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1. Cíl 

1.1. Co je cílem projektu  

 
V návaznosti na předchozí projekt (reg. č.: CZ.1.25/3.1.00/11.00293) v oblasti 

zpracování ryb, který zajišťoval poznání základních technologických postupů a potravně 
bezpečnostních rizik při přípravě strojně děleného rybího masa byla řešena návazná 
problematika využití výchozího produktu – separátu typu baader -  do výrobku vhodného pro 
 tržní síť.  

Cílem bylo dospět k tržně uplatitelnému výrobku na bázi strojně děleného masa kapra, 
při jehož výrobě bude použito klasického uzení horkým kouřem a výrobku s použitím 
tekutého kouře. 
 
 

1.2. V čem tkví inovativnost vyvíjeného výrobku 

 
Inovativnost řešení spočívá v návrhu využití částí ryb, které při běžné produkci 

zůstávají nevyužity - strojně odděleného masa kapra - do tržně uplatnitelného produktu. 
Výsledky řešení slouží jako technologický podklad operací pro další zpracování a 

distribuci separovaného masa. Jsou také významným zdrojem informací pro širší využití při 
vývoji dalších nových výrobků připravených na bázi strojně děleného rybího masa. 
 
 

1.3. Proč je nutná vyvíjená inovace 

 
Vytváření nových výrobků je vedeno snahou o zvýšení konzumace sladkovodních ryb. 

Strojně dělené maso ryb je výsledkem nových forem zpracování ryb. Je ale velmi citlivou 
surovinou z hlediska rozvoje mikroorganismů, dalšího zacházení a zpracování do výrobků. 
Může se uplatnit jako základ pro další formy při vyvíjení nových výrobků. Jednou z forem 
dalšího zpracování může být uzení rybího separátu. To je dosažitelné již současným 
technologickým vybavením rybářských zpracoven. Obohacení sortimentu výrobků z ryb je 
důležitým krokem v rozvoji trhu. 
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2. Úvod 
V České republice je stále nízká celková spotřeba ryb. Dlouhodobě stagnuje a 

pohybuje se mezi 5-6 kg/obyvatele/rok. Spotřeba sladkovodních ryb v současnosti nedosahuje 
ani 1 kg/obyvatele/rok. Důvodem menšího zájmu o sladkovodní rybu je také menší sortiment 
výrobků. V současné době je na trhu sortiment chlazených ryb, půlek, filet nebo příčných 
řezů, steaků. Oblíbené jsou uzené ryby. 

Rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny a dalších látek vysoké 
biologické hodnoty a mělo by být naším zájmem, aby se stalo pravidelnou součástí jídelníčku. 

Vývoj byl zaměřen na využití strojně děleného rybího masa na zařízení označovaném 
jako baader. To je u nás stále ojedinělé a zvládnutí základních požadavků potravně 
bezpečnostní charakteristiky suroviny umožnilo další návazný vývoj produktů z rybího 
separovaného masa. Záměrem práce bylo přispět k novým výrobkům využívajícím tento zdroj 
suroviny. 

 
 

3. Materiál a metodika 
V návaznosti na dříve zpracovaný postup uveřejněný ve výše uvedeném  projektu, 

který se zabýval zejména potravní bezpečností z pohledu rozvoje mikroorganismů, byla 
k tomuto hodnocení použita surovina, která vzniká při filetování kapra obecného. Ryby 
pocházely z kontrolovaných podmínek vodního prostředí (hodnoty vodivosti, koncentrací 
hydrogenuhličitanů (alkality), celkového N a P, chlorofylu-a a hodnoty průhlednosti 
zajišťovala firma ENKI, o.p.s.). Ryby pro další postup byly zabity, odšupinovány, odříznuty 
ploutve a hlava.  Následně byly zpracovány tak, že byla strojně oddělena svalovina a kosti. Při 
tom dochází k desintegraci svalových vláken, které je na typu námi použitého stroje šetrnější, 
než při použití jiných typů separátorů, využívajících princip celkové desintegrace hmoty a její 
následné dělení lisováním. 

Technologický postup přípravy základní hmoty probíhá tak, že svalovina je tlakem 
běžícího pásu protlačena otvory ve válci (pás přiléhá zhruba k 25 % obvodu válce). Válec 
přitom rotuje o něco málo rychleji než pás. Otvory ve válci mají určitý průměr; pro 
zpracování sladkovodních ryb jsou vhodné otvory 4-5 mm. Čím menší jsou otvory válce, tím 
větší musí být intenzita protlačování hmoty a je větší desintegrace svaloviny. Tlak pásu na 
válec může být regulován v závislosti na typu a velikosti zpracovávané suroviny a průměru 
válce.  

Návazný postup přípravy výrobku probíhal za aplikace přírodního anti-mikrobiálního 
přípravku SEA–i (bližší charakteristika je uvedena dále), s následným nasolením a aplikací 
tekutého kouře.  

Postup byl doprovázen mikrobiologickými rozbory na zjištění koliformních bakterií 
Escherichia coli a celkového počtu mikroorganismů. Rozbory prováděl Státní veterinární 
ústav Jihlava v akreditované laboratoři v Českých Budějovicích. Současně byly výrobky 
podrobeny testům na výskyt biogenních aminů. Jejich stanovení a hodnocení bylo prováděno 
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na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Řízení a úpravu chladících cyklů zajišťovala 
firma Talíř elektronik. 

Při přípravě výrobku byla použita vakuově balená, strojně dělená svalovina. 
Pro zajištění stejnorodosti a vyrovnanosti byla homogenizována na zařízení Kenwood KM 
070. Planetární systém homogenizace na tomto zařízení je šetrný k uspořádání svalových 
vláken a umožňuje lepší zachování původních vlastností separátu pro další hodnocení. 
 
 
 

 
Příprava strojně děleného masa 
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Vakuové balení strojně děleného masa a jeho příprava pro další zpracování 
 
 

3.1. Přípravek Sea-i 

Sea-i je přírodní enzymatický anti-mikrobiální systém. Skládá se z různých enzymů, 
substrátů a kofaktorů. Použité látky jsou přírodního charakteru, jsou přítomny v těle v 
každodenní stravě. Účinnost přípravku je převážně odvozena od  laktoperoxidázy (Lp-s) a 
výsledkem působení má být inhibice mikroorganismů, zlepšení kvality a potravní bezpečnosti 
výrobků bez použití dalších přídatných látek. Pro naše použití byl doporučen přípravek Sea-
iF75. Je uváděno, že Sea-i má bakteriostatický efekt na široké spektrum mikroorganismů, 
včetně bakterií, kvasinek, plísní a virů. Při tom různé skupiny bakterií vykazují různý stupeň 
citlivosti na Sea-i. Gram-negativní (Pseunomonas sp., koliformní bakterie, Salmonella a 
Shigella) jsou trochu více citlivé než Gram-positivní (Streptococus, Lactobacillus, Listeria). 

Zahraniční výrobce přípravku uvádí, že po době působení klesnou aktivní komponenty 
na nevýznamnou úroveň a v konečném produktu není žádná následná aktivita. Použití 
přípravku je v souladu s Codex Alimentarius, EU a amerického FDA. 

