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1. Cíl 

1.1. Co je cílem pilotního projektu  
 

Cílem pilotního projektu bylo ověření použitelnosti metod neinvazivního a/nebo 

nedestruktivního zjišťování kvality rybího masa in situ, tedy přímo v místě odchytu, prodeje 

nebo zpracování dané ryby. Předmětem projektu bylo konkrétně testování použitelnosti 

přístroje Distell 692 FatMeter©, dále iRaman Plus spektrometru pracujícího na principu tzv. 

Ramanova jevu a v neposlední řadě na zjišťování tučnosti ryby na základě manuálního měření 

výšky hřbetního tuku. Projekt byl zaměřen na zjištění použitelnosti takových metod, 

respektive na správnost dosažených zjištění. Dalším cílem, vzhledem k inovativnosti 

testovaných postupů, bylo získání vstupních kalibračních dat měřením velkého počtu vzorků, 

což je nezbytné z hlediska budoucí interpretace dat naměřených na jednotlivých kusech ryb.  

Pro řešení pilotního projektu bylo sestaveno několik otázek s cílem jejich zodpovězení 

během řešení: 

1) Lze technicky provést požadovaná měření? 

2) Jaký je dostatečný počet vzorků pro prvotní kalibraci dat? 

3) Lze na základě měření Ramanovým spektrometrem rozlišit jednotlivé druhy ryb, 

respektive jednotlivé, různým způsobem chované skupiny v rámci jednoho druhu 

ryby? 

4) Jak úzce korelují dosažené výsledky s chemickou analýzou obsahu a složení tuku ryb? 

5) Je použití terénních měření kvality masa ryb ekonomicky odůvodnitelné? 

 

  

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 

Inovativnost spočívá v prvním (pilotním) využití přenosného spektrometru iRaman 

Plus za podmínek blízkých praxi. Přenosné přístroje pro měření obsahu tuku neinvazivní a 

nedestruktivní cestou se v českém rybářství sporadicky objevují, nicméně dosud nebyla 

publikována ucelená studie zaměřená na získávání okamžitých výsledků obsahu a kvality tuku 

chovaných ryb. Do budoucna se jeví využívání zde popsaných a podobných technologických 

novinek jako perspektivní s ohledem na deklaraci kvality dané ryby zákazníkovi. Dalším 
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aspektem je fakt, že chovatel může získat přehled o aktuálním výživovém stavu dané obsádky 

a tomu přizpůsobit krmné dávky, kondiční přikrmování a další zootechnické zásahy. 

 

1.3. Proč je nutná inovace, která je p ředmětem testování 
 
V současnosti je, a v budoucnu bude nadále kladen důraz na zdravý životní styl 

obyvatelstva. S tím jednoznačně souvisí i konzumace ryb. Ta je v České republice na úrovni 

pouhých 5,5 kg, z čehož jen cca 1,5 kg připadá na ryby sladkovodní. Zároveň naše země 

dlouhodobě zaujímá přední příčky v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. Jednou 

z nepopiratelně nejdůležitějších cest, jak riziko vzniku těchto chorob v populaci omezit, je 

zvýšená konzumace rybího masa. Každý projekt nebo technologický zásah slibující zvýšení 

kvality ryb nebo přinášející inovativní způsob jejího zjišťování a deklarace zákazníkovi je 

vítán. K tomu je zapotřebí účelná a komunikativní spolupráce producentů ryb s vědeckými 

institucemi.  

Zjišťování obsahu tuku a jeho složení in situ (ať již přímo v chovatelských zařízeních 

nebo např., na zpracovnách ryb) představuje jednu z možností inovací v kontextu kvality 

rybího masa a takto získávaná data mohou pomoci přesvědčovat potenciální konzumenty o 

výhodách jeho konzumace. 

 

2. Úvod 
 

Ryby, respektive rybí tuk, představují jedinečný zdroj polynenasycených (PUFA) a 

vysoce nenasycených (HUFA) mastných kyselin. Pozitivní účinky konzumace rybího masa 

byly prokázány mnoha studiemi (Williams, 2000; Simopoulos, 2008; Adámková a kol., 

2011). Z toho důvodu je třeba věnovat pozornost výzkumu kvality a aplikaci jeho výsledků do 

praktických podmínek chovu ryb. Vedle možností úpravy a zvyšování kvality, zejména 

výživou (Mráz a kol., 2012; Zajíc a kol., 2012) je třeba věnovat úsilí rozvíjením a 

uplatňováním inovativních způsobů měření a deklarace této kvality.  

Obsah tuku ryb pozitivně koreluje s obsahem vody v těle. Z toho vyplývá, že 

změřením jednoho ukazatele může být velmi přesně odvozena hodnota druhého. Distell 692 

FatMeter využívá mikropáskového senzoru, který je citlivý k obsahu vody v těle. Díky 

kalibračním datům dokáže přístroj přepočíst zjištěný obsah vody na obsah tuku daného druhu 
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ryby a tato hodnota je zobrazena na digitálním displeji bezprostředně při měření. Ze 

sladkovodních ryb byl přístroj v našich podmínkách testován na kapru obecném např. 

Urbánkem a kol. (2010). Použitelnost přístroje pro lososovité ryby byla, mimo jiné, součástí 

tohoto projektu. 

