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1. Cíl 

1.1. Co je cílem projektu 

� Najít možnosti, pomocí kterých by se účinně omezily ztráty vody ve svalovině při 

zpracování ryb. Rybí maso se vyznačuje vysokým obsahem a zároveň nízkou vazností 

vody. Zpracováním a skladováním rybího masa dochází k vysokým ztrátám vody, což 

má za následek výrazný pokles hmotnosti. Tyto ztráty se přirozeně promítají do 

ekonomiky zpracování a tudíž i do prodejní ceny pro spotřebitele (zákazníka).  Projekt 

si kladl za cíl otestovat především přírodě blízké aditivní látky, které pokud možno 

nepodléhají, mezi spotřebiteli nepopulárnímu, označení „E" na etiketě výrobku a dále, 

které by mohly mít pozitivní vliv na ekonomiku výroby. Aditiva se používala při 

technologickém zpracování (uzení) masa ryb, a to kapra obecného (Cyprinus carpio), 

tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) a pstruha duhového (Oncorhynchus 

mykiss).  

� Posoudit vlivy působení vybraných aditivních látek na průběh mikrobiálních a 

biochemických procesů v uzených rybách v porovnání s kontrolní skupinou a zároveň 

posoudit případný dopad na organoleptické vlastnosti ošetřených ryb opět v porovnání 

s kontrolní skupinou.  

� Charakterizovat a popsat technologické použití aditivních přípravků, které by 

splňovaly nejen výše uvedená kritéria, ale měly i ekonomický přínos pro podnik. 

 

 

1.2. V čem tkví inovativnost vyvíjeného výrobku 

Aby zpracovatelé ryb zabránili ztrátám vody z rybího masa, mohli až dosud "pouze" 

striktně dodržovat technologické postupy. Aplikace výsledků tohoto projektu může pomoci 

zvýšit výtěžnost rybího masa při uzení. Dá se předpokládat, že aktivní ochrana svaloviny 

pomocí aditiv se prosadí v praktickém využití. V ideálním případě by aditivní látka mohla být 

přidána přímo do solného láku, aby zbytečně nekomplikovala technologický postup uzení.  

V případě úspěšného testování a nalezení vhodné aditivní látky ve vhodné koncentraci mohou 

výstupy tohoto experimentu pomoci zpracovatelům ryb vylepšit ekonomickou stránku 

podnikání a zároveň udržet ceny ryb na stávajících úrovních bez výrazného zdražování.  
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1.3. Proč je nutná vyvíjená inovace 

Hlavním záměrem je zjištění, zda lze popsanými metodami účinně zvýšit výtěžnost rybího 

masa při uzení. Řada publikací popisuje testování nových, ve zpracování ryb potencionálně 

použitelných aditiv, které nebyly doposud v praxi vyzkoušeny. Výsledky tohoto projektu 

mohou být velice cenným poznatkem pro zpracovatele ryb nejen v České republice, ale  

i v zahraničí. 

 

2. Úvod do problému 

Z dietetického hlediska jsou ryby často zařazovány mezi nejkvalitnější potraviny 

živočišného původu.  Ryby jsou totiž vysoce ceněné z toho důvodu, že jejich maso obsahuje 

lehce stravitelné bílkoviny, minerální látky, vitaminy a zejména tuk. Rybí tuk je totiž 

jedinečným zdrojem polynenasycených (PUFA) a vysoce nenasycených (HUFA) mastných 

kyselin. Tyto kyseliny jsou pro lidské tělo důležité. V  řadě studií bylo jednoznačně 

prokázáno, že konzumace rybího masa má pozitivní účinky na zdraví člověka (např.: 

Williams, 2000; Simopoulos, 2008; Adámková a kol., 2011). Avšak lidské tělo si tyto 

kyseliny nedokáže vytvořit v dostatečném množství a jedna z mála možností, jak je získat,  

je právě konzumace ryb. Díky těmto pozitivním účinkům se význam ryb v lidské výživě 

v poslední době mimořádně zvýšil.   

I přes tento fakt spotřeba ryb v České republice za posledních 10 let stagnuje. Dle výroční 

zprávy MZe ČR (2014) se pohybuje spotřeba ryb 5 až 5,5 kg/osoba/rok, z čehož spotřeba 

sladkovodních ryb byla jen 1,4 kg/osoba/rok. Oproti tomu průměrná spotřeba ryb  

v celosvětovém měřítku je 18,4 kg (FAO, 2012). Dalším faktem je nízké procento 

zpracovaných ryb v ČR v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi EU. Zatímco  

ve vyspělých zemí EU se zpracovává až 80 % ryb, v ČR je to jen okolo 10 %  

z vyprodukovaných tržních ryb, kdy nejčastějším produktem zpracoven jsou trupy a půlky, 

dále filety, popřípadě porce.  

Velmi významným produktem zpracoven ryb, který je určen k přímé konzumaci pro 

zákazníka, jsou uzené ryby. Je známo, že uzení je vedle solení a sušení nejstarším způsobem 

zpracování (konzervování) masa. Ryby lze udit dvojím způsobem – tzv. studeným kouřem 

nebo tzv. horkým kouřem. U nás je preferované uzení horkým kouřem. Díky novým 

postupům a především technologiím si v dnešní době tato komodita získává na oblibě  
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u konzumentů. Nicméně při uzení horkým kouřem dochází ke značným ztrátám. Ingr (1994) 

uvádí, že při uzení horkým kouřem mohou být hmotnostní ztráty až 50 %. A právě snahou 

každého podniku je těmto ztrátám co nejvíce zabránit.  

Jednou z možností, jak by se mohly snížit ztráty během uzení, je najít vhodnou 

potravinářkou aditivní látku (pokud možno bez označení „E“ - tolik nepopulární  

u konzumentů). Použití takovéto aditivní látky však nesmí ovlivnit kvalitu uzené ryby, 

zejména její senzorické a mikrobiální vlastnosti. Dnes existuje široké množství 

potravinářských přídatných látek, které se používají v masném průmyslu, a které by mohly 

potencionálně splnit naše požadavky. Avšak jejich podrobné testování je pro většinu 

zpracovatelů ryb v ČR z důvodu ekonomické náročnosti nereálné. Avšak díky tomu projektu 

bude možné v provozních podmínkách otestovat potencionálně vhodná aditiva.  

3. Materiál a metodika projektu 

3.1. Průběh experimentu  

Projekt byl realizován v rámci spolupráce mezi Zpracovnou ryb Klatovy a.s. a Fakultou 

rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a byl rozdělen  

do 3 částí: 

� V první části projektu byly vybrané tržní ryby (kapr, tolstolobik, pstruh) standardně 

opracovány.  Kapr a tolstolobik byly zpracovány příčnými řezy na „podkovy“ a pstruh 

byl celý kuchaný.  Následně bylo vybráno šest vhodných aditivních přípravků. Každý 

z výše zmíněných druhů ryb byl rozdělen do 6 skupin dle aplikovaných aditiv 

(Tab. 1). Na jednotlivé skupiny byla aplikována vybraná aditiva ve 3 koncentracích 

(doporučená výrobcem + koncentrace vyšší a nižší, Tab. 1).  

Dále byla zvolena kontrolní skupina, která neobsahovala žádný aditivní přípravek  

a sloužila k porovnání se skupinami ošetřenými aditivy. Každá skupina ryb, včetně 

kontrolní, byla testována min. ve 3 opakováních.   

Po zpracování a rozdělení do skupin byly ryby 12hodin naloženy v (6 – 8%) solném 

láku v hmotnostním poměru 1:1 (ryba:lák). Aplikace aditiv je detailněji popsána 

v následující kapitole 3.3. Jednotlivé skupiny ryb byly vždy váženy nejprve před 

naložením do solného láku za použití aditiva dle instrukcí výrobce (+ kontrolní 

skupina), poté znovu těsně před uzením a následně po uzení a vychladnutí. Jednotlivé 
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druhy ryb byly uzeny za standartních provozních podmínek. Po vyuzení a vychladnutí 

a po 5 dnech od vyuzení byla vyhodnocena výtěžnost. Následně byla provedena 

organoleptická analýza panelem 10 proškolených osob.  

