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Abstrakt:
Ryby jsou výborným zdrojem kvalitních a zároveň lehce stravitelných bílkovin,
vitaminů a minerálních látek. Mořské ryby obsahují významné množství jódu
a nenasycené mastné kyseliny omega-3. V České republice jsme bohužel značně
podprůměrní ve spotřebě rybího masa oproti Evropské unii. Konzumace rybího masa
může v rámci prevence ovlivnit výskyt kardiovaskulárních onemocnění, a proto existuje
doporučení díky jeho příznivým vlivům pravidelně konzumovat rybí maso.
Bakalářská práce se v teoretické části snaží podat ucelený přehled informací
o významu rybího masa, popisu jeho složení, informace o jeho prospěšnosti, informace
o spotřebě, možná potencionální rizika. Praktická část byla zaměřena na výzkum.
S pomocí dotazníkového šetření byl vyhodnocen stav konzumace a míra informovanosti
obyvatelstva. Po zpracování výsledků bylo zjištěno, že 76 % dotázaných konzumuje rybí
maso a 15 % dotazovaných jej spíše nekonzumuje a také vyplynulo, že respondenti jsou
o výživových hodnotách masa převážně informováni.
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Abstract:
Fish are a perfect source of high quality proteins, vitamins and minerals which are
also easily digestible. Sea fish contain considerable amount of Iodine and unsaturated
omega-3 acids. Unfortunately, we in Czech Republic are substantially under average in
fish meat consumption compared to EU. Consumption of fish meat can prevent the
occurrence of cardiovascular disease and therefore there is a recommendation to regularly
consumption fish meat thanks to their favourable influences.
In theoretical part of this bachelor thesis is a comprehensive overview of the
information about the importance of fish meat, description of its structure, utility,
consumption and potential risks. Practical part is focused on research. For evaluation of
the state of consumption and level of awareness was used survey. After the results were
processed, it was found that 76 % of responders is consuming fish meat and 15% of
responders is more likely not to consume it. It has also been found, that the responders
are mostly informed about the nutritional values of fish meat.
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ÚVOD
Rybí maso je nutričně ceněná potravina živočišného původu, jehož konzumace
je prospěšná pro naše zdraví. Význam se dává nutričnímu složení pro podíl jednotlivých
proteinů s obsahem všech esenciálních aminokyselin, dále také pro příznivé složení lipidů
z hlediska obsahu polynenasycených esenciálních mastných kyselin. Významné jsou také
minerální látky a vitaminy v něm obsažené. Předností rybího masa je rovněž jeho lehká
stravitelnost, která je daná jemností svalových vláken a nízkým podílem vazivové tkáně.
[30, 32]
Z hlediska zdravotního významu je nesporná výhoda v prevenci pozitivně ovlivnit
konzumací rybího masa stále stoupající výskyt kardiovaskulárních onemocnění (KVO),
a dále problémů spojených s nedostatkem vápníku a jódu.
Díky všem těmto aspektům má nezastupitelnou roli ve výživě člověka a pro všechny
tyto přednosti bychom měli dle doporučení rybí maso pravidelně konzumovat 2 x týdně.
Již nějakou dobu je známo a je podložené i mnoha vědeckými studiemi, že omega-3
mastné kyseliny, zejména kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová
(DHA) nás chrání a snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění. Byl zjištěn a také
klinicky prokázán pozitivní účinek polynenasycených mastných kyselin při léčení
hypertenze, diabetes a obezity, rovněž na zpomalení projevu stárnutí tkání,
a to i mozkových. PUFA omega – 3 kyseliny (někdy používáno n-3, nebo ω-3) mohou být
jak rostlinného, tak živočišného původu. Podle posledních vědeckých studií mají omega-3
živočišného původu větší význam pro vývoj organizmu, nejvýznamnějším živočišným
zdrojem je rybí tuk. [27, 29]
Význam je i v poměru polonasycené mastné kyseliny omega - 6: omega - 3. Jejich
poměr se v současné evropské dietě uvádí 10:1. Zatímco za ideální se považuje 3 – 4:1. [43]
Změny dietních zvyklostí mohou pozitivně ovlivnit zlepšení zdravotního stavu
populace ČR. I přes povědomí populace o významu rybího masa jeho spotřeba z hlediska
zdravotního účinku na kardiovaskulární onemocnění, zejména v prevenci infarktu
myokardu, není na požadované úrovni. Přitom mortalita z důvodu kardiovaskulárních
onemocnění tvoří zhruba polovinu celkové úmrtnosti. Příčinou alarmující výskytu je hlavně
špatné stravování spolu s celkovým nevhodným životním stylem a nedostatkem fyzické
aktivity.