Optimální podmínky pro aplikaci jsou při teplotě 20 oC, pH mezi 3,6 až 8,3. Pro 
aktivaci je potřeba minimálně 20 % volné vody. Přípravek je silně hydroskopický. 

 
 

3.2. Tekutý kouř 

Bylo použito tekuté kouřové aroma pro potravinářský průmysl od firmy Lay Gewurze. 
Certifikováno podle IFS: registrace š. 071073 IFS. Číslo výrobku 17046, šarže P13389177 
s trvanlivostí do 18.7.2015. 

 



     

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský rybářský fond 

Investování do udržitelného rybolovu         
 

Stránka 9 z 38 

             
Tekutý kouř a strojně dělené maso 
 
 

3.3. Postup práce 

 V této části práce jsme odzkoušeli pět variant výrobků. Dva typy horkovzdušně 
uzeného produktu, dva typy produktu s použitím tekutého kouře a jeden s použitím 
samotného biologického přípravku na prodloužení skladovatelnosti. Dále ve zprávě je ještě 
uveden další výrobek připravený sušením strojně děleného masa.  

V tomto segmentu práce hodnocení postupu zpracování probíhalo v šesti skupinách -
pět výše uvedených a další skupina jako kontrolní, pro porovnání potravně bezpečnostních 
parametrů v testovaných skupinách.  

Přídavek kuchyňské soli 2 % byl aplikován do všech hodnocených skupin vzorků. Pro 
všechny varianty výrobku byl volen jednoduchý a snadno aplikovatelný postup aplikace.  

Pro variantu výrobku, kde bylo použito horkovzdušného uzení, byl použit následující 
technologický postup: vakuově balené strojně dělené maso bylo prosoleno kuchyňskou solí 
v dávce 2 % na kg masa a promícháno strojkem s planetovým míchacím zařízením. Po té 
v udící komoře proběhlo předsušování při teplotě 60 oC po dobu 14 minut. Následovalo 
propékání při teplotě 85 oC po dobu 12 minut a po té zakuřování kouřem z bukových pilin při 
teplotě 72 oC  po dobu 10 minut. Tento postup byl v zásadě použit i u další varianty s tím, že 
v případě horkovzdušného uzení byl po prosolení přidán přípravek Sea-i. Ten byl připraven 
tak, že před jeho aplikací bylo potřebné množství přípravku pro koncentraci 10.000 ppm (1%) 
rozpuštěno v destilované vodě a s prodlevou dvou hodin pro aktivaci enzymových složek byl 
aplikován. 
 Výrobky, kde byl využit tekutý kouř, také vycházely z použití vakuově baleného 
strojně děleného masa, jako základní suroviny. To bylo prosoleno kuchyňskou solí v dávce 2 
% na kg masa, přidán tekutý kouř v dávce 3 % na kg masa a vše bylo promícháno strojkem 



     

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský rybářský fond 

Investování do udržitelného rybolovu         
 

Stránka 10 z 38 

s planetovým míchacím zařízením.  Přípravek Sea-i  byl aplikován obdobným způsobem a v 
dávce, jak je výše uvedeno. Po té, v tepelném zařízení proběhlo předsušování při teplotě 60 oC 
po dobu 14 minut. Následovalo propékání při teplotě 85 oC po dobu 12 minut. 
 V další (páté) variantě byla ověřována účinnost samotného enzymatického přípravku 
Sea-i na skladovatelnost výrobku.  
 

Specifikace skupin pro hodnocení rozvoje mikroorganismů a vývoje biogenních 
aminů:  

1. kontrolní skupina – k ní se porovnávaly hodnoty z dalších skupin  

2. aplikace horkovzdušného uzení  

3. horkovzdušné uzení a 1 % přípravku Sea-i  

4. skupina vzorků, kde byly aplikovány 3 % tekutého kouře  

5. skupina, kde bylo použito 3 % tekutého kouře a 1 % přípravku Sea-i  

6. skupina pro ověření účinnosti samotného přípravku Sea-i.      

 
Odběr vzorků: 

Vzorky byly odebírány a analyzovány ve třech opakováních po 0 (čerstvé maso), 4, 7, 
10, 14, 21, 28, 35 a 42 dnech skladování. Uchovávání a skladování vzorků pro proběhlo 
v termoizolačních skříních v režimu přísně řízené teploty 3 oC. Vzhledem k typu produktů 
nebyl aplikován duální postup teplotního režimu uchovávání. 

K přepravě vzorků do mikrobiologické laboratoře ve Státním veterinárním ústavu byly 
používány termoizolační boxy s vloženými kartridžemi ledu. Převoz vzorků trval kolem 30 
minut.  

Vzorky pro stanovení obsahu biogenních aminů byly zpracovány bezprostředně po 
jejich odběru z termoizolační skříně, podle výše uvedeného rozpisu odběrů. 

Experiment byl navržen tak, aby průběh tvorby biogenních aminů představoval 
dynamickou fázi. Intervaly vzorkování byly vybrány vzhledem k předchozím zkušenostem s 
různými vzorky potravin a dynamikou tvorby biogenních aminů. Na počátku skladování jsou 
změny v obsahu aminů menší, hůře předvídatelné. 

U kontrolních vzorků byly analýzy ukončeny po 28. dni skladování vzhledem k jejich 
špatným senzorickým vlastnostem. Uzený výrobek a výrobek s přípravkem Sea-i byl na 
zjištění výskytu biogenních aminů rozborován až do 42. dne skladování.  

V přehledu výsledků pro mikrobiologické hodnocení jsou uváděny dva typy výsledků. 
Nejprve je uvedeno hodnocení rozvoje mikroorganismů po 20 dnech. To už je více než 
dostatečná doba pro tento typ výrobku a dobře ilustruje průběh změn. Pro dokumentaci 
dalšího vývoje změn byly rozbory prováděny až do 42. dne  
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3.4.  Mikrobiologický rozbor 

Pro posouzení výrobku po stránce rozvoje mikroorganismů byl hodnocen celkový 
počet mikroorganismů a výskyt bakterie Escherichia coli). Hodnoty jsou uváděny 
v jednotkách KTJ/g. 

 
(KTJ je česká verze zkratky cfu, z anglického termínu „colony forming unit“, tedy kolonii tvořící 
jednotka. Mikrobiologové při zjišťování počtu bakterií nebo jiných mikrobiálních buněk vycházejí z 
předpokladu, že jedna buňka se může na pevném médiu namnožit na kolonii buněk. Zkratka KTJ, která je v 
mikrobiologii používána, tedy vyjadřuje celkový počet životaschopných buněk. KTJ se stanovuje plotnovými 
metodami, kdy zkoumaný vzorek se nanese na Petriho misku s pevným médiem a po inkubaci se spočítají 
vytvořené kolonie.) 
 
Použité metody: 

ČSN EN ISO 4833 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pro 
stanovení celkového počtu mikroorganismů – Technika počítání kolonií vykultivovaných při 
30 oC. 