� Ve druhé části pokusu byla vybrána nejvhodnější aditiva na základě nejlepších 

výsledků organoleptického posouzení a vyhodnocení výtěžnosti masa, resp. snížení 

ztrát během uzení + kontrolní skupina. Vzorky z těchto ryb byly odeslány  

do akreditované laboratoře, kde byly podrobeny mikrobiologickému a živinovému 

rozboru a dále byly odebrány vzorky pro další analyticko-chemické testy. V této fázi 

byla také stanovena textura masa, resp. tuhost. Dále byla provedena senzorická 

analýza zákazníky Zpracovny ryb Klatovy a.s. a také spotřebiteli na straně 

partnerského subjektu.  

� Ve třetí části byly celkově shrnuty výsledky, včetně ekonomické stránky a sepsána 

závěrečná zpráva. 

 

3.2. Experimentální ryby 

V rámci realizace projektu byly použity hospodářsky nejvýznamnější druhy sladkovodních 

ryb tržní velikosti - kapr obecný (Cyprinus carpio) o hmotnosti 2 – 3 kg, tolstolobik bílý 

(Hypophthalmichthys molitrix)  o hmotnosti 2,5 – 3,5 kg a pstruh duhový (Oncorhynchus 

mykiss) o hmotnosti 0,20 – 0,35 kg. Všechny druhy ryb pocházely z chovu společnosti 

Klatovské rybářství a.s. Testování bylo zaměřeno na nejběžněji dostupné finální produkty 

uzených ryb, které jsou konečnému spotřebiteli nabízeny. U kapra a tolstolobika se jednalo o 

tzv. podkovy (steaky), pstruh byl vyuzen celý – vykuchaný.  

 

3.3. Vybraná aditiva a jejich charakteristika 

Amidine SP 

Výrobce: BARENTZ spol. s r.o. 

Složení: Voda, Glycin (E 640), chlorid sodný, L-glutaman sodný (E 621).   

Popis a aplikace: Tekutý přípravek na bázi aminokyselin, který zvyšuje hodnotu pH v mase 

pro lepší vaznost vody. Tento přípravek je bez chuti a zápachu a nijak neovlivňuje vzhled  

a vůni výrobku. Aplikuje se přímo na svalovinu, nejlépe postřikem před lázní. Doporučená 

dávka pro aplikaci na rybí svalovinu je v 0,8 – 1% roztoku.   
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Helabin „Combi“ 

Výrobce: FIMEX spol. s r.o. 

Složení: Stabilizátor: difosforečnany (E 450), dextróza, antioxidanty: kyselina L-askorbová  

(E 300), askorbát sodný (E 301), kuchyňská sůl (≈ 6%), regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová (E 330), koření, aromata. 

Popis a aplikace: Světle růžový prášek bez chuti a zápachu. Je lehce rozpustný ve vodě  

a přidává se do láku.  Doporučená dávka je 5 – 6 g na 1 kg masa.     

 Adifresh (Adifresh L + Adistabil Plus) 

Výrobce: ADITIVA CZ s.r.o. 

Složení: Voda, kyselina citronová (E 330), kyselina vinná (E 334), kyselina jablečná (E 296), 

kyselina askorbová (E 300), vinan sodno-draselný (E 337), mléčnan vápenatý (E 327), citran 

sodný (E 331), kyselina viná (E 334), sůl. 

Popis a aplikace:  Adifresh L je tekutý, nechemický, pomocný marinovací přípravek nažloutlé 

barvy a nakyslé chuti. Naopak Adistabil Plus je sypký bílý prášek neutrální vůně a nakyslé 

chuti využívaný jako pomocný konzervovací prostředek. Doporučené dávkování těchto aditiv 

ve vodném roztoku je 0,2 % pro Adifresh L  a 1 % pro Adistabil Plus. 

Fosfan lák na ryby 

Výrobce: IDC-FOOD, s.r.o. 

Složení: Stabilizátor: difosforečnany (E 450) a trifosforečnany – sodný a draselný (E 451), 

maltodextrin. 

Popis a aplikace: Polyfosfátový bílý prášek pro nakládání ryb v láku, který se hůře rozpouští. 

Vhodné je prášek rozmíchat s trochou ledu, je-li k dispozici – lépe se rozpustí. Doporučené 

dávkování je 12 g na 1 kg rybího masa.   

Perwienit „P“ 8,4 O.G. 

Výrobce: FIMEX spol. s r.o.  

Složení: Pitná voda; stabilizátor: difosforečnany (E 450), glukózový sirup, antioxidant: 

kyselina L-askorbová (E 300), regulátor kyselosti: kyselina citrónová (E 330); aroma (mimo 

jiné celer).     

Popis a aplikace: Nažloutlá a lehce viskózní tekutina, která je velmi dobře rozpustná ve vodě 

a chuť je lehce kořeněná. Dávkování této tekutiny je 40 g na 1 kg láku. 
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Kaseinát sodný 

Výrobce: AZ INGREDIENTS GROUP, s.r.o.   

Popis a aplikace: Vyrábí se z  kaseinu, jenž je rozpuštěn v zásaditém roztoku (hydroxidu 

sodném); kaseinát sodný je již rozpustný ve vodě.  Tento přípravek se aplikuje  

až po důkladném osušení povrchu ryb během technologie uzení ve formě nástřiku  

na svalovinu (Obr. 1). Nástřik na svalovinu musí být proveden důkladně a to na celý povrch. 

Aby byl zabezpečen rovnoměrný nástřik na všechny ryby, i uprostřed, musela být kapacita 

udírenského vozíku snížena o 15–20% (v závislosti na velikosti jednotlivých porcí ryb). 

 

 

 

Obr. 1. Aplikace (nástřik) kaseinátu sodného na osušené ryby. 
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Tabulka 1. Seznam aditivních přípravků a jejich koncentrace  

přípravek 
 

skupenství koncentrace jednotka 

Amidine SP   kapalina 5; 10; 20  g.kg-1 

Helabin „Combi“   prášek 3; 6; 12 g.kg-1 

Adifresh 
Adifresh L kapalina 2; 4; 8 g.kg-1 

Adistabil Plus prášek 5; 10; 20 g.kg-1 

Fosfan lák na ryby   prášek  6; 12; 18 g.kg-1 

Perwienit „P“ 8,4 O.G.   kapalina 20; 40; 60 g.kg-1 

Kaseinát sodný   prášek 25; 50; 100 g.kg-1 

Kontrola   - - - 

 

3.4. Senzorické hodnocení 

Senzorické analýzy byly provedeny dvěma způsoby. První způsob byl dle certifikované 

metodiky (Vejsada a Vácha, 2010), vždy následující den po vyuzení v prostorách FROV JU. 

Volně ložené uzené ryby byly hodnoceny v panelu 10 proškolených osob. Pro hodnocení 

vzorků ryb byly sledovány 4 jakostní znaky, a to vůně, chuť, pachuť (pokud byla přítomna)  

a konzistence. Pro každý námi sledovaný jakostní znak byla použita nestrukturovaná 

hédonická stupnice. U tohoto typu posouzení hodnotitel zaznamenává své odpovědi 

znaménkem na stupnici.  Čím dále (měřeno v mm) je znaménko od počátku (levého kraje) 

stupnice, tím horší je hodnocení.     

Další senzorické analýzy byly v rámci provozního testování uzených druhů ryb. Ty byly 

volně loženy a nabízeny zdarma dobrovolníkům z řad zákazníků společnosti Zpracovna ryb 

Klatovy a.s. a prodejny ryb FROV JU. Každý dobrovolník byl vyzván k  vyplnění velmi 

jednoduchého dotazníku. Konzumenti hodnotili čtyři základní charakteristiky vzorku, a sice 

celkovou vůni, chuť, vzhled, a konzistenci. Výsledky byly zpracovány celkem z 56 dotazníků. 