Často se ve spojitosti s rybami setkáváme s nepřesnostmi a polopravdami. Rybám
se přisuzuje se, že mají mnoho kostí a zápach rybiny, například u kapra bahnitá chuť masa.
Máme také předsudky typu, že se člověk rybího masa stejně pořádně nenají, a proto
u některých spotřebitelů zůstávají preference typické české kuchyně. Mylný pocit nepříliš
plného žaludku souvisí spíše se špatnými stravovacími návyky, protože i ryba se dá doplnit
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dostatečným množstvím přílohy obsahující vlákninu, především zeleninou, a takové jídlo
nás jistě musí zasytit. Oblíbenost ryb a rybích výrobků však není nejhorší. Pomalu přestává
být rybí maso jen vzpomínkou na tradiční přípravu smaženého kapra v období Vánoc
a začínáme konzumovat se stále pestřejší nabídkou na trhu i další druhy mořských
a sladkovodních ryb v průběhu roku. Patříme však mezi vnitrozemské státy, a proto
středomořská strava, typická svou bohatostí na ryby, ořechy, zeleninu a olivový olej,
bohužel není pro nás obvyklou, i když je to zdravý způsob stravování. I přes zlepšování
životního stylu však není prospěšnost rybího masa ve stravě a odpověď z nedostatečné
konzumace v podobě úmrtí na kardiovaskulární onemocnění dostatečným posunem
ke zvýšení jeho spotřeby. Problém nízké spotřeby zůstává. Myslím, že překážkou, proč
se ryby nevyskytují v jídelníčku častěji, je nedostatečná informovanost i ekonomická situace
některých občanů.
Cílem mé bakalářské práce je vytvořit přehled o spotřebě, významu, složení
a prospěšnosti konzumace rybího masa a popsat i možná potenciální rizika. V praktické části
je použit dotazník, jehož cílem je zhodnotit současný stav konzumace rybího masa a míry
informovanosti lidí v naší republice.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Ryby
Ryby jsou nejvýznamnější zdroj masa po savcích a ptácích. I když například
v Japonsku je spotřeba ryb rovna spotřebě masa savců. Celosvětová spotřeba ryb se zvyšuje,
možná právě v souladu se snahou konzumovat maso s nižším obsahem tuku. Nejvíce
celkové produkce zaujímají mořské ryby, pak až ryby sladkovodní. [4]
Z historického pohledu, význam ryb a vodních živočichů jako potraviny pro výživu
lidí je již odedávna, začínaje u člověka jako lovce v mladší době kamenné. Začátky chovu
v akvakulturních farmách se datují z Číny z roku 460 př. n. l.. U nás největšího rozmachu
tradičního rybolovu dosáhl rybniční chov ryb v 16. století, ale první písemné záznamy
o zakládání rybníků a o rybničním hospodaření máme v naší zemi již z 11. a 12. století, kdy
první rybníky náležely klášterům a choval se především kapr z důvodu své vysoké životnosti
a kvality svého masa. Vrcholná popularita kapra nastala právě v 16. století, kdy jej nejvíce
konzumovala šlechta a bohatí měšťané, populárním byl i na venkově, ale tam však z důvodu
ceny byly více preferovány různé drobné rybky. Říční rybářství se rozvíjelo na březích
velkých řek, které zaručovaly hojné a ustálené úlovky. Významnou rybou byli lososi,
objevující se v českých řekách od května do října, byli loveni v období tahu na mnoha
příhodných místech. Ryby vždy představovaly významnou součást jídelníčku. [28]
1.1.1 Sladkovodní ryby
Sladkovodní ryby chováme v rybnících, odkud je periodicky, obvykle jednou ročně
vylovíme. Výlov rybníků má charakter velkovýroby a vylovené ryby jsou distribuovány
běžnou prodejní sítí. Ryby sladkovodní se dostávají na náš trh v čerstvém stavu pro přímou
spotřebu.
