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1. Cíl

1.1. Co je cílem projektu

Cílem projektu byl vývoj nových výrobků využívajících rybí surovinu, která vzniká

při zpracování sladkovodních ryb, ale není dále běžně potravinářským průmyslem 

zhodnocována.

Zároveň bylo snahou projektu zatraktivnit rybí výrobky a tím zvýšit konzumaci 

rybího masa, které je zdrojem zdraví prospěšných látek.

1.2. V čem tkví inovativnost vyvíjené technologie/výrobku

Spotřeba ryb v České republice je dlouhodobě pod evropským průměrem, cca 

5,5kg/os/rok, z čehož sladkovodní ryby tvoří cca 1kg/os/rok. Tento projekt má za snahu zvýšit 

konzumaci rybího masa prostřednictvím rybích výrobků a polotovarů a zároveň využít ty části 

ryb, které při běžné produkci zůstávají nevyužity, což v neposlední řadě ovlivňuje i případný 

zisk producentů a výrobců.

1.3. Proč je nutná vyvíjená inovace

Vytvoření nových rybích výrobků je ovlivněno snahou o zvýšení konzumace 

především sladkovodních ryb. Konzumenti v rybí svalovině negativně hodnotí především 

přítomnost y-kůstek, proto byly finální rybí výrobky voleny tak, aby tento texturní nedostatek 

byl odstraněn a byly tím pro koncového zákazníka atraktivnější. Využitím zbytkové suroviny 

se zároveň zvyšuje výtěžnost suroviny při zachování dietetických vlastností. 
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2. Úvod

Maso ryb je pro člověka zdrojem lehce stravitelných bílkovin, zdraví prospěšných 

tuků, minerálů a vitamínů. Bohužel, konzumace ryb a rybích výrobků je v ČR velmi nízká 

(5,5 kg ryb a rybích produktů na osobu a rok, Mze 2009) a je hluboko pod doporučovanými 

hodnotami. Průměrná roční produkce ryb v České republice se pohybuje kolem 20 tisíc tun. S 

celkovými 17 000 tunami produkce je dominantním druhem kapr. Většina této komodity je na 

tuzemském trhu prodána v podobě živé ryby. Další specifikou českého trhu s rybami je jeho 

sezonnost, kdy např. 65 % produkce kapra se prodá v období Vánoc. I přes tradici, kterou 

prodej živých ryb má, je však nutné hledat možnosti jak zákazníkovi dodat v průběhu celého 

roku nejen živou či zpracovanou rybu, ale i výrobky z ryb. Zpracované ryby v živé hmotnosti 

zaujímaly v roce 2009 pouze 8,1 % z vyprodukovaných tržních ryb v ČR. 

V současné době se převážná část produktů ze zpracoven ryb dodává na trh ve formě 

trupů, půlek, filet či porcí. V podstatě jediným výrobkem zpracoven ryb, určeným k přímé 

konzumaci zákazníkem jsou uzené ryby. Tato komodita zaznamenává u spotřebitelů výrazné 

úspěchy a vzrůstající oblibu. Ze sladkovodních ryb je na trh nejvíce dodáván tolstolobik a 

kapr. Při výrobě však vznikají, na trhu velice obtížně uplatnitelné, ocasní části. Ty vzhledem k 

vysokému obsahu svalových kůstek často nejsou v dalším procesu využívány, nebo jsou na 

trhu realizovány za poměrně nižší částky. V rámci projektu šlo, mimo jiné, o využití této 

suroviny pro výrobu dalších finálních produktů určených k přímé konzumaci zákazníky. Tj. 

klobásy, párky a podobné výrobky. Rozšířit portfolio produktů ze sladkovodních ryb 

nabízených na trhu a efektivněji využít zpracovávané ryby bylo hlavní náplní tohoto projektu, 

neboť soudíme, že zvládnutí těchto kroků může pomoci ke zlepšení ekonomiky rybářských 

zpracovatelských provozů.

Jednou z vůbec nejsilnějších stránek rybího masa je fakt, že je zdrojem n-3 PUFA a 

HUFA (poly- a vysoce nenasycených mastných kyselin řady n-3). Tyto látky jsou dlouho 

známy jako prospěšně pro lidské zdraví. Vyvinutím výrobků, které obsahují podstatnou část 

rybího masa (v podobě strojně děleného masa – separátu a v podobě špatně využitelných 

ocasních částí kapra a tolstolobika, popř. tolstolobce), lze deklarovat konzumentovi, že si 

může dopřát oblíbené pochoutky ve zdravější podobě. 
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3. Materiál	a	metodika výroby

V první fázi projektu probíhal vývoj a první realizace rybích výrobků paralelně na 

pracovištích obou partnerů, tzn. na zpracovně ryb v Klatovech a v laboratoři výživy a kvality 

masa ryb v Českých Budějovicích. Odřezky z filetování, ocásky z kapra, tolstolobika a 

tolstolobce byly dodávány výhradně společností Zpracovna ryb Klatovy a.s. Výčet všech 

výrobků, včetně úlohy partnerů projektu na každém z nich, je sumarizován v tabulce 19 

v kapitole 10 (Přílohy). Důvodem nezařazení některých výrobků popsaných v tabulce 19 do 

závěrečné zprávy byly důvody jako: technologická nezvladatelnost výroby, vysoká cena 

vstupů (u některých z nich byly použity, mimo jiné, filety ze pstruha), nevhodné senzorické 

vlastnosti (především konzistence) apod.

Za výsledné produkty pro vývoj nových rybích výrobků využívajících surovinu 

vznikající při zpracování sladkovodních ryb byly zvoleny grilovací vinné klobásy, párek 

vídeňský, párek obyčejný a paštika. Nutno poznamenat, že vyhláška č. 326/2001 Sb. zakazuje 

přidávat do výrobku označeného jako vídeňský párek strojně oddělené maso, proto by v praxi 

bylo vhodné zvolit jiný název, pod kterým by byl tento druh párků prodáván.

Vytipované produkty (viz předchozí odstavec) byly dále upravovány ve spolupráci 

obou partnerů a dalších stran (provozy masné výroby, technologové atd.). Po finalizaci 4 

výrobků byly provedeny potřebné i tzv. „vedlejší“ (nejsou povinné z hlediska kontroly kvality 

a nezávadnosti potravin) analýzy zde prezentovaných produktů. Jejich kompletní výčet 

obsahuje tabulka 20 v kapitole 10 (Přílohy).