 

3.5. Obsah tuku a kompozice mastných kyselin 

Lipidy ze vzorků uzených ryb byly extrahovány hexan-isopropanolem podle Hary  

a Radina (1978). Mastné kyseliny byly metylovány (Appelqvist, 1968) a následně 

analyzovány plynovou chromatografií (Trace GC Ultra, Thermo Fischer Scientific). 
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Kompozice mastných kyselin byla stanovena podle Fredriksson–Eriksson a Pickové (2007). 

Jednotlivé vrcholy (peaky) byly určeny porovnáním se standardem GLC-68D a dalšími. 

 

3.6. Oxidace tuk ů 

Všeobecně je známo, že rybí maso je velmi náchylné k oxidačním změnám, jež mají vliv 

na jeho kvalitu. Je to dáno především vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin, 

u kterých je náchylnost k oxidaci mnohem vyšší v porovnání s masem ostatních 

hospodářských zvířat. Stupeň oxidace v uzených rybách byl měřen metodou TBARS 

(thiobarbituric acid reactive substances) podle Millera (1998). 

 

3.7. Mikrobiologický rozbor a živinové složení  

V průběhu testování byly stanoveny hodnoty celkového počtu mikroorganismů (CPM)  

a analýzy na nepřítomnost Listeria monocytogenes. Cílem bylo ověřit, zda použitá aditiva 

nemají negativní dopad na rozvoj nebezpečných mikroorganismů. Dále bylo stanoveno 

živinové složení (bílkoviny, tuk, sacharidy a energetická hodnota). Vzorky volně ložených 

ryb pro mikrobiologický a živinový rozbor byly analyzovány v akreditované zkušební 

laboratoři č. 1129 Státního veterinárního ústavu Jihlava. Tyto analýzy byly provedeny 2 dny 

po deklarované záruční době volně ložených uzených ryb, čili 7 den po vyuzení.  

 

3.8. Textura 

Vlastní měření textury (tuhosti) vyuzených ryb bylo provedeno v laboratoři FROV JU 

v Českých Budějovicích na přístroji TA.XTPlus (Stable Micro Systems, Godalming, 

England) dle metodiky Cepáka a kol. (2009). Pro naše účely byla použita kulová sonda typu 

P/1SP, která byla upevněna v rameni tenzometru (Obr. 2). Pro měření byl použit test TPA 

(Texture profile analyses). Principem testu TPA je dvojitá komprese za přesně definovaných 

podmínek (síla, dráha, čas atd.). Příklad tohoto testu je uveden v tabulce 2. Průběh měření byl 

zaznamenáván a poté i vyhodnocován prostřednictvím počítačového softwaru (Stable Micro 

Systems Ltd).  Měření textury u kapra a tolstolobika bylo prováděno na podkovách v bílé 

dorzální svalovině a to vždy kraniálním směrem. U pstruha byla textura měřena na celé rybě 

pod hřbetní ploutví v dorzální části hřbetní svaloviny. 
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Obr. 2 Texturometr  TA.XTPlus (Stable Micro Systems, Godalming, England) s kulovou 

sondou. 

 

Tabulka 2. Příklad testu TPA použitého u uzených ryb. 

TA.XTPlus nastavení   hodnota  jednotky 

Pre-Test Speed (rychlost před stlačením) 5 mm.sec-1 

Test Speed (testovací rychlost při stlačování)  2 mm.sec-1 

Post-Test Speed (rychlost po stlačení)  2 mm.sec-1 

Target Mode (cílový režim)  Distance - 

Strain (deformace)  10 mm 

Time (čas) 5 sec 

Trigger Type (druh spouštěcí síly) Autoforce - 

Trigger Force (síla) 5 g 
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4. Výsledky 

4.1. První část 

Jak už bylo uvedeno výše, bylo vybráno 6 aditivních látek, které mohou být použity během 

technologického postupu uzení ryb za účelem snížení ztrát. Jedním z kritérií první části 

projektu bylo, zda aditivní látka aplikovaná v různých koncentracích nenaruší organoleptické 

vlastnosti finálního produktu uzených ryb. Výsledky senzorické analýzy, panelem 

proškolených osob, jsou shrnuty v tabulkách 12 až 14 v příloze. Dle těchto výsledků je jasně 

patrné, že žádný aditivní přípravek neměl vliv na senzorické vlastnosti (vůni, chuť, pachuť  

a konzistenci) uzených ryb v porovnání s kontrolní skupinou, která neobsahovala žádný 

aditivní přípravek.  

Dalším a hlavním kritériem v této části bylo vyhodnotit zvýšení výtěžnosti uzených ryb, 

resp. snížení ztrát vody během uzení v porovnání s kontrolní skupinou. Jak bylo popsáno 

v metodice, jednotlivé skupiny ryb byly vždy váženy před naložením do solného láku  

bez aditiva (kontrolní skupina) či s vybraným aditivem.  Dále byly skupiny ryb zváženy těsně 

před uzením a poté i po vyuzení a vychladnutí. Vždy následovalo porovnání s kontrolní 

skupinou. Kvůli jednodušší orientaci ve výsledcích a přehlednosti byly popsány finální 

výsledky (procentuální ztráty) až po vyuzení a vychladnutí a po 5 dnech od vyuzení. Pro 

zpracovatelský podnik jsou totiž tato data nejdůležitější. Dle výsledků prezentovaných v 

tabulce 3 byly zjištěny průměrné ztráty během uzení u kapra a tolstolobika v rozmezí od 

12,3–14,9 %. U pstruha byly zjištěné ztráty během uzení v porovnání s kaprem či 

tolstolobikem vyšší a průměrně se pohybovaly v rozmezí 16,1 až 19,5 %.  

Pokud bychom porovnali aplikované aditivní přípravky u kapra, tolstolobika i pstruha,  

je patrné, že tyto přípravky měly velmi podobné ztráty jako kontrolní skupiny (Tab. 3). Jejich 

použití je tedy neefektivní. Pouze při aplikaci kaseinátu sodného byly zjištěny signifikantně 

nižší ztráty (p < 0,05) oproti kontrolní skupině – a to v koncentracích kaseinát sodný:voda 

1:10 resp. 1:20. U kapra byly zjištěné ztráty při aplikaci kaseinátu sodného v průměru  

o 0,5 resp. o 1% nižší než v kontrolní skupině; u tolstolobika o 1 resp. o 1,6% a u pstruha  

o necelé 3 %. 
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Tabulka 3. Hmotnostní ztráty po uzení v (%) v závislosti na druhu ryby a použitém aditivním 

přípravku. Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n = 3). Rozdílná písmena značí 

statisticky signifikantní (p ˂ 0,05) rozdíl mezi skupinami. 

Aditivum Koncentrace  Kapr Tolstolobik Pstruh 

Amidine SP 
5 g.kg-1 14,02 ± 1,11 13,45 ± 1,21 18,65 ± 0,95 
10 g.kg-1 13,30 ± 0,46 12,95 ± 0,85 18,39 ± 0,65 
20 g.kg-1 13,02 ± 0,2 14,21 ± 1,42 17,85 ± 1,1 

Kontrola - 12,32 ± 0,59 13,60 ± 0,78 18,53 ± 0,71 

Helabin 
„Combi“ 

3 g.kg-1 14,42 ± 0,95 13,64 ± 0,32 17,12 ± 0,88 
6 g.kg-1 13,75 ± 0,31 14,12 ± 0,63 16,22 ± 1,22 
12 g.kg-1 14,01 ± 0,62 13,89 ± 0,93 18,23 ± 0,98 

Kontrola - 14,58 ± 0,59 14,29 ± 0,49 17,59 ± 0,79 

Adifresh L + 
Adistabil Plus 

 

2 + 5 g.kg-1 13,15 ± 0,74 12,85 ± 1,11 19,52 ± 0,92 
4 + 10 g.kg-1 13,44 ± 0,20 13,20 ± 0,69 17,01 ± 0,67 
8 + 20 g.kg-1 13,9 ± 0,50 14,01 ± 0,79 18,21 ± 0,96 

Kontrola - 12,42 ± 0,61 13,79 ± 0,84 17,56 ± 0,88 

Fosfan lák na 
ryby 

6 g.kg-1 12,99 ± 0,52   12,84 ± 1,12 17,21 ± 0,55 
12 g.kg-1 13,10 ± 0,62 13,21 ± 0,59 18,11 ± 0,69 
18 g.kg-1 13,61 ± 0,77 13,73 ± 1,34 17,23 ± 0,41 

Kontrola - 13, 40 ± 0,65 12,86 ± 0,52 16,81 ± 0,91 

Perwienit „P“ 
8,4 O.G. 