V nádobách živé ryby potřebují mít dostatečné množství kyslíku, a hlavně nesmějí
při mrazech zmrznout. Při nedostatku kyslíku ryba malátní, obrátí se na stranu a zanedlouho
lekne. Kapr patří mezi nejvýznamnější a nejčastěji chovanou sladkovodní rybu v našem
hospodářství.
Kapr obecný je vysoce kvalitní středně tučnou rybou. Je vyšlechtěno mnoho plemen
a linií kaprů, které se různí výškou a proporcemi těla, zbarvením pokožky či ošupením.
Známe čtyři základní fenotypy podle ošupení – kapr šupinatý, kapr lysec, kapr hladký a kapr
řádkový. Před prodejem se kapr nechává v proudící vodě, aby se zbavil bahnité příchuti.
Tradice a kvalita českých kaprů byla zohledněna i v celoevropském měřítku,
a to přiznáním dvou evropských apelací vyzdvihující nespornou kvalitu této ryby u nás.
3

V ČR nese evropské známky Chráněné zeměpisné označení (CHZO) viz obrázek,
tradiční produkt jihočeského rybníkářství “Třeboňský kapr“ ve vymezené zeměpisné oblasti
Třeboňska probíhá rozmnožování, chov a sádkování. A druhou nese „Pohořelický kapr“ v
oblastech Břeclav a Znojmo v Jihomoravském kraji. Pohořelický kapr se vyznačuje
výbornými růstovými schopnostmi a jatečnou výtěžností minimálně 58 %, tedy velmi
dobrou zmasilostí.

Obrázek 1 Chráněné zeměpisné označení [50]

Obrázek 2Třeboňský kapr [51]

Dalším sladkovodním druhem ryb je pstruh obecný potoční (Salmo trutta fario).
Jedná se o drobnou lososovitou rybu, která je ozdobou čistých vod. Dnes se již chová na
farmách. Maso pstruha je libové a velmi chutné. Dále se v České republice můžeme setkat s
línem obecným (Tinca tinca) a cejnem velkým (Abramis brama), candátem obecným
(Sander lucioperca), štikou obecnou (Esox lucius) a okounem říčním (Perca fluviatilis).
Z Dálného východu se k nám rozšířil chov tolstolobika bílého a amura bílého, kteří
se dají chovat s kaprem. Mimo těchto ryb se na našem trhu nabízí ještě sumec, úhoř, losos
a v menší míře i další. Dalšími zástupci na trhu jsou jeseterovité ryby importované z Ruska,
a to jeseter a vyza, a to pro produkci masa vhodného i na uzení, ale také pro získávání
kvalitního ruského kaviáru.
Tilápie nilská neboli okounovec nilský či tlamoun nilský, je sladkovodní ryba,
původem z Afriky (Keňa), ale na český trh se dováží zejména z Vietnamu. Jsou velmi
vhodné pro lidi držící diety, protože patří mezi méně tučné ryby – obsahují 1 g tuku/100 g.
Stávají se velkým konkurentem již oblíbeného pangasia.