ČSN ISO 16649-2    Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení 
počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli. Část 2: Technika počítání kolonií 
vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolil beta-D-glukoronidu. 

Stanovení glukuronidázopozitivních bakterií Escherichia coli zachycuje pohled na 
zdravotní nezávadnost a potravní přijatelnost výrobku. 

 
 

3.5. Biogenní aminy 

Biogenní aminy jsou přírodní antivýživové faktory. Jsou důležité z potravně 
bezpečnostního a hygienického hlediska. Jsou zapojeny jako původce v řadě otrav jídlem, a 
jsou schopny iniciovat různé farmakologické účinky.  

Histamin, putrescin, kadaverin, tyramin, tryptamin, fenyletylamin, spermin, spermidin 
a jsou považovány za důležité biogenní aminy, vyskytující se v potravinách. Tyto aminy jsou 
označeny jako biogenní, protože jsou vytvořeny působením živých organismů. Histamin bývá 
původcem otravy jídlem. Toxicita histaminu bývá zvýšena přítomností jiných aminů, jako je 
kadaverin, putrescin a tyramin. Tyramin a fenyletylamin jsou uváděny jako iniciátory 
hypertenzní krize. Biogenní aminy jsou rovněž považovány za karcinogeny, protože mají 
schopnost reagovat s dusitany tvořit potenciálně karcinogenní nitrosaminy. Obsah biogenních 
aminů je studován v rybích a masných výrobcích, ve vejcích a houbách. U potravin, které 
byly vystaveny mikrobiální kontaminaci během zpracování nebo skladování, je 
pravděpodobné, že obsahují aminy. Náš postup sledoval toto potravně bezpečnostní riziko, 
které je u děleného masa velmi aktuální. 
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Prekurzory biogenních aminů: 
 

Histidin      Histamin 

Tyrosin      Tyramin 

Hydroxytryptofan     Serotonin 

Tryptofan      Tryptamin 

Lysin       Kadaverin 

Ornitin        Putrescin 

Arginin      Agmatin, Spermin, Spermidin 

 
 
Extrakce vzorků a deprivatizace: 

Vzorky byly homogenizovány s Ultra-Turrax T25 homogenizéru (IKA Labortechnik, 
Staufen, Německo). Biogenní aminy byly extrahovány z homogenizovaného materiálu, se 
zředěnou kyselinou chloristou, pa (0,6 M). Po filtraci se objem se doplní na 150 ml kyseliny 
chloristé. Aminy byly stanoveny jako dansyl deriváty po derivatizaci s dansylchloridem podle 
UPLC. Analýzy UPLC byly prováděny na Agilent řadě (Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, USA). Systém je vybaven binárním čerpadlem, micro-vakuum odplyňovačem, 
vysoce výkonným autosamplerem a detektorem diodového pole. Zpracování dat bylo 
provedeno pomocí ChemStation pro 3D LC systém (Agilent Technologies). 
 

  

3.6. Senzorické hodnocení a hodnocení textury 

Podstatou tohoto posuzování je rozbor kvality výrobku z pohledu spotřebitelské 
(konzumentské) hodnoty. Postup má řadu šířeji platných a doporučených kroků, které 
vycházejí z principů senzorické analýzy.  

Organoleptické hodnocení se provádělo v panelu více osob. Hodnotitelé výsledky 
zaznamenali do předem připraveného protokolu. Byly sledovány čtyři jakostní znaky: vůně, 
chuť, pachuť a konzistence.  

Ke každému hodnocenému znaku je na protokolu předtištěna definovaná úsečka. Na 
levém konci úsečky jsou použity parametry jakosti kladné, na opačném konci záporné. 
Hodnotitelé označili na úsečce místo, které podle jejich smyslů odpovídalo vjemům z daného 
vzorku. Vzorkovnice se vzorky byly označeny kódovými čísly. Každá vzorkovnice musí 
obsahovat poměrnou část hodnoceného vzorku. Organoleptická analýza byla hodnocena s 
použitím nestrukturovaných grafických stupnic (hédonická stupnice).  

Pro technické měření parametrů textury byl používán přístroj TA.XTPlus. Technika 
zahrnuje stlačování vzorku v několika (obvykle ve dvou) cyklech za přesně definovaných 
podmínek. Tento test stlačování napodobuje žvýkání potraviny a měří sílu vynaloženou na 
vzorek, obvykle se napodobují první dvě skousnutí při žvýkání potraviny.  
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Mechanické vlastnosti jsou ty, které se vztahují k reakci potraviny na mechanické 
namáhání a dělí se do několika parametrů; uvádí je ČSN ISO 11 036 (1997).   

 
 
3.7. Stanovení obsahu nežádoucích příměsí ve strojně děleném rybím 
mase  

Stanovení obsahu svalových kostí bylo prováděno rozplavováním vzorku separované 
hmoty na petriho misce o průměru 25 cm a dalším optickým hodnocením pod mikroskopem. 
Z každé šarže byl odebírán směsný vzorek, ze kterého byly vytvořeny a rozborovány vzorky o 
průměrné hmotnosti 115 g. Každý vzorek byl postupně rozplavován vodou, při tom byla 
uvolňována a oddělována svalová vlákna. Nález kostí byl identifikován mikroskopem a byl 
zaznamenáván. 

 

 

4. Výsledky 
 

4.1. Mikrobiologické hodnocení 

V přehledu (grafy 1a až 3b) jsou v následném pořadí uvedeny dva typy výsledků. 
Nejprve je uvedeno hodnocení rozvoje mikroorganismů po 20 dnech. Pro mikrobiologické 
hodnocení potraviny je 20 dní více než dostatečná doba a dobře ilustruje průběh změn. Pro 
dokumentaci dalšího vývoje změn ale byly rozbory prováděny až do 42. dne, což je uvedeno 
v druhé řadě výsledků. Je z nich pak patrný důkladnější pohled na další změny probíhající 
v dlouhém časovém rozpětí. 

Podle zkušebních protokolů, zpracovaných ve Státním veterinárním ústavu, se potvrdil 
nízký výskyt bakterií Escherichia coli.  Ve všech případech, v průběhu celého sledování 
jednotlivých variant produktů, se pohyboval na úrovni nižší než 10 KTJ/g. To dává dobrý 
obrázek o zdravotní nezávadnosti postupu zpracování u hodnocených produktů. 

K mikrobiologickému hodnocení, dále dokladovanému na grafech, je potřeba uvést, že 
potravní bezpečnost masných výrobků při vyjádření celkového počtu mikroorganismů je 
uváděna v hodnotách kolem 5. 106 až 108 CPM. Limity uvádí norma Pravidla správné 
hygienické a výrobní praxe. Norma je doporučením pro stanovení a aplikaci 
mikrobiologických kritérií v rámci celého potravinového řetězce.  