Vybrané výrobky byly zvoleny jako alternativa k oblíbeným uzenářským a masným 

výrobkům zaujímajících značnou část trhu.

3.1. Suroviny pro výrobu masných výrobků

3.1.1. Rybí maso

Hlavní surovinou pro výrobu prezentovaných produktů bylo rybí maso ve dvou 

variantách.

1) Strojně oddělené rybí maso (dále jen SOM) – jedná se o technologii, kdy jsou 

zbytky masa z koster získávány bez významného porušení samotných kostí –

výsledkem je tedy skutečně pouze maso. Technologie výroby je odborně 

označována jako baaderování a výsledkem je tedy baader. Získaná surovina je 
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často chybně označována jako „rybí separát“. Toto označení je však 

z technologického hlediska nesprávné, neboť součástí separátu (např. kuřecího) 

jsou i chrupavky a významné množství mělněných kostí.

2) Ocasní partie kapra, tolstolobika a tolstolobce – jedním z cílů projektu bylo využít 

tyto špatně využitelné části ryby. „Ocásky“ pro účely tohoto projektu byly semlety 

a finálně využity jako součást baaderu.

SOM bylo dodáváno společností Rybníkářství Pohořelice, a.s. Minimální 

množství suroviny pro rentabilní výrobu je pro tento konkrétní baader 80kg. Kostry pro 

výrobu SOM byly uchovávány po dobu max. dvou dnů při teplotách 

do +2°C, případně se skladovaly v mraženém stavu při teplotách -20°C a nižších. 

Při vlastní výrobě SOM na baaderovacím stroji nedochází k zahřívání vzniklého 

separovaného masa, dosahuje se teploty max +5°C, čímž je bráněno nežádoucí oxidaci a 

rozvoji mikroflóry. Mikroflóra byla potlačována především dodržováním chladírenských a 

mrazírenských teplot a desinfekcí stroje před i po použití.

SOM byl ihned po výrobě vakuově balen do sáčků (viz obr. č. 1) a šokově zmražen na 

teplotu -35°C s následným skladováním při -18°C.

Obr. č. 1: vakuově balené strojně oddělené rybí maso
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3.1.2. Ostatní suroviny

Ostatní suroviny, tj. vepřový bok bez kosti, kůžová emulze, játra, škrob, strouhanka a 

šupinkový led, byly dodány přímo zpracovnami, které poskytly výrobní prostory a zařízení. 

Koření, kořenící směsi a emulgační prostředek Livemal byly použity zn. Hela a Eso.

Živočišná bílkovina Pro pork byla od firmy Prowico.

Střeva byla použita přírodní vepřová, plastová a celofánová s potiskem od firmy 

ViscoTeepak (viz. obr. č. 2).

Veškerou dodávku koření, živočišné bílkoviny a střev zajistila firma Fimex, s.r.o.

Výrobky byly pokusně vyráběny ve společnosti Zpracovna ryb Klatovy a.s., 

v experimentálních prostorách Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích (FROV JU) a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

(VŠCHT), v Hluboké nad Vltavou ve výrobně uzenin a masných výrobků Mauz-výroba, 

s.r.o., finální výrobky byly vyrobeny v prostorách Kaplických uzenin – Jatka Mostky. 

3.2. Receptury

Receptury vycházejí z technologických norem klasických masných výrobků, 

upravovány byly na základě zkušeností technologů klasické masné výroby a výsledků 

pokusné výroby, která probíhala během trvání projektu. Součástí každé výroby bylo 

i senzorické hodnocení, na jehož základě docházelo k úpravám receptur. 

Obr. č. 2: celofánová střeva
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Během vývoje receptur bylo zjištěno, že ve všech výrobcích by obsah rybího masa 

neměl přesáhnout 55%. Toto množství je limitní pro dosažení vhodné textury a chuťové 

přijatelnosti. Vyšší podíl rybího masa měl za následek rozpadavost a nesoudržnost výrobků a 

negativní vliv na jejich chuťové vlastnosti. 

Výsledné receptury jsou uvedeny v tab. č. 1-4.

3.2.1. Receptura obyčejného párku

Tabulka č. 1: receptura obyčejného párku

Rybí baader 46,5 %

Vepřové výsekové maso bez kosti 19,2 %

Kůžová emulze 11,5 %

Šupinkový led 19,2 %

Dusitanová sůl 2 %

Pro pork1) 0,55 %

Koření Stern2) 1 %

Koření Oleorezin3) Dle potřeby

1) Pro pork – živočišná bílkovina, dodavatel Fimex, s.r.o, 2) koření Stern – dodavatel Fimex, s.r.o., 3) koření 
Oleorezin – dodavatel Fimex, s.r.o.

3.2.2. Receptura vídeňského párku

Tabulka č. 2: receptura vídeňského párku

Rybí baader 46,5 %

Vepřové výsekové maso bez kosti 19,4%

Kůžová emulze 9,7 %

Šupinkový led 19,4 %

Dusitanová sůl 2 %

Pro pork1) 2 %

Koření Hela Bin – Kombi4) 0,5 %

Koření Vídeňský párek ‚TS‘5) 0,5

1)Pro pork – živočišná bílkovina, dodavatel Fimex, s.r.o., 4) koření Hela bin – kombi – dodavatel Fimex, s.r.o., 

5) Koření Vídeňský párek ‚TS‘ – dodavatel Fimex, s.r.o
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3.2.3. Receptura grilovací vinné klobásy

Tabulka č. 3: receptura grilovací vinné klobásy
Rybí baader 53,48%

Vepřové výsekové maso bez kosti 25,28%

Kůžová emulze 2,92%

Šupinkový led 11,67%

Kuchyňská sůl 1,94%

Pro pork1) 1,94%

Koření Vinná klobása – kombi6) 0,83%

Strouhanka 1,94%

1) Pro pork – živočišná bílkovina, dodavatel Fimex, s.r.o., 6) koření Vinná klobása – kombi (obsahuje sušené 
víno), dodavatel Fimex, s.r.o.