Pangasius, přesněji pangas dolnooký, také sumeček žraločí či pangas siamský, byl
před lety neznámá surovina. Naopak dnes je nejprodávanější rybou v Česku. Pro její jemné,
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lehce narůžovělé maso bez kostí, je oblíbenou součástí mnoha pokrmů. Pro mnohé se stala
přijatelnou i pro absenci typického rybího zápachu a nízké ceny. Pangas se chová
ve Vietnamu ve velkoplošných sladkovodních nádržích v údolí řeky Mekongu. Obsah tuku
v mase ryby činí 4 g/100 g. [6]
1.1.2 Mořské ryby
Mořské ryby nebývají chovány uměle (nicméně jsou výjimky), získávají se lovem
do sítí. Menší rybáři loví u pobřeží, ale hlavní podíl ulovených ryb připadá na velké rybářské
lodě, které vlečou sítě a konstrukce velikých rozměrů. Chycené ryby se ihned po vytažení
na loď třídí, zpracovávají a konzervují.
Sleď neboli herink, herinek, je nejhojnější rybou a je pro rybí průmysl
nejvýznamnější. Jde o menší rybu žijící ve vodách oceánů ve velkých skupinách. Sledi jsou
pojmenováni podle místa výlovu (skotský, islandský apod.). V obchodech je k dostání
čerstvý sleď zaledovaný, mražený, konzervovaný, nasolený (slanečci – sledi zbavení
vnitřností, uložení v soli do velkých sudů), uzený (uzenáče – v soli pobyli kratší dobu
a následně byli vyuzeni), marinovaný za tepla (v aspiku), marinovaný za studena (vymáčené
sledě uložené do láku s octem, cibulí a kořením známe pod pojmem zavináče, menším
pohlavně nedospělým sleďům připraveným touto cestou říkáme matjesy podle anglického
názvu „Mattie“), ze sleďů se často dělají rybí saláty.
Sardel, sardinky, šproty jsou drobné rybky podobné sleďům a nejčastěji jsou
využívány ke konzervování na různé pasty, očka v oleji apod.
Makrely, též skumbrije, mají chutné tučné maso. Zpracovávají se uzením,
konzervováním nebo se dají koupit chlazené či mražené k dalším úpravám.
Tresky se podobají makrele, ale jsou větší. Treska je po sledi nejvýznamnější
mořskou rybou, k nám se dostává již vykuchaná, bez hlavy, zaledovaná nebo zmrzlá (filety)
a jako filé. Tresčí játra jsou zpracovávána na rybí tuk nebo se konzervují v oleji. Treska
produkuje obrovské množství jiker, ty se zpracovávají na „norský kaviár“.
Tuňák je velká ryba, lovená ve Středozemním moři s červenou svalovinou podobnou
hovězímu masu. K „pravým“ tuňákům patří zejména tuňák obecný a některé další.
„Nepravé“ tuňáky musíme podle předpisů nazývat „bonito“. Patří sem např. palamidy (též
řečené pelamidy).
Lososů je několik, např. losos obecný, je v ČR nejčastěji prodáván chlazený. Na
steaky se používá losos růžový. Vedle lososů žijících v oceánech a získávaných rybolovem
je velké množství lososů chováno v síťových ohrádkách v pobřežních vodách. O původu
lososa, stejně tak jako ostatních ryb, je spotřebitel informován povinným údajem na obalu
„uloveno v moři“, či „pochází z chovu“.
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Je spousta dalších mořských ryb, které se k nám dostávají, příkladem můžou být
platýs velký, ďas mořský či štikozubec obecný. Dále také různé druhy kambaly, mečouna,
žraloka, mořčáka evropského, jehož další synonyma jsou např. okoun mořský a nově mořský
vlk, pražmy a další. [4]

1.2 Zpracování ryb
Velkého rozvoje dosáhlo zpracování ryb, pod které patří jak zpracování vlastních
sladkovodních ryb, tak i ryb mořských. Průmyslové zpracování jako je např. vykuchání či
filetování se vztahuje především na mořské ryby (ryby čerstvé, chlazené, zmrazené,
opracované – filé a jiné maso rybí čerstvé, chlazené, mrazené). [4, 37]
Rybí suroviny podle způsobu jejích zamražení se rozdělují podle několika metod.