Pro námi testované výrobky to obecně odpovídá době kolem 10. dne skladování. 
Výrobky, které prošly tepelným opracováním, dosahují této hodnoty kolem 15. dne 
skladování a výrobky s použitím tekutého kouře vykazují ještě delší dobu skladovatelnosti 
(grafy 1a a 1b). 
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Graf č. 1a – Výsledky rozvoje mikroorganismů ve všech skupinách výrobků za 20 dnů 
sledování  (KTJ/g uvedeno v logaritmické stupnici hodnot)  
Legenda ke grafu: 
Overal = celkový průběh rozvoje mikroorganismů Control – kontrolní skupina vzorků, Hot 
smoke – výrobek uzený horkým kouřem, Hot smoke + Sea-i - uzení horkým kouřem a použití 
přípravku Sea-i, Liquid smoke – použití tekutého kouře, Liquid smoke + Sea-i = použití 
tekutého kouře a přípravku Sea-i, Sea-i = výrobek bez uzení a tekutého kouře, pouze 
s aplikací přípravu Sea-i 
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Graf č. 1b – Výsledky rozvoje mikroorganismů ve všech skupinách výrobků za 40 dnů 
sledování  (KTJ/g uvedeno v logaritmické stupnici hodnot)  
Legenda ke grafu: 
Overal = celkový průběh rozvoje mikroorganismů Control – kontrolní skupina vzorků, Hot 
smoke – výrobek uzený horkým kouřem, Hot smoke + Sea-i - uzení horkým kouřem a použití 
přípravku Sea-i, Liquid smoke – použití tekutého kouře, Liquid smoke + Sea-i = použití 
tekutého kouře a přípravku Sea-i, Sea-i = výrobek  bez uzení a tekutého kouře, pouze 
s aplikací přípravu Sea-i 
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Grafy 2a a 2b dokladují hodnoty celkového počtu mikroorganismů ve výrobcích 
s použitím tekutého kouře. Doba bezpečné skadovatelnosti se prodlužuje a pohybuje na 
vyrovnanějších hodnotách počtu mikroorganismů až do 20. dne skladování. Aktivně se 
uplatňuje příípravek Sea-i. Po 20. dni  dochází k rychlého nárůstu počtu mikroorganismů 
(graf 2b). 

 
 

Graf č. 2a – Výsledky rozvoje mikroorganismů při použití tekutého kouře za 20 dnů 
sledování  (KTJ/g uvedeno v logaritmické stupnici hodnot)  
Legenda ke grafu: 
Liquid smoke = výrobek s aplikací tekutého kouře, Liquid smoke + Sea-i = výrobek s aplikací 
tekutého kouře a přípravku Sea-i 

 
 
 
 
Graf č. 2b – Výsledky rozvoje mikroorganismů při použití tekutého kouře za 40 dnů 
sledování  (KTJ/g uvedeno v logaritmické stupnici hodnot)  
Legenda ke grafu: 
Liquid smoke = výrobek s aplikací tekutého kouře, Liquid smoke + Sea-i = výrobek s aplikací 
tekutého kouře a přípravku Sea-i 
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Ve výrobcích, kde nebylo použito žádného způsobu dalšího opracování (grafy 3a a 3b) 
se opět příznivě projevil kladný vliv přípravku SEa-i. Došlo ale ke zkrácení doby bezpečné 
skladovatelnosti na pět až sedm dní. Výrobky tohoto typu představují polotovar vhodný pro 
další tepelné zpracování. Není to typ výrobku určený k přímé spotřebě. 
 
 Graf č. 3a – Výsledky rozvoje mikroorganismů ve výrobcích s aplikací přípravku Sea-i 
za 20 dnů sledování  (KTJ/g uvedeno v logaritmické stupnici hodnot)  
Legenda ke grafu: 
Without procesing = bez uzení horným kouřem a bez použití tekutého kouře, Control – 
kontrolní skupina vzorků, Sea-i = výrobek bez uzení a tekutého kouře, pouze s aplikací 
přípravu Sea-i 

 
 
 
Graf č. 3b – Výsledky rozvoje mikroorganismů ve výrobcích s aplikací přípravku Sea-i 
za 40 dnů sledování  (KTJ/g uvedeno v logaritmické stupnici hodnot)  
Legenda ke grafu: 
Without procesing = bez uzení horným kouřem a bez použití tekutého kouře Control – 
kontrolní skupina vzorků, Sea-i = výrobek bez uzení a tekutého kouře, pouze s aplikací 
přípravu Sea-i 
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Shrnutí 
Ve srovnání s kontrolními, neošetřenými vzorky, se projevil příznivý vliv úprav ve 

všech hodnocených variantách. Hodnoty nárůstu mikroorganismů do 20 dnů sledování, které 
jsou podstatné, jsou doplněny dalšími údaji o rozvoji mikroorganismů do 40. dne. Význam 
prodlouženého sledováni do 40. dne je už mimo fázi potravní bezpečnosti produktů, ale pro 
hodnocení efektivnosti postupu dává další doplňující údaje. Ty podávají informaci o celkové 
podobě změn při dlouhodobém působení. Práce prokázala, že sice není nutně nezbytné 
používat biologický přípravek Sea-i, ale pokud je použit, vykazuje příznivý efekt. A to i 
v těch případech pokud je vstupní hodnota mikrobiální zátěže vyšší než zátěž mikroorganismů 
v kontrolní skupině.  

Bezpečné úrovně celkového počtu mikroorganismů je dosahováno až do 10. dne 
skladování pro všechny hodnocené varianty výrobků. Výrobky, které prošly tepelným 
opracováním, vykazují potravní bezpečnost kolem 15. dne skladování a výrobky s použitím 
tekutého kouře vykazují ještě delší dobu skladovatelnosti.  

 

4.2. Biogenní aminy  

  Z praktického pohledu je nejvíce sledovaný obsah histaminu a putrescinu. Pro 
komplexní pohled na obsah biogenních aminů je v  následujících údajích dokumentováno 
jejich širší spektrum doplněné o kadaverin, tyramin, tryptamin a fenyletylamin v průběhu 28 
dní. Hodnoty jsou uvedeny jako souhrnný výsledek z trojnásobných odběrů.  

Důležité je stanovení histaminu doložit i dalšími biogenními aminy protože se uvádí, 
že jejich výskyt může synergicky působit spolu s histaminem a mít pak nepříznivý dopad na 
člověka. 

Histamin 
Literatura uvádí, že fyziologicky je histamin velmi účinný. Mimo jiné působí na 

hladké svalstvo, rozšiřuje cévy a tím snižuje krevní tlak. Je to látka vznikající z 
aminokyseliny histidinu. Jeho nadměrné uvolnění při alergické reakci způsobuje zúžení 
průdušek (u astmatu), kopřivku aj. Histamin se uplatňuje i při vzniku zánětu a zvyšuje též 
vylučování žaludeční šťávy. Nebezpečný může být obsah histaminu v některých rybách, kde 
se činností mikroorganismů může při skladování vytvořit toxické množství dříve, než se ryba 
projeví senzoricky jako závadná. 

V tomto případě bylo velmi příznivým zjištěním, že hodnoty histaminu byly u všech 
výrobků téměř nedetekovatelné.  