3.2.4. Receptura paštiky

Tabulka č. 4: receptura paštiky
Rybí baader 31,8 %

Vepřová játra 14, 1 %

Vařené maso z vepřových hlav 24,7 %

Vývar 24,7 %

Livemal7) 0,5 %

Paštikové koření 0,5 %

Dusitanová sůl 1,6 %

Škrob 2,1 %

7) Livemal – emulgační přípravek, dodavatel Fimex, s.r.o

3.3 Výroba párků a klobás

Mísa kutru musí být řádně vychlazena, např. pomocí ledu a vody. Při přípravě musí 

být dodržena posloupnost přidávání jednotlivých přísad. Nejprve je nutné přidat k SOM látky, 

které se váží na bílkovinu, tj. sůl, led (šupinkový), koření kombi (ostatní koření přidávat až 

nakonec). Při kutrování se musí hlídat teplota, která by se měla pohybovat mezi 6 až 12°C. 

Poté se přidává kůže a namleté vepřové výsekové maso bez kosti (obr. č. 3) a dílo se opět 

vymíchá. Jako poslední se přidává škrob. Po posledním vymíchání má dílo mít soudržnou 

lepivou konzistenci s lesklým povrchem (viz obr. č. 4), při rozetření by mělo tvořit tzv. blánu. 
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Obr. č. 3: Vepřové výsekové maso bez kosti

Obr. č. 4: Vymíchané párkové dílo

Klobásové dílo se naráželo do přírodních vepřových střev a jednotlivé klobásy se 

tvořily ručním přetáčením střeva. Takto naražené klobásy se daly do předehřáté vody (ne více 
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než +65°C, jinak hrozí prasknutí střeva) a zahřívaly se na teplotu minimálně +70°C v celém 

objemu výrobku po dobu 10 minut. Teplota byla kontrolována vpichovým teploměrem. Po 

vyjmutí z vodní lázně byly klobásy chlazeny pod sprchou se studenou vodou a následně 

umístěny do chladicího boxu, kde se před balením do vakuových obalů uchovávaly při teplotě 

+4°C.

Párkové dílo se naráželo do celofánových střev o průměru 22mm, střeva byla během 

narážení (viz obr. č. 5) přetáčena strojově (možnost navolení přesné délky 1 nohy párku). Po 

naražení byly párky přeneseny do udírny a po dosažení teploty +70°C v celém objemu byla 

tato teplota udržovaná po dobu 10 minut. Teplota byla kontrolovaná pomocí vpichové sondy, 

která byla v náhodně vybraném párku umístěna po celou dobu záhřevu. Po vyjmutí z udírny 

byly párky ochlazovány pod sprchou se studenou vodou. Po vychlazení byly umístěny do 

chladicího boxu, kde se před balením do vakuových obalů uchovávaly při teplotě +4°C.

Obr. č. 5: Narážení a strojní přetáčení párků

3.4. Výroba paštiky

Do vychlazené mísy kutru se vložila syrová vepřová játra, která se vymíchala se solí, 

až se tvořily bubliny. Poté se játra vyjmula a kutr se od jater vymyl horkou vodou. Uvařené 

obrané maso se do kutru vkládalo teplé (do kutru by se mělo dávat při teplotě přibližně +60 až 
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+70°C, čím je maso teplejší, tím lépe se výsledná paštika roztírá). SOM bylo také ohřáto

na teplotu +50 až + 60°C. Zahřátí masa je důležité pro dobrou emulgaci celého díla. Špatně 

provedená emulgace se pozná podle ulpívání tukového povlaku na hrdle mísy.

Maso se vysekalo společně s livemalem (emulgátor pro játrové salámy a jaternice, 

slouží proti usazování) a kořením. Postupně se přidával vývar a vyšlehaná játra. Jako poslední 

se přidal škrob. 

Paštika (obr. č. 6) se narážela do plastových obalů, které nepropouští vodu. Jednotlivé 

porce paštiky byly strojně odděleny kovovými sponami (k narážce byla připojena automatická 

dvouklipsovačka), a vařily se ve vodní lázni o teplotě +100°C 1 hodinu s občasným 

promícháním. Po vyjmutí z lázně byla paštika zchlazena na teplotu +4°C.

Obr. č. 6: Narážení paštik do plastových obalů pomocí narážky s automatickou 

dvouklipsovačkou
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4.	Metodika	a	výsledky	analýz

4.1. Senzorické hodnocení

Senzorická analýza měla za úkol ohodnotit výrobky z pohledu potencionálních 

zákazníků. Její výsledky jsou vodítkem pro další vylepšení chuťových i texturních vlastností. 

4.1.1. Metodika senzorické analýzy

Senzorické hodnocení bylo provedeno skupinou deseti hodnotitelů. Výsledky byly 

zaznamenávány do protokolu (viz příloha č. 1) pomocí graficky nestrukturovaných stupnic, 

kde bylo možné dosáhnout bodového ohodnocení 0 až 100 bodů. Nula představovala nejhorší 

možné hodnocení dané vlastnosti a sto bodů nejlepší hodnocení. Mezi posuzované vlastnosti 

byla zahrnuta intenzita vůně, příjemnost vůně, textura v ústech, šťavnatost, intenzita chuti, 

příjemnost chuti a vzhled na řezu.

Dosažený počet bodů uvedený v grafech na hodnotitelské stupnici je průměrná 

hodnota (± směrodatná odchylka), kterou hodnotitelé udělili danému znaku. Jednotlivé 

výrobky byly podávány ve vhodné tepelné úpravě a jako neutralizátor chuti bylo podáváno 

bílé pečivo, neperlivá voda, popř. destilát.

4.1.2. Senzorické hodnocení obyčejného párku

Vzorky obyčejného párku byly předkládány po ohřátí ve vodě, oloupané. Výsledky 

senzorické analýzy (SA) jsou uvedeny v grafu č. 1. U obyčejného párku byla nejhůře 

hodnocena textura v ústech a vzhled na řezu, špatně se loupalo celofánové střevo. Párek měl 

nepevnou rozpadavou strukturu, kterou by bylo vhodné vylepšit změnou poměru rybího a 

vepřového masa. Vytýkána byla i mdlá chuť.
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Graf č. 1: Senzorické hodnocení obyčejného párku. Hodnoty jsou průměr ± 

směrodatná odchylka (n=10).