20 g.kg-1 14,31 ± 0,81 14,34 ± 0,86 17,80 ± 0,47 
40 g.kg-1 14,85 ± 0,68 13,78 ± 0,93 18,21 ± 0,69 
60 g.kg-1 13,89 ± 1,11 13,26 ± 1,03 17,63 ± 0,83 

Kontrola - 14,08 ± 0,62  14,03 ± 0,56 16,92 ± 1,03 

Kaseinát 
sodný 

25 g.kg-1 13,06 ± 0,84b  14,31 ± 0,62b  17,40 ± 0,38b  
50 g.kg-1 12,38 ± 0,53a 13,28 ± 0,14a 16,18 ± 0,44a 
100 g.kg-1 12,97 ± 0,12a 12,45 ± 0,20a 15,90 ± 0,93a 

Kontrola - 14,01 ± 0,1b 14,09 ± 0,32b 19,31 ± 1,07b 

 

4.2. Druhá část  

Ve druhé části projektu byla vybrána nejvhodnější aditiva na základě nejlepších výsledků 

organoleptického posouzení a vyhodnocení zvýšení výtěžnosti masa, resp. snížení ztrát během 

uzení + kontrolní skupina. Po opakovaných provozních testech byl vybrán jako nejvhodnější 

kaseinát sodný o koncentraci 100 g.kg-1 k dalším a podrobnějším laboratorním a analytickým 

rozborům. Průměrné ztráty během uzení byly velmi podobné jako v předcházející části 



     

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský rybářský fond 

Investování do udržitelného rybolovu          
                                                     

16 
 

experimentu. U kapra byly zjištěné ztráty při aplikaci kaseinátu sodného v průměru o 1,03 % 

nižší než v kontrolní skupině; u tolstolobika o 1,64 % a u pstruha 2,5 %. 

 

4.2.1. Mikrobiologický rozbor.  

Hodnoty CPM (celkový počet mikroorganismů) 7 den po vyuzení se pohybovaly v rozmezí 

2x101 až 1,9x102 KTJ.g-1. Dále zde nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl (p>0,05) mezi 

skupinami v rámci testovaného druhu ryby. Dále byl proveden i rozbor na přítomnost Listeria 

monocytogenes. Výsledky mikrobiologického vyšetření na Listerii všech vzorků uzených ryb, 

včetně kontroly, byly negativní. To znamená, že i po uplynutí doby trvanlivosti (7 den po 

vyuzení), po kterou je výrobcem deklarována nezávadnost, je uzené maso kapra, tolstolobika 

či pstruha při dodržení zásad výrobní hygieny, výrobního zpracování a technologie skladování 

z hlediska legislativy zcela v pořádku.  

 

4.2.2. Živinové složení ryb 

V rámci projektu bylo zjišťováno, zda použití vybraného přípravku má nebo nemá zásadní 

vliv na živinové složení ošetřeného uzeného rybího masa ve srovnání s kontrolní skupinou. 

Analýza byla zaměřena na základní živinové složení a to: bílkoviny, tuk, sacharidy  

a energetickou hodnotu (tab. 4).  Dle předpokladu nebyly zjištěny žádné výrazné rozdíly mezi 

kontrolní skupinou a skupinou na níž byl aplikován kaseinát. 

 

Tabulka 4.  Živinový rozbor svaloviny uzeného kapra, tolstolobika a pstruha ošetřeného 

kaseinátem sodným (koncentrace 100 g.l-1) v porovnání s  kontrolou.  

vzorek 
Bílkoviny 
% (± 2%) 

Tuk g/100g 
(±4%) 

Sacharidy 
g/100g  

Energ. 
hodnota 
kJ/100g 
(±7%) 

Energ. 
hodnota 

kcal/100g 
(±7%) 

Kapr - kontrola 17,5 18,4 0,3 (±10%) 966 233 
Kapr - kaseinát 17,5 17,8 0,6 (±10%) 983 237 
Tolstolobik kontrola 18,8 9,3 < 0,1 663 159 
Tolstolobik - kaseinát 17,4 10 1,1 (±10%) 685 164 
Pstruh - kontrola 22 4,4 < 0,1 537 128 
Pstruh - kaseinát 23,1 6,3 < 0,1 625 149 

  



     

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský rybářský fond 

Investování do udržitelného rybolovu          
                                                     

17 
 

4.2.3. Oxidace tuk ů 

Co se týče oxidace tuků, tak tyto rozbory měly pouze doplňující charakter. Oxidace lipidů 

byla nejvyšší v uzeném mase pstruha, bez ohledu na to, zda se jedná o skupinu ošetřenou,  

či kontrolní (Tab. 5). Dále mezi skupinami v rámci testovaného druhu ryby nebyly zjištěny 

statisticky průkazné rozdíly (p > 0,05). Důležité však je, že ve všech uzených vzorcích byly 

průměrné hodnoty obsahu malondialdehydu pod hranicí 1 µg.g-1. Tyto hodnoty by neměly 

nijak ovlivňovat kvalitu masa, což potvrdily i senzorické analýzy. 

 

Tabulka 5. Koncentrace malondialdehydu (µg.g-1) na volně ložených uzených rybách na konci 

doby trvanlivosti (pátý den). Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n = 6); kontrola = 

kontrolní skupina; kaseinát = kaseinát sodný (koncentrace 100 g.kg-1). 

  Kapr-podkovy Tolstolobik-podkovy Pstruh-kuchaný 

  kaseinát kontrola kaseinát kontrola kaseinát kontrola 

Koncentrace 
malondialdehydu 

(µg.g-1) 
0,52±0,22 0,24±0,25 0,25±0,17 0,24±0,18 0,87±0,25 0,80±0,13 

 

4.2.4. Obsah tuku a kompozice mastných 

Neobvykle vysoký obsah tuku u kapra (Tab. 6) je způsoben ztrátami vody v procesu uzení 

(12 – 14 %). Tím dochází ke zkoncentrování přítomného tuku. I přes jeho částečné ztráty při 

tepelné úpravě je jeho obsah v hotovém výrobku poměrně vysoký. Nicméně nebyl zjištěn 

statisticky signifikantní rozdíl mezi skupinou ošetřenou a skupinou kontrolní, což lze přičíst 

poměrně značné variabilitě v jednotlivých vzorcích, zejména u kontrolní skupiny (14 – 27 %). 

Podobná situace byla zjištěna v uzených podkovách tolstolobika bílého. Ačkoli byl 

zaznamenán rozdíl v průměrném obsahu tuku mezi kontrolou a ošetřenou skupinou, nelze jej 

považovat za signifikantní. U obou ryb byl dále sledován jistý trend ve vyšším zastoupení 

tuku u ryb ošetřených. Opačný trend je však viditelný u pstruha duhového, kde kontrolní 

skupina obsahuje signifikantně více tuku, než ryby ošetřené. Důvod je třeba hledat v 

charakteru výrobku. Zatímco kapr a tolstolobik byli testováni ve formě podkov, pstruzi byli 

uzeni jako „celé ryby kuchané“. Díky tomu pravděpodobně dochází ke zvýšené ochraně v 

mase přítomné vody (svalovina pstruha není „odhalena“ v tak velké míře, jako v případě 

podkov). Tuk obsažený zejména v břišní partii ryb je však působení tepla vystaven ve 

srovnatelné míře, jako podkovy, proto dochází k jeho relativně větším ztrátám. 
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Tabulka 6. Obsah tuku (% mokré váhy) a kompozice mastných kyselin (% 

z identifikovaných) v testovaných výrobcích z kapra obecného (Cyprinus carpio), tolstolobika 

bílého (Hypophthalmichthys molitrix)  a pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). Data jsou 

průměr ± směrodatná odchylka (n = 6). 

