa a z hlediska technologie se voda rozlišuje na volnou a 

vázanou. Nejpevněji je vázána voda hydratační. Obsah vody je definován jako úbytek na váze 

vzorku jeho vysušením při zvýšené teplotě, vyjádřený v procentech. 

 

1.2.1 Stanovení obsahu vody (sušiny) – referenční metoda 

Princip: Sušení zkušebního vzorku s mořským pískem do konstantní hmotnosti při teplotě 

103 ±2 °C. 

Postup: Do vysušené hliníkové misky navážíme množství písku rovné dvojnásobku až 

trojnásobku navážky vzorku. Hliníkovou misku s pískem vložíme do sušárny a sušíme při 

teplotě 103 ± 2 °C po dobu 30 minut. Poté necháme v exsikátoru vychladnout na pokojovou 

teplotu. 
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Vysušenou hliníkovou misku s pískem zvážíme a navážíme do ní 5 až 10 g 

zhomogenizovaného vzorku. Vzorek promícháme s mořským pískem pomocí skleněné 

tyčinky a rovnoměrně rozptýlíme po dně vysoušecí misky. V případě potřeby skleněnou 

tyčinku namočíme v etanolu. 

Misku s obsahem vložíme do sušárny, která má teplotu 103 ± 2 °C a sušíme po dobu 2 

hodin. Poté vyjmeme hliníkovou misku s obsahem ze sušárny, vložíme do exsikátoru a 

necháme vychladnout na pokojovou teplotu a zvážíme. Hliníkovou misku s obsahem vložíme 

zpět do sušárny a sušíme při teplotě 103 ± 2 °C po dobu jedné hodiny. Poté vyjmeme 

hliníkovou mističku s obsahem ze sušárny, vložíme do exsikátoru a necháme vychladnout na 

pokojovou teplotu a zvážíme. Sušení, chlazení a vážení opakujeme, dokud výsledek dvou 

následných vážení oddělených 1 hodinou sušení se neliší o více než 0,1 % navážky vzorku. 

Výpočet:  

 
 

m0 – hmotnost misky a písku v [g] 

m1 – hmotnost misky s navážkou vzorku a pískem před sušením v [g] 

m2 – hmotnost misky s navážkou vzorku a pískem po sušeních v [g] 

w – obsah vody v [%] 

 

Vyhodnocení: Obsah vody v mase se pohybuje v rozmezí 70 – 75 % v závislosti na druhu, 

typu svaloviny, pohlaví a dalších faktorech. Obsah vody v masných výrobcích je velice 

variabilní v závislosti na druhu masného výrobku a použité technologii např. špekáčky mohou 

mít obsah vody cca 50 – 60 %, salám Junior cca 65 – 72 %, salám Vysočina 35 – 40 %. 

 

1.2.2 Stanovení obsahu vody (sušiny) – zkrácená, orientační metoda 

 

Princip: Zhomogenizovaný vzorek rozetřený po dně vysoušecí hliníkové misky sušíme 40 – 

50 minut při teplotě 160 – 170 °C. 

Postup: Vysušenou hliníkovou misku zvážíme, hmotnost zapíšeme a navážíme do ní 10 – 15 

g zhomogenizovaného vzorku. Vzorek rovnoměrně rozetřeme po dně vysoušecí misky 

skleněnou tyčinkou namočenou v etanolu. Hliníkovou misku se vzorkem vložíme do sušárny 
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a sušíme po dobu 40 – 50 minut při teplotě 160 – 170 °C. Po uplynutí 40 – 50 minut 

hliníkovou misku dáme vychladit do exsikátoru na pokojovou teplotu. Po vychladnutí 

zvážíme. 

Výpočet: 

 

 
A – úbytek na váze vzorku v [g] 

B – navážka vzorku v [g] 

w – obsah vody v [%] 

 

Vyhodnocení: Obsah vody v mase se pohybuje v rozmezí 70 – 75 % v závislosti na druhu, 

typu svaloviny, pohlaví a dalších faktorech. Obsah vody v masných výrobcích je velice 

variabilní v závislosti na druhu masného výrobku a použité technologii např. špekáčky mohou 

obsahovat cca 50 – 60 % vody, salám Junior cca 65 – 72 % vody, salám Vysočina 35 – 40 % 

vody. 

 

 

1.2.3 Stanovení obsahu sušiny 

Princip: Obsah sušiny se stanovuje stejnými metodami jako obsah vody. Pro zjištění obsahu 

sušiny použijeme vzorec. 

Výpočet: 

   ws = 100 – obsah vody (w) [%] 

 

ws – obsah sušiny v [%] 

 

1.3 Obsah tuku 

V mase jsou lipidy zastoupeny z největší části jako tuky (estery mastných kyselin a 

glycerolu), v menší míře jsou přítomny polární lipidy (fosfolipidy), doprovodné látky a další. 

Tuk rozlišujeme na tuk intramuskulární (vnitrosvalový) a depotní (extracelulární, zásobní), 

který tvoří tukovou tkáň. 
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1.3.1 Stanovení obsahu tuku 

Princip: Vysušený vzorek se extrahuje organickým rozpouštědlem v extrakčním Soxhletově 

přístroji. Rozpouštědlo se odpaří a vyextrahovaný tuk se zváží.  

Postup: Vysušený vzorek kvantitně převedeme do extrakční patrony, většinou se používá 

vysušený vzorek po stanovení obsahu vody. 

Vzorek extrahujeme organickým rozpouštědlem v Soxhletově aparatuře. Jako extrakční 

činidlo lze použít diethyléther, petroléther, xylen, hexan. Extrahujeme 3 až 5 hodin.  

Výpočet: 

 
 

m2 – hmotnost hliníkového kelímku s vyextrahovaným tukem [g] 

m1 – hmotnost hliníkového kelímku [g] 

m0 – hmotnost naváženého vzorku [g] 

x – obsah tuku [%] 

 

Vyhodnocení: Obsah intramuskulárního tuku v mase se pohybuje kolem 2 – 3 %. U 

některých masných výrobků je maximální obsah tuku limitován ve Vyhlášce č. 326/2001 Sb. 

v platném znění. Například: špekáčky obsahují max. 45 % tuku, salám Junior 35 % tuku, 

salám Vysočina 50 % tuku. 

 

1.4 Obsah bílkovin 

Bílkoviny masa rozdělujeme do tří skupin podle rozpustnosti: 

 sarkoplazmatické – rozpustné ve vodě a slabých roztocích solí, bývají obvykle 

lobulární stavby a jsou obsaženy v sarkoplazmě; myoglobin, hemoglobin, myogen, 

myoalbumin; 

 myofibrilární – rozpustné v roztocích solí, ve vodě nerozpustné, mají vláknité 

molekuly a tvoří strukturu myofibril; aktin, myosin; 

 stromatické (bílkoviny pojivových tkání) – nejsou rozpustné ve vodě ani v solných 

roztocích, jsou obsaženy ve vláknech pojivových tkání; kolagen, elastin, keratin. 
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1.4.1 Stanovení obsahu bílkovin 

Rozlišujeme tři druhy stanovení: 

1. stanovení obsahu celkového dusíku (celkových bílkovin, hrubých bílkovin); 

2. stanovení obsahu čistých bílkovin; 

3. stanovení obsahu čistých svalových bílkovin. 

 

1.4.1.1 Stanovení obsahu celkového dusíku (celkových bílkovin, hrubých bílkovin) 

Princip: Stanovení bílkovin metodou podle Kjeldahla spočívá ve stanovení vázaného dusíku. 

Základem této metody jsou tři základní operace: mineralizace, destilace a titrace.  

Při mineralizaci se vzorek zahřívá s koncentrovanou kyselinou sírovou za přítomnosti 

katalyzátoru, přičemž se organický dusík převede na síran amonný. Z něj se v následující 

operaci v alkalickém prostředí vytěsní amoniak, který se předestiluje s vodní parou a jímá do 

předlohy z kyseliny borité a směsného indikátoru. Množství amoniaku se nakonec stanoví 

titrací zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a převede na celkový obsah dusíku ve vzorku. Pro 

přepočet dusíku na obsah bílkovin se pro maso a masné výrobky používá přepočítací faktor 

6,25. 

Postup: Mineralizace: do kjeldahlizační tuby navážíme 1 g zhomogenizovaného vzorku, 

ke kterému přidáme 12,5 ml koncentrované kyseliny sírové, 5 ml směsi kyseliny fosforečné 

s peroxidem vodíku a katalyzační tabletu obsahující K2SO4 a Se. Během mineralizace se 

organicky vázané dusíkaté látky přítomné ve vzorku převedou na síran amonný. Současně 

dochází k odbarvení reakční směsi. 

Automatický analyzátor Kjeltec je zařízení, na kterém probíhá destilace, titrace a přepočet. 

Analytický cyklus je zahájen vložením zkumavky s mineralizovaným vzorkem do přístroje.  

Při kjeldahlizaci se automaticky nadávkuje do zkumavky hydroxid za současného 

vhánění páry z generátoru. Během destilace se uvolní ze síranu amonného amoniak, který je 

kondenzován a poté zachycen do titrační nádoby se základním roztokem obsahujícím kyselinu 

boritou a barevný indikátor. Po ukončení analýzy získáme obsah celkového dusíku 

v analyzovaném vzorku, který přepočteme na obsah bílkovin za pomoci koeficientu 6,25. 

Vyhodnocení: Obsah bílkovin v mase se pohybuje v rozmezí 18 – 22 %. Obsah bílkovin 

v masných výrobcích závisí na druhu masného výrobku a technologii výroby.  
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1.4.1.2 Stanovení čistých bílkovin 

Princip: Stanovení čistých bílkovin je stanovení dusíku, který je navázán v bílkovinách a 

přepočtení obsahu dusíku na obsah čistých bílkovin.  

Postup: Vzorek přelijeme horkým roztokem tanninu, tím odstraníme nebílkovinný dusík a 

dusík navázaný v bílkovinách pak stanovíme metodou podle Kjeldahla a stejně jako při 

stanovení obsahu celkového dusíku použijeme přepočítací koeficient 6,25. 

 

1.4.1.3 Stanovení obsahu čistých svalových bílkovin 

Princip: Obsah čistých svalových bílkovin stanovíme jako obsah čistých bílkovin, od kterého 

odečteme obsah stromatickcých bílkovin (kolagenu). 