U malých producentů kapra v Bavorsku je stále běžnější přizpůsobovat aktuální cenu 

tržní ryby obsahu tuku ve svalovině. Konzument platí za kvalitu a té se mu dostává právě 

aplikací fatmetrů a také dalšího postupu, použitelného především ve zpracovnách ryb. Jedná 

se o fakt, že existuje pozitivní korelace mezi výškou hřbetního tuku dané ryby a skutečným 

obsahem tuku. Naměřením dostatečného množství kalibračních údajů lze následně velmi 

rychlým měřením posuvným měřítkem s vysokou přesností odhadnout obsah tuku v celé rybě 

a podle toho upravovat cenu pro zákazníka (Oberle, ústní sdělení). Tento přístup se jeví jako 

potenciálně velmi vhodný pro české prostředí a byl testován v tomto pilotním projektu. 

Ramanova spektroskopie je analytická metoda založená na principu tzv. Ramanova 

jevu. Objevitelem tohoto jevu je indický fyzik Chandrasekhara Venkata Raman, který za tento 

počin obdržel v roce 1930 Nobelovu cenu za fyziku. V principu se jedná o změny v rozptylu 

monochromatického světla, kdy fotony laserového zdroje jsou absorbovány vzorkem a poté 

odráženy. Množství odraženého světla je různé podle typu molekul ve vzorku (Samek a kol., 

2011). PUFA a HUFA mají mezi uhlíky v řetězci dvojné vazby. Čím větší je množství 

dvojných vazeb, tím vyšší stupeň nenasycení tuku ve vzorku. Přítomnost těchto dvojných 

vazeb ve vzorku koreluje s odezvou měření Ramanovým spektrometrem a na základě 

naměřených údajů lze tedy zjistit stupeň nenasycení. Porovnáním výsledků měření s výsledky 

získanými laboratorní analýzou je následně získána kalibrační křivka, na jejímž základě lze 

s vysokou přesností zjistit množství nenasycených lipidů v rybím těle. Primární využití 

Ramanovy spektroskopie nespočívá v měření kvality vzorků masa, ale tato metoda je 

využívaná zejména v oblastech, jako jsou: farmaceutické aplikace, forenzní aplikace, 

mineralogie, umění, archeologie a také kontrola surovin. Právě posledně jmenovaná možnost 

aplikace se stala základem pro prvotní pokusy s využitím tohoto jevu pro zjišťování kvality 

masa ryb. První pokusy byly činěny na lososu atlantském (Salmo salar) (Afseth a kol., 2006; 

Herrero, 2008; Brown a kol., 2012) a na jejich základě bylo realizováno podobné pozorování 

(měření) na modelu naší hospodářsky nejvýznamnější ryby – kapru obecném (Cyprinus 

carpio) (Samek a kol., 2011) a významných zástupců lososovitých ryb –  pstruhu duhovém 

(Oncorhynchus mykiss) a sivenu americkém (Salvelinus fontinalis), jejichž je Klatovské 

rybářství důležitým producentem.  
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Existuje v zásadě několik způsobů ověřování složení rybího masa. Nejpoužívanějším 

je stále chemická analýza v laboratoři. Tento postup je velmi přesný, ale zároveň finančně a 

časově náročný. Proto jsou vyvíjeny technologie, u kterých je potenciál dosažení přesných 

výsledků v co nejkratším čase a za rozumnou cenu. Tento projekt se zabýval možným 

použitím výše popsaných postupů zjišťování kvality masa významných druhů našich ryb. 
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3. Materiál a metodika 
 

3.1. Přístroje a m ěření 

3.1.1. Měření výšky hřbetního tuku  
Nejjednodušší ze zde prezentovaných metod zjišťování kvality masa ryb je manuální 

měření výšky hřbetního tuku ryb při jejich zpracování. Přístrojově je tato metoda velmi 

nenáročná, postačí posuvné měřítko a filetovací nůž. Při zpracování (porcování) ryby dojde 

k odhalení hřbetní partie, ve které je patrná vrstva zásobního tuku. Tato vrstva je různě vysoká 

s ohledem na druh ryby, velikost, použitou chovnou a krmnou technologii a v případě 
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neintenzivního chovu i na ročním období. Jedním z cílů tohoto pilotního projektu bylo ověřit, 

zda existuje závislost mezi výškou hřbetního tuku a jeho skutečným obsahem ve filetu. 

Obrázek 1 ilustruje jednoduchost tohoto měření. 

 

 

Obr. 1. Měření výšky hřbetního tuku kapra digitálním posuvným měřítkem 

 

3.1.2. Měření přístrojem Distell 692 FatMeter (FM) 
Měření přístrojem FM může probíhat na živé, čerstvě zabité nebo zcela rozmražené 

rybě a je neinvazivní a nedestruktivní. K zajištění co nejpřesnějšího výsledku je obsah tuku 

měřen celkem v 8 bodech (Obr. 2) na obou stranách těla ryby. Přístroj získané dílčí výsledky 

přepočítá na průměrný obsah tuku a tuto hodnotu zobrazí na digitálním displeji. Výrobce 

udává rozsah měření v intervalu 1 – 45 % při 95% spolehlivosti. K dispozici je kalibrace na 

více než 60 druhů, zejména mořských ryb. Ze sladkovodních je dostupná kalibrace pro kapra, 

pstruha, sivena a několik dalších, hospodářsky významných druhů ryb. Je však možná i 

kalibrace provedená přímo uživatelem. Podmínkou je dostatečné množství ryb (min. 30 – 50 

ks změřených FM a zároveň analyzovaných chemicky pro verifikaci). V reálném čase trvá 
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vysoce přesné zjištění obsahu tuku v analyzované rybě cca 30 vteřin. Reálné měření ilustruje 

obrázek 3. 