 Kapr-podkovy Tolstolobik-podkovy Pstruh-kuchaný 

  kaseinát kontrola kaseinát kontrola kaseinát kontrola 

obsah tuku 22,9±2,59 19,7±5,20 14,0±2,53 11,7±1,88 5,66±0,43* 7,83±1,10* 
14:0 1,31±0,18* 1,11±0,08* 2,31±0,18 2,51±0,29 2,64±0,14* 3,38±0,34* 
14:1 0,10±0,07 0,11±0,04 0,21±0,04* 0,38±0,10* nd nd 
16:0 18,7±0,81 19,2±1,25 20,9±0,39* 20,1±0,15* 13,5±0,23 13,6±0,38 
16:1 9,54±0,31 9,20±0,46 10,0±0,29 9,92±0,81 3,40±0,18 3,47±0,18 
18:0 5,74±0,09* 6,23±0,49* 3,72±0,11 3,68±0,36 3,42±0,08* 3,53±0,11* 
18:1n-9 49,5±1,78 48,1±2,34 35,5±1,41* 32,2±3,61* 35,5±0,96* 37,8±1,76* 
18:1n-7 3,64±0,09 3,67±0,12 4,13±0,18* 3,94±0,05* 3,09±0,08 3,07±0,05 
18:2n-6 6,16±1,14 6,56±1,03 2,72±0,24* 2,46±0,19* 14,3±0,62* 13,7±0,14* 
18:3n-3 0,98±0,19* 1,30±0,16* 7,55±0,10 7,61±0,42 3,19±0,10 3,25±0,10 
20:0 0,12±0,02* 0,16±0,03* 0,20±0,03* 0,27±0,04* 0,26±0,02 0,25±0,03 
20:1n-9 1,83±0,43 1,91±0,43 1,35±0,08* 1,26±0,03* 3,08±0,10 3,06±0,07 
20:2n-6 0,73±0,34 0,40±0,28 0,27±0,03 0,31±0,06 0,89±0,03* 1,06±0,13* 
20:4n-6 0,59±0,07 0,65±0,14 1,46±0,26 1,41±0,16 0,62±0,04 0,56±0,07 
20:3n-3 0,06±0,01* 0,10±0,02* 0,55±0,02* 0,72±0,13* 0,29±0,02* 0,33±0,04* 
22:0 0 0,01±0,01 0,09±0,01 0,07±0,05 0,13±0,01* 0,14±0,01* 
22:1 0,06±0,01 0,06±0,01 0,05±0,02 0,05±0,02 0,42±0,03 0,40±0,02 
20:5n-3 0,42±0,02 0,52±0,13 4,41±0,32* 5,25±0,41* 2,77±0,17* 1,98±0,53* 
24:1 0,04±0,0 0,04±0,01 nd nd 0,36±0,02 0,34±0,03 
22:5 n-3 0,15±0,01* 0,19±0,05* 1,09±0,03* 1,20±0,1* 1,21±0,15* 0,93±0,27* 
22:6n-3 0,32±0,02* 0,52±0,11* 3,50±0,16* 6,68±2,43* 10,8±0,68* 9,14±1,21* 

SFA 25,9±0,75 26,7±1,75 27,2±0,66* 26,6±0,16* 19,9±0,36* 20,9±0,58* 
MUFA 64,7±1,76 63,0±2,31 51,3±1,39* 47,8±2,75* 45,9±0,68* 48,1±1,55* 
PUFA 9,41±1,06 10,2±1,51 21,5±0,89* 25,6±2,66* 34,1±0,46* 30,9±1,82* 
n-3 1,93±0,21* 2,62±0,47* 17,1±0,45* 21,5±2,65* 18,3±0,91* 15,6±1,85* 
n-6 7,47±0,89 7,61±1,25 4,45±0,52 4,18±0,17 15,8±0,56* 15,4±0,12* 
n-3 HUFA 0,95±0,03* 1,32±0,31* 9,54±0,45* 13,9±3,06* 15,1±0,99* 12,4±1,91* 
EPA+DHA 0,74±0,03* 1,03±0,24* 7,91±0,43* 11,9±2,83* 13,6±0,84* 11,1±1,69* 
n-3/n-6 0,26±0,02* 0,35±0,07* 3,89±0,36* 5,14±0,65* 1,16±0,10* 1,02±0,12* 
DHA – dokosahexaenová kyselina (22:6n-3); EPA – eikosapentaenová kyselina (20:5n-3); MUFA – 
mononenasycené mastné kyseliny (14:1, 16:1, 18:1n-9, 18:1n-7, 20:1n-9, 22:1, 24:1); nd – nedetekováno; PUFA 
– polynenasycené mastné kyseliny (18:2n-6, 18:3n-3, 20:2n-6, 20:4n-6, 20:3n-3, 20:5n-3, 22:5 n-3, 22:6n-3); 
SFA – nasycené mastné kyseliny (14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0); * statisticky signifikantní rozdíl (p˂0,05) mezi 
skupinami v rámci testovaného druhu ryby 
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Kompozice mastných kyselin v podkovách kapra odpovídá zastoupení tuku. V zásadě platí 

pravidlo, že se zvyšujícím se obsahem tuku klesá relativní podíl PUFA i HUFA a snižuje  

se i vzájemný poměr mezi n-3 a n-6 PUFA. V případě kapra je toto „pravidlo“ respektováno, 

když jsou zjištěny signifikantně vyšší procentická zastoupení mastných kyselin s delším 

řetězcem, včetně nejsledovanějších EPA a DHA. 

Je známým faktem, že tuk druhů, jakými jsou např. tolstolobik a tolstolobec, je na HUFA 

velmi bohatý. Důvodem je složení potravy (zejména fyto a zooplankton), která je vynikajícím 

zdrojem těchto látek. I v tomto experimentu funguje u testovaných podkov z tolstolobika 

pravidlo nepřímé úměry mezi obsahem tuku a zastoupením poly a vysoce nenasycených 

mastných kyselin. Testované ryby z kontrolní skupiny mají signifikantně vyšší relativní obsah 

PUFA i HUFA, včetně EPA a DHA a rovněž příznivější (vyšší) poměr n-3/n-6 (Tab. 6). I 

v případě pstruha duhového platí výše zmíněná úměra. V tomto případě je ale vyšší 

zastoupení zdravotně nejvhodnějších kyselin (PUFA a HUFA) ve skupině ošetřené 

kaseinátem. Opět to souvisí s obsahem tuku a nejpravděpodobnější důvody zjištěného stavu 

jsou popsány výše. 

Obecně byla na základě dosažených výsledků potvrzena hypotéza, že složení mastných 

kyselin není přídavkem vody zadržujícího aditiva přímo ovlivněno. Přímo je ovlivněn obsah 

vody, potažmo tuku. Lze konstatovat, že kapři v tomto experimentu svým profilem mastných 

kyselin odpovídají profilu ryb chovaných v rybnících, v tomto konkrétním případě velmi 

intenzivně přikrmovaných obilovinami. Kompozice mastných kyselin tolstolobika  

je očekávatelná vzhledem k jeho striktnímu potravnímu chování (obiloviny nepřijímá  

a je závislý výhradně na přirozené potravě). Pstruh duhový v této studii představuje zástupce 

intenzivně krmených ryb. V chovu lososovitých ryb je stále hojně využívána rybí moučka  

a olej, což jsou komponenty velmi bohaté na PUFA a zejména HUFA. Zároveň je však čitelná 

přítomnost rostlinných (pravděpodobně směs řepkového a slunečnicového) olejů v krmivu 

(vysoký obsah 18:2n-6 i relativně vysoké zastoupení 18:3n-3 a 18:1n-9). 