Princip: Stanovíme obsah čistých bílkovin metodou podle Kjeldahla a od něho odečteme 

obsah kolagenu. Obsah kolagenu stanovíme spektrofotometricky přes aminokyselinu 

hydroxyprolin. 

Výpočet: 

 

Obsah čistých svalových bílkovin = obsah čistých bílkovin – obsah kolagenu 

 

Vyhodnocení: Stanovení obsahu čistých svalových bílkovin se uplatňuje zejména u masných 

výrobků, u některých je obsah čistých svalových bílkovin limitován ve Vyhlášce č. 326/2001 

Sb. v platném znění. Například: salám Vysočina musí obsahovat nejméně 13 % čistých 

svalových bílkovin. Na základě obsahu čistých svalových bílkovin jsou podle vyhlášky šunky 

rozděleny do tří jakostních tříd: šunka nejvyšší jakosti – musí obsahovat nejméně 16 % 

čistých svalových bílkovin, šunka výběrová – musí obsahovat nejméně 13 % čistých 

svalových bílkovin, šunka standardní – musí obsahovat nejméně 10 % čistých svalových 

bílkovin. 

 

1.5 Obsah popela 

Jako popel se většinou stanovují minerální látky. Pod pojem minerální látky bývají 

obvykle řazeny všechny složky, které zůstávají v popelu po zpopelnění masa. 

 

1.5.1 Stanovení obsahu popela 

Princip: Vzorek se spálí při teplotě 550 °C v muflové peci a po vychlazení se popel zváží. 
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Postup: Do předem vypáleného (vyžíhaného) a v exsikátoru vychlazeného keramického 

kelímku, který si zvážíme, navážíme 5 g homogenizovaného vzorku. Misku vložíme do 

sušárny (103 ±2 °C) do druhého dne a poté vložíme do muflové pece, kde postupně 

zvyšujeme teplotu spalování až na 550 °C. Vzorek spalujeme tak dlouho, dokud nevymizí 

černé uhlíkaté částice (popel je světle šedý až bílý). Po ukončení spalování dáme porcelánový 

kelímek s popelem do exsikátoru vychladnout a z rozdílu hmotnosti vzorku před a po spálení 

spočítáme obsah popela. 

 

 

Výpočet: 

 
 

m2 – hmotnost keramického kelímku s popelem [g] 

m1 – hmotnost prázdného keramického kelímku [g] 

m0 – hmotnost naváženého vzorku před spalováním [g] 

p – obsah popela [%] 

 

Vyhodnocení: Obsah minerálních látek v mase se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5 %. 
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2 VAZNOST MASA 

Schopnost masa vázat vodu a to jak svoji vlastní, tak přidanou a schopnost tuto vodu 

udržet. Schopnost masa vázat vodu v něm přirozeně obsaženou a schopnost přijímat během 

zpracování další množství vody a tuto vodu udržet ve výrobku i po tepelném opracování. 

 

2.1 Vaznost je ovlivňována řadou faktorů:  

 hodnota pH – vaznost je nejnižší pokud se hodnota pH blíží k izoelektrickému bodu 

bílkovin (5,1 – 5,3); 

 obsah soli – přídavek soli zvyšuje vaznost, zvyšuje se rozpustnost bílkovin, vaznost 

svaloviny s rostoucí koncentrací solí zpočátku stoupá, dosahuje maxima, aby opět 

klesla na původní hodnotu, maximum vaznosti nastává při koncentraci soli asi 5 %, je 

však třeba vzít v úvahu i obsah vody a tuku; 

 přídavek polyfosfátů – polyfosfáty zvyšují rozpustnost svalových bílkovin, přidávají 

se zejména pro dosažení lepší vaznosti a snížení hmotnostních ztrát při tepelném 

opracování. Zvyšují pH do oblasti vzdálené od pI (izoelektrický bod), čímž zvyšují 

vaznost; 

 přídavek cizích bílkovin – vyšší vaznost; 

 teplota masa – vyšší teplota snižuje vaznost v důsledku denaturace bílkovin; 

 stupeň rozmělnění masa – se stoupající intenzitou rozmělnění svalových vláken stoupá 

i množství uvolněných svalových bílkovin a tím i vaznost; 

 stádium postmortálních změn – největší vaznost má maso těsně po poražení (teplé), 

s postupující dobou od porážky se začíná projevovat posmrtné ztuhnutí, které má za 

následek snížení rozpustnosti svalových bílkovin, minimální vaznost je 24 – 48 h po 

poražení, potom nastává opět její vzestup. 

 

2.1.1 Stanovení schopnosti masa vázat přidanou vodu 

Princip: Zjišťuje se schopnost zhomogenizovaného masa udržet si v přítomnosti soli 

přidanou vodu i po tepelném opracování. 

Postup: 40 g pomletého vzorku masa homogenizujeme v mixéru se 60 ml vody a 0 g nebo 

2,5 g nebo 5 g nebo 10 g kuchyňské soli po dobu 30 sekund. Homogenát převedeme do 

zvážených saturačních zkumavek a opět zkumavky s obsahem zvážíme. Zkumavky uzavřeme 

hliníkovou folií, vložíme do vyhřáté vodní lázně na 75 °C a zahříváme při této teplotě 30 
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minut. Po vyjmutí zkumavek z vodní lázně odlijeme uvolněnou tekutinu a zkumavky 

necháme vychladnout a okapat. Potom zkumavky opět zvážíme. 

Výpočet: 

 

 

a – hmotnost homogenátu před zahříváním v [g] 

b – hmotnost homogenátu po zahřívání, vychladnutí a okapání [g] 

 

Vyhodnocení: Vaznost s rostoucí koncentrací solí zpočátku stoupá, dosahuje maxima, aby 

opět klesala na původní hodnotu. Maximum vaznosti nastává při koncentraci soli asi 5 % (bez 

současného přídavku vody), je však třeba vzít v úvahu i obsah vody a tuku (např. přidáním 60 

% vody leží maximum vaznosti při 8% přídavku soli). 
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3 KAŽENÍ MASA 

 

Mikrobiální kažení masa je zcela nežádoucí, protože kazící se a zkažené maso je 

nepoživatelné. Vysoká náchylnost masa ke kažení je dána jeho složením, zejména vysokým 

obsahem vody, který je u libové svaloviny kolem 75 %. Maso je tedy potravina velmi 

neúdržná.  

 

3.1 Vliv pH na kažení masa 

Svalovina zdravých a v dobré fyzické kondici poražených zvířat je prakticky sterilní. 

Okyselení masa kyselinou mléčnou v první fázi autolýzy činí maso odolným proti napadení 

mikroorganizmy zvenčí, protože ve fázi rigor mortis (posmrtné ztuhnutí) klesá pH masa na 

hodnoty kolem 5,5 přičemž hodnota pH menší než 6 působí bakteriostaticky. Jakmile se pH 

masa ve fázi zrání zvýší na hodnotu 6,0, mikrobiální kažení se začne rozvíjet a to velmi 

dynamicky. Normální kažení masa má tři na sebe navazující fáze – povrchové osliznutí, 

povrchovou hnilobu a hlubokou hnilobu. Uživatel či zpracovatel masa musí maso vhodně 

uplatnit dříve, než se projeví senzorické příznaky mikrobiálního kažení (osliznutí, nepříjemný 

pach, barevná změna). První projev typického zápachu, osliznutí, změny barvy v šedohnědou 

se projeví při zvýšení celkového počtu mikroorganizmů na 10
7
 až 10

8
 v 1 g nebo na ploše 1 

cm
2
 masa. Při kažení masa dochází k nežádoucímu rozkladu bílkovin masa (např. volné 

aminokyseliny, biogenní aminy a polyaminy…). 

V praxi se vyskytují i zvláštní formy kažení masa – zapaření, ložisková hniloba, kažení 

masa od kosti. 

 

3.1.1 Stanovení pH masa 

Princip: Svalovina jatečných zvířat vykazuje za živa neutrální až slabě alkalickou reakci. Po 

poražení zvířete se maso okyseluje a hodnota pH klesá na 5,5. Postupným zráním masa se pH 

vrací k vyšším hodnotám. U vyzrálého masa bývají hodnoty pH 6,2 až 6,5 považovány za 

hranici čerstvosti masa, vyšší hodnoty ukazují nebezpečí nebo již kažení masa. Korelace mezi 

pH a smyslovými vlastnostmi masa není však zcela spolehlivá. 

Postup: Pro měření hodnoty pH použijeme vpichovou elektrodu připojenou k pH metru. 

Elektrodu je nutné před měřením nakalibrovat na pH 7 a pH 4. Před kalibrací a vlastním 

měřením pH elektrodu opláchneme destilovanou vodu a otřeme buničinou. pH elektrodu buď 

ponoříme do výluhu, nebo přímo zapíchneme do vzorku masa a vyčkáme ustálení hodnoty pH 
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na pH metru. Po ukončení měření pH elektrodu opláchneme destilovanou vodou a otřeme. 

S elektrodou pracujeme opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození. 

Příprava vodného výluhu: Do 250ml kádinky odvážíme 10 g homogenizovaného vzorku 

masa a přidáme 100 ml destilované vody. Necháme 30 minut odstát za občasného míchání. Po 

30 minutách změříme pH ve výluhu. 

Vyhodnocení: Pokud je hodnota pH vyšší než 6,5, můžeme usuzovat, že maso může být 

zkažené. Projevy kažení je však ještě nutné potvrdit, například senzoricky. Pouze na základě 

hodnot pH není možné jednoznačně rozhodnout o tom, jestli je maso zkažené. 

 

3.1.2 Srážecí reakce se síranem měďnatým 

Princip: Některé rozkladné produkty bílkovin masa se sráží přídavkem roztoku síranu 

měďnatého. 

Postup: Do saturační zkumavky vložíme asi 30 g zhomogenizovaného masa a zalijeme 

dostatečným množstvím destilované vody. Zkumavku s masem a vodou vložíme do vodní 

lázně nastavené na teplotu 100 °C a povaříme po dobu 10 minut. Po uplynutí doby vaření 

přefiltrujeme obsah saturační zkumavky a 5 ml přefiltrovaného bujónu napipetujeme do 

zkumavky a přidáme 2 ml roztoku síranu měďnatého. Po pěti minutách zhodnotíme čirost 

nebo zákal ve zkumavce. 