 

 
Obr. 2. Body na těle ryby měřené přístrojem Distell 692 FatMeter (podle Urbánka a kol., 
(2010)). 
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Obr. 3. Průběh měření přístrojem Distell 692 FatMeter na kapru obecném a pstruhu duhovém. 
 

3.1.3. Měření přístrojem iRaman Plus (Raman) 
Ve své podstatě umožňuje systém Raman přímé použití na těle živé ryby. Nicméně, 

jedná se o laser a tedy tepelný zdroj. Přestože během měření nebyly zaznamenány změny na 

tkáni analyzovaných ryb, bylo rozhodnuto používat Raman pro měření na filetu ryby. Jedná se 

tedy o analýzu invazivní, ale stále nedestruktivní. Podobně jako v případě měření FM jde při 

použití systému Raman o analýzu více bodů na těle ryby, ze kterých je následně vypočítána 

průměrná hodnota naměřeného spektra. Důvodem je heterogenita rybí svaloviny, zejména 

v souvislosti s rozložením a složením tukových zásob. Obr. 4. znázorňuje oblasti na filetu 

vybrané pro měření, Obr. 5 a 6 pak reálné použití přístroje Raman přímo na filetu. Tímto 

způsobem bylo v průběhu projektu ve dvou fázích analyzováno více než 1000 Ramanových 

spekter, což posloužilo k sestavení kalibrace pro daný typ svaloviny ryb. Tato kalibrace slouží 
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následně jako tzv. fingerprint pro pozdější identifikaci neznámého vzorku pouze na základě 

měření Ramanem, bez nutnosti aplikovat chemickou analýzu. 

 

 
Obr. 4. Oblasti na filetu kapra obecného vybrané pro analýzu přístrojem iRaman Plus. 
 

Mobilní disperzní Ramanův spektrometr iRaman® Plus je vybaven patentovanou 

technologií CleanLaze®, která zaručuje unikátní stabilitu excitačního laseru. Další 

komponenty systému, jako termoelektricky chlazený CCD detektor a špičková vláknová 

optika, zaručují měření Ramanových spekter s vysokým rozlišením (až 3 cm-1) v rozsahu 65 – 

4000 cm-1. Tyto vlastnosti tvoří spolu s nízkou hmotností systému jedinečnou kombinaci. U 

systému iRaman® Plus je možnost výběru excitačního laseru ze tří různých vlnových délek se 

softwarovým řízením jejich výkonu po 10%. V této práci byl využit laser s excitací 785 nm. 
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Obr. 5. Analýza filetu kapra obecného Ramanovým spektrometrem. 
 

 
Obr. 6. Detail laserového senzoru přístroje iRaman Plus  
 

Výrobcem použitých terénních přístrojů FatMeter je společnost Distell (Distell Company, 

Faldhouse, West Lothian, Skotsko) a spektometrů Raman (vedle v tomto projektu použité 

verze iRaman Plus také verze MiniRam, iRaman EX, innoRam, NanoRam a Mini-PL/Raman) 

společnost B&W Tek z USA (B&W Tek, Inc. Newark, DE, USA). Výhradním zástupcem 

společnosti B&W Tek, v České republice je společnost NicoletCZ, která zapůjčila terénní 

spektrometr pro použití v tomto pilotním projektu (obr. 7.). 
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Obr. 7. Přístroj 692 FatMeter je výráběn skotskou společností Distell (nahoře) a přístroj 
iRaman Plus společností B&W Tek Europe GmbH (dole). Prodej a servis iRaman Plus 
v České republice zajišťuje společnost NicoletCZ (vpravo). 
  

3.2. Experimentální ryby 
 
V rámci pilotního projektu byly využívány 3 hospodářsky významné druhy ryb, které 

tvoří zároveň významnou část nabídky společnosti Klatovské rybářství a.s., a sice kapr 

obecný, siven americký a pstruh duhový. 

Coby zdroj experimentálních vzorků kapra byl použit užitkový hybrid ve stáří dvou let 

(K2) vysazený v dubnu 2013 do 5 rybníků. První skupina (2 rybníky) byla přikrmována 

obilovinami (klasická chovná technologie), druhá skupina (2 rybníky) přikrmována krmnou 

směsí KP a třetí skupina (1 rybník) byla ponechána pouze na přirozené potravě coby kontrola. 

Při nasazení bylo odebráno 100 kusů ryb na prvotní chemickou analýzu množství a složení 

tuku, stejně jako pro měření Ramanových spekter. Rybníky byly sloveny v průběhu října 

2013. Z každé skupiny bylo odebráno 50 jedinců pro další chemickou analýzu, pro sledování 

výšky hřbetního tuku (VHT), pro měření obsahu tuku FatMetrem a zejména pro sledování a 

analýzu Ramanových spekter. 

Siven americký byl chován v pstruhařských zařízeních společnosti Klatovské rybářství 

a.s. v Anníně a v Pivoni. Ve stejné době jako jarní vzorky kapra byly stejným způsobem 

měřeny vlastnosti svaloviny násadových sivenů. V říjnu bylo analyzováno 50 tržních ryb. 