4.1.3. Senzorické hodnocení vídeňského párku

Vzorky vídeňského párku byly předkládány po ohřátí ve vodě a oloupání. Celkové 

výsledky SA jsou graficky znázorněny v grafu č. 2. Vídeňský párek se vyznačoval příjemnou 

intenzivní chutí a pevnou konzistencí, díky které šel párek z celofánového střívka dobře 

vyloupat. Vůně byla označena jako málo intenzivní. Jako řešení se nabízí změna technologie 

uzení či použití jiné směsi koření. 
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Graf č. 2: Senzorické hodnocení vídeňského párku. Hodnoty jsou průměr ± směrodatná 
odchylka (n=10).

4.1.4. Senzorické hodnocení grilovací vinné klobásy

Vzorky grilovací vinné klobásy byly předkládány po opečení na pánvi na řepkovém 

oleji, včetně střívka. Celkové výsledky SA jsou uvedeny v grafu č. 3. Klobása byla celkově 

hodnocena příznivě a všechny sledované parametry dosahovaly přibližně stejného bodového 

ohodnocení v rozmezí 70 až 80 bodů. Výjimkou byla textura v ústech, která působila mírně 

rozpadavě.



    

EVROPSKÁ UNIE

Evropský rybářský fond

Investování do udržitelného rybolovu        
                                                    

18

Graf č. 3: Senzorické hodnocení grilovací vinné klobásy. Hodnoty jsou průměr ± směrodatná 
odchylka (n=10).

4.1.5. Paštika

Vzorky paštiky byly předloženy vychlazené na teplotu přibližně +10°C. Všechny 

výsledky SA paštiky jsou uvedeny v grafu č. 4. Paštika byla hodnocena velice dobře, zejména 

její intenzita chuti, příjemnosti chuti, vzhled na řezu a vůně. Šťavnatost byla ohodnocena 

průměrně 67 body ze 100, kde nula představovala suchý výrobek. Receptura paštiky byla 

volena tak, aby se paštika dala krájet i roztírat, proto toto nižší hodnocení šťavnatosti není 

bráno jako negativní.
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Graf č. 4: Senzorické hodnocení paštiky. Hodnoty jsou průměr ± směrodatná odchylka 
(n=10).

4.2. Živinové složení

Živinové složení výrobků bylo analyzováno Státním veterinárním ústavem Praha, 

oddělením chemie, které je akreditováno Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. pod číslem 

1176.1. Sledované parametry byly energetická hodnota, sacharidy, tuk, bílkoviny, popel a 

sušina. Výsledky živinového složení jsou uvedeny v tabulce č. 5. Analýza byla provedena po 

1 dnu skladování.

Tabulka č. 5: živinové složení rybích výrobků a SOM

obyčejný párek vídeňský párek rybí separát klobása paštika

energetická hodnota kJ/100g (±5%) 918,4 939,6 925,4 827,7 881,7

sacharidy g/100g (±5%) 6,21 3,82 3,59 2,95 5,61

tuk g/100g (±1,4%) 17,09 18,36 17,59 15,34 14,93

bílkoviny g/100g (±1,4%) 10,62 11,49 12,56 12,35 13,76

popel g/100g (±1,6%) 2,34 2,79 0,74 2,47 2,91

sušina /100g (±0,2%) 36,26 36,46 34,48 33,11 37,22
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4.2.1. Použité metody při stanovení živinového složení

 popel - SOP č. 26 (gravimetrie)

 sušina - SOP č. 25 (gravimetrie)

 tuk - SOP č. 21 (gravimetrie)

 bílkoviny- SOP č. 23 (Kjeldahl)

 energetická hodnota - SOP č. 85 (výpočet z analýz)

 sacharidy - SOP č. 85 (výpočet z analýz)

4.3. Mikrobiologické vyšetření výrobků a SOM

Mikrobiologický rozbor párků, klobás, paštik a SOM byl proveden Státním 

veterinárním ústavem České Budějovice, zkušební laboratoří akreditovanou ČIA pod č. 1201.

Dle Nařízení komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 

o mikrobiologických požadavcích na potraviny byl rozbor proveden na zjištění přítomnosti 

bakterií Listeria monocytogenes, Salmonella ssp. a doplňkově byl zvolen celkový počet 

mikroorganismů (CPM) v 1g vzorku a přítomnost Escherichia coli v 1g vzorku. Vzorky pro 

mikrobiologické vyšetření byly zavakuovány do sáčků ze směsi PA/PE uchovávaný 

v chladničce při teplotě +2°C. Pro mikrobiální rozbor byly vzorky odebírány po 0, 7 a 14 

dnech skladování. 

SOM bylo vyšetřeno jako syrové, do laboratoře bylo doručeno zmražené, 

v originálním obalu výrobce, po 30 dnech skladování při teplotě -18°C ode dne výroby, resp. 

zamražení.

4.3.1. Metodika mikrobiální analýzy:

 ČSN EN ISO 4833 – Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu 

mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C na pevném 

substrátu za aerobních podmínek.

 ČSN ISO 16649-2 – Horizontální metoda stanovení beta-glukuronidázopozitivních 

Escherichia coli, část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při +44°C 

s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolil beta –D-glukuronidu

 ČSN EN ISO 11290-1 – Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria 

monocitogenes, část 1: Metoda průkazu
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 ČSN EN ISO – Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella

Podle vyhlášky 2073/2005 byla dodržena kritéria pro negativní výskyt bakterií Listeria 

monocytogenes a Salmonella ssp. v 25g vzorku ve všech výrobcích. SOM tato kritéria také 

splňovalo, ale podrobnější analýzou se prokázal výskyt bakterie Listeria innocua. V hotových 

výrobcích, které byly tepelně ošetřeny, se již další výskyt bakterií čeledi Listeria neprokázal, 

což je důsledkem důkladného tepelného ošetření během výroby. Nízký počet bakterií E.coli je 

znakem celkové hygieny výroby a zacházení se surovinami i konečnými produkty. Výsledky 

mikrobiologické analýzy jsou uvedeny v tabulkách č. 6-10.