První metodou je tzv. „seafrozen“, to jsou ryby, které jsou zpracované a zamražené do
konečného výrobku v plovoucích továrnách přímo na moři. Nejhorším možným způsobem
jsou zpracovány ryby označené jako „doublefrozen“. Ryby jsou bezprostředně po vylovení
zmraženy, následně jsou odvezeny na pevninu, kde se rozmrazí a zpracují, poté se znovu
zmrazí, a až potom putují dál.
V ČR se nejčastěji můžeme setkat s rybími výrobky zmraženými nebo hluboce
zmrazenými. A většina těchto výrobků je právě označena jako tzv. “doublefrozen”, kdy je
do výrobku přidána voda, aby se zabránilo jevu zvanému “deep dehydration” – hluboká
dehydratace. I usazená zmrzlá voda v rohu balíčku je znakem opětovného rozmražení.
Poslední metodou je „landfrozen“. Vylovené ryby se na lodích skladují při teplotě
tajícího ledu a zpracovávají se a mrazí až na souši. Bohužel během časové prodlevy mohou
nastat v rybí svalovině fyziologické změny. [4]
Někteří spotřebitelé nemají rybí maso v oblibě kvůli velkému počtu drobných kostí.
Moderní technologie zpracování ryb si poradí ovšem i s těmito nepříjemnostmi, a např. u
kapřích filetů drobné kůstky rozruší, takže spotřebitel si pak může bez obav pochutnat
na rybím mase bez kostí. [12]

1.3 Výrobky z ryb
V ČR je dále zpracováno asi jen 9 % produkce našich sladkovodních ryb. Důvodem
nižšího zájmu o tuzemské zpracované výrobky může být cena a preference tuzemských
čerstvých ryb. Spotřebitelé upřednostňují pokrmy, které jsou časově nenáročné na přípravu,
proto u sladkovodních a mořských ryb vzrůstá odbyt čerstvých a zmrazených filetů, také
jsou oblíbené rybí konzervy, ryby uzené a marinované. Mezi speciální rybí výrobky patří
rybí saláty, rybí pasty (sardelová, lososová), pomazánky, rybí kaviár a také nově
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v posledních letech oblibu získávají „surimi“ jsou to bílkovinné tyčinky konzistence
bílkovinné kaše. [4, 11]

1.4 Význam ryb ve výživě
Význam časté konzumace rybího masa spočívá v možnosti přímo ovlivnit a zlepšit
zdravotní stav člověka. Pro své zdravotní účinky je konzumovat rybí maso doporučováno
i odborníky preventivního lékařství. Polynenasycené mastné kyseliny řady n-3, zvláště EPA
a DHA, mají pozitivní účinek na kardiovaskulární onemocnění, především v prevenci
infarktu myokardu, který ve vyspělých zemích stojí na prvním místě statistice úmrtnosti.
Kromě toho polynenasycené mastné kyseliny příznivě působí také při léčbě hypertenze,
diabetes a obezity, též mohou pomoci zpomalit projevy stárnutí tkání, a to dokonce i včetně
mozkových. Pro dosažení těchto pozitivních účinků se doporučuje konzumovat 500 g rybího
masa týdně. [31, 34]

1.5 Chemické složení rybího masa
Podíl jednotlivých složek je závislý na druhu živočicha, jeho stáří, pohlaví, ročním
období či na prostředí, ve kterém žije.
1.5.1 Voda
Rybí maso je typické vysokým obsahem vody (50-83%), což souvisí také s obsahem
tuků (1 až 35%). Všeobecně platí, že ryby s vyšším obsahem vody mají nižší obsah tuků.