Vzhledem k potenciálu testovaných metod bylo rozhodnuto, že do projektu bude zařazen ještě 

tržní pstruh duhový ze zařízení v Pivoni, v množství 50 ks tržních ryb. 
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3.3. Tvorba kalibra čních model ů 
 
Primárním cílem tohoto pilotního projektu bylo ověřit možnost měření kvality rybího 

masa Ramanovým spektrometrem s cílem nahrazení (minimálně orientačního) drahé a 

zdlouhavé chemické analýzy. Ke splnění tohoto úkolu bylo nutné vytvořit korelační a regresní 

modely a kalibrační řadu. To nelze provést bez pokročilých statistických modelů, na jejichž 

tvorbě se, ve spolupráci s pracovníky FROV podíleli zástupci společnosti NicoletCZ, Dr. 

Karel Šec a Dr. František Kesner. Díky relativně vysokému počtu analyzovaných ryb byla 

získána průměrná spektra pro svalovinu daného druhu (obr. 8) a z těch se následně vycházelo 

při tvorbě korelačních a regresních modelů. 

 

 

Obr. 8. Průměrná Ramanova spektra použitých druhů ryb 

 

3.3.1. Metoda PLS kombinovaná se SNV korekcí optické dráhy spekter  
Metoda PLS byla vyvinuta v 70. letech Hermanem Woldem pro použití v sociálních 

vědách a poměrně záhy byla využita i v chemických aplikacích. Tato metoda se velmi často 

využívá v infračervené spektroskopii, neboť nám umožňuje komprimovat obsáhlou matici 

spektrálních dat. Při tomto úkonu využívá metoda PLS vícerozměrný, vzájemně ortogonální 

(kolmý) prostor. Ve spektrální datové matici je počet spektrálních proměnných převeden na 

mnohem menší počet tzv. faktorů (PLS faktory). Dojde tak k odstranění balastních 
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spektrálních informací. Poté je provedena transformace komprimované spektrální matice na 

matici latentních proměnných.  

Stejná úprava je provedena i v matici kvantitativních dat a mezi oběma maticemi 

latentních proměnných je hledána regresní závislost. Na obdobném principu také pracuje 

i další metoda multikomponentní analýzy − metoda PCR (Principal Component Regression). 

Tyto multikomponentní (multivariační) metody je vhodné použít v případě, kdy matice 

analyzovaných vzorků není přesně definována, nebo kdy dochází k překrytí spektrální pásů.  

Dalšími výhodami multikomponentních metod je možnost stanovit více analytů z jednoho 

spektra. Jejich nevýhodou je poměrně složitý matematický aparát a rovněž potřeba značného 

množství standardů nutných k vytvoření spolehlivého kalibračního modelu. 

Při použití multikomponentních metod jsou v ideálním případě potřebné dvě skupiny 

standardů; standardy kalibrační a validační. Kalibrační standardy jsou použity pro konstrukci 

kalibračního modelu a validační standardy pro zjištění predikčních schopností tohoto modelu. 

Optimální je použít alespoň třicet kalibračních standardů na každý analyt, který chceme ze 

spektra stanovit (precizní PLS a PCR modely pak obsahují i více než 100 standardů). Počet 

validačních standardů by měl tvořit pětinu, až třetinu počtu standardů kalibračních. Obsah 

jednotlivých stanovovaných analytů (komponent) v kalibračních a validačních standardech 

nesmí vykazovat závislost - nelze tedy připravovat standardy pouhým naředěním z jednoho 

nebo několika zásobních roztoků. Dalším důležitým požadavkem při přípravě metody je, aby 

všechny standardy obsahovaly všechny stanovované analyty.  

Vzhledem k uvedeným podmínkám je velmi obtížné získat dostatečné množství 

standardů se známými hodnotami stanovovaných analytů. Proto se jako standardy používají 

reálné vzorky, ve kterých je nejprve zapotřebí analyzovat obsah hledaných analytů referenční 

(primární) metodou. Získané hodnoty se použijí jako vstupní kvantitativní data. Naměřená 

Ramanovy spektra kalibračních a validačních standardů a získané kvantitativní hodnoty se 

použijí pro konstrukci kalibračního modelu. Výstupem u metody PLS je lineární regrese mezi 

vloženými kvantitativními hodnotami a hodnotami vypočtenými kalibračním modelem. Při 

vhodně vypracovaném kalibračním modelu by tato regrese měla mít jednotkovou směrnici se 

statisticky nevýznamným absolutním členem. 

Ke tvorbě PLS kalibrací všech tří typů ryb byla vybrána dvě oblasti Ramanova 

spektra, jednak oblast valenčních vibrací: 3046 až 2691 cm-1 (obr. 9.), dále oblast tzv. 

fingerprintu (otisku prstu): 1790 – 601 cm-1 (obr. 10). K výpočtu SNV korekce byla vybrána 

oblast spektra: 1784 – 1367 cm-1 (obr. 11). 
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Obr. 9. Průměrná Ramanova spektra kapra, sivena a pstruha v oblasti valenčních vibrací 
(3046 – 2691 cm-1). 
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Obr. 10. Průměrná Ramanova spektra kapra, sivena a pstruha v oblasti „otisku prstu“ (1790 – 
601 cm-1). 
 
 

  
Obr. 11. Oblast Ramanova spektra kapra, sivena a pstruha určená k výpočtu SNV korekce 
(1784 – 1367 cm-1). 
 

3.4. Chemická analýza 
 

3.4.1. Extrakce lipidů a kompozice mastných kyselin 
 Extrakce lipidů (foto 4) ze vzorků masa a krmiv a jejich obsah byl stanoven podle 

Hara a Radin (1978). Z celkového lipidu byly připraveny metylestery mastných kyselin podle 

Appelqvist (1968). Kompozice mastných kyselin byla stanovena pomocí plynového 

chromatografu (Trace Ultra FID, Thermo Scientfic). Jednotlivé peaky byly určeny 

porovnáním se standardem GLC-68D a dalšími. 