Tabulka č. 6: výsledky MB analýzy obyčejného párku

obyčejný párek CPM1) Salmonella ssp.3) E. coli4) L. monocytogenes5)

KTJ2)/g /25g KTJ/g /25g

den 0 70 negativní <10 Negativní
den 7 7×10^2 negativní <10 Negativní

den 14 1,5×10^5 negativní <10 Negativní
1)CPM – celkový počet mikroorganismů; 2) KTJ – kolonie tvořící jednotky; 3) Salmonella ssp. – Salmonella 
subspecies; 4) E. coli – Escherichia coli; 5) L. monocytogenes – Listeria monocytogenes

Tabulka č. 7: výsledky MB analýzy vídeňského párku

vídeňský párek CPM Salmonella ssp. E. coli L. monocytogenes
KTJ/g /25g KTJ/g /25g

den 0 80 negativní <10 Negativní

den 7 3,3×10^3 negativní <10 Negativní

den 14 8,5×10^5 negativní <10 Negativní
Vysvětlivky viz. tabulka č. 6

Tabulka č. 8: výsledky MB analýzy paštiky

paštika CPM Salmonella ssp. E. coli L. monocytogenes
KTJ/g /25g KTJ/g /25g

den 0 90 negativní <10 Negativní
den 7 6,2×10^2 negativní <10 Negativní

den 14 8,8×10^2 negativní <10 Negativní
Vysvětlivky viz. tabulka č. 6
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Tabulka č. 9: výsledky MB analýzy grilovací vinné klobásy

Klobása CPM Salmonella ssp. E. coli L. monocytogenes
KTJ/g /25g KTJ/g /25g

den 0 7×10^2 negativní <10 negativní

den 7 1,8×10^3 negativní <10 negativní

den 14 7,7×10^4 negativní <10 Negativní
Vysvětlivky viz. tabulka č. 6

Tabulka č. 10: výsledky MB analýzy SOM

SOM CPM Salmonella ssp. E. coli L. monocytogenes
KTJ/g /25g KTJ/g /25g

den 0 1,8×10^4 negativní <10 Negativní
Vysvětlivky viz. tabulka č. 6

4.3. Obsah tuku a kompozice mastných kyselin

Lipidy ze vzorků byly extrahovány hexan-isopropanolem podle Hara a Radin (1978). 

Mastné kyseliny byly metylovány (Appelqvist, 1968) a následně analyzovány plynovou 

chromatografií (Trace GC Ultra, Thermo Fischer Scientific) vybavenou plameno-ionizačním 

detektorem se split injektorem a osazeným (50m délka x 0,22 mm průměr x 0,25 µm 

tloušťkou filmu BPX 70) kapilární kolonou (SGE, Austin, TX, USA) (Fredriksson-Eriksson a 

Picková, 2007). Mastné kyseliny byly identifikovány porovnáním retenčního času se 

standardem GLC-68D (Nu-Chek Prep, Inc., Elysian, MN, USA).

Chemickou analýzou bylo zjištěno, že hlavní surovina pro prezentované výrobky, 

SOM z rybích koster a zbytků svaloviny, obsahuje v průměru 16,1±0,7 % tuku. Tento, na rybí 

maso poměrně vysoký obsah je dán faktem, že rybí skelety a odřezky z filetů obsahují 

relativně malé množství „čistého“ masa a naopak relativně vysoký podíl kosterního tuku a 

adipózní tkáně. Signifikantně nejvyšší obsah tuku byl zjištěn ve vídeňském párku (19,9±2,5 

%). Naopak nejnižší podíl tuku obsahuje grilovací klobása (13,5±2,6 %). Obyčejný párek a 

paštika obsahovaly podobná množství – 17,2±0,7 %; respektive 16,4±0,8 %. Grafické 

znázornění je prezentováno na grafu č. 5.
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Graf č. 5: obsah tuku ve výrobcích na bázi rybího masa. Rozdílná písmena označují statisticky 
signifikantní rozdíl mezi skupinami. Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=5; 
p<0.001)

Jedinečnost popisovaných výrobků spočívá v přítomnosti polynenasycených (PUFA) a 

zejména tzv. vysoce nenasycených (HUFA; ≥ 20 uhlíků v řetězci, ≥ 3 dvojné vazby) 

mastných kyselin řady n-3 (omega 3). Výrobky běžně dostupné na trhu obsahují většinou

velké množství zdravotně nepříznivých nasycených (SFA) nebo zdravotně neutrálních 

mononenasycených (MUFA) mastných kyselin. Potencionální přítomnost PUFA v podobných 

výrobcích na trhu (párky, klobásy, paštiky) je dána přídavkem rostlinných olejů, z nichž 

některé tyto látky obsahují. Zastoupení n-3 HUFA je však způsobeno podílem rybí složky ve 

finálním produktu a díky tomuto faktu se tyto výrobky stávají lidskému zdraví, ve srovnání 

s běžnými produkty tohoto typu, prospěšné. Evropská agentura pro potravní bezpečnost 

(EFSA – European Food Safety Authority) doporučuje pro „běžnou“ populaci minimální 

denní příjem eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA) kyseliny na úrovni 250 mg 

(EFSA, 2009). Tyto dvě mastné kyseliny jsou hlavními zástupci n-3 HUFA. Jak vyplývá 

z tabulky č. 11, konzumací 100 gramů některého z prezentovaných výrobků lze „pokrýt“ tuto 

minimální doporučenou denní dávku z 21 % (párek); ze 44 % (vídeňský párek); z 30 % 

(grilovací klobása) nebo z 31 % (paštika).
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Tabulka č. 11: Zastoupení hlavních skupin mastných kyselin (mg/100g) ve výrobcích na bázi 
rybího masa. Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=5)

mg/100g

párek vídeňský párek paštika grilovací klobása

∑ SFA 5400±260 6000±750 5200±250 4400±850

∑ MUFA 7500±270 9000±1200 6900±300 6000±1100

∑ PUFA 1600±90 1800±230 1700±80 1160±230

∑ n-3 PUFA 230±30 340±40 250±25 200±40

∑ n-6 PUFA 1300±60 1500±190 1500±70 960±190

∑ n-3 HUFA 61±30 153±20 97±21 82±12

EPA+DHA 54±26 109±16 77±5 74±17
DHA – dokosahexaenová kyselina; EPA – eikosapentaenová kyselina; HUFA – vysoce nenasycené mastné 
kyseliny; MUFA – mononenasycené mastné kyseliny; PUFA – polynenasycené mastné kyseliny;  SFA –
nasycené mastné kyseliny

  

Rozdíly v kompozici mastných kyselin mezi prezentovanými výrobky jsou graficky 

znázorněny v grafu č. 6 a 7. V zásadě platí fakt, že čím je vyšší podíl rybího masa, respektive 

rybího tuku ve výrobku, tím vyšší je zastoupení mastných kyselin s dlouhým, nenasyceným 