Vyhodnocení:  

 maso čerstvé – bujón průzračný; 

 maso na počátku kažení – klky sraženiny v bujónu; 

 maso zkažené – namodralá až nazelenalá sraženina v bujónu. 

 

3.1.3 Důkaz amoniaku s Nesslerovým činidlem 

Princip: Při reakci amonného iontu s tertrajodortuťnanem draselným v alkalickém prostředí 

vzniká červenohnědé zbarvení a sraženina. 

Postup: Do zkumavky nalijeme 1 ml vodného výluhu z masa (možno použít výluh připravený 

pro měření hodnoty pH ve výluhu – viz výše). Pozvolna za neustálého míchání protřepávání 

přidáme 10 kapek Nesslerova činidla. 

Vyhodnocení: 

 maso čerstvé – barva výluhu se nezmění nebo výluh zežloutne, ale nevytvoří se zákal; 

 maso na počátku kažení – výluh se zbarví již po přidání šesti kapek činidla žlutě a 

vytvoří se slabý zákal, po přidání 10 kapek se vytvoří na dně zkumavky sedlina; 
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 maso zkažené – výluh se zbarví již po přídavku prvních kapek činidla, po 10 kapkách 

je žlutý až červenohnědý, na dně je usazenina. 

 

3.2 Senzorické hodnocení masa 

Podstata senzorického hodnocení spočívá v subjektivním posouzení vzhledu, vůně, chuti, 

šťavnatosti, křehkosti, jemnosti případně dalších vlastností zkoušených vzorků masa, 

získaných od zvířat kontrolních a pokusných skupin. Maso se hodnotí jak v syrovém stavu, 

tak po tepelné úpravě. 

 

3.2.1 Senzorické hodnocení tepelně opracovaného masa a vývaru 

 

Princip: Některé smyslové odchylky, které jsou při posuzování masa ve studeném stavu málo 

patrné, vyniknou při zkoušce varem.  

Postup: Vzorek o hmotnosti cca 150 g vložíme do velké zavařovací sklenice, zalijeme 

studenou pitnou vodou a sklenici uzavřeme. Uzavřenou sklenice vložíme do hrnce s vodou a 

vaříme po dobu 30 minut. Po 30 minutách sklenici otevřeme a posoudíme kvalitu vývaru 

podle přiloženého senzorického dotazníku a dále ohodnotíme kvalitu masa podle přiloženého 

senzorického dotazníku. 

Vyhodnocení: Čím nižší bodové hodnocení jednotlivých parametrů, tím horší kvalita 

testovaného vzorku. 
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Dotazník 

Senzorické hodnocení vývaru 

 

Ohodnoťte následující senzorické parametry vývaru u předloženého vzorku pomocí 

pětibodových stupnic (hodnocení 1, 2, 3, 4 a 5), hodnocení uveďte do tabulky: 

 

Barva vývaru 

5 mírně nažloutlá, úplně jasná 

4 silně nažloutlá, úplně jasná 

3 bledá, méně jasná 

2 mírně zakalená 

1 silně zakalená 

 

Vůně vývaru 

5 výrazná, naprosto čistá 

4 méně výrazná, čistá 

3 slabá, se znatelným pachem 

2 velmi slabá, s mírným cizím pachem 

1 neznatelná, s výrazným cizím pachem 

 

Chuť vývaru 

5 velmi výrazná 

4 méně výrazná 

3 znatelná se slabou pachutí 

2 neznatelná s výraznou pachutí 

1 s cizí příchutí, nepříjemná až odporná 

 

Posouzení tuku ve vývaru 

5 přiměřené množství (1/4 povrchu), drobně rozptýlená oka 

4 mnoho tuku (více než 1/3 povrchu) tvořící velká oka, nebo málo tuku (tvořící 

méně než 1/8 povrchu), drobně rozptýlená oka 

3 
příliš mnoho tuku (více než 1/2 povrchu) nebo velmi málo tuku (méně než 1/10 

povrchu) 

2 téměř žádný tuk 

1 bez tuku 
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Dotazník 

Senzorické hodnocení masa 

 

Ohodnoťte senzorické vlastnosti u předloženého vzorku pomocí pětibodových stupnic 

(hodnocení 1, 2, 3, 4 a 5), hodnocení uveďte do tabulky: 

 

Vůně  
5 výrazná, bez jakéhokoliv cizího pachu 

4 méně výrazná, čistá 

3 málo výrazná, postřehnutelný cizí pach 

2 neodpovídající druhu masa, mírný cizí pach 

1 bezvýrazná, nečistá, silný cizí pach 

 

Chuť  
5 výrazná, odpovídající druhu masa, čistá, bez jakékoliv cizí příchuti 

4 méně výrazná, ještě odpovídající druhu masa, čistá 

3 málo výrazná, přítomna slabá cizí příchuť 

2 nevýrazná, neodpovídající druhu masa, s patrnou cizí příchutí 

1 s cizí příchutí, nepříjemná až odporná 

 

Vzhled  
5 vzorek bez povrchového i mezisvalového tuku, nebo jen v odpovídajícím množství, 

bez šlach, jemně vláknitá struktura 

4 vzorek bez povrchového i mezisvalového tuku nebo jen s větším, popř. i menším 

množstvím tuku než je požadováno, bez šlach, struktura mírně vláknitá 

3 vzorek bez povrchového i mezisvalového tuku nebo ještě s přípustným množstvím, 

patrné jemné šlachy, struktura hruběji vláknitá 

2 svalovina s větším než přípustným množstvím povrchového i mezisvalového tuku, 

šlachovitá, hrubě vláknitá 

1 svalovina s nepřiměřeně velkým množstvím povrchového i mezisvalového tuku, 

silně šlachovitá, hrubě vláknitá 

 

Barva  
5 barva odpovídající druhu masa 

4 barva téměř odpovídající druhu masa, s mírnými odchylkami 

3 světlejší nebo tmavší barva než odpovídá druhu masa 

2 barva jeví závady, přítomny tmavší příp. světlejší skvrny nebo pruhy 

1 barva s většími, zřetelnými závadami 

 

Textura 
5 měkké, velmi křehké, velmi šťavnaté maso 

4 měkké, křehké, šťavnaté maso 

3 dosti tuhé méně křehké, méně šťavnaté maso 

2 tvrdé s tuhými vlákny, téměř suché maso 

1 velmi tvrdé, tuhé, suché maso 
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4 HEMOVÁ BARVIVA 

 

Ze sarkoplazmatických bílkovin mají v technologii masa největší význam hemová 

barviva – myoglobin, hemoglobin. Jsou to chromoproteiny, které způsobují červené zbarvení 

masa a krve. Jsou tvořeny bílkovinným nosičem (globinem) a barevnou skupinou (hemem). 

Pokud dojde k oxidaci komplexně vázaného železa na trojmocné, nazývá se barevná složka 

hemin.  

 

4.1 Stručná charakteristika myoglobinu 

Myoglobin je tvořen jedním peptidovým řetězcem, na němž je navázána jedna hemová 

skupina. Je to svalové barvivo, které slouží jako zásobárna kyslíku ve svalech. 

 

4.2 Stručná charakteristika hemoglobinu 

Hemoglobin může být v mase nalezen v různých koncentracích podle toho, jak bylo zvíře 

vykrveno. Je to krevní barvivo, které zprostředkuje přenos kyslíku do svalů. Molekula 

hemoglobinu je tvořena čtyřmi peptidovými řetězci, z nichž každý má svoji vlastní hemovou 

skupinu. 

 

4.2.1 Stanovení celkových hemových pigmentů v mase a masných výrobcích 

Princip: Barevné pigmenty svalové tkáně jsou myoglobin (asi 90 %) a hemoglobin (asi 

10 %). V zanedbatelné míře se pro svou relativně malou barevnost na barvě masa podílejí 

i cytochromy. Zředěným 80% acetonem, okyseleným kyselinou chlorovodíkovou se tyto 

hemové pigmenty extrahují na hematin, tj. oddělí se od svého bílkovinného nosiče za vazby 

s molekulou HCl.  

Postup: Libovou svalovinu, předem zbavenou tukové tkáně rozmixujeme. Z takto získaného 

průměrného vzorku odvážíme 5,81 g a kvantitativně převedeme do Erlenmayerovy baňky. 

Přitom se počítá s obsahem 70 %, tj. 4,07 g vody v navážce. Přidáme 25 ml extrakční směsi 

a důkladně promícháme. Baňku uzavřeme a za občasného míchání se vzorek extrahuje po 

dobu 1 hodiny. Po extrakci homogenát zfiltrujeme a ihned proměříme absorbanci při 640 nm, 

proti slepému vzorku. 
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Výpočet: 

 

mg hemových barviv / g svaloviny = A640  · 0,68 · 26 

 

Vyhodnocení: Orientační hodnoty obsahu hemových barviv u vybraných druhů mas jsou 

uvedeny v tabulce č 2. 

 

Tabulka č. 2: Obsah hemových barviv v mase některých zvířat 

druh masa 
obsah hemových barviv 

[mg. kg
-1

] 

kuřecí 126 
krůtí 125 – 456 

králičí 200 

telecí 438 

vepřové 254 – 3500 

kachní 1 168 

husí 1 586 

hovězí 1 700 – 7 500 

jehněčí 2 500 

koňské 3 620 – 8 000 

velrybí 9 100 

daňčí 9 000 

jelení 6 000 – 7 000 

mufloní 7 000 – 10 000 

divočák 5 500 

srnčí 5 500 
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5 CHEMICKÝ ROZBOR MASNÝCH VÝROBKŮ 
 

5.1 Masné výrobky: vyhláška 264/2003 v platném znění – dělení a zástupci 

 Tepelně opracovaný masný výrobek – šunka, špekáčky, kabanos, vídeňské párky, 

debrecínské párky, jemné párky, šunkový salám, gothajský salám, junior salám, český 

salám 

 Tepelně neopracovaný masný výrobek – čajovky, métský salám, jemný čajový salám 

 Trvanlivý tepelně opracovaný masný výrobek - vysočina, selský salám, turistický 

trvanlivý salám 

 Trvanlivý fermentovaný masný výrobek – poličan, herkules, dunajská klobása, 

lovecký salám, paprikáš 

 Kuchyňský masný polotovar – hamburgery, uzená masa určená k další tepelné úpravě 

 Konzerva – játrová paštika, hovězí maso ve vlastní šťávě, lečo s klobásou, Luncheon 

meat 

 Polokonzerva – šunka, párky 

 

5.2 Definice jednotlivých skupin 

Tepelně opracovaný masný výrobek: výrobek, u kterého bylo ve všech částech 

dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 

min. 