 
 

4.2.5. Textura  

Jednou z primárních a nejdůležitějších texturních vlastností svaloviny je tuhost. Tuhost  

je definovaná jako síla potřebná k dosažení určité deformace (maximální kompresi),  

tj. představuje tvrdost vzorku při první kompresi. Nejnižší hodnoty tuhosti byly zjištěny  
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na vzorcích uzeného kapra. Jak znázorňuje Graf 1, hodnoty tuhosti byly nižší u kontrolní 

skupiny v průměru o 1,3 N v porovnání se vzorky uzeného kapra, na které byl aplikován 

kaseinát sodný. Nicméně tento rozdíl nebyl statisticky průkazný. 

  

Graf 1. Porovnání tuhosti masa uzeného kapra (N). Data jsou průměr ± směrodatná odchylka 
(n = 12);  kontrola = kontrolní skupina; kaseinát = kaseinát sodný 
 

Zatímco u uzeného kapra nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly v tuhosti masa mezi 

kontrolní skupinou a skupinou, na níž byl aplikován kaseinát sodný, tak u tolstolobika byly 

tyto rozdíly signifikantní. Jak znázorňuje Graf 2, kontrolní skupina měla jednoznačně (p < 

0,05) nižší tuhost v porovnání se skupinou, na níž byl aplikován kaseinát sodný.  

Graf 2. Porovnání tuhosti masa uzeného tolstolobika (N). Data jsou průměr ± směrodatná 
odchylka (n = 12); různá písmenka značí statisticky signifikantní rozdíl (p˂0,05) mezi 
skupinami v rámci testovaného druhu ryby, kontrola = kontrolní skupina; kaseinát = kaseinát 
sodný.  
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Podobně jako u kapra, ani u uzeného pstruha nebyly zjištěny rozdíly (p > 0,05) v tuhosti 

mezi kontrolní skupinou a skupinou, na níž byl aplikován kaseinát sodný (Graf 3). Nicméně 

shodně jako u kapra a tolstolobika, tak i u pstruha byla zjištěna vyšší tuhost u skupiny, kde 

byl aplikován kaseinát. Tato vyšší tuhost by mohla být způsobena tím, že po aplikaci 

kaseinátu a jeho zahřátí při procesu uzení, vznikne na povrchu rybí svaloviny velmi tenký 

film, který je detekován sondou na texturometru.   

    

Graf 3. Porovnání tuhosti masa uzeného pstruha (N). Data jsou průměr ± směrodatná 
odchylka (n = 12); kontrola = kontrolní skupina; kaseinát = kaseinát sodný. 

 

 

4.2.6.  Výsledky dotazníkové senzorické analýzy 

Výsledky senzorického hodnocení získané z dotazníků vyplněných konzumenty jsou 

uvedeny v tabulce 7. Vzhledem k nenáročnosti a účelnosti dotazníku byly stanoveny tyto 

parametry: vůně, celkový vzhled, chuť a konzistence. Z výsledků je patrné, že konzumenti 

neshledali významný rozdíl mezi ošetřenou a neošetřenou skupinou uzených druhů ryb (kapr, 

tolstolobik, pstruh). Tyto výsledky potvrzují senzorické hodnocení, které prováděl panel 

proškolených osob. Ti totiž také neshledali významný rozdíl ve sledovaných parametrech 

mezi kontrolní skupinou a skupinou, kde byl použit aditivní přípravek – v tomto případě 

kaseinát sodný. 
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Tabulka 7. Senzorické hodnocení formou dotazníku 

parametr 
Kapr-podkovy Tolstolobik-podkovy Pstruh-kuchaný 

kontrola kaseinát kontrola kaseinát kontrola kaseinát 

vůně 4,43 ± 0,63 4,36 ± 0,68 4,36 ± 0,62 4,32 ± 0,61 4,36 ± 0,68 4,39 ± 0,63 
celkový 
vzhled 4,32 ± 0,67 4,21 ± 0,74  4,32 ± 0,72 4,21 ± 0,63 4,25 ± 0,75 4,25 ± 0,65 
chuť 4,18 ± 0,82 4,07 ± 0,81 3,96 ± 0,74  4,11 ± 0,74  4,04 ± 0,79  4,04 ± 0,84 
konzistence 4,18 ± 0,67 4,14 ± 0,65 4,11 ± 0,57 4,18 ± 0,39 4,14 ± 0,65 4,18 ± 0,67 
Výsledky senzorické analýzy (bodové hodnocení) formou dotazníku (n = 56). Hodnoty jsou vyjádřeny 
známkami 5 až 1, kdy 5 znamená nejlepší hodnocení a naopak 1 znamená nejhorší hodnocení.  1) Jak hodnotíte 
vůni uzené ryby?; 2) Jak hodnotíte celkový vzhled uzené ryby; 3) Jak hodnotíte chuť uzené ryby? 4) Jak 
hodnotíte konzistenci uzené ryby? 

 

 

4.2.7. Ekonomický efekt 

Dalším dílčím cílem projektu bylo vyhodnotit ekonomický efekt resp. hospodářskou 

náročnost tohoto aditiva. Na základě dat z tabulky 8 je zřejmé, že aplikace kaseinátu zvýší 

náklady na 1 kg uzeného výrobku v průměru o 0,55 Kč, dle průměrné spotřeby kaseinátu  

na 1 kg ryb. V Tabulkách 9 až 11 jsou uvedeny modelové kalkulace pro kapra, tolstolobika a 

pstruha. Z tabulky 8 je patrné, že se průměrné hmotnostní ztráty během uzení kapra sníží o 

1,03%, v přepočtu tedy o 0,90 Kč.kg-1. Avšak po odečtení přímých nákladů (cena aditiva a 

cena práce při aplikaci), jsou úspory v porovnání s kontrolní skupinou velmi nepatrné  

(Tab. 8). Velmi podobné hodnoty jsou taktéž u modelové kalkulace pro tolstolobika.  

Po odečtení přímých nákladů (cena aditiva a cena práce při aplikaci), jsou úspory v porovnání 

s kontrolní skupinou jen o 0,64 Kč.kg-1 nižší (Tab. 9). Nejvyšších úspor bylo dosaženo u 

uzeného pstruha, a to o 3,86 Kč.kg-1 v porovnání s kontrolní skupinou  

i přesto, že cena práce při aplikaci kaseinátu byla vyšší. Důvodem této vyšší ceny je delší 

doba potřebná k nástřiku kaseinátu do břišní části vykuchaného pstruha. 
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Tabulka 8.  Náklady při aplikaci kaseinátu sodného 

koncentrace 100g.l-1 

cena aditiva 400,- Kč.kg-1 

cena za litr roztoku 40,- Kč 

průměrná spotřeba při aplikaci na ryby  14 ± 4 ml.kg-1 

průměrný nárůst ceny ošetřených ryb po 

aplikaci kaseinátu sodného 0,55 Kč.kg-1 

 

Tabulka 9. Příklad modelové kalkulace pro kapra obecného. 

  

Průměrné 
hmotnostní 

ztráty  
(%) 

Potřeba 
ryb na 1 

kg 
uzeného 
výrobku 

(kg) 

Modelové 
náklady 
(Kč.kg-1) 

 Cena na 
1 kg 

uzeného 
výrobku 
(Kč.kg-1) 

Průměrné 
náklady 

na 
aplikaci 

kaseinátu 
(Kč.kg-1) 

Cena práce 
při 

aplikaci 
kaseinátu 
(Kč.kg-1) 

Celkové 
náklady 
(Kč.kg-1) 

Kontrola 13,83 1,16 90 104,40 - - 104,40 

Kaseinát 
sodný 12,8 1,15 90 103,50 0,55 0,29 104,34 
 

Tabulka 10. Příklad modelové kalkulace pro tolstolobika bílého. 