řetězcem (PUFA, HUFA). Stoupající podíl vepřového masa má za následek zvyšování úrovně 

SFA a MUFA. Při porovnání zastoupení mastných kyselin ve finálním výrobku a ve strojně 

odděleném rybím mase (tabulka č. 12), coby základní surovině pro výrobu, je zřejmé, 

že došlo ke snížení obsahu PUFA i HUFA a zároveň k nárůstu SFA. Pro ilustraci jsou spolu 

s obsahem mastných kyselin ve strojně děleném rybím mase ze skeletů prezentovány obsahy 

mastných kyselin ve strojně odděleném mase z celých trupů ryb (tzn. s veškerou svalovinou)

Tabulka č. 12: Zastoupení hlavních skupin mastných kyselin (mg/100g) ve strojně odděleném 
rybím mase ze skeletů a z celých trupů ryb. Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=3).

mg/100g

strojně oddělené rybí maso         
ze skeletů

strojně oddělené rybí maso 
z celých trupů

SFA 4300±100 2500±160
MUFA 7100±900 4900±310
PUFA 2200±300 1200±130
n-3 1500±110 860±60
n-6 650±230 300±70
n-3 HUFA 390±60 220±20
EPA+DHA 200±30 130±10
Vysvětlivky viz tabulka č. 11
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Graf č. 6: Zastoupení SFA a MUFA (v % z identifikovaných mastných kyselin) ve výrobcích 
na bázi rybího masa. Rozdílná písmena označují statisticky signifikantní rozdíl mezi 
skupinami. Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=5; p<0,05). MUFA –
mononenasycené mastné kyseliny; SFA – nasycené mastné kyseliny.

Graf č. 7: Zastoupení PUFA, n-3 HUFA, EPA a DHA (v % z identifikovaných mastných 
kyselin) ve výrobcích na bázi rybího masa. Rozdílná písmena označují statisticky signifikantní 
rozdíl mezi skupinami. Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=5; p<0,05). Vysvětlivky 
viz tabulka č. 11.
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5. Oxidace

Rybí maso je obecně málo údržné a je náchylné k oxidačním změnám, které mají vliv 

na jeho kvalitu. Je to dáno především kvůli velkému obsahu polynenasycených mastných 

kyselin. Stupeň oxidace ve výrobcích a SOM byl měřen metodou TBARS (thiobarbituric acid 

reactive substances). V tabulce č. 13 jsou porovnány výsledky měření metodou TBARS u

dvou skupin SOM. První skupina představuje čerstvé SOM, které bylo skladováno 7 dní od 

výroby a druhá skupina reprezentuje SOM po 90 dnech skladování. Oba typy byly 

uchovávány ve shodných podmínkách, tj -20°C a byly vakuově zabaleny.

Při koncentraci malonaldehydu, coby hlavního produktu oxidace rybího masa,

nad 3µg/g vzorku, jsou produkty oxidace senzoricky rozpoznatelné. Proto doporučujeme 

používat SOM co možná nejčerstvější. Důvodem jsou potencionální oxidační pochody 

v průběhu skladovacího procesu (lipidy oxidují do teploty -40°C) a jejich vliv na senzorické

vlastnosti. Některé oxidační produkty mohou být toxické a potencionálně způsobovat 

zdravotní potíže. V případě nutnosti delšího skladování doporučujeme SOM před zmrazením 

ošetřit vhodným antioxidantem. Výsledky analýz potvrzují překročení hranice 3µg/g 

malonaldehydu v 90 dní skladovaném SOM. Tento fakt měl za následek ovlivnění 

senzorických vlastností produktů vyrobených z této suroviny (tabulka č. 13).

Oxidační změny ve výrobcích jsou znázorněny v grafu č. 8. Při správném skladování 

(teplota +4°C, vakuové balení) lze konstatovat, že po 15 dnech nebyly zaznamenány 

senzorické vlastnosti ohrožující změny. Ani u jednoho výrobku nebyla během 15 dní 

skladování překročena hranice 3µg malonaldehydu na 1gram vzorku. K oxidačním změnám 

došlo nejvýrazněji u grilovací vinné klobásy. Tuto skutečnost připisujeme přirozeným 

vlastnostem použitého přírodního střeva. Nicméně ani v tomto případě nedošlo k překročení 

limitů.

Tabulka č. 13: porovnání obsahu malonaldehydu u čerstvého a 90 dní skladovaného SOM. 

90 dní 7 dní
Koncentrace

malonaldehydu
(µg/g)

3,25 2,02
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Graf č. 8: Obsah malonaldehydu (µg/g)v prezentovaných výrobcích v průběhu 15 dní 

skladování
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6. Navrhované	obalové	materiály	a	skladovací	podmínky

Hotové, vychlazené párky a klobásy navrhujeme balit po několika kusech do vakuových 

obalů (viz obr. č. 5). Po otevření doporučujeme zkonzumovat celý obsah do 24hodin, resp. 

dále nepřechovávat načaté balení. Paštiky se dají distribuovat přímo v plastovém střevu, 

opatřené etiketou. Efektní je i přímý potisk celulózových střev, která byla použita pro

vídeňský i obyčejný párek (viz obrázek č. 6). Všechny výrobky doporučujeme skladovat v 

chladničce při teplotě +4°C ±2°C v originálním obalu po dobu max. 10 dní od data výroby. 

Obr. č. 5: vakuové balení klobás
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Obr. č. 6: Návrh obalu rybího párku
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7. Kalkulace	 výrobní	ceny	rybích	výrobků	a	doporučená	MO	

cena

Ceny uvedené v tabulce č. 14 jsou ceny jednotlivých surovin bez DPH. Do výrobní 

ceny výrobku nejsou započteny ceny vakuových obalů, které jsou doporučeny jako konečný 

prodejní obal. Cena surovin pro jednotlivé produkty přepočtená na 1kg díla, doporučená cena 

a konečný zisk prodejce jsou uvedené v tabulkách č. 15-18. Doporučená maloobchodní cena 

byla vypočítána z výrobní ceny výrobků, nákladů na energie a mzdových nákladů, plus zisk 

z prodeje, který jsme stanovili jako 100% u párků a 200% u klobásy a paštiky.