Tepelně neopracovaný masný výrobek: výrobek určený k přímé spotřebě bez další 

úpravy, u něhož neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku. 

Trvanlivý tepelně opracovaný masný výrobek: výrobek, u kterého bylo ve všech 

částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po 

dobu 10 minut a navazujícím technologickým opracováním (zráním, uzením nebo sušením za 

definovaných podmínek) došlo k poklesu aktivity vody s hodnotou aw(max) = 0,93 a 

k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 dní při teplotě skladování plus 20 °C 

Fermentovaný trvanlivý masný výrobek: výrobek tepelně neopracovaný určený 

k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, zrání, sušení, popřípadě uzení za 

definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody s hodnotou aw(max) = 0,93, s minimální 

dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20 °C. 
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Kuchyňský masný polotovar: částečně tepelně opracované maso, upravené maso nebo 

směsi mas, přidatných a pomocných látek, popřípadě dalších surovin a látek určených 

k aromatizaci určené k tepelné kuchyňské úpravě. 

Konzerva: výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, sterilovaný tak, aby byla zaručena 

obchodní sterilita. Neprodyšně uzavřené, sterilované výrobky musí být tepelně ošetřeny ve 

všech částech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 121 °C působící po dobu 

nejméně 10 minut. 

Polokonzerva: výrobek neprodyšně uzavřený v obalu. Tepelně pasterované výrobky na 

teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 100 °C, působící po dobu nejméně 10 minut. 

 

5.2.1 Zjištění dovařenosti (tepelného opracování) masných výrobků 

Princip: Masné výrobky se považují za dovařené, jestliže při jejich výrobě byla dodržena 

předepsaná doba a teplota dováření, tj. minimálně 70 °C v jádře výrobku po dobu 10 minut. 

Ze vzorku se připraví vodný výluh a zahřeje se na teplotu, při níž měl být výrobek dovářen. 

Pokud předepsané teploty nebylo dosaženo, projeví se to vznikem zákalu při zahřívání 

výluhu. 

Postup: Z masného výrobku odebereme asi 20 g, pokrájíme na kousky a zhomogenizujeme 

v mixéru se 100 ml destilované vody po dobu 1 minuty. Homogenát zfiltrujeme a po 10 ml 

filtrátu napipetujeme do dvou tenkostěnných zkumavek. Jednu zkumavku ponecháme ve 

stojanu při teplotě místnosti, druhou vložíme do vodní lázně o teplotě 70 °C na dobu 1 

hodiny. Po jedné hodině zkumavku z vodní lázně přiřadíme ke zkumavce ve stojanu a 

posoudíme. 

Vyhodnocení: 

Masný výrobek správně tepelně opracovaný: roztoky ve zkumavkách jsou čiré a vizuálně je 

nelze rozlišit. 

Masný výrobek nesprávně tepelně opracovaný: ve zkumavce z vodní lázně je patrný zákal. 

 

5.3 Stanovení škrobu: 

Škrob se rozpouští v systému masných výrobků, bobtná, váže volnou vodu a přispívá ke 

stabilitě masných výrobků během tepelného opracování. Používá se škrob bramborový, 

pšeničný, kukuřičný (mají omezenou rozpustnost) nebo se používají škroby modifikované, 

hydrolyzovatelné, které jsou dobře rozpustné. Do některých výrobků je dle platné české 

legislativy přídavek škrobu zakázán. 
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5.3.1 Stanovení důkazu škrobu 

Princip: Škrob se dokazuje reakcí s jodem, s nímž dává modré až modročerné zbarvení. 

Postup: Čerstvý nákroj nerozmělněného vzorku se pokape Lugolovým činidlem (3 – 5 

kapek).  

Vyhodnocení: Modročerné zbarvení nasvědčuje o přítomnosti škrobu. Není-li reakce zřetelná 

na čerstvém řezu, povaří se část vzorku krátce ve zkumavce s destilovanou vodou, zchladí se 

a přidá se několik kapek Lugolova činidla. Za přítomnosti škrobu se vývar zbarví modročerně. 

U některých masných výrobků je podle české legislativy přídavek škrobu zakázán (salám 

Vysočina, Poličan šunka nejvyšší jakosti, šunka výběrová). 

 

5.4 Stanovení chloridu sodného 

Účelem solení je zvýšení údržnosti a zvýraznění chuti, dále pak zvýšení rozpustnosti 

myofibrilárních bílkovin a tím vytvoření struktury masných výrobků. 

 

5.4.1 Stanovení obsahu chloridu sodného 

Princip: Vzorek se vylouží vodou a ve výluhu se stanoví veškeré chloridy titrací a přepočítají 

se na chlorid sodný. 

Postup: Odvážíme 2 g dobře rozmělněného vzorku s přesností 0,01 g a převedeme do 250ml 

titrační baňky. Přidáme 100 ml horké destilované vody a vzorek dobře rozptýlíme. Asi po 30 

minutovém vyloužení, během něhož obsah baňky občas promícháme, přidáme 1 až 2 ml 5% 

roztoku chromanu draselného. Titrujeme roztokem dusičnanu stříbrného do prvého slabě 

načervenalého zbarvení, které do půl minuty nemizí. U vzorků, kde ruší jejich červené 

zbarvení, je nutno po extrakci výluh zahřát k varu a titrovat po zchladnutí. Titrace vyžaduje 

přibližně reakci v rozmezí pH 6,5 až 10,5. Kyselé roztoky je nutno neutralizovat, např. 

přídavkem kyselého uhličitanu sodného. Teplota titrované tekutiny má být maximálně 40 ˚C. 

Výpočet: 

 Obsah chloridu sodného = [%] 

 

a – spotřeba roztoku dusičnanu stříbrného [ml] při titraci 

n – navážka vzorku [g] 
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Vyhodnocení: Pokud výrobek obsahuje více než 2,5 % soli musí být její obsah vyznačen na 

obalu potraviny. Doporučené obsahy soli v masných výrobcích jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Maximální doporučené obsahy soli některých  masných výrobků (HEM, 1996) 

výrobek NaCl [%] 

vařené masné výrobky 2,5 

drobné masné výrobky, měkké salámy, 

pečené masné výrobky 
2,8 

trvanlivé tepelně opracované masné výrobky 3,5 

trvanlivé výrobky tepelně neopracované 4,2 
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6 TUKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU  

 

Sádlo: tuková tkáň prasat, drůbeže a koní. Má poměrně vysoký obsah nenasycených 

mastných kyselin, má měkčí konzistenci a je náchylné k oxidaci. 

Lůj: tuková tkáň hovězího dobytka, ovcí, koz, jelenů a jiných polygastrů. Má poměrně 

vysoký obsah nasycených mastných kyselin, což podmiňuje tužší konzistenci loje. 

Syrové sádlo nebo syrový lůj – tuková tkáň získaná při opracování těl jatečných zvířat 

nebo při bourání masa. 

 

6.1 Výroba škvařeného sádla (loje) 

Surovina: tukové vazivo se získává při jatečném a dalším opracování těl jatečných zvířat 

v teplém či vychlazeném stavu. Pro výrobu sádla a loje k potravinářským účelům musí být 

použity suroviny, které byly při veterinární prohlídce uznány za poživatelné. Tukové vazivo 

má obsahovat co nejméně masitých částí (u hřbetního sádla max. 1,5 %), neboť masité části 

snižují výtěžnost a jakost tuku. Maximální doba skladování syrového sádla při teplotě do 4 °C 

je u vepřového 1 – 5 dní, u hovězího 2 – 3 dny.  

Získávání tuků: 

Škvaření – tepelné opracování při teplotě nad 100 °C. 

Tavení – tepelné opracování při teplotě do 100 °C. 

Škvaření (tavení) „suchou cestou“ je klasický technologický postup získávání tuku 

zahříváním rozmělněné suroviny suchým teplem. Na stejném principu je založeno i škvaření 

sádla v domácnostech. 

Škvaření (tavení) „mokrou cestou“ tuk je získáván působením páry na rozmělněnou 

surovinu. 

 

6.2 Technologický postup získávání tuků 

1. rozrušení vaziva; 

2. uvolnění tuku z rozrušených buněk; 

3. separace tuku. 
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Zchlazování tuků: 

Aby měl výrobek hladkou a jemnou konzistenci, musí být roztavený tuk rychle zchlazen. 

Pro plnění je vhodná kašovitá konzistence tuku, tj. teplota sádla 23 – 24 °C. Skladování při 

teplotě -18 až +4 °C 

 

6.2.1 Hodnocení jakosti škvařeného vepřového sádla a loje 

 

Princip: Senzorické parametry jakosti tuků zahrnují hodnocení konzistence, struktury, barvy, 

vůně a chuti dle požadavků platné legislativy.  

Postup: Senzorické hodnocení tuků provádíme subjektivně, pomocí smyslů, při pokojové 

teplotě.  

Vyhodnocení: Dle tabulky č. 4 zjistěte, jestli je jakost analyzovaného vzorku vyhovující nebo 

nevyhovující. 

 

Tabulka č. 4: Senzorické požadavky na tuky živočišného původu 

Znak Jakost vyhovující Jakost nevyhovující 

BARVA bílá až smetanová tmavší, změna barvy, 

narušení povrchu tuku 

KONZISTENCE 

 

při 15 ˚C masťovitá řídká nebo tuhá 

STRUKTURA 

 

hladká až jemně krupičkovitá výrazně krupičkovitá, 

nehomogenní 

VŮNĚ příjemná, výrazná po čerstvě 

škvařeném sádle, příp. mírně 

po škvarcích 

prázdná, mírně až výrazně 

odlišná, výrazně změněná, 

nepříjemná, cizí, po narušené 

surovině 

CHUŤ příjemná, výrazná po čerstvě 

škvařeném sádle, příp. mírně 

po škvarcích 

prázdná, mírně až výrazně 

odlišná, výrazně změněná, 

nepříjemná, cizí, po narušené 

surovině 
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6.2.2 Stanovení obsahu vody v tuku 

Princip: Za obsah vody se pokládá úbytek vzorku tuku po sušení do nejnižší hmotnosti nebo 

sušení za konstantní dobu. 

