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Vzdělávací oblast: Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Hovězí maso 

Předmět: Potraviny a výživa 

Výstižný popis způsobu 

využití nebo metodické 

pokyny: 

Žáci pochopí rozdělení potravin podle původu, 

naučí se je využívat je ve výživě, jsou schopni 

určit význam jednotlivých druhů masa pro lidský 

organismus. Naučí se ho charakterizovat, umí 

posoudit jeho vlastnosti. Rozliší maso podle 

vzhledu, barvy. Naučí se používat jednotlivé 

části masa na přípravu konkrétních pokrmů, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOVĚZÍ MASO 
Charakteristika   

 

Hovězí maso řadíme mezi masa jatečních zvířat. Má cihlovou až červenohnědou barvu, jemná 

vlákna a je rovnoměrně prorostlé tukem. Patří k biologicky nejhodnotnějším druhům masa. Maso 

získáváme z jalovic, krav, býků a volů. 

Pro kuchařské účely je nejvhodnější maso z kusů starých 18 měsíců. 

 

Obsah -bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny (B.PP,A,D), minerální látky (vápník železo, hořčík) 

 

Dělení hovězího masa  

Hovězí maso dělíme mezi 7. a 8. žebrem na přední a zadní čtvrť. 

í s kostí a bez kosti - hrudí, žebra, bok, podplečí, krk, kližky, pupek (vyžaduje delší 

tepelnou úpravu) 

– plec, kýta, svíčková, nízký a vysoký roštěnec - je kvalitnější (umožňuje kratší 

tepelnou úpravu) 

 

1 krk – 2 podplečí – 3 vysoký roštěnec -4 žebra – 5 hrudí – 6 plec - 7 roštěnec – 8 svíčková – 9 

žebro – 10 pupek – 11 oháňka 12 kýta 

 



 

 

Použití jednotlivých částí v kuchyni 

 

Krk – na guláše a do sekané 

Podplečí – šťavnaté, vhodné k dušení 

Vysoký roštěnec – na dušení 

Žebro vysoké – na vaření 

Hrudí – na vaření 

Plec – na dušení a pečení 

Nízký roštěnec – šťavnatý, k rychlému opékání na minutky, na anglický způsob pečení 

Svíčková – nejjakostnější maso, k přípravě minutek – bifteků, řezů, k pečení celého kusu i po 

anglicku 

Zadní žebro – na vaření 

Pupek (bok) – na vaření 

Oháňka – na polévku 

Kýta – na pečení a dušení v celku nebo se tvaruje na plátky, závitky, rolády 

Kližky – na guláše 

 

Hovězí vnitřnosti 

Játra, ledviny, srdce, drštky (žaludek), jazyk, plíce, krev, mozek se používat nedoporučuje (nemoc 

BSE) 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

TEST        
 

1. Charakteristika hovězího masa 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Jaké živiny hovězí maso obsahuje 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Přední hovězí maso je: a) plec, krkovice 

   b) kýta, plec 

   c) kýta, roštěnec   

 

 

4.  Zadní hovězí maso je: a) plec, krkovice 

   b) kýta, plec 

   c) kýta, roštěnec 

 

 

5. Která část hovězího masa je nejkvalitnější 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Vyjmenuj jednotlivé části hovězího masa 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………….... 

 

 

7. Vyjmenuj hovězí vnitřnosti 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

TEST - řešení        
 

1. Charakteristika hovězího masa 

 

Hovězí maso řadíme mezi masa jatečních zvířat. Má cihlovou až červenohnědou barvu, 

jemná vlákna a je rovnoměrně prorostlé tukem. Patří k biologicky nejhodnotnějším druhům 

masa. Maso získáváme z jalovic, krav, býků a volů. 

Pro kuchařské účely je nejvhodnější maso z kusů starých 18 měsíců. 

 

 

2. Jaké živiny hovězí maso obsahuje 

 

Bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny (B.PP,A,D), minerální látky (vápník železo, hořčík) 

 

 

3. Přední hovězí maso je: a) plec, krkovice 

   b) kýta, plec 

   c) kýta, roštěnec   

 

 

4.  Zadní hovězí maso je: a) plec, krkovice 

   b) kýta, plec 

   c) kýta, roštěnec 

 

 

5. Která část hovězího masa je nejkvalitnější 

 

Svíčková 

 

 

6. Vyjmenuj jednotlivé části hovězího masa 

 

Maso přední s kostí a bez kosti - hrudí, žebra, bok, podplečí, krk, kližky, pupek (vyžaduje 

delší tepelnou úpravu) 

 maso zadní – plec, kýta, svíčková, nízký a vysoký roštěnec - je kvalitnější (umožňuje kratší 

tepelnou úpravu 

 

7. Vyjmenuj hovězí vnitřnosti 

 

Játra, ledviny, srdce, drštky (žaludek), jazyk, plíce, krev, mozek se používat nedoporučuje 

(nemoc BSE) 
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