  

Průměrné 
hmotnostní 

ztráty  
(%) 

Potřeba 
ryb na 1 

kg 
uzeného 
výrobku 

(kg) 

Modelové 
náklady 
(Kč.kg-1) 

 Cena na 
1 kg 

uzeného 
výrobku 
(Kč.kg-1) 

Průměrné 
náklady 

na 
aplikaci 

kaseinátu 
(Kč.kg-1) 

Cena práce 
při 

aplikaci 
kaseinátu 
(Kč.kg-1) 

Celkové 
náklady 
(Kč.kg-1) 

Kontrola 14,09 1,16 75 87 - - 87 
Kaseinát 
sodný 12,45 1,14 75 85,5 0,55 0,29 86,36 
 

Tabulka 11. Příklad modelové kalkulace pro pstruha duhového. 

  

Průměrné 
hmotnostní 

ztráty  
(%) 

Potřeba 
ryb na 1 

kg 
uzeného 
výrobku 

(kg) 

Modelové 
náklady 
(Kč.kg-1) 

 Cena na 
1 kg 

uzeného 
výrobku 
(Kč.kg-1) 

Průměrné 
náklady 

na 
aplikaci 

kaseinátu 
(Kč.kg-1) 

Cena 
práce při 
aplikaci 

kaseinátu 
(Kč.kg-1) 

Celkové 
náklady 
(Kč.kg-1) 

Kontrola 19,1 1,24 120 148,80 - - 148,80 
Kaseinát 
sodný 16,6 1,20 120 144,00 0,55 0,39 144,94 
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5. Závěr 

V průběhu řešení projektu bylo testováno celkem 6 aditivních přípravků, které by mohly 

snížit ztráty během technologie uzení. Veškeré pokusy probíhaly za provozních podmínek  

a to do první poloviny března 2015. Testovanými rybami byly kapr obecný, tolstolobik bílý - 

podkovy a pstruh duhový „celý kuchaný“. V projektu byly provedeny senzorické, 

mikrobiologické, analyticko-chemické (biochemické) a texturní analýzy, které napomohly 

vyhodnotit cíle, které byly vytýčeny na začátku projektu. 

Nejprve si projekt kladl za cíl otestovat nejvhodnější aditivní látky na základě nejlepších 

výsledků organoleptického posouzení a vyhodnocení zvýšení výtěžnosti masa, resp. snížení 

ztrát během uzení u výše zmíněných druhů ryb. Dále tato aditiva charakterizovat a popsat 

jejich použití. V této zprávě je popsán postup a použití všech aditiv aplikovatelných 

v provozních podmínkách a dle výsledků byl vyhodnocen jako nejlepší kaseinát sodný. Navíc 

kaseinát sodný není zařazen mezi tzv. „éčka“. Avšak jeho výroba je z kaseinu, který  

je hlavním proteinem (bílkovinná složka) v savčím mléce, a tudíž je kaseinát zařazen mezi 

alergeny. A v případě použití kaseinátu je nutno, dle směrnice 1169/2011 EU, tento alergen 

uvádět pod heslem „mléčné bílkoviny“. 

Dalším cílem bylo posoudit vliv tohoto aditiva na průběh mikrobiálních a biochemických 

procesů v uzených rybách v porovnání s kontrolní skupinou. Dle prezentovaných výsledků  

je jasně patrné, že toto aditivum nemá žádný vliv na oxidaci tuků a mikrobiální hodnoty 

v porovnání s kontrolní skupinou. Taktéž složení mastných kyselin není přímo ovlivněné 

aditivem v porovnání s kontrolní skupinou. Podobně je tomu u senzorického hodnocení.  

Jak panelem proškolených osob, tak ani konzumenty nebyl shledán významný rozdíl mezi 

ošetřenou a neošetřenou skupinou uzených ryb. Nicméně dle instrumentální metody byla 

zjištěna vyšší tuhost svaloviny u ryb, na které byl aplikován kaseinát sodný (statisticky 

průkazně pouze u tolstolobika). Pravděpodobně proto, že kaseinát po zahřátí vytvoří na 

povrchu svaloviny tenkou pevnější vrstvu. 

V neposlední řadě byl vyhodnocen ekonomický efekt, resp. hospodářská náročnost tohoto 

aditiva. Na základě modelových příkladů (tab. 9 až 11) je zřejmé, že v případě aplikace 

kaseinátu na kapra či tolstolobika se jedná jen o velmi nepatrnou úsporu, řádově o haléře. U 

pstruha je tato úspora již poněkud vyšší a to 3,8 Kč.kg-1. 
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7. Přílohy 

Tabulka 12. Senzorické hodnocení masa kapra v panelu proškolených osob.  Data jsou 
průměr ± směrodatná odchylka (n=10). Nižší hodnota odpovídá příznivějšímu hodnocení 
dané vlastnosti.  

Aditivum Koncentrace vůně chuť pachuť konzistence 

Amidine SP 
5 g.kg-1 7,8 ± 8,3 10,6 ± 13,2 5,3 ± 10,4 6,8 ± 3,5 
10 g.kg-1 7,2 ± 7,4 9,5 ± 11,2 6,1 ± 7,9 16,5 ± 15,2 
20 g.kg-1 5,3 ± 4,2 9,5 ± 7,8 11,4 ± 10,8 12,8 ± 10,0 

Kontrola - 11 ± 13,1 8,9 ± 10,1 7,7 ± 10,6 13,7 ± 13,7 

Helabin „Combi“ 
3 g.kg-1 11 ± 13,0 8,9 ± 10,1 8,0 ± 10,3 11,7 ± 10,7 
6 g.kg-1 6,3 ± 4,6 4,9 ± 4,6 4,9 ± 4,6 8,2 ± 9,7 
12 g.kg-1 8,2 ± 11,4 9,7 ± 12,7 9,7 ± 12,7 9,6 ± 10,5 

Kontrola - 7,9 ± 10,8 12,9 ± 15,9 12,9 ± 15,9 13,3 ± 13,4 

Adifresh L + 
Adistabil Plus 

2 + 5 g.kg-1 8,8 ± 6,5 9,2 ± 7,3 4,9 ± 5,0 10,5 ± 8,2 
4 + 10 g.kg-1 11,6 ± 10,8 19,7 ± 16,9 10,4 ± 15,7 13,4 ± 13,8 
8 + 20 g.kg-1 11,0 ± 14,6 12,2 ± 14,4 6,8 ± 9,9 10,9 ± 10,5 

Kontrola - 9,3 ± 8,5 13,0 ± 7,8 6,9 ± 7,2 16,2 ± 11,2 

Fosfan lák na ryby 
6 g.kg-1 8,2 ± 5,8 12,9 ± 12,0 13,8 ± 15,4 17,1 ± 10,4 
12 g.kg-1 12 ± 11,5 12,1 ± 13,9 8,1 ± 10,3 9,1 ± 8,1 
18 g.kg-1 13,2 ± 11,4 12,5 ± 15 12,9 ± 14,3 15,5 ± 15,6 

Kontrola - 14,4 ± 10,5 14,9 ± 14,5 13,7 ± 14,8 18 ± 14,8 

Perwienit „P“ 8,4 
O.G. 

20 g.kg-1 10,6 ± 10,1 14 ± 11,9 16,6 ± 19,6 18,8 ± 10,6 
40 g.kg-1 11,2 ± 10,2 14,1 ± 12,5 11,5 ± 12,5 19,1 ± 13,5 
60 g.kg-1 8,8 ± 6,6 9,2 ± 7,3 6,5 ± 5,7 10,5 ± 8,2 

Kontrola - 13,2 ± 11,4 12,5 ± 15,1 15,6 ± 21 15,5 ± 15,6 

Kaseinát sodný 
25 g.kg-1 7,8 ± 6,3 8,0 ± 11,5 4,2 ± 5,3 6,1 ± 4,7 
50 g.kg-1 11,3 ± 10,7 15,9 ± 9,9 9,5 ± 10,9 16,6 ± 10,8 
100 g.kg-1 5,8 ± 5,5 9,8 ± 10,7 10,6 ± 14,7 19,7 ± 14,7 

Kontrola - 10,9 ± 9,4 13,1 ± 11,9 12,2 ± 10,6 17,2 ± 11,5 
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Tabulka 13. Senzorické hodnocení masa pstruha v panelu proškolených osob.  Data jsou 
průměr ± směrodatná odchylka (n=10). Nižší hodnota odpovídá příznivějšímu hodnocení 
dané vlastnosti.  