Postup: 

a) ysoušení do nejnižší hmotnosti 

Do čisté suché váženky nasypeme 5 až 6 g mořského písku, vložíme skleněnou tyčinku a 

sušíme do konstantní hmotnosti. Poté navážíme 2 až 3 g zkoušeného tuku a tyčinkou důkladně 

rozmícháme s pískem. Obsah váženky sušíme 1 hodinu při 102 až 105 °C, po vychladnutí 

v exsikátoru zvážíme a váženku vložíme do sušárny. Vážení opakujeme v 30 minutových 

intervalech, pokud se hmotnost snižuje. Vzorek se však nesmí sušit déle než 3 hodiny. Dojde-

li během sušení k opětnému zvýšení hmotnosti (způsobené oxidací tuku), považuje se za 

konečnou předchozí nejnižší hodnota. 

b) Sušení konstantní dobu při 125 ˚C 

Do vysušené a zvážené nádobky navážíme 20 g vzorku a nádobku se vzorkem vložíme 

do sušárny vyhřáté na 130 °C. Jakmile teplota tuku dosáhne 125 °C, sušíme vzorky 30 minut. 

Po vychladnutí v exsikátoru nádobku s vysušeným vzorkem zvážíme. 

Vyjádření výsledku: 

 

         

 

a – úbytek na váze vzorku [g] 

b – navážka vzorku [g] 

x – obsah vody [%] 

Vyhodnocení: Obsah vody v tuku se pohybuje v rozmezí 6 – 11%. 

 

6.2.3 Obsah nerozpustných nečistot 

Princip: Nečistoty a cizí látky nerozpustné v n-hexanu nebo petroletheru vyjádřené 

v hmotnostních procentech. 

Postup: Rozpustíme zkušební vzorek v přebytku n-hexanu nebo petroletheru a filtrujeme 

získaný roztok. Po promytí filtru a zbytku vzorku stejným rozpouštědlem filtr sušíme při 103 

°C a zvážíme. 
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Vyhodnocení: Celkové nerozpustné nečistoty jsou u tuku přežvýkavců maximálně 0,15 % a u 

tuku ostatních zvířat maximálně 0,5 % (Nařízení 853/2004). 

 

6.3 Chemické vlastnosti tuků 

Chemické vlastnosti tuků jsou dány několika typy reakcí. Význam mají zejména reakce 

mezi glycerolem a mastnými kyselinami a reakce v řetězci mastných kyselin, z nich pak 

především ty, které souvisí s dvojnými vazbami: adice, oxidace, hydrogenace a isomerace. 

Některé z nich lze využít v technologii tuků (při výrobě mýdla) nebo v analytice. 

Některé chemické reakce způsobují zkázu tuku, a to jak v syrové tukové tkáni, tak 

i u vytavených (vyškvařených) tuků. Rozkladné procesy jsou zpočátku málo patrné, později 

nabývají na rozsahu rozkladné pochody chemické a mikrobiální povahy. 

Změny chemického složení tuků se projevují na výživové hodnotě tuků, tak i změnou 

organoleptických vlastností. Vzniká nepříjemný pach a chuť, často dochází ke změnám barvy 

a konzistence. 

Rozklad tuků se obvykle označuje jako žluknutí. Je možné rozlišit tři typy žluknutí: 

1. hydrolytické; 

2. oxidační; 

3. parfémové (ß – oxidace). 

 

6.4 Hydrolýza tuků 

Hydrolytické štěpení tuků je charakteristické postupným odštěpováním volných MK 

z molekul triacylglycerolů. 

Hydrolýza tuků se často nazývá zmýdelňování. V tukové tkáni je způsobena především 

činností lipáz, a to jak přirozeně přítomných v tukové tkáni, tak i mikrobiálních (Proteus, 

Pseudomonas, Microccocus). Hydrolýza nastává i působením kyselin a zásad oxidů kovů. 

 

6.4.1 Stanovení čísla kyselosti 

Princip: Vzorek tuku se rozpustí v polárním rozpouštědlovém systému a titruje se roztokem 

hydroxidu draselného na indikátor fenolftalein.  

Postup: Do dvou titračních baněk navážíme 5 g tuku, přidáme 50 ml směsi 

ethanol:diethylether (v poměru 1:1) a 5 kapek fenolftaleinu. Baňku opatrně zahřejeme ve 

vodní lázni a poté titrujeme alkoholickým roztokem hydroxidu draselného do červeného 

zabarvení, které vydrží minimálně 30 sekund. 
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Výpočet: 

 
s – spotřeba hydroxidu draselného [ml] 

n – navážka vzorku [g] 

M – molární hmotnost kyseliny olejové 282 [g.mol
-1

]  

K – kyselost (obsah volných mastných kyselin v %) 

 

Vyhodnocení: Obsah volných mastných kyselin (vyjádřený jako olejová kyselina) musí být 

maximálně u tuku přežvýkavců – výběrový lůj 0,75 %, jiný 1,25 %, u tuku prasat – sádlo 0,75 

%, jiný 1,25 %, u tuku jiných zvířat – 1,25 % (Nařízení 853/2004). 

 

6.5 Oxidace tuků 

Oxidace tuků je způsobena jednak činností lipoxygenáz, jednak tzv. autooxidací. Je 

urychlována hydrolýzou, která jí obvykle předchází. Oxidace znamená zhoršení 

organoleptických vlastností a vede ke snížení obsahu nutričně cenných látek, vznikají i 

některé zdravotně závadné složky. 

Autokatalytická reakce MK začíná vytvořením volných radikálů, v propagační fázi 

řetězovým vytvářením hydroperoxidů a nových radikálů a končí rekombinací radikálů 

(terminace). Nejčastěji se tvoří hydroperoxidy na dvojné vazbě nebo v jejím sousedství, proto 

tuky s vysokým obsahem nenasycených MK (vepřové sádlo) oxidují snadněji než tuky, které 

mají mastné kyseliny více nasycené (hovězí lůj). 

Primárně vytvořené hydroperoxidy a peroxidy jsou senzoricky nepostřehnutelné, takže 

tuk se zdá být čerstvý. Teprve při sekundární přeměně na další produkty (aldehydy, ketony, 

epoxidy…) dochází ke změně organoleptických vlastností, zejména pachu a chuti, objevuje se 

žluklá chutnost. Mnohé ze sekundárních produktů jsou zdravotně závadné, jejich přítomnost 

bývá využívána v analytice při sledování čerstvosti tuků. Význam má zejména tvorba 1,3-

propandialu (malondialdehydu) při oxidaci tuků s pentadienovým uspořádáním dvojných 

vazeb pro stanovení TBA (thiobarbiturového čísla). 

Zvláštním typem oxidace je tzv. parfémové žluknutí, ß – oxidace dvojných vazeb, kde 

působením mikrobiálních enzymů dochází ke tvorbě methylketonů. 
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6.5.1 Stanovení peroxidového čísla 

Princip: hydroperoxidy a peroxidy nenasycených lipidů uvolní v kyselém prostředí z jodidu 

jod, který se stanoví titračně. 

 

ROOH + 2 I 
-
 + 2 H 

+
 = ROH + I2 + H2 O2 

 

Postup: do Erlenmayerovy baňky navážíme 0,2 až 5 g tuku (podle očekávaného 

peroxidového čísla). Vzorek rozpustíme v 10 ml chloroformu, přidáme 10 ml koncentrované 

kyseliny octové, promícháme a přidáme 1 ml nasyceného vodného roztoku jodidu draselného. 

Baňkou třepeme jednu minutu a pak necháme stát v temnu po dobu 20 minut. Potom 

přidáme 75 ml vody, 5 ml škrobového roztoku a uvolněný jod titrujeme za intenzivního 

třepání 0,01 mol/l vodným roztokem thiosíranu sodného. Stejným způsobem provedeme slepý 

pokus, jehož hodnota se odečte od vlastního stanovení. 

Výpočet: 

Výsledek se vyjádří v mikroekvivalentech aktivního kyslíku (tj. uvolňujícího z jodidu 

jod) na 1 g vzorku: 

 

PČ = 1000 ·M · (a – b) · n -1[mekv/kg] 

 

M – koncentrace thiosíranu sodného (0,01 [mol/l]) 

a – spotřeba při vlastním stanovení [ml] 

b – spotřeba při slepém pokusu [ml] 

n – navážka vzorku [g] 

PČ – peroxidové číslo [mekv/kg] 

 

Vyhodnocení: Peroxidové číslo musí být maximálně u tuku přežvýkavců – výběrový lůj 4 

mekv/kg, jiný 4 mekv/kg, u tuku prasat – sádlo 4 mekv/kg, jiný 4 mekv/kg, u tuku jiných 

zvířat – 4 mekv/kg (Nařízení 853/2004). 

 

6.5.2 Důkaz peroxidů (Bulířova zkouška) 

Princip: Peroxidy reagují s roztokem jodidu draselného za vzniku jódu, který dává se 

škrobovým indikátorem tmavomodré zabarvení. 
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Postup: Ve zkumavce rozpustíme 1 g tuku v petrolétheru, přidáme 2 ml roztoku jodidu 

draselného a směs protřepeme. Pak přidáme 15 ml destilované vody, zkumavku uzavřeme a 

směs protřepeme, aby vyloučený jód přešel do spodní vrstvy. Nakonec přidáme asi 1 ml 

škrobového indikátoru. 

Vyjádření výsledku: 

 Za přítomnosti peroxidů vznikne světlefialové až černomodré zabarvení. 

 

6.5.3 Stanovení thiobarbiturového čísla 

Princip: Thiobarbiturovým číslem se stanovuje obsah malondialdehydu, sekundárního 

produktu oxidace lipidů. Malondialdehyd se ze vzorku izoluje destilací. Malondialdehyd 

reaguje s kyselinou 2-thiobarbiturovou za vzniku růžového zbarvení. Intenzita zbarvení 

barevného komplexu se proměří spektrofotometricky. 

Postup: Do 250ml destilační baňky navážíme 10 g vzorku, přidáme 97,5 ml destilované vody 

a 2,5 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové (zředěné vodou v poměru 1:2), několik varných 

kamínků (kuliček) a pár kapek odpěňovadla. Destilujeme takovou rychlostí, aby se za 10 

minut předestilovalo do kádinky 50 ml destilátu. Z promíchaného destilátu do zkumavky 

odpipetujeme 5 ml, přidáme 5 ml kyseliny 2-thiobarbiturové rozmíchané v kyselině octové a 

po promíchání zkumavky zazátkujeme (hrdlo zkumavek zakryjeme alobalem). Zkumavky 

poté umístíme do vroucí vodní lázně a zahříváme po dobu 35 minut. Poté zkumavky 10 minut 

intenzivně chladíme proudem studené vody a pak změříme absorbanci při 538 nm proti 

slepému pokusu. 