 

3.4.2. Stanovení sušiny vzorku 
Sušina vzorku rybího masa byla stanovena u všech testovaných ryb za účelem 

porovnávání dosažených výsledků s výsledky chemické analýzy obsahu tuku a s výsledky 

měření obsahu tuku Distell 692 FatMetrem. Princip stanovení sledoval postup oficiálních 

metod analýzy potravin Spolkové republiky Německo (2004). Do předvážených žíhacích 
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misek s pískem bylo vmícháno 5 gramů vzorku. Ten byl následně dehydrován při 104,5 °C a 

podíl sušiny byl stanoven gravimetricky. 

 

3.4.3. Jodové číslo 
Číslo, údaj vyjadřující v procentech obsah jodu vázaného na tuk, je měřítkem obsahu 

dvojných vazeb. Ke vzorku se přidá nadbytek bromidu jodného a jeho nespotřebované 

množství se určí titrací thiosíranem. V tomto analytickém měření byla použita metoda ČSN 

EN 14111. Výsledkem je hodnota, která je porovnatelná mezi jednotlivými měřenými vzorky 

(napříč testovanými druhy ryb). Čím vyšší je hodnota jodového čísla ve vzorku svaloviny, tím 

více je obsaženo dvojných vazeb a tím více je daný vzorek nenasycený.  

 

Literatura: 

Appelqvist, L.A., 1968. Rapid methods of lipid extraction and fatty acid methyl ester 
preparation for seed and leaf tissue with special remarks on preventing accumulation of 
lipid contaminants. Arkiv För Kemi. 28, 551-570. 

Hara, A.,Radin, N.S., 1978. Lipid extraction of tissues with a low toxicity solvent. Analytical 
Biochemistry. 90, 420-426. 

ČSN EN 14111, 2005. Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení 
jodového čísla. 12 s.Oficiální metody analýzy potravin Spolkové republiky Německo 
2004. Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach §35 LMBG, L06.00-3 2004-
7  (in German). 

Tubino, M.,Aricetti, J.A., 2013. A green potentiometric method for the determination of the 
iodine number of biodiesel. Fuel. 103, 1158-1163. 

 

4. Výsledky 
 

Při výlovu experimentálních rybníků bylo všemi prezentovanými metodami 

analyzováno 50 ks kapra z každé skupiny. Grafické znázornění obsahu tuku u jednotlivých 

experimentálních skupin je na obrázku 12. 
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Obr. 12. Rozpětí v obsahu svalového tuku kapra obecného ze 3 různých úrovní výživy 
(n=50/skup.). 

 

V rámci projektu bylo testováno, zda lze obsah tuku v rybách orientačně odvodit i 

jinými způsoby, než použitím FM nebo chemickou analýzou. Zkušený chovatel pozná již 

vizuálně, je-li ryba tzv. „přetučnělá“ nebo naopak bez tuku. Existuje však způsob, jak 

s vysokou spolehlivostí zjistit obsah tuku v těle kapra na základě morfometrického měření 

výšky hřbetní vrstvy tuku. Tento postup je aplikovatelný zejména při zpracování ryby. 

Obrázek 13 ilustruje v tomto projektu dosažené výsledky měření 96 kaprů z různých skupin, 

rozdělených podle způsobu chovu. Zahrnuje ryby chované pouze na přirozené potravě, ryby 

přikrmované obilovinami a ryby přikrmované doplňkovou krmnou směsí KP.  

 
Příklad: Při filetování kapra byly pro kontrolu změřeny hodnoty výšky hřbetního tuku 

(VHT) u třech náhodně vybraných ryb ze zpracovávané várky. Zjištěné hodnoty jsou 1) 3,8 

mm; 2) 4,6 mm a 3) 4,9 mm. Dosazením těchto hodnot za x do regresní rovnice (1,032x-

0,0106=y) podle obrázku 13 zjistíme, že: 
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1) 1,039 x 3,8 – 0,0106 = y 
         y = 3,9376 %  
 

2) 1,039 x 4,6 – 0,0106 = y 
        y = 4,7688 % 
 

3) 1,039 x 4,9 – 0,0106 = y 
   y = 5,0808 % 

 
Na základě výše uvedeného příkladu lze učinit závěr, že měřené ryby obsahují 3,9; 4,8 

a 5,1 % tuku ve filetu, a to s pravděpodobností 90,3 %.   

Obr. 13. Pozitivní korelace výšky hřbetního tuku kapra obecného s obsahem tělního tuku 
(n=96)  

 

Poněkud problematičtější je použití této metody u pstruha duhového (obr. 14) a sivena 

amerického (obr. 15). „Problém“ je v uniformitě těchto ryb, respektive způsobu jejich chovu. 

Na rozdíl od kapra, jehož chov v rybnících předurčuje jeho svalovinu k vysoké variabilitě, u 

ryb intenzivně chovaných, jako jsou pstruh a siven se vliv prostředí eliminuje. Příkladem je 

vyrovnaný, stálý obsah tuku pohybující se u tržních jedinců obou druhů v rozmezí 6 – 10 %. 
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U kapra se setkáváme s rozpětím mnohem širším, v našich podmínkách obvykle 3 – 15 %. 