Dny 3 6 9 14 21 28 

Kontrola ND 1.8 ±1.05 6.9 ± 2.49 35.0 ± 3.81 91.6 ± 9.9 140 ± 13.31 

Horký kou ř ND ND ND 0.1 ± 0.16 ND ND 

Horký kou ř + Sea-i ND ND ND ND 2.1 ± 2.32 0.5 ± 0.91 

Tekutý kouř ND ND ND ND ND ND 

Tekutý kouř + Sea-i ND ND ND ND ND ND 

Sea-i ND ND ND ND ND 1.2 ± 1.37 
ND: nedetekováno 
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Graf č. 4  Hodnoty biogenního aminu histaminu za 28 dní sledování (v mg /kg) 
Legenda ke grafu: 
Control – kontrolní skupina vzorků, Hot smoke – výrobek uzený horkým kouřem, Hot smoke 
+ Sea-i - uzení horkým kouřem a použití přípravku Sea-i, Liquid smoke – použití tekutého 
kouře, Liquid smoke + Sea-i = použití tekutého kouře a přípravku Sea-i, Sea-i = výrobek  bez 
uzení a tekutého kouře, pouze s aplikací přípravu Sea-i 

 
 
 
 
Putrescin 

Putrescin je biogenní amin, který může konvertovat na jiné polyaminy a metabolity. 
Vznikají z něj spermin a spermidin. Jako toxická hraničící  je uváděna hodnota až 180 mg, ale 
ve zkaženém mase jsou nacházeny hodnoty 60 mg. 

Dny 3 6 9 14 21 28 

Kontrola 2.1 ± 0,54 14.3 ± 4.09 37.1 ± 2.99 40.1 ± 1.89 43.0 ± 1.28 88.8 ± 11.95 

Horký kou ř 2.2 ± 0.09 1.8 ± 0.13 2.2 ± 0.06 1.6 ± 1.04 2.2 ± 0.06 3.0 ± 0.16 

Horký kou ř + Sea-i 0.8 ± 0.53 1.1 ± 0.37 0.8 ±0.56 5.3 ± 2.06 18.0 ± 4.56 25.6 ± 0.91 

Tekutý kouř ND ND ND ND ND ND 

Tekutý kouř +Sea-i ND ND ND ND ND ND 

Sea-i 0.9 ± 0.15 1.2 ± 0.16 3.7 ± 0.96 8.4 ± 0.6 13.9 ± 0.32 24.2 ± 1.82 
ND: nedetekováno 
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Graf č. 5  Hodnoty biogenního aminu putrescinu za 28 dní sledování (v mg /kg) 
Legenda ke grafu: 
Control – kontrolní skupina vzorků, Hot smoke – výrobek uzený horkým kouřem, Hot smoke 
+ Sea-i - uzení horkým kouřem a použití přípravku Sea-i, Liquid smoke – použití tekutého 
kouře, Liquid smoke + Sea-i = použití tekutého kouře a přípravku Sea-i, Sea-i = výrobek  bez 
uzení a tekutého kouře, pouze s aplikací přípravu Sea-i 

 
 
 
 
 
 
 
Tyramin 

Tyramin je příčinou zvýšení krevního tlaku, srdeční frekvence a migrén. V hygienicko 
a potravně bezpečnostním procesu je uváděn v limitních hodnotách 500 mg.  

Dny 3 6 9 14 21 28 

Kontrola 2.7 ± 0.49 8.3 ± 0.75 19.5 ± 0.91 34.5 ± 1.0 46.8 ±4.18 60.0 ± 4.54 

Horký kou ř 1.4 ± 0.25 1.7 ± 0.31 1.3 ± 0.13 1.9 ± 0.23 3.0 ± 0.45 2.3 ± 0.45 

Horký kou ř + Sea-i 0.8 ± 0.20 1.1 ±0.44 2.9 ± 0.68 16.8 ± 2.38 27.3 ± 2.82 27.3 ± 1.81 

Tekutý kouř 3.4 ± 0.31 3.7 ± 0.23 3.7 ± 0.26 2.2 ± 0.23 3.8 ± 0.38 3.7 ± 0.14 

Tekutý kouř + Sea-i 2.2 ± 0.72 2.2 ± 0.47 2.0 ± 0.14 3.4 ± 1.64 0.7 ± 0.33 1.1 ± 0.22 

Sea-i 0.9 ± 0.30 1.7 ± 0.33 5.8 ± 1.47 16.8 ± 1.06 28.1 ± 2.62 41.6 ± 3.91 
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Graf č. 6  Hodnoty biogenního aminu taraminu za 28 dní sledování (v mg /kg) 
Legenda ke grafu: 
Control – kontrolní skupina vzorků, Hot smoke – výrobek uzený horkým kouřem, Hot smoke 
+ Sea-i - uzení horkým kouřem a použití přípravku Sea-i, Liquid smoke – použití tekutého 
kouře, Liquid smoke + Sea-i = použití tekutého kouře a přípravku Sea-i, Sea-i = výrobek  bez 
uzení a tekutého kouře, pouze s aplikací přípravu Sea-i 

 
 
 
 
 
 
 
Tryptamin 

Pro tento biogenní amin je uváděna reakční dávka pro člověka 10 – 50 mg. 

Dny 3 6 9 14 21 28 

Kontrola ND ND ND ND ND 0.4 ± 0.87 

Horký kou ř ND ND ND ND ND ND 

Horký kou ř + Sea-i ND ND ND ND ND ND 

Tekutý kouř 2.9 ±0.18 7.4 ± 1.53 6.2 ± 1.22 2.5 ± 0.03 2.7 ± 0.19 4.9 ± 0.18 

Tekutý kouř + Sea-i 4.2 ± 0.11 6.8 ± 2.56 6.3 ± 0.55 4.1 ± 0.07 3.1 ± 0.1 5.0 ± 0.24 

Sea-i ND ND ND ND ND ND 
ND: nedetekováno 
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Graf č. 7  Hodnoty biogenního aminu tryptaminu za 28 dní sledování (v mg /kg) 
Legenda ke grafu: 
Control – kontrolní skupina vzorků, Hot smoke – výrobek uzený horkým kouřem, Hot smoke 
+ Sea-i - uzení horkým kouřem a použití přípravku Sea-i, Liquid smoke – použití tekutého 
kouře, Liquid smoke + Sea-i = použití tekutého kouře a přípravku Sea-i, Sea-i = výrobek  bez 
uzení a tekutého kouře, pouze s aplikací přípravu Sea-i 

 
 
 
 
 
 
Fenyletylamin 
 Limitní hodnoty fenyletylaminu pro člověka jsou uváněny v úrovni 5 mg. Má  vliv na 
nervový systém. 