Výpočet: 

 

cMA = 7,8 · A · b-1 · n-1 [%] 

 

cMA – obsah malondialdehydu [mg. g
-1

] 

A – absorbance 

b – tloušťka kyvety [mm] 

n – navážka vzorku tuku [g] 
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6.5.4 Důkaz epihydrinaldehydu (Kreisova zkouška) 

Princip: Metoda spočívá ve stanovení přítomnosti epihydrinaldehydu, který vzniká při 

žluknutí tuků, reakcí směsi tuku s roztokem rezorcinu nebo fluoroglucinu, v přítomnosti 

kyseliny chlorovodíkové vzniká červenofialové zabarvení. 

Postup: Do zkumavky navážíme 2 g gramy tuku a roztavíme ve vodní lázni, přidáme 2 ml 

kyseliny chlorovodíkové, zkumavku uzavřeme zátkou a 1 minutu protřepáváme. Potom 

přidáme 2 ml roztoku rezorcinu nebo fluoroglucinu, uzavřeme zátkou a protřepeme. Po 

uplynutí 5 minut posudíme zbarvení spodní vrstvy kapaliny. 

Vyhodnocení: V přítomnosti epihydrinaldehydu vznikne červené nebo červenofialové 

zabarvení. Zkouška je specifická pro epihydrinaldehyd, který vzniká při začátku kažení tuků a 

s přibývající žluklostí ho ubývá. 

 

6.5.5 Důkaz antioxidačních látek 

Princip: V přítomnosti antioxidačních činidel se roztok dusičnanu stříbrného redukuje na 

kovové stříbro. 

Postup: Do zkumavky navážíme 2 g sádla, které opatrně roztavíme ve vodní lázni. Přidáme 5 

ml roztoku dusičnanu stříbrného a směs 2 minuty povaříme ve vodní lázni. Po vychladnutí 

posoudíme vzniklé zabarvení. 

Vyhodnocení: Jsou-li přítomny antioxidační látky, zbarví se vodná vrstva hnědě, 

v přítomnosti škvarkové tříště šedohnědě. 
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7  ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ VAJEC 

7.1 Úvod do problematiky 

7.1.1 Vejce 

V legislativním pojetí se pod pojmem vejce rozumí vejce ve skořápce (s výjimkou vajec 

rozbitých, násadových či vařených) snesená slepicemi kura domácího (Gallus gallus) a 

vhodná k lidské spotřebě nebo k přípravě výrobků z vajec. Vejce jiných ptáků než Gallus 

gallus musí být vždy označena druhem (např. křepelčí vejce). Označení šarže v případě vajec 

zahrnuje vejce balená i bez obalu, která pocházejí z jednoho produkčního místa nebo z jedné 

balírny/třídírny nacházejících se na témže místě, s totožným datem snášky, datem minimální 

trvanlivosti nebo datem balení, ze stejného způsobu chovu a v případě tříděných vajec ve 

stejné třídě jakosti a hmotnostní skupině.  

 

7.1.2 Třídění vajec 

Skořápková vejce se mohou třídit do 2 jakostních tříd, A a B. Třídění a označování vajec a 

označování obalů mohou provádět výhradně třídírny/balírny schválené a registrované pro tuto 

činnost, které disponují nezbytným technickým vybavením. Toto vybavení musí umožňovat 

kontrolu vajec a detekci požadovaných jakostních znaků a zahrnuje: přístroj na prosvěcování 

vajec, přístroj na měření výšky vzduchové bubliny, zařízení na zatřídění vajec podle 

hmotnosti, váhy kalibrované na vážení vajec a zařízení na označování vajec.  

 

Vejce třídy A musí splňovat jakostní znaky dané legislativou (Tabulka č. 5), musí být 

označena na skořápce a mohou být tříděna podle hmotnosti do 4 skupin: S, M, L, XL 

(Tabulka č. 6). Malospotřebitelská balení vajec třídy A musí obsahovat vejce téže hmotnostní 

skupiny. Pokud balení obsahuje vejce třídy A různých velikostí, uvede se na obal minimální 

čistá hmotnost vajec v gramech a označení „Vejce různých velikostí“ nebo podobný výraz. 

Před tříděním ani po třídění se vejce nesmí mýt ani jinak čistit a nesmí být žádným způsobem 

konzervována nebo chlazena v zařízeních, kde je teplota uměle udržována pod 5 °C.  

Těsně před expedicí z balírny/třídírny se připouští výskyt max. 5 % vajec s vadami jakosti. 

V ostatních fázích uvádění do oběhu se připouští výskyt max. 7 % vajec s vadami jakosti. 

Z hlediska hmotnostních odchylek může kontrolovaná šarže vajec obsahovat max. 10 % vajec 

hmotnostní skupiny, jež předchází nebo následuje hmotnostní skupinu vyznačenou na obalu, 

avšak max. 5 % vajec bezprostředně nižší hmotnostní skupiny.  
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Tabulka č. 5: Jakostní znaky vajec třídy A a třídy B 

JAKOSTNÍ ZNAK TŘÍDA A TŘÍDA B 

skořápka a blána 
normální tvar, čisté, bez 

poškození 

normální tvar, bez poškození, 

připouští se mírné nečistoty a 

setřená kutikula 

vzduchová bublina 
nepohyblivá 

výška nepřesahující 6 mm 

připouští se pohyblivost 

výška nepřesahující 9 mm 

bílek 
čirý, průhledný bez cizích 

tělísek 

čirý, průhledný, bez cizích 

tělísek 

žloutek 

při prosvícení viditelný 

pouze jako stín, bez zřetelně 

rozeznatelných obrysů 

při otáčení bez zřetelné 

pohyblivosti od středu vejce 

bez cizích tělísek 

při prosvícení viditelný 

pouze jako stín 

bez cizích tělísek 

zárodek nepostřehnutelný vývoj nepostřehnutelný vývoj 

pach bez cizích pachů bez cizích pachů 

cizí látky nepřípustné nepřípustné 

 

Tabulka č. 6: Hmotnostní třídění vajec třídy A 

HMOTNOSTNÍ SKUPINA HMOTNOST 1 VEJCE  
MINIMÁLNÍ 

HMOTNOST 100 KS 

XL / extra large  / extra velká 73 g a více 7,3 kg 

L / large / velká 63 g – 73 g 6,4 kg 

M / medium / střední 53 g – 63 g 5,4 kg 

S / small / malá méně než 53 g 4,5 kg 
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7.1.3 Označování  

Vejce se označují v den třídění/balení a značení se provádí na skořápce a na obalu. Vejce se 

označují kontrastní barvou schválenou pro použití v potravinářství a odolnou vůči varu. Vejce 

třídy A musí být vytříděna, zabalena a označena do 10 dnů ode dne snesení.  

 

7.1.3.1 Označování vajec třídy A na skořápce 

Vejce třídy A musí být na skořápce vždy označena kódem, který je min. 2 mm vysoký a 

obsahuje: 

 informaci o typu chovu, kde byla vejce 

vyprodukována: 1 - vejce nosnic ve volném 

výběhu; 2 - vejce nosnic v halách; 3 - vejce nosnic 

v klecích; 0 - vejce nosnic chovaných v souladu 

s požadavky ekologického zemědělství (1) 

 registrační kód státu, kde byla vejce 

vyprodukována: např. CZ – Česká republika (2) 

 identifikaci zařízení kde byla vejce vyprodukována, tj. minimálně čtyřmístný 

alfanumerický kód vyjadřující číselnou složku registračního čísla hospodářství. (3)  

 

7.1.3.2 Povinné informace na obalu vajec třídy A 

 číslo balírny/třídírny: číselný kód + adresa (nepovinné); nejedná se o údaj vztahující se 

k zemi, kde byla vejce vyprodukována, ale k zemi, kde byla vytřízena / zabalena 

 třída jakosti: obaly mohou být označeny slovy „třída A“ nebo písmenem „A“; 

samostatně, nebo v kombinaci se slovem „čerstvá“; 

 hmotnostní skupina: název či kód hmotnostní skupiny nebo hmotnostní rozpětí v g 

 počet balených vajec: číslem nebo slovně 

 datum minimální trvanlivosti: stanoví se nejdéle na 28 dnů po snášce; vejce musí být 

dodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce (může být uvedeno jako tzv. datum 

prodeje) 

 údaj o zvláštních podmínkách skladování: doporučení ohledně skladování vajec po 

zakoupení v chladu (při teplotě + 5°C až +8°C) 

 způsob chovu nosnic: příslušným kódem (0,1,2,3) nebo slovní formulací 

 název produktu: vejce; případně vč. druhu – např. křepelčí vejce 

 vysvětlení významu kódu producenta: musí být uvedeno čitelně vně nebo uvnitř balení 
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7.1.4 Speciální značení vajec 

Balení s označením EXTRA 

 označení „extra“ nebo „extra čerstvá“ jako doplňující údaj na balení vajec třídy A  

 označení může být použito max. do 9 dne po snášce (zpravidla se uvede na štítek nebo 

pásku volně snímatelné z obalu vajec třídy A) 

 výška vzduchové bubliny max. 4 mm 

 lhůta pro vytřídění, označení a zabalení je 4 dny 

 na obalu musí být zřetelně vyznačeno datum snášky a lhůta 9 dnů  

 

Balení s označením BIO (ORGANIC) 

 vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství dle 

legislativy 

 označení na vejci 0 

 krmiva bez přídavků barviv 

 

Balení s označením OMEGA  

 obohacená vejce, funkční potravina 

 poměr PUFA n-6 ku PUFA n-3  je u těchto vajec nižší než 3:1  

 nosnice mohou být chovány v kterémkoli z typu chovů (nejčastěji klecový chov) 

 nosnice krmeny fortifikovaným krmivem 

 

Balení s označením VEJCE CEREÁLNÍ / VEJCE TŘÍ ZRNIN 

 obohacená vejce s typickými organoleptickými vlastnostmi 

 je-li na obalu uveden způsob krmení nosnic, musí být splněny legislativní požadavky 

na složení krmné dávky 

 obsah obilovin ve složení krmiva může být pouze tehdy, pokud obiloviny tvoří min. 