Z tohoto důvodu do jisté míry postrádá tento způsob měření smysl, protože při dodržení 

chovných podmínek, respektive krmných dávek, a vyrovnané velikosti tržních ryb není důvod 

očekávat významné odchylky od standardu, kterým je výše zmíněné rozpětí 6 – 10 % obsahu 

tuku ve filetu. 

Na základě získaných dat však lze konstatovat, že u tržního sivena amerického (300 – 

400g) dosahuje výška hřbetní vrstvy tuku 0,5 – 1,5 mm. V případě tržního pstruha duhového 

o stejné velikosti se výška hřbetní vrstvy tuku pohybuje v rozmezí 0,5 – 2 mm. Odchylky od 

tohoto rozmezí mohou být buď znakem podvýživy (méně než 0,5 mm) nebo naopak 

zvýšeného (nežádoucího) zatučnění ryby. 

 

 

Obr. 14. Korelace výšky hřbetního tuku sivena amerického se skutečným obsahem tuku ve 
filetu (n=50).  

 

Z hlediska poznání biologických vlastností těchto druhů (siven, pstruh) by bylo jistě 

podnětné provést tato měření na skupině ryb zaručující rozptyl v celé škále hodnot obsahu 

tuku, kterých jsou tyto ryby schopny dosáhnout. Podle průběhu regresních přímek ve zde 

použitých modelech lze předpokládat potvrzení závislosti mezi výškou hřbetního tuku a 

obsahem tuku ve filetu při proměření širšího spektra ryb. 
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Obr. 15. Korelace výšky hřbetního tuku pstruha duhového se skutečným obsahem tuku ve 

filetu (n=50). 
 

V průběhu projektu byly postupně tvořeny statistické modely a kalibrační křivky 

jednotlivých kvalitativních vlastností svaloviny studovaných ryb. Tabulka 1 popisuje základní 

hodnoty zahrnuté do těchto modelů a obrázky 16 – 19 ilustrují závislosti měření Ramanovým 

spektrometrem na skutečně laboratorně zjištěných hodnotách. 

Ve všech kalibračních modelech (s výjimkou jodového čísla) je evidentní, statisticky 

významný, vztah mezi spektry a kvantitativními daty. Obecně pro všechny modely platí, že 

čím více budou obsahovat kalibračních standardů, s různými hodnotami koncentrací – pak 

bude model lepší. Metody na stanovení jodového čísla a sušiny lze zatím považovat pouze za 

screeningové (popř. pro analýzu trendů) s velmi malou přesností výsledků. Sloupce „Rozsah 

Kalibrace“ a „Původní data – rozsah“ by měly být identické, nicméně u většiny metod jsou 

krajní body z kalibrací často vyloučeny (v zájmu jejich kvality). 

 
 
 
 
 



          
 

24 
 

Tabulka 1: Hodnoty kvantitativní analýzy filetu kapra  

Metoda 
Počet standardů  
(ryb) v kalibraci 

Korelační 
 koeficient 

Rozsah Kalibrace Původní data - rozsah 

Obsah tuku (FC) 151 0,902 0,76 – 13,15 0,76 – 13,15 

Jodové číslo 151 0,669 65,4 – 170,70 65,40 - 180.20 

Sušina 151 0,825 18,70 -28,30 18,70 - 28.3 

SFA 151 0,841 23,61 – 31,28 22,30 – 31.90 

MUFA 151 0,852 27,35 – 68,82 26,46 - 68.82 

PUFA 151 0,953 7,06 – 39,72 7,06 - 46.67 

n-3 PUFA 151 0,939 1,77 – 28,25 1,77 - 28.69 

n-6 PUFA 151 0,881 2,32 – 31,76 2,32 – 31.76 

n-3 HUFA 151 0,912 0,88 – 16,70 0,89 - 22.25 

EPA + DHA 151 0,902 0,76 – 18,48 0,76 - 19.28 

 

 
Obr. 16. Kalibrační křivka hodnot obsahu tuku kapra, na ose x hodnoty zjištěné chemickou 
extrakcí, na ose y hodnoty predikované z Ramanových spekter (n=151). 
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Obr. 17. Kalibrační křivka hodnot obsahu MUFA v tuku kapra, na ose x hodnoty zjištěné 
chemickou extrakcí, na ose y hodnoty predikované z Ramanových spekter (n=151). 
 

Výsledky znázorněné na v grafu na obr. 16 vyjadřují korelační závislost hodnot 

obsahu svalového tuku kapra predikovaných měřením Ramanových spekter na hodnotách 

reálného (chemickou analýzou potvrzeného) obsahu svalového tuku kapra obecného. Každá 

ryba byla analyzována nejprve Ramanovým spektrometrem a následně chemicky. Vzhledem 

k tomu, že díky tomuto projektu došlo ke kalibraci přístroje pro měření obsahu a složení tuku 

kapra lze konstatovat, že při měření Ramanovým spektrometrem lze s 90,23% spolehlivostí 

určit obsah tuku kapra v řádech několika minut. 

Podobná situace je u zastoupení hlavních mastných kyselin a jejich skupin v tuku. 

Prezentované výsledky (Obr. 17; 18 a 19) vykazují silnou lineární závislost mezi chemicky 

zjištěným zastoupením MUFA, n-3 PUFA a EPA+DHA v porovnání se spektry získanými 

měřením Ramanovým spektrometrem. 
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Obr. 18. Kalibrační křivka hodnot obsahu n-3 PUFA v tuku kapra, na ose x hodnoty zjištěné 
chemickou extrakcí, na ose y hodnoty predikované z Ramanových spekter (n=151). 
 