Dny 3 6 9 14 21 28 

Kontrola ND ND 0.1 ± 0.20 ND 1.4 ± 0.36 2.3 ± 0.20 

Horký kou ř ND ND ND ND ND ND 

Horký kou ř + Sea-i ND ND ND ND ND ND 

Tekutý kouř ND ND ND ND ND ND 

Tekutý kouř + Sea-i ND ND ND ND ND ND 

Sea-i ND ND ND ND ND ND 
ND: nedetekováno 
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Graf č. 8  Hodnoty biogenního aminu fenylttylaminu za 28 dní sledování (v mg /kg) 
Legenda ke grafu: 
Control – kontrolní skupina vzorků, Hot smoke – výrobek uzený horkým kouřem, Hot smoke 
+ Sea-i - uzení horkým kouřem a použití přípravku Sea-i, Liquid smoke – použití tekutého 
kouře, Liquid smoke + Sea-i = použití tekutého kouře a přípravku Sea-i, Sea-i = výrobek  bez 
uzení a tekutého kouře, pouze s aplikací přípravu Sea-i 

 
 
  
 
 
 
Kadaverin 

Jeho toxické účinky jsou podobné jako účinky amoniaku, ale jeho výskyt v toxických 
hladinách v potravinách tohoto typu je nevýznamný. Zde je uváděn víceméně z ilustračních 
důvodů a proto, že při chemickém stanovení dokončuje logickou řadu detekovaných 
biogenních aminů. Literatura ani neuvádí jeho limitní hodnoty pro člověka. 
 
Dny 3 6 9 14 21 28 

Kontrola 2.0 ± 0.16 38.7 ± 9.19 82.4 ± 14.22 110 ± 4.6 116 ± 2.9 200 ± 21.8 

Horký kou ř ND 0.4 ± 0.04 ND ND 0.4 ± 0.79 0.9 ± 0.28 

Horký kou ř + Sea-i 0.7 ± 0.51 1.5 ± 0.27 5.5 ± 3.50 39.5 ±4.36 72.9 ± 11.82 92.4 ± 2.7 

Tekutý kouř 16.4 ±1.08 17.4 ± 0.88 15.0 ± 1.45 13.5 ± 0.73 13.7 ± 1.33 17.1 ± 0.85 

Tekutý kouř + Sea-i 13.6 ± 1.28 15.4 ± 0.79 12.2 ± 1.36 13.6 ± 0.47 9.6 ± 1.02 14.4 ± 2.0 

Sea-i 0.6 ± 0.48 4.8 ± 2.18 22.0 ± 9.77 38.4 ±6.75 56.5 ±1.50 79.4 ± 9.35 
ND: nedetekováno 
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Graf č. 9  Hodnoty biogenního aminu kadaverinu za 28 dní sledování (v mg /kg) 
Legenda ke grafu: 
Control – kontrolní skupina vzorků, Hot smoke – výrobek uzený horkým kouřem, Hot smoke 
+ Sea-i - uzení horkým kouřem a použití přípravku Sea-i, Liquid smoke – použití tekutého 
kouře, Liquid smoke + Sea-i = použití tekutého kouře a přípravku Sea-i, Sea-i = výrobek  bez 
uzení a tekutého kouře, pouze s aplikací přípravu Sea-i 

 
 

Shrnutí 
Souhrnně, ve všech případech, bylo prokázáno, že nedochází k nebezpečnému výskytu 

žádného ze sledovaných biogenních aminů. Dobrý výsledek s praktickým uplatněním byl 
prokázán zejména při hodnocení tvorby histaminu, který paří k velmi konfliktním aminům 
z hlediska jeho negativního působení na člověka. Ve sledovaných produktech byl jeho obsah 
téměř nedetekovaný. 
  Pro hodnoty histaminu je u nás obecně přijímáno stanovisko, že pro zdravé osoby je 
jeho limit 50 mg, některé prameny (vyhláška 305/2004 sb.) uvádějí pro výrobky z ryb 
hodnotu 100 mg. Jsou ale státy (Francie), kde je uváděn jeho limit pro zdravé osoby až 200 
mg. Příznivé bylo, že u výše uvedených produktů nebyl až do 21. dne vůbec zaznamenán.  
Pouze u výrobku s použitím uzení horkým kouřem až od 28. dne byl jeho obsah pouze na 
úrovni 0,5 – 2,1 mg. U zdravého člověka existuje regulační mechanismus, který je schopný 
pomocí enzymů zvládnout toxické účinky histaminu. Větší množství histaminu a nebo jiných 
biogenních aminů (putrescinu, kadaverinu, spermidinu, sperminu, agmatinu aj.) ale může 
tento systém regulačního mechanismu přetížit. 

V každém případě lze množství biogenních aminů využít jako indikátor čerstvosti. 
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4.3. Senzorické hodnocení a hodnocení textury 

Obecné senzorické hodnocení prokázalo vyrovnané údaje při hodnocení produktů 
horkovzdušného uzení samotného, tak i produktů, kde byl při horkovzdušném uzení 
aplikován přípravek Sea-i.   

Byly ale zaznamenány větší posuny ve vnímání chutě, vůně a pachuti u produktů, kde 
byl použit tekutý kouř. Námi použitá dávka tekutého kouře (3 %) vycházela z doporučení 
výrobce, firmy Lay Gewurze Mitteltechnologie.  Při senzorickém hodnocení produktů byl ale 
zaznamenán negativní posun při vnímání uvedených parametrů.  

Proto, na základě provedeného hodnocení, doporučujeme snížit dávku preparátu do 
tohoto typu produktu na jednu třetinu, tj. na 1 %. Důvodem může být to, že rybí maso se 
skládá z jemnějších svalových vláken a ta jsou navíc k sobě slaběji poutána, než je tomu u 
svalových tkání běžných hospodářských zvířat. To pravděpodobně umožňuje jiný 
mechanizmus proniknutí složek tekutého kouře do produktu. Oproti masu hospodářských 
zvířat rybí maso obsahuje také méně pojivových tkání, méně kolagenu. Pravděpodobně také 
proto dochází k intenzivnějšímu a snadnějšímu průniku tekutého kouře do tkání a projevuje se 
intenzivněji.  
 
Graf č 10 Senzorické hodnocení 
Legenda ke grafu: A – skupina produktů uzených horkým kouřem, A+Sea-i - skupina 
produktů uzených horkým kouřem a aplikovaným přípravkem Sea-i, TK3% - neuzený 
produkt; skupina, kde bylo použito 3 % tekutého kouře, TK3% + Sea-i - neuzený produkt; 
skupina, kde bylo použito 3 % tekutého kouře a přípravek Sea-i 

 
 

 
Přístrojové měření textury neprokázalo zjistitelné odchylky mezi jednotlivými 

produkty. 
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4.4. Stanovení obsahu nežádoucích příměsí ve strojně děleném rybím 
mase  

Obsah nežádoucích příměsí – svalových kůstek je konzumenty hodnocen jako 
nepříjemný. Provedená analýza u všech vzorků neprokázala žádný významný obsah 
svalových kůstek, který by mohl negativně ovlivnit výsledný produkt. Tento způsob strojního 
dělení spolehlivě oddělí svalovinu od případných dalších tuhých dílů. 
 

4.5. Sušené rybí maso  

Vedle výše zmíněných variant výrobků byl ze strojně děleného rybího masa 
připravován další výrobek - sušený produkt, připravený jako plátky k dlouhodobému použití. 