60 % hmotnosti krmné směsi; vedlejší produkty obilovin mohou představovat max. 15 

% 

 pokud je v označení uvedena konkrétní obilovina, pak musí tvořit min. 30 % použité 

krmné směsi a je-li v označení jmenovitě uvedeno více obilovin, pak musí každá tvořit 

min. 5 % použité krmné směsi (aniž by byl dotčen požadavek na celkový 60 % podíl 

obilovin v krmivu) 

 nejčastěji kombinace 3 zrnin = pšenice, kukuřice, ječmen 
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7.2 Základní hodnocení vajec  

Proveďte kontrolu základních jakostních znaků vajec třídy A včetně kontroly označení vajec a 

obalu. 

 

7.2.1 Kontrola označení vajec 

Princip: Vejce třídy A musí vykazovat odpovídající jakostní znaky a musí být označena dle 

platné legislativy 

Postup: Provedeme vizuální posouzení přítomnosti označení na skořápce vajec. 

Kontrolujeme velikost kódu, přítomnost všech částí kódu a čitelnost.  

Vyhodnocení: Vejce třídy A (mimo vajec od maloproducentů) musí být označena kódem 

sestávajícím se ze všech 3 legislativou požadovaných částí: kód označující způsob chovu, 

registrační kód státu ve správném tvaru a alfanumerický kód vycházející z registračního čísla 

hospodářství. Legislativa připouští nedokonalé nebo nečitelné označení u 20 % šarže. 

  

7.2.2 Stanovení hmotnosti vejce 

Princip: Stanovením hmotnosti vejce v g metodou vážení se zkontroluje správnost zatřídění 

vajec do skupiny dle hmotnosti. 

Postup: Hmotnost stanovíme pomocí vah s přesností na 0,01 g.  

Vyhodnocení: Za nesprávně zatříděné vejce dle hmotnosti se považuje vejce, které 

neodpovídá deklarované hmotnostní kategorii v rámci hmotnostní odchylky 0,5 g. 

 

7.2.3 Posouzení čistoty skořápky 

Princip: Čistota skořápky celého vejce se posoudí vizuálně, hodnotí se typ a množství 

nečistot. Hodnocení se provádí při pokojové teplotě.  

Postup: Povrch vejce pomyslně rozdělíme na osm dílů dle tří na sebe kolmých rovin 

procházejících středem vejce. Opticky vyhodnotíme výskyt znečištění. V případě výskytu 

nečistot hodnotíme velikost znečištěné plochy.  

Vyhodnocení: 1) Čistá skořápka je prostá cizích organických i anorganických látek, vejce lze 

zařadit do jakostní třídy A. 2) Skořápka s mírnými nečistotami může být omezeně znečištěna 

podestýlkou nebo peřím, pokud tyto nečistoty zaujímají méně než 1/8 povrchu vejce, pak jej 

lze zařadit do jakostní třídy A. 3) Znečištěná skořápka vykazuje přítomnost trusu, bláta, 

podestýlky, krve nebo jiných organických nebo anorganických nečistot a toto znečištění 

zaujímá více než 1/8 povrchu vejce, pak vejce nelze zařadit do jakostní třídy A. 
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7.2.4 Zjištění barvy a struktury skořápky 

Princip: Povrch vejce se posoudí zrakem a hmatem. Vejce vykazující výrazné barevné 

odchylky na skořápce nebo tvarové a strukturní deformace nelze zařadit do jakostní třídy A. 

Postup: Hodnotíme odchylky. Barva skořápky by při denním světle měla být stejnoměrná, 

bez výrazných odstínových odchylek; hodnotíme zrakem a výsledek se vyjádří jako: bílá, 

světle hnědá, tmavě hnědá, příp. zelená. Důraz je kladen na identifikaci výskytu skvrn. Povrch 

skořápky hodnotíme zrakem a hmatem a měl by být hladký, bez výrazných zesílení, rýh, 

zdrsněných a zvrásněných ploch a vápenatých hrbolů. Struktura by měla být rovnoměrná. 

Pozornost věnujeme zejména pólům vejce (ostrý a tupý konec), kde je předpoklad vyššího 

výskytu změn.  

Vyhodnocení: V případě, že barevná změna zaujímá více jak 1/6 plochy vejce; nezařazuje se 

do jakostní třídy A. V případě optického zjištění při výskytu tvarové deformace nelze vejce 

zařadit do jakostní třídy A.  

 

7.2.5 Zjištění neporušenosti skořápky 

Princip: Neporušenost skořápky a podskořápkových blan je základním jakostním 

parametrem, má zásadní vliv na údržnost kvalitu vejce. Neporušenost / porušení skořápky a 

podskořápkových blan se posuzuje vizuálně bez a následně s použitím zařízení určeného 

k prosvícení vajec.   

Postup: Neporušenost skořápky posoudíme vizuálně při denním světle. Následně vejce 

vložíme do prosvěcovacího zařízení a za pomalého otáčení posoudíme celistvost skořápky a 

detekujeme případný výskyt drobných prasklin. 

Vyhodnocení: Při porušení celistvosti skořápky jsou při prosvěcování v místě praskliny 

patrné typické světlé čáry; při poklepu v místě praskliny je patrný křaplavý zvuk. Neporušená 

skořápka je prostá jakýchkoli prasklin nebo trhlin. Křap (mikrokřap) je vejce s detekovaným 

poškozením skořápky, bez porušení podskořápkových blan (obsah vejce nevytéká). Křapy se 

zařazují do jakostní třídy B. Rozbitá (tekoucí vejce) jsou vejce s porušenou skořápkou a 

podskořápkovými blanami, obsah vejce je odhalený. Rozbitá vejce nelze použít pro účely 

výživy lidí.  

 

7.2.6 Prosvícení vejce 

Princip: Při prosvícení vejce se sleduje neporušenost skořápky, vzhled vnitřních struktur a 

vzduchová bublina.  
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Postup: Vejce vložíme do prosvěcovacího zařízení tupým koncem nahoru, pod úhlem 45° a 

posoudíme výšku vzduchové bubliny. Vejce položíme na podélnou osu a za pomalého otáčení 

pozorujeme vzhled bílku a žloutku, případně detekujeme přítomnost zárodku nebo cizích 

částic ve vnitřním obsahu.  

Vyhodnocení: U vajec třídy A vzduchová bublina nesmí být vyšší než 6 mm (extra A max. 4 

mm); bílek je průhledný bez přítomnosti cizích částic; žloutek je viditelný pouze jako stín a 

při otáčení se nevzdaluje od středu. Nepřipouští se žádná fáze vývoje zárodku. 

 

7.2.7 Smyslové hodnocení syrového vejce po vytlučení 

Princip: Vejce třídy A nesmí obsahovat žádné cizí látky (struktury) ani vykazovat cizí pach. 

Vzhled vnitřních struktur musí odpovídat parametrům čerstvého vejce.  

Postup: Vejce rozklepneme ve středové ose a obsah vlijeme na Petriho misku tak, aby 

nedošlo k porušení žloutkové koule.  

Vyhodnocení: U vajec třídy A musí být vizuálně odlišitelný hustý a řídký bílek. Žloutek je 

vystouplý, polokulovitého tvaru, obklopen hustým bílkem. V bílku ani na žloutku nesmí být 

patrné žádné cizí částice; toleruje se ojedinělý výskyt krevních a masových skvrn. Pach vejce 

musí být typický, tzv. vlastní vejci. 

 

7.2.8 Hodnocení barvy žloutku 

Princip: Barva žloutku je parametr jakosti, který je možné ovlivnit složením krmiva. Barva 

žloutku je faktor důležitý z hlediska preferencí konečného spotřebitele. 

Postup: Měřící stupnici kalibrovanou na měření barvy vaječného žloutku přiložíme těsně nad 

žloutkovou část rozklepnutého vejce a posoudíme typ zabarvení (žlutá x oranžová) a míru 

zabarvení (číselný údaj). 

Vyhodnocení: Vyhodnotí se intenzita zabarvení ve žluté nebo oranžové části spektra 

hodnotící stupnice. Výsledek se vyjádří číselnou hodnotou.  

 

7.2.9 Senzorické hodnocení vejce po tepelné úpravě 

Princip: Senzorické parametry jakosti vajec tj. vůně, chuť, barva a flavour jsou u čerstvých 

vajec typické, bez přítomnosti cizích pachů. Hodnotí se po uvaření bez použití soli. 

Postup: Vejce ve skořápce vložíme do neosolené vody a vaříme varem 7 minut. Po uvaření 

naklepneme skořápku v místě vzduchové bubliny a posoudíme pach. Po odstranění skořápky 

vejce rozdělíme na poloviny a vyhodnotíme barvu, vůni, chuť a flavour. Při hodnocení se 
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nepoužívá sůl. Jako neutralizátor mezi jednotlivými vzorky lze použít sýr eidamského typu, 

bílé pečivo nebo nakyslé jablko.  

Vyhodnocení: Vůně, chuť, barva a flavour by měly být po tepelné úpravě vlastní vejci, bez 

přítomnosti nakyslého či rybího pachu. Netolerují se odchylky v pachu a v chuti. 

 

7.2.10 Kontrola označení obalů 

Princip: Na baleních obsahujících vejce třídy A musí být na vnější straně zřetelně a čitelně 

uvedeny údaje požadované legislativou.  

Postup: Provedeme vizuální posouzení a vyhodnocení přítomnosti všech povinných údajů.  

Vyhodnocení: Balení obsahující vejce třídy A musí krom údajů požadovaných dle zákona 

110/1997 obsahovat také: název produktu, počet kusů v balení, číslo balírny/třídírny, třídu 

jakosti, hmotnostní skupinu, datum minimální trvanlivosti, údaj o zvláštních podmínkách 

skladování, údaj o způsobu chovu nosnic a vysvětlení významu kódu producenta.   
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8  ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ MEDU 

8.1 Úvod do problematiky 

8.1.1 Definice medu 

Med legislativou definován jako potravina přírodního sacharidového charakteru, složená 

převážně z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při 

sběru sladkých šťáv květů rostlin (nektar), výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice), 

nebo na živých částech rostlin včelami (Apis mellifera), které sbírají, přetvářejí, kombinují se 

svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a zrát v plástech. 