 
 

 
 
Obr. 19. Kalibrační křivka hodnot obsahu EPA+DHA v tuku kapra, na ose x hodnoty zjištěné 
chemickou extrakcí, na ose y hodnoty predikované z Ramanových spekter (n=151). 
 
 

Z dosažených výsledků měření a analýz je zřejmé, že v případě kapra lze využít 

všechny typy v tomto projektu testovaných způsobů měření kvality masa. 
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V následující části budou prezentovány výsledky měření Ramanovým spektrometrem 

na sivenu americkém. Tabulka 2 popisuje podklady pro kvantitativní analýzu, obrázky 20 a 21 

průběh a sílu závislosti u vybraných vlastností podobně, jako v případě kapra. 

 
Tabulka 2: Hodnoty kvantitativní analýzy filetu sivena 

Metoda 

Počet standardů  

(ryb) v kalibraci 

Korelační 

 koeficient Rozsah Kalibrace Původní data - rozsah 

Obsah tuku (FC) 71 0,898 3,16 – 10,31 3,16 – 10,31 

Jodové číslo 71 0,298 142,10 – 190,40 142,10 – 190,40 

Sušina 71 0,807 22,60 – 27,78 22,60 – 36,16 

SFA 71 0,889 15,31 – 17,82 14,85 – 18,70 

MUFA 71 0,925 34,05 – 45,31 34,05 – 47,26 

PUFA 71 0,871 34,04 – 49,08 34,04 – 49,08 

n-3 PUFA 71 0,778 22,29 – 34,41 14,94 – 34,41 

n-6 PUFA 71 0,965 13,89 – 19,32 13,89 – 19,32 

n-3 HUFA 71 0,918 10,17 – 18,22 8,69 – 20,42 

EPA + DHA 71 0,918 8,85 – 16,00 7,45 – 18,02 

 
 
 

 
Obr. 20. Kalibrační křivka hodnot obsahu tuku sivena, na ose x hodnoty zjištěné chemickou 
extrakcí, na ose y hodnoty predikované z Ramanových spekter (n=71). 
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Obr. 21. Kalibrační křivka hodnot obsahu PUFA v tuku sivena, na ose x hodnoty zjištěné 
chemickou extrakcí, na ose y hodnoty predikované z Ramanových spekter (n=71). 
 

Graf korelace (Obr. 20) mezi obsahem svalového tuku sivena amerického, který byl 

zjištěn přesnou chemickou analýzou a změřen Ramanovým spektrometrem ilustruje podobně 

silnou lineární závislost, jako v případě kapra. Důvodem lehce nižší spolehlivosti je poměrně 

uniformní obsah tuku u intenzivně chovaných sivenů v porovnání s kaprem. V případě, že by 

byly k dispozici např. ještě ryby z volných vod, lze usuzovat, že regresní koeficient (R2) by se 

zvýšil. Podobná situace je i u zastoupení PUFA ve svalovém tuku (Obr. 21) – díky 

uniformnímu krmivu je zjišťován poměrně úzký rozptyl u analyzovaných ryb, což může do 

jisté míry snižovat sílu použitého statistického testu. 

 
Další využití výsledků Ramanovy spektrometrie, která je nad rámec tohoto projektu, je 

možnost odlišit na základě získaných spekter jednotlivé druhy ryb od sebe bez nutnosti 

chemické analýzy. Tento pilotní projekt byl zaměřen prvořadě na kapra obecného a sivena 

amerického, ale použitelnost této metody je u libovolných druhů, podmínkou je pouze 

předchozí kalibrace. Kupříkladu se nabízí možnost testování výrobků z ryb z hlediska 

výrobcem deklarovaného podílu masa určitého druhy ryby (korýše, měkkýše apod.). Po 

získání kalibračních dat je možné ověřit případné klamání spotřebitele, například nahrazení 

podílu jednoho druhu ryby druhem jiným, levnějším nebo dostupnějším. K těmto výsledkům 

lze dojít diskriminační analýzou naměřených dat. 
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 Diskriminační analýza (DA, discriminant analysis) je jednou z metod mnohorozměrné 

statistické analýzy (MSA, multivariate statistical analysis), která slouží k diskriminaci 

(rozlišení) objektů pocházejících z konečného počtu tříd (kategorií) na základě objektů z jisté 

podmnožiny všech objektů. Tato spektrální klasifikační technika určuje třídu (nebo třídy), 

které jsou nejpodobnější neznámému materiálu. V kalibračním modelu je specifikováno více 

tříd, přičemž každá třída je popsána libovolným počtem standardů (nejméně však dvěma). 

V našem případě máme jednotlivé třídy definovány: 

 

Různé druhy ryb: kapr obecný a siven americký  

 

V rámci vyhodnocování výsledků byla ověřována možnost využití Ramanova 

spektrometru pro rozlišení kapra a pstruha pro hypotetický příklad, kdy ve výrobku (směs bez 

možnosti identifikace daného druhu pouhým okem) je deklarováno maso sivena a výrobce jej 

nahradí levnějším masem kapra. Na obrázku 22 je prezentována diskriminační analýza 

náhodně vybraných 40 ks kapra a 40 ks sivena. Tento soubor pochází z ryb z obou fází 

testování, teda z jarní i podzimní. Z výsledků je patrné, že Ramanova spektrometrie může být 

využita pro tyto účely, neboť dokáže statisticky průkazně odlišit konkrétně tyto dva druhy od 

sebe. Zjednodušeně řečeno, dostaneme-li k dispozici (v tomto případě) 80 náhodných vzorků, 

můžeme díky tomuto měření a použitému modelu konstatovat, že se zcela jistě jedná o dvě 

různé skupiny. 
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Obr. 22. Výsledky diskriminační analýzy náhodně vybraných vzorků kapra a sivena z obou 
fází testování pro potvrzení použitelnosti Ramanova spektrometru (nkapr=40; nsiven=40). 
Jednotlivé druhy se shlukují a jsou rozlišitelné. 
 