Byla použita šetrná technologie sušení separátu s tím, aby výsledný produkt splňoval 
podmínku pro jeho komerční využití. To znamená, že je důležité, aby jeho příprava byla 
zvládnutelná ne příliš nákladným zařízením a aby výrobek sám vykazoval znaky podobné již 
zavedeným produktům připravovaným z masa hovězího nebo jiných „netradičních“ zvířat. V 
zahraničí je používáno maso antilop, gazel, pštrosů, sobů nebo bizonů a produkt je prodáván 
v turisticky navštěvovaných místech pod označením jerky (často s příchutěmi) nebo biltong 
(většinou jako krájená libová svalovina). 
 
Technologický postup: 

Ke strojně dělenému rybímu masu byla přidána kuchyňská sůl v dávce 2 %. Vedle 
ochucení slouží sůl i k určité prevenci rozvoje mikroorganismů.  To bylo zvoleno jako 
výchozí produkt. Vedle tohoto základního způsobu jsme ještě zkoušeli aplikaci tekutého 
kouře v dávce 0,7 %/kg.  

Hmota byla důkladně promíchána na míchadle s planetovým míchacím uspořádáním. 
Po té navrstvena na pečící papír a upravena do rovnoměrné tloušťky 3 mm seřiditelným 
ručním válem. Ručním krojidlem byly vyznačeny plátky o rozměrech 2 x 10 cm. To sloužilo 
k snadnému dělení na požadovanou velikost plátků po horkovzdušném usušení.  

V elektrické pečící troubě byla nastavena a stabilizována teplota na 52oC. Za 
současného použití elektrického odvlhčovače bylo maso při této teplotě sušeno 12 hodin. Při 
tom byla teplota ještě navíc elektronicky zaznamenávána. 

Během postupného sušení rybího masa se projevovalo oddělování tuku ze 
zpracovávané suroviny. Vysvětlujeme to tím, že rybí separát připravený z trupů ryb po 
filetování obsahuje vyšší podíl tuku, který je uložen mezi svalovými vlákny.  Je proto vhodné 
připravit odsušování na nakloněné podložce tak, aby uvolněný tuk mohl volně odkapávat do 
připravené nádoby. Na druhou stranu to ale není nepříznivé zjištění, protože rybí tuk 
s vysokým podílem nenasycených mastných kyselin má tendenci k rychlejší oxidaci. To by u 
tohoto výrobku, u něhož předpokládáme delší dobu skladování, mohlo způsobovat nežádoucí 
chuťové změny. Ty by pak ovlivnily jinak velmi příznivé senzorické hodnocení produktu.  
Výrobek nemá typickou rybí vůní, v základní úpravě je chuťově neutrální. 
 Další ověřovanou variantou bylo i šetrné sušení rybích filetů s rozrušenými svalovými 
kostmi s kůží. To sice nebylo přímým tématem řešení tohoto projektu, který je zaměřen na 
využití strojně děleného masa, ale předpokládáme, že vhodně tuto problematiku doplňuje. 
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Pracovní postup byl totožný s výše uvedeným. Výsledkem je také velmi dobře použitelný 
produkt, který má tuhou a poddajnou strukturu. Při realizaci musíme vzít v úvahu, že filet 
patří k cenově nákladným produktům, protože je vyráběn z cenově náročnější suroviny. Filet 
sám o sobě patří k pokročilejším výrobkům a výrobek z něj dále připravený šetrným sušením 
by byl dražší i když produkt jako takový je také vhodný do sortimentu nových výrobků z ryb. 

Příjemným poznatkem je, že sušené rybí maso, připravené ze strojně děleného masa, 
výborně drží pevnou strukturu, ale není křehké ani lámavé. Je vhodné pro vakuové balení ve 
fólii, nevyžaduje pevný obal. 

Spolu s touto variantou horkovzdušné výroby bylo ještě experimentálně ověřováno 
využití lyofilizátoru k šetrnému sušení děleného masa a filetu. Lyofilizace je velmi šetrná pro 
zachování biologických a živinových hodnot, ale je také investičně náročná. Lyofilizované 
výrobky mají pevnou strukturu, jsou ale křehčí a jsou barevně světlé. Z pohledu výrobku to 
jsou příznivé vlastnosti, ale tato technologie by byla velmi nákladná. Podle našeho cenového 
průzkumu se cena vhodného lyofilizátoru pohybuje na úrovni kolem 500 tis. Kč. Proto do 
dalšího popisu výsledků tento proces neuvádíme. Praktická výroba by byla velmi drahá. 
Výkonný lyofilizátor je nesrovnatelně dražší zařízení než horkovzdušný přístroj. 

Oba výrobky (jak výrobek ze strojně děleného masa tak výrobek připravený z filetu 
kapra) byly velmi příznivě hodnoceny - jak z hlediska chutí, tak z hlediska konzistence. 
Použití filetu slouží pro srovnání našeho postupu a k úvaze o realitě případné výroby. Tento 
projekt byl zaměřen na výrobky ze strojně děleného masa. Výrobek z kapřího filetu by byl 
mnohokrát dražší. Cena kapřího filetu, jako výchozí suroviny, je pět až sedm krát dražší než 
je cena strojně děleného masa a to se musí projevit v konečné ceně produktu. 

Výrobky ale umožňují použití řady dalších ingrediencí k dochucování podle 
individuálního záměru. Poslouží jako zdravá výživa, kdy odhadujeme, že 100 g sušeného 
masa odpovídá 440 g syrového masa, se všemi prospěšnými nutričními hodnotami. Nabízí se 
celá široká škála pro využití: může být neustále při ruce (v kapse, v batohu, kabelce, na 
pracovním stole, v kanceláři). Využije se při mnoha příležitostech jako doplněk jídelníčku, či 
vybraná delikatesa pro kombinaci s vínem, sýry nebo zeleninovými saláty. 

Sušené rybí maso může být svými vlastnostmi výrazným obohacením sortimentu pro 
dárkové koše a dárkové kazety. Také může s úspěchem doplňovat sortiment lahůdek, 
delikates a pochoutek podávaných ve vinotékách, vinárnách, pivnicích nebo různých 
restauracích. Podle volné úvahy se díky své kvalitě a vynikajícím vlastnostem může využít při 
doplnění různých specialit, jako jsou olivy a olivové oleje, různé druhy koření a speciální 
omáčky, sýry a vína. 

 

4.6. Kalkulace ceny 

Následný nástin kalkulace je odvozen z předpokladu výroby v běžné zpracovně 
sladkovodních ryb s počtem zaměstnanců do 10 osob.  

Výchozí surovinou pro uváděné varianty výrobků je strojně dělené maso typu baader, 
které je vyráběno z ryb. U nás je takto nejvíce zpracováván kapr. Výrobní cena děleného masa 
kapra je uváděna v rozpětí 45 – 60 Kč za 1 kg. Strojně dělené maso tedy tvoří podstatu 
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připravovaných produktů. Ty jsou dále technologicky upravovány (solením, přídavky 
biologického přípravku na prodloužení skladovatelnosti). Dohromady tvoří surovinové 
náklady. 