 

Podle původu se rozlišuje med nektarový (květový), pocházející zejména z nektaru květů a 

med medovicový, pocházející zejména z výměšků hmyzu (Hemiptera) sajícího z rostlin na 

živých částech rostlin nebo ze sekretů živých částí rostlin. Podle způsobu získávání a úpravy 

rozlišujeme med vytočený – získaný odstřeďováním odvíčkovaných plástů; med vykapaný – 

získaný vykapáním odvíčkovaných plástů; med lisovaný – získaný lisováním plástů za 

použití mírného ohřevu do 45 °C nebo za použití tepla; med filtrovaný – byl po získání 

upraven odstraněním cizích anorganických nebo organických látek takovým způsobem, že 

dochází k významnému odstranění pylu, nesmí být přidáván do jiných medů; med 

plástečkový – uložený a zavíčkovaný včelami do plástů vyrobených výhradně ze včelího 

vosku a prodávaný v uzavřených celých plástech nebo dílech těchto plástů; med s plástečky - 

obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu; a med pastový – po získání byl upraven 

do pastovité konzistence a je tvořen směsí jemných krystalů. 

 

8.1.2 Požadavky na jakost medu 

 do medu nesmí být přidávány žádné jiné látky včetně látek přídatných; výjimku 

představuje pouze přídavek jiného medu 

 z medu nesmí být odstraněn pyl ani jakákoli jiná složka  

 med nesmí vykazovat cizí příchutě a pachy 

 med nesmí začít kvasit nebo pěnit 

 med nesmí být zahřát do takové míry, že jsou jeho přirozené enzymy zničeny nebo se 

stanou neaktivní 

 u medu nesmí být uměle měněna kyselost 

 musí vykazovat smyslové, fyzikální a chemické požadavky dle tabulky č. 7 a tabulky 

č. 8. 
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Tabulka č. 7: Základní fyzikální a chemické požadavky na med 

POŽADAVEK 

DRUH MEDU 

NEKTAROVÝ MEDOVICOVÝ 
PEKAŘSKÝ 

PRŮMYSLOVÝ 

Součet obsahů fruktózy a 

glukózy (% hmot. nejméně) 
60 45 - 

Obsah sacharózy  

(% hmot. nejvýše) 
5 5  

Obsah vody (% hmot. nejvýše) 20 20 23 

Kyselost (mekv/kg nejvýše) 50 50 80 

Hydroxymethylfurfural  

(mg/kg nejvýše) 
40 40 - 

Obsah ve vodě nerozpustných 

látek (% hmot. nejvýše) 
0,10 0,10 - 

Elektrická vodivost (mS/m) nejvýše 80 nejméně 80 - 

Aktivita diastázy  

(stupňů dle Schadeho nejméně) 
8 8 - 

Pozn. u některých druhů medů existují vyjímky 

 

Tabulka č. 8: Senzorické požadavky na med 

MED 
KONZISTENCE A 

VZHLED 
CHUŤ BARVA 

nektarový 

květový 

mírně až silně 

viskózní, tekutý, 

částečně až plně 

krystalický 

výrazně sladká až 

škrablavá 

vodově čistá až 

s nazelenalým 

nádechem, slabě žlutá 

až zlatavě žlutá 

medovicový 

mírně až silně 

viskózní, tekutý, 

částečně až plně 

krystalický 

sladká, popřípadě 

kořeněná až mírně 

škrablavá 

tmavohnědá 

s nádechem do 

červenohněda 
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8.1.3 Pekařský / Průmyslový med 

 med určený výhradně pro průmyslové použití nebo jako složka do jiných potravin 

 může mít cizí příchuť nebo pach 

 může vykazovat počínající kvašení 

 mohl být zahříván 

 musí mít na obalu v blízkosti názvu označení, že je určen pouze na vaření, pečení nebo 

jiné zpracování 

 je-li pekařský med použit jako složka potraviny, v názvu potraviny lze uvést termín 

„med“, ale v seznamu složek musí být uveden termín „pekařský med“ 

 nesmí být přidáván do jiných druhů medu 

 

8.2 Označování medu 

POVINNÉ ÚDAJE 

 obchodní jméno a sídlo výrobce 

 údaj o množství výrobku 

 datum spotřeby 

 údaje o způsobu skladování 

 údaj o původu medu – nektarový / medovicový 

 údaj o způsobu získávání a úpravy – vykapaný, lisovaný, filtrovaný, plástečkový, 

s plástečky, pastový; výjimka: med vytočený, kdy údaj nemusí být uveden 

 označení země, kde byl med získán (např. CZ); v případě směsí medů pocházejících 

z více zemí se uvede jeden z termínů: směs medů ze zemí EU; směs medů ze zemí 

mimo EU; směs medů ze zemí EU a mimo zemí EU. 

 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 regionální, územní nebo místní označení 

 název vztahující se k původu medu – med jednodruhový nebo smíšený 

 druh rostlin, z nichž med pochází a má odpovídající organoleptické, fyzikálně-

chemické a mikroskopické charakteristiky 

 specifická kritéria jakosti 
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8.2 Základní hodnocení medu 

 

8.2.1 Senzorické hodnocení medu 

Princip: Senzorické parametry jakosti medu zahrnují hodnocení konzistence, vzhledu, barvy 

a chuti dle požadavků platné legislativy.  

Postup: Senzorické hodnocení medu provádíme subjektivně, pomocí smyslů, při pokojové 

teplotě.  

Vyhodnocení: Jednotlivé parametry se vyhodnotí dle požadavků uvedených v tabulce č. 8. 

Poznámka: Med může být tekutý nebo částečně až plně krystalický. Krystalizace je 

přirozenou vlastností medu a není znakem špatné jakosti nebo zdravotní závadnosti medu. 

Dlouhodobě tekuté zůstávají např. medy akátové a některé medy medovicové. V rámci 

senzorického hodnocení může být zvlášť posouzena i vůně, která má být typicky medová, 

více či méně výrazná, s jemným buketem po květech, ze kterých pochází. Negativně je 

ovlivněna stárnutím, nevhodným skladováním (teplo, světlo, nevhodné nádoby) a také 

zahříváním na vyšší teplotu (zejména při průmyslovém zpracování).  

 

8.2.2 Stanovení titrační kyselosti medu 

Princip: Medy obsahují běžně do 30 miliekvivalentů kyselin v 1 kg medu. Miliekvivalent 

kyselin je takové množství, které je schopno uvolňovat do roztoku 1 mg vodíkových iontů 

(1/1000 molekulové hmotnosti vodíku vyjádřené v gramech). Při zkvašení medu vzrůstá 

obsah organických kyselin, a proto je stanoveno, že med nesmí obsahovat více než 40 

miliekvivalentů kyselin na 1 kg medu. Titrační kyselost se stanoví titrací medu roztokem 0,1 

M NaOH na indikátor fenolftalein. 

Postup: Navážíme 20,0 g medu a kvantitativně převedeme do 100 ml odměrné baňky a 

doplníme destilovanou vodou po rysku. 50 ml tohoto roztoku medu titrujeme 0,1 M roztokem 

NaOH na fenolftalein do trvalého růžového zbarvení. Kyselost se vyjadřuje počtem ml 0,1 M 

roztoku NaOH, potřebných k neutralizaci kyselin ve 100 g medu. 

Vyhodnocení: Spotřeba ml NaOH při titraci udává přímo počet ml NaOH potřebných 

k neutralizaci kyselin ve 100 g medu. Je-li spotřeba vyšší než 4 ml NaOH, jde o med starý 

nebo zkvašený. 
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Důkaz porušení medu škrobovým sirupem, škrobovým cukrem a sladovými výtažky 

Princip: Dextriny obsažené ve škrobovém sirupu, cukru a sladových výtažcích se srážejí 

etanolem v kyselém prostředí upraveném HCl, kdežto dextriny přítomné v medu se za 

stejných podmínek nesráží. 

Postup: Ze zkoušeného medu připravíme vodný roztok ve váhovém poměru 1 : 2. 

K medovému roztoku ve zkumavce přidáme na špičku nože taninu, obsah promícháme a 

zahřejeme ve vroucí vodní lázni, až se srazí bílkoviny. Potom obsah zkumavky ochladíme a 

zfiltrujeme přes středně hustý filtr tak, aby fitrát byl čirý. Ke 2 ml filtrátu přidáme kapku 

kyseliny chlorovodíkové, obsah promícháme a po stěně zkumavky doplníme 4 ml etanolu. 

Vyhodnocení: Při porušení medu uvedenými látkami vzniká na rozhraní vodní a alkoholové 

fáze bílý zákal (kroužek) vysrážených dextrinů. Čím intenzivnější je zákal, tím je vyšší obsah 

cizích látek v medu. V pravém včelím medu se při stejném postupu zkoušky bílý zákal 

netvoří. Opalescence alkoholové vrstvy u medovicových medů se nepovažuje za pozitivní 

reakci. Zkouška bezpečně prokáže 2% přídavek škrobového sirupu a sladových výtažků ve 

včelím medu, 1% koncentrace bývá prokazatelná. 

 

Průkaz porušení medu technickým sirupem 

Princip: Neporušený med bez přídavku technického sirupu se při vlévání do sloupce studené 

vody nerozpouští.  

Postup: Do nádoby se studenou vodou se mírným proudem postupně vlije 30 g medu. 

Pozoruje se okamžitá reakce medu při průchodu sloupcem vody.  

Vyhodnocení: Neporušený med (A) se při průchodu vodním sloupcem viditelně nerozpouští 

a v pravidelné spirále se ukládá na dno nádoby. Med s přídavkem cca 25 % technického 

sirupu (B) při průchodu vodním sloupcem vytváří díky rychlejšímu rozpouštění jemné 

zakalení vody a jemné turbulence; neukládá se u dna nádoby v pravidelné spirále. Med 

s přídavkem cca 50 % technického sirupu (C) při průchodu vodním sloupcem vykazuje 

turbulentní víření a výrazné zakalení; je pozorovatelné nepravidelné ukládání medu u dna 

nádoby. Technický sirup (více jak 95 %) (D) při vlévání do studené vody je roztok zcela 

zakalený, u dna je patrný výrazný zpěněný vír. Schematické znázornění na obrázku č. 1.  
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Obrázek č. 1: Schematické znázornění průkazu porušení medu technickým sirupem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Neporušený med   B) Med s přídavkem 25 % technického sirupu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Med s přídavkem 50 % technického sirupu  D) Technický sirup  
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