 

5. Závěr 
  

1) Lze technicky provést požadovaná měření? 

 
Na základě zkušeností nabytých v tomto pilotním projektu lze říci, že po proškolení 

zvládne obsluhu FatMetru jakýkoli zaměstnanec rybářského podniku nebo prodejce ryb. 

Pokud se týče Ramanovy spektrometrie, samotné získání dat (měření) je pro obsluhu 

bezproblémové. Následné vyhodnocení je přímo závislé na dostupnosti kalibrace pro danou 

vlastnost nebo druh ryby. Cíl pilotního projektu v podobě využití neinvazivních a/nebo 

nedestruktivních metod měření kvality masa ryb byl z tohoto pohledu zcela naplněn. 
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2) Jaký je dostatečný počet vzorků pro prvotní kalibraci dat? 

 
V zásadě lze říci, že pro správné nakalibrování dané vlastnosti je nutno zanalyzovat 

(Ramanovým spektrometrem i chemicky) co možná největší množství ryb. Z hlediska 

statistiky je doporučeno použít alespoň 30 – 50 ryb, jejichž sledovaná vlastnost se vyskytuje 

v co nejširší škále hodnot (např. při sledování obsahu tuku kapra je vhodné mít k dispozici 

škálu 1 – 20 % tuku ve filetu). V tomto projektu bylo „použitelně“ analyzováno Ramanovým 

spektrometrem 151 ks kapra z různých chovných technologií a různého stáří. Dále 96 ks 

sivena a 49 ks pstruha. Chemicky bylo analyzováno 250 ks kapra, 150 ks sivena a 50 ks 

pstruha. 

 

3) Lze na základě měření Ramanovým spektrometrem rozlišit jednotlivé druhy 

ryb? 

 
Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že na základě měření Ramanových spekter lze 

zcela jednoznačně odlišit svalovinu sivena od kapra. Dopad takových zjištění by mohl dalece 

přesahovat meze nastavené tímto pilotním projektem, protože se lze domnívat, že s pomocí 

Ramanova spektormetru lze (po získání kalibrační křivky) rozlišovat nejen druhy na základě 

měření svaloviny, ale i kupříkladu složení výrobků (nejen) z ryb. Pokud jsou jednou známá 

spektra určité složky výrobku, dokáže přístroj v řádech minut prokázat přítomnost dané 

složky ve vzorku, což může přinášet nový úhel pohledu na kontrolu složení, původu a kvality 

daného výrobku.  

 

4) Jak úzce korelují dosažené výsledky s chemickou analýzou obsahu a složení tuku 

ryb? 

 
Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že korelační koeficienty vyjadřující 

závislost jednotlivých sledovaných vlastností se pohybují v průměru mezi 0,85 – 0,95, což 

představuje v biologických modelech velmi těsnou lineární závislost. Lze tedy říci, že díky 

výsledkům tohoto pilotního projektu je možné provozně analyzovat kompozici mastných 

kyselin kapra obecného, sivena amerického a pstruha duhového bez nutnosti použití drahého a 

časově náročného chemického rozboru. 
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5) Je použití terénních měření kvality masa ryb ekonomicky odůvodnitelné? 

 
V současné době lze pro přímé praktické využití doporučit metodu měření výšky 

hřbetního tuku ryb, která silně koreluje se skutečným obsahem tuku ve svalovině. Náklady na 

použití této metody jsou zanedbatelné a dosažené výsledky dostatečně přesvědčivé.  

Potenciál pro využití v praxi má rovněž Distell FatMeter. Pořizovací cena je poměrně 

vysoká, cca 100 000 Kč, nicméně zjištěné údaje jsou velmi přesné a použitelné jak pro 

obchodování s rybami, tak pro okamžité zjišťování kondičního a výživového stavu chovaných 

ryb. Přístroj navíc umožňuje postupné nakalibrování dalších druhů ryb. 

Předpokládáme, že v tuto chvíli je v rybářském podniku ekonomicky nereálné 

využití Ramanovy spektrometrie. Pořizovací cena přístroje iRaman Plus je cca 1 000 000 Kč. 

Podpora tohoto pilotního projektu však umožnila testování funkčnosti a použitelnosti této 

vysoce sofistikované technologie. Díky zde dosaženým výsledkům lze přístroj doporučit např. 

firmám zabývajícím se výrobou potravin a/nebo kontrolním orgánům sledujícím deklarované 

složení, původ apod. Při každodenním použití bude doba návratnosti takové investice velice 

krátká a při porovnání jednotkové ceny za chemické rozbory se jeví využití této a podobných 

technologií do budoucna jako jednoznačně odůvodnitelné a prospěšné. 

 
 
 
 
Ve Vodňanech dne 30. 11. 2013             Ing. Jan Mráz, Ph.D. 

                    řešitel projektu 