Tabulka č. 14: ceny použitých surovin bez DPH
Surovina cena kč/kg

rybí baader 46

vepřové výsekové maso bez kosti 40

kůžová emulze 18

šupinkový led 2

strouhanka 5

dusitanová sůl 5,1

kuchyňská sůl 5

Pro pork (živočišná bílkovina) 100

koření Stern 256

koření Oleoresin 1275

koření Hela bin – kombi 180

koření Vídeňský párek TS 239

koření Vinná klobása – kombi 286

vepřová játra 30

livemal (emulgační prostředek) 256

koření Paštikové 270

škrob 20

maso z vepřových hlav 25

střeva přírodní vepřová 7/metr
střeva celofánová s potiskem

Ø 22mm 2,8/metr

střevo plastové Ø 40mm 4,25/metr
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Tabulka č. 15: kalkulace ceny obyčejného párku
surovina pro obyčejný 

párek
obsah na
1kg díla 

(%)

cena surovin 
v 1kg 

výrobku
(kč bez DPH)

doporučená 
maloobchodní cena

bez DPH

zisk

rybí baader 46,5 21,4

VVBK 19,2 7,68

kůžová emulze 11,5 2,07

šupinkový led 19,2 0,384

dusitanová sůl 2 0,102

koření Stern 1 2,56

oleorezin
Dle 

potřeby x

Pro pork 0,55 0,55

celofánové střevo Ø22mm x 3
celkem 100% 37,75kč 113,25kč 75,50kč

Tabulka č. 16: kalkulace ceny vídeňského párku
surovina pro vídeňský 

párek
obsah v 
1kg díla

cena v 1kg 
díla

doporučená 
maloobchodní cena

bez DPH

zisk

rybí baader 46,5 21,4

VVBK 19,4 7,76

kůžová emulze 9,7 1,746

šupinkový led 19,4 0,388

dusitanová sůl 2 0,102

pro pork 2 2

koření Hela Bin - kombi 0,5 0,9

koření Vídeňský párek TS 0,5 1,195

celofánové střevo Ø2mm x 3

celkem 100% 38,50kč 115,50kč 77,-kč
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Tabulka č. 17: kalkulace ceny grilovací vinné klobásy
suroviny pro grilovací 

vinnou klobásu
obsah v 
1kg díla

cena v 1kg 
díla

doporučená 
maloobchodní cena 

bez DPH

zisk

rybí baader 53,48 24,6

VVBK 25,28 10,11

kůžová emulze 2,92 0,53

šupinkový led 11,67 0,23

kuchyňská sůl 1,94 0,097

pro pork 1,94 1,94
koření Vinná klobása -
kombi

0,83
2,37

strouhanka 1,94 0,097

Přírodní vepřové střevo x 7

Celkem 100% 47kč 188,-kč 141,-kč

Tabulka č. 18: kalkulace ceny paštiky
suroviny pro paštiku obsah v 

1kg díla
cena v 1kg 

výrobku
doporučená 

maloobchodní cena
bez DPH

zisk

rybí baader 31,8 14,628

vepřová játra 14,1 4,23

maso z hlav 24,7 6,175

vývar 24,7 x

livemal 0,5 1,28

koření Paštikové 0,5 1,35

dusitanová sůl 1,6 0,0816

škrob 2,1 0,42

Plastové střevo Ø40mm x 4

celkem 100% 32,20kč 128,80 kč 96,60kč
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8. HACCP

Systém HACCP (Hazard analysis and critical control point) slouží k analýze

nebezpečí a určení kritických kontrolních bodů v celém procesu od získávání suroviny, 

přes výrobu až po distribuci, a tím co nejvíce eliminovat vznik možného onemocnění nebo 

poškození zdraví konzumentů. Součástí systému HACCP je i návrh na nápravné opatření a 

přezkoumání, zda bylo opatření účinné.

Kontrolní body bychom rozdělili do třech kategorií:

 Získávání rybího SOM

 Výroba masných produktů

 Skladování a distribuce

8.1.CCP získávání SOM

Na kvalitu strojně odděleného masa má vliv především dodržení teploty. Doporučili

bychom zaznamenávat teplotu několikrát během chladírenského skladování suroviny 

před samotnou výrobou SOM. Jako limitní považujeme teplotu +3°C. Při mrazírenském 

skladování považujeme za limitní teplotu  -17,5°C.

Dalším kontrolním bodem by měla být teplota dosažená za určitý čas po zmrazení

hotového SOM. Čas je závislý na typu použitého mrazícího zařízení, teplota by neměla být 

vyšší než -18°C.

8.2. CCP výroby masných produktů

Nejdůležitější je tepelné opracování, kdy záhřevem dochází ke zničení MO 

způsobujících alimentární onemocnění. V tomto bodě je nutné kontrolovat, aby teplota 

v celém obsahu výrobku dosahovala minimálně +70°C, a to po dobu nejméně 10 minut.

8.3. CCP skladování a distribuce

Kontrolními body při skladování by měly být opět teplota. Jako nejvyšší skladovací 

teplotu doporučujeme +4°C. Teplota během distribuce by neměla být vyšší než +6°C.
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9.	Závěr

V rámci projektu Vývoj nových rybích výrobků využívajících surovinu vznikající při 

zpracování sladkovodních ryb bylo prakticky vyzkoušeno, že lze vyrábět kvalitní produkty i 

ze suroviny, která je doposud v oblasti výživy člověka neprávem opomíjena. 

Do projektu byly zařazeny typy produktů, které v klasické uzenářské výrobě tvoří 

nemalou část sortimentu a je zde šance, že jejich alternativa s rybím masem si najde své 

zákazníky, kteří upřednostňují zdravý životní styl, ale zároveň je jim nabídnuta tradiční chuť.

Po dobu řešení projektu bylo na experimentální úrovni vyzkoušeno celkem 22 výrobků 

různých typů. Všechny potenciální nové produkty využívaly jinak těžko uplatnitelné suroviny 

vznikající při zpracování sladkovodních druhů ryb, zejména strojně oddělené rybí maso a 

„ocásky“ kapra, tolstolobika, tolstolobce atd. Ve finální fázi projektu byly vybrány 4 výrobky, 

u kterých řešitelé konstatovali technologickou zvladatelnost výroby, přiměřenou cenu 

vstupních surovin a potenciál „získat si svého zákazníka“. Prezentované produkty byly 

podrobeny analytickému testování v podobě mikrobiologických rozborů, rozborů nutričního 

složení, složení a kvalita tuku, potažmo náchylnost k oxidaci apod. V neposlední řadě byly 

provedeny senzorické testy na panelu konzumentů. Získané výsledky jsou příslibem pro 

zpracovatele sladkovodních ryb v České republice.