Aditivum Koncentrace vůně chuť pachuť konzistence 

Amidine SP 
5 g.kg-1 9,2 ± 8,4 10,2 ± 8,9 4,8 ± 5,9 5,0 ± 4,1 
10 g.kg-1 8,4 ± 8,2 6,5 ± 6,5 5,3 ± 6,3 8,9 ± 9,8 
20 g.kg-1 11,9 ± 8,1 8,4 ± 4,7 5,7 ± 5,3  5,9 ± 5,7 

Kontrola - 9,3 ± 9,9 5,9 ± 4,8 4,2 ± 2,2 3,4 ± 2,2 

Helabin „Combi“ 
3 g.kg-1 13,4 ± 9,2 14,5 ± 7,2 14,6 ± 9,3 9,5 ± 6,2 
6 g.kg-1 9,7 ± 9,0 10,7 ± 9,4 7,0 ± 4,2 13,9 ± 10,1 
12 g.kg-1 13,2 ± 12 8,9 ± 5,2 7,9 ± 8,21 8,4 ± 7,2 

Kontrola - 9,1 ± 9,6 10,0 ± 9,1 4,7 ± 6,0 4,9 ± 4,2 

Adifresh L + 
Adistabil Plus 

2 + 5 g.kg-1 9,3 ± 9,2 11,6 ± 9,5 8,1 ± 5,4 11,9 ± 9,5 
4 + 10 g.kg-1 10,5 ± 6,7 15,5 ± 8,8 15,5 ± 8,8 12,9 ± 9,3  
8 + 20 g.kg-1 14 ± 9,4 11,4 ± 8,5 11,4 ± 8,5 12,6 ± 9,1 

Kontrola - 10,5 ± 11,2 8,2 ± 7,6 8,2 ± 7,6 5,5 ± 4,6 

Fosfan lák na ryby 
6 g.kg-1 9,9 ± 9,0 11,2 ± 9,4 6,1 ± 4,5 11,9 ± 9,2 
12 g.kg-1 15,1 ± 13,2 8,2 ± 4,8 7,7 ± 8,3  8,5 ± 7,3  
18 g.kg-1 10,1 ± 8,7 12,6 ± 9,3 7,6 ± 7,5 8,8 ± 10,1 

Kontrola - 12,0 ± 14,5 6,6 ± 7,3 4,7 ± 5,7 5,1 ± 4,9 

Perwienit „P“ 8,4 
O.G. 

20 g.kg-1 16,9 ± 12,6 11,6 ± 7,6 9,3 ± 8,1 9,4 ± 5,9 
40 g.kg-1 8,8 ± 8,5 11,0 ± 8,2 6,1 ± 6,8 10,6 ± 10,7 
60 g.kg-1 15,3 ± 14,2 9,1 ± 7,8 5,2 ± 4,5 5,3 ± 6,3 

Kontrola - 8,9 ± 9,2 9,7 ± 9,9 6,9 ± 4,3 9,8 ± 7,9 

Kaseinát sodný 
25 g.kg-1 8,4 ± 8,2 6,5 ± 6,5 5,3 ± 6,4 8,9 ± 9,8 
50 g.kg-1 17,8 ± 13,4 8,4 ± 5,2 4,3 ± 5,0 5,0 ± 4,6 
100 g.kg-1 11,7 ± 10,8 13,1 ± 11,3 9,2 ± 7,6 10,4 ± 7,9 

Kontrola - 9,1 ± 7,9 6,3 ± 3,6 5,4 ± 4,5 5,7 ± 4,0 
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Tabulka 14. Senzorické hodnocení masa tolstolobika v panelu proškolených osob.  Data 
jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=10). Nižší hodnota odpovídá příznivějšímu 
hodnocení dané vlastnosti.  

Aditivum Koncentrace vůně chuť pachuť konzistence 

Amidine SP 

5 g.kg-1 11,3 ± 10,7 15,9 ± 9,98 9,5 ± 10,9 20,6 ± 14,8 
10 g.kg-1 5,8 ± 5,6 9,8 ± 10,6 10,6 ± 14,7 21,7 ± 17,5 
20 g.kg-1 8,9 ± 8,7 12,9 ± 8,2  6,9 ± 7,8 15,7 ± 13,8  

Kontrola - 12,7 ± 11,2 15,8 ± 14,3 13,9 ± 15,6  17,2 ± 12,1 

Helabin „Combi“ 

3 g.kg-1 13,9 ± 10,8 18,1 ± 13,6 13,1 ± 11,6 12,0 ± 10,7 
6 g.kg-1 12,8 ± 10,7 15,7 ± 12,2 11,1 ± 11,4 12,2 ± 11,7 
12 g.kg-1 11,9 ± 8,9 13,3 ± 14,9 8,3 ± 13,1 14,5 ± 21,9 

Kontrola - 19,1 ± 11,5 19,3 ± 14,6 19,2 ± 17,7 19,4 ± 12,3 

Adifresh L + 
Adistabil Plus 

2 + 5 g.kg-1 9,6 ± 7,3 10,6 ± 12,6 7,5 ± 6,4 9,4 ± 10,1 
4 + 10 g.kg-1 18,6 ± 12,6 17,3 ± 10,9 16,6 ± 16,3 20,5 ± 14,2 
8 + 20 g.kg-1 10,6 ± 10,1 14,0 ± 11,9 16,6 ± 19,5 19,9 ± 12,2 

Kontrola - 11,2 ± 10,3 14,1 ± 12,5 11,5 ± 12,5 20,8 ± 15,1 

Fosfan lák na 
ryby 

6 g.kg-1 10,9 ± 6,7 19,2 ± 12,9 17,3 ± 9,9 19,5 ± 7,7 
12 g.kg-1 8,8 ± 6,5 9,2 ± 7,3 8,9 ± 8,3 10,5 ± 8,3 
18 g.kg-1 9,3 ± 11,1 10,1 ± 12,4 9,0 ± 9,9 9,6 ± 10,6 

Kontrola - 8,3 ± 10,5 13,3 ± 15,7 11,0 ± 15,6 13,9 ± 13,0 

Perwienit „P“ 8,4 
O.G. 

20 g.kg-1 6,1 ± 5,6 10,4 ± 10,6 11,6 ± 14,7 18,5 ± 18,1 
40 g.kg-1 8,9 ± 8,5 12,6 ± 8,1 7,7 ± 7,0 14,8 ± 12,0 
60 g.kg-1 16,5 ± 12,1 18,0 ± 17,8 11,1 ± 14,1 16,4 ± 20,0 

Kontrola - 16,8 ± 8,9 22,4 ± 15,2 10,4 ± 14,4 22,8 ± 12,2 

Kaseinát sodný 

25 g.kg-1 8,2 ± 5,8 12,9 ± 12,0 13,8 ± 15,4 18,3 ± 9,1 
50 g.kg-1 14,4 ± 10,5 14,9 ± 14,5 16,0 ± 20,8 18,0 ± 14,9 
100 g.kg-1 10,9 ± 6,7 19,2 ± 12,9 19,3 ± 12,5 23,6 ± 10,8 

Kontrola - 17,0 ± 11,4 16,3 ± 10,6 16,8 ± 18,0   18,8 ± 11,9 
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Obrázek 3 a 4. Vzorky ryb před a po vyuzení v provozních podmínkách zpracovny ryb. 

 

Obrázek 5. Testování aditivních přípravků v provozních podmínkách zpracovny ryb (podkovy 

tolstolobika). 
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Obrázek 6. Vážení testovaných ryb po vyuzení a vychladnutí. 

 

Obrázek 7. Detailní záběr při měření textury na uzeném pstruhu. 