Náklady na energii jsou uvažovány při použití  průmyslové udírny o příkonu 
28,5 kWh s možností tepelného opracování cca 100 kg suroviny v jedné dávce. 

Osobní náklady jsou určeny jako mzdy včetně zákonných odvodů na 1 kg 
zpracovávané hlavní suroviny na základě dlouhodobých průměrů v sektoru zpracování 
sladkovodních ryb. 

V ostatních nákladech jsou odhadem zahrnuty i náklady na obalový materiál, ochranné 
pomůcky, ostatní energie (vody, plyn) údržbu a opravy zařízení, služby spojené s provozem, 
pojištění, sanitaci, apod. Jsou stanoveny na základě provozních zkušeností jako procentický 
podíl z přímých nákladů (surovina, energie a osobní náklady). 

 

A – Produkt horkovzdušně uzený 

Položka Jednotka 
Cena za 
jednotku 

Kč 

Počet 
jednotek 

Cena celkem 
Kč bez DPH 

Baader kg 50,00 100,00 5 000,00 
Sůl kg 3,02 2,00 6,04 
Surovina celkem    5 006,04 
Energie kWh 3,09 10,26   31,70 
Osobní náklady Kč/kg 15,17 100,00 1 517,00 
Přímé náklady celkem    6 554,74 
Ostatní náklady %  10,00  655,48 
Náklady celkem    7 210,22 
Množství hotového výrobku kg  60,00  

Výrobní náklady na kg 
výrobku 

Kč/kg 
  

120,17 
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B – Produkt s použitím tekutého kouře 

Položka Jednotka 
Cena za 
jednotku 

Kč 

Počet 
jednotek 

Cena celkem 
Kč bez DPH 

Baader kg 50,00 100,00 5 000,00 
Sůl kg 3,02 2,00 6,04 
Tekutý kouř kg 670,50 3,00 2 011,50 
Surovina celkem    7 017,54 
Energie kWh 3,09 7,35   22,71 
Osobní náklady Kč/kg 15,17 100,00 1 517,00 
Přímé náklady celkem    8 557,25 
Ostatní náklady %  10,00 855,72 
Náklady celkem    9 412,97 
Množství hotového výrobku kg  70,00  

Výrobní náklady na kg 
výrobku 

Kč/kg 
  

134,47 

 

C – Sušené rybí maso 

Položka Jednotka 
Cena za 
jednotku 

Kč 

Počet 
jednotek 

Cena celkem 
Kč bez DPH 

Baader kg 50,00 100,00 5 000,00 
Sůl kg 3,02 2,00 6,04 
Tekutý kouř kg 670,50 0,70  469,35 
Surovina celkem    5 475,39 
Energie kWh 3,09 136,80  422,71 
Osobní náklady Kč/kg 15,17 100,00 1 517,00 
Přímé náklady celkem    7 415,10 
Ostatní náklady %  10,00 741,51 
Náklady celkem    8 156,61 
Množství hotového výrobku kg  23,00  

Výrobní náklady na kg 
výrobku 

Kč/kg   354,63 
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5. Závěr 

 V projektu Výrobky ze strojně děleného masa byly vyzkoušeny postupy k uzení a 
sušení strojně dělené suroviny, která je dosud v rybářských provozech téměř nevyužívána a 
neprávem opomíjena. Při tom je na trhu stále velmi omezený sortiment výrobků připravených 
ze sladkovodních ryb. 

Protože strojně dělené maso je velmi citlivá surovina na zpracování do výrobků, byla 
velká pozornost věnována potravní bezpečnosti - jak po stránce rozvoje mikroorganismů, tak 
jsme se snažili postihnout chemické změny sledováním průběhu vývoje biogenních aminů. 
Jako kritérium bezpečnosti potravin pro produkty uvedené na trh během doby údržnosti, pro 
strojně dělené maso, je uváděna pouze nepřítomnost salmonely a limitovaný obsah histaminu 
pro produkty rybolovu z druhů ryb spojovaných s vysokým množstvím histidinu. Podle 
European Food Safety Authority je limitní hodnota pro zdravé osoby 50 mg/kg, česká právní 
úprava ve vyhlášce č.305/2004 sb. uvádí hodnotu 100 mg/kg. K této hladině jsme se u našich 
produktů vůbec nepřiblížili. 
 Na experimentální úrovni byly odzkoušeny tři hlavní typy výrobků v šesti různých 
alternativách. Řešitelé měli za cíl navrhnout výrobky s technologicky jednoduchým postupem 
výroby, aby jejich produkce byla možná bez velkých investic do zpracovatelského provozu. 
Výsledky jsou příslibem pro zpracovatele sladkovodních ryb u nás. Podstatnou částí tedy není 
složitá receptura produktů, ale spíše technologický postup výroby (uvedený výše v popisu 
práce) směřující k použití tekutého kouře nebo šetrného sušení, při uplatnění postupu 
označovaného jako „value added products“. Je to postup pro výrobky s vyšším podílem 
zhodnocení, včetně širšího zapojení lidské práce do konečné formy produktu. 

Při dodržení technologického postupu je zaručena mikrobiální čistota a nezávadnost. 
Počet bakterií Escherichia coli se vždy pohyboval na hranici nižší než 10 KTJ/g. Rozvoj 
vyjádřený celkovým počtem mikroorganismů se pohyboval, při zásadě předběžné opatrnosti, 
v super bezpečné úrovni až do 10. dne skladování pro všechny hodnocené varianty výrobků. 
Výrobky, které prošly tepelným opracováním, vykazují potravní bezpečnost kolem 15. dne 
skladování a výrobky s použitím tekutého kouře vykazují ještě delší dobu skladovatelnosti. U 
sušených výrobků není vůbec obava z mikrobiálního znečistění. To dává dobrý obrázek o 
zdravotní nezávadnosti postupu zpracování u hodnocených produktů. 

Souhrnně, ve všech případech, bylo prokázáno, že nedochází k nebezpečnému výskytu 
histaminu ani žádného jiného z dalších sledovaných biogenních aminů. To je výsledek 
s potravně bezpečnostním uplatněním. Pro konzumenta jsou výrobky chuťově přijatelné a 
nehrozí žádné alimentární potíže. 
 Při kalkulaci konečné ceny výrobku je cena vstupní suroviny hlavní položkou. Ostatní 
položky jsou tvořeny podílem nákladů na elektrickou energii, cenou na stabilizační přípravek 
a podíl pracovních nákladů. Při tom strojně dělené maso se většinou získává ze suroviny, 
která byla považována za odpadní a často nevyužívána pro další zhodnocení. 
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6. PŘÍLOHA 

6.1. Obrazová dokumentace 

 

 
Měření pH a teploty u ryb před zpravováním 

 

   

Příprava vzorků pro mikrobiologické vyšetření   
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Uzení horkým kouřem 
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Záběry z postupu zpracování při přípravě sušeného strojně děleného masa 
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Postup sušení strojně děleného masa 
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Záběry z mikrobiální kultivace 
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Záběry ze stanovení obsahu biogenních aminů 
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