Při dodržený správné výrobní praxe, skladovacích podmínek a použití kvalitních 

vstupních surovin je zaručena mikrobiální stabilita a nehrozí konzumentovy žádné alimentární 

onemocnění. Pro výslednou kvalitu finálních výrobků je zásadní použití kvalitní vstupní 

suroviny. U strojně odděleného rybího masa je velkým problémem náchylnost k oxidaci tuků, 

které probíhá až do -40˚C. Proto je třeba používat pokud možno co nejčerstvější strojně 

oddělené rybí maso, nebo ho při výrobě ošetřit vhodným antioxidantem. 

Chemickými analýzami bylo dokázáno, že výrobky obsahující rybí maso obsahují 

velké množství n-3 HUFA, které jsou prospěšné lidskému zdraví. Běžné masné výrobky 

obsahují spíše nasycené MK, které působí nepříznivě na kardiovaskulární systém.

Tato masná výroba má i kladné ekonomické dopady. I při navýšení ceny o 100 až 

200% se stále pohybujeme v cenových relacích srovnatelných pro klasické uzenářské 

výrobky, které jsou v běžné obchodní síti. Cena vstupní suroviny nijak negativně neovlivňuje 

konečnou cenu výrobku. V praxi je surovina pro získávání separovaného masa běžně 

prodávána výrobcům krmiv pro zvířata za zanedbatelné částky, nebo zlikvidována 

v kafileriích.
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10.	Přílohy

Příloha č. 1: Formulář pro senzorickou analýzu

Senzorické hodnocení rybích výrobků

Pohlaví :

Hodina:

Zdravotní stav:

Datum:

Úkol: ochutnejte předložený vzorek a stanovte jeho senzorickou jakost použitím níže 

uvedených grafických stupnic. 

Intenzita vůně

Vzorek

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Výrazná nevýrazná

Příjemnost vůně

Vzorek cizí vůně - identifikujte

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Příjemná nepříjemná, mdlá

Typická pro daný výrobek
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Textura v ústech

Vzorek

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Křehká, soudržná rozbředlá, řídká

Šťavnatost

Vzorek

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Šťavnatá suchá

Intenzita chuti

Vzorek

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Výrazná nevýrazná

Příjemnost chuti

Vzorek

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Příjemná nepříjemná
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Vzhled na řezu

Vzorek

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Homogenní, typický nesoudržný, porovitý
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Tabulka 19: Výčet výrobků a popis činností partnerů v rámci řešení projektu

Název činnosti (výrobku) Popis Místo realizace
Partner 

zodpovědný 
za realizaci

Popsáno 
v 

technické 
zprávě

grilovací rybí tyčinky
zpracování surovin, vývoj 

receptury, finalizace 
výrobku; účast 4 pracovníků

České Budějovice FROV JU ne

grilovací fishburgery

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; účast pracovníků 
zpracovny

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ne

3 verze rybí paštiky

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; účast pracovníků 
zpracovny

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ano, 1 typ

uzené rybí ocásky v oleji

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; účast pracovníků 
zpracovny

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ne

uzené rybí kostky v kyselém 
nálevu

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; účast pracovníků 
zpracovny

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ne

rybí salám "Turista"

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace
výrobku; realizace v 

laboratoří VŠCHT Praha, 
spolupráce s FIMEX s.r.o.

VŠCHT Praha FROV JU ne

rybí salám "Vodnář"

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; realizace na 
zpracovně ryb s účastí 

zaměstnanců

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ne

rybí salám „dietní"

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; účast pracovníků 
zpracovny

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ne

rybí salám „točený“

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; účast pracovníků 
zpracovny

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ne

4 typy rybích párků

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; prvotní realizace v 
laboratoří VŠCHT, 

spolupráce s FIMEX s.r.o.

VŠCHT Praha, 
Hluboká nad 

Vltavou, Kaplice
FROV JU ano, 2 typy
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2 verze rybích klobás

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; účast pracovníků 
zpracovny

VŠCHT Praha, 
Hluboká nad 

Vltavou, Kaplice, 
Klatovy

Zpracovna 
ryb Klatovy 
a.s., FROV 

JU

ano, 1 typ

rybí sekaná "Rybkaná"
zpracování surovin, vývoj 

receptury, finalizace
výrobku; účast 4 pracovníků

České Budějovice FROV JU ne

filé ze zcelovaného rybího 
masa

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku;  spolupráce s 
FIMEX s.r.o.

České Budějovice FROV JU ne

Rybí karbanátky 
"Fishburgery"

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; realizace na 
zpracovně ryb s účastí 

zaměstnanců

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ne

Rybí jitrnice

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; účast pracovníků 
zpracovny

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ne

Rybí tlačenka

zpracování surovin, vývoj 
receptury, finalizace 

výrobku; účast pracovníků 
zpracovny

Klatovy
Zpracovna 
ryb Klatovy 

a.s.
ne
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Tabulka 20: Výčet a popis analýz provedených v rámci evaluace prezentovaných výrobků

Analýza Popis Místo realizace
Partner 

zodpovědný 
za realizaci

Popsáno v 
technické 

zprávě

senzorické 
posouzení

analýza preferencí 
konzumentů

České Budějovice FROV JU ano

oxidace tuků

zjištění stupně 
degradace lipidů ve 
výrobku; souvisí se 

senzorickým vjemem

České Budějovice FROV JU ano

kompozice mastných 
kyselin

zjištění zdravotních 
benefitů plynoucích z 
podílu rybího masa ve 

výrobku

České Budějovice FROV JU ano

obsah tuku
extrakce lipidů z 

výrobku
České Budějovice FROV JU ano

živinové složení
energetická hodnota, 
sacharidy, bílkoviny, 
popeloviny, sušina

Státní veterinární ústav 
Praha

FROV JU ano

mikrobiologický 
rozbor

vyloučení přítomnosti 
nežádoucích 

mikroorganismů v 
době trvanlivosti

Státní veterinární ústav 
České Budějovice

FROV JU ano