U kapra se obsah vody pohybuje okolo 70 % a z ohledu obsahu tuků patří mezi středně tučné
ryby (2-9%) obdobně jako pstruh a sumec. Rybí maso vzhledem k vysokému obsahu vody
a psychrofilních mikroorganizmů podléhá rychleji zkáze než maso jatečných zvířat, poté
dochází ke změnám barvy, chuti a tuku. Nekuchané ryby dobře zchlazené ledem se uchovají
čerstvé po dobu 5 až 7 dní, kuchané ryby až 14 dní. Zmrazené ryby se mohou uchovat při
teplotě -18 až -20 oC až 6 měsíců. [4, 12]
1.5.2 Bílkoviny
Bílkoviny v rybím mase jsou biologicky plnohodnotné, protože obsahují všechny
esenciální aminokyseliny, a tím jsou srovnatelné s ostatními druhy mas suchozemských
zvířat. Pozitivně hodnotí i nižší podíl vazivových bílkovin a nepřítomnost elastinu, což
ovlivňuje i jednoduchost a rychlost tepelné úpravy rybího masa. Z ohledu stravitelnosti jsou
proteiny rybího masa hodnoceny jako výborně využitelné a snadno stravitelné. Obsah
proteinů se uvádí v rozmezí hodnot 175–197 g/kg u ryb sladkovodních (u vybraných druhů
– kapr, pstruh duhový a štika) a 177–182 g/kg u vybraných druhů mořských ryb, tj. makrela,
sleď a treska. Pozoruhodným profilem pro hodnocení bílkovin jsou i proteinové
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charakteristiky rybího masa: aminokyselinové skóre uvádí pro rybí maso hodnotu 70, vyšší
hodnota je uváděna pouze pro mléko 75 a vejce 100. z dalších se jedná o index esenciálních
aminokyselin (EAA), který činí 82 a jako limitující aminokyselina je prezentován tryptofan.
[31]
1.5.3 Tuk
Podstatnou součástí rybího masa je tuk. Významným aspektem pro hodnocení
biologické hodnoty a kvality rybího tuku se používá profilu mastných kyselin. V profilu
je hodnocen podíl nasycených mastných kyselin, mononenasycených mastných kyselin,
polynenasycených mastných kyselin řady n-3 a n-6 a množství EPA a DHA. Ve spojitosti
k metabolismu mastných kyselin byl vědecky přijat konsensus pro poměr n-6 a n-3 mastných
kyselin 5:1 (v souladu s výživovými doporučeními). je hodnoceno a odhadováno, že EPA
a DHA jsou v rybím tuku zastoupeny v poměru 2:3. [32, 34]
Zvláštní kapitolu tvoří i zastoupení cholesterolu v rybím mase, z nutričního
hodnocení ale u většiny rybích druhů jeho obsah není příliš vysoký s výjimkou kaviáru.
Vlastní rybí tuk se svým příznivým složením mastných kyselin a s vysokým obsahem
polyenových mastných kyselin s vysokým podílem ω-3 mastných kyselin – kyselinou EPA
a DHA však sehrává významnou úlohu svými pozitivními účinky na krevní lipidy,
a především svými antiarytmickými, antitrombotickými, protizánětlivými účinky v prevenci
kardiovaskulárních
onemocnění,
snižování
rizika
zvýšení
krevního
tlaku
a aterosklerotických změn. [22, 29, 31, 32]
Zastoupení tuku je významná složka v rybím mase a proměnlivá především podle
druhu živočicha, klimatického pásma a pohlavní zralosti. Konzumace stejného množství ryb
tedy vede k různému příjmu jednotlivých mastných kyselin. Mořské ryby se také stravují
fytoplanktonem, ten je hojný na nenasycené mastné kyseliny a z nich se pak vytváří EPA.
Samotná kyselina má funkci v působení biologicky aktivních látek (prostaglandiny,
prostacyklin a tromboxan). Sezónní výkyvy obsahu tuku a zastoupení různých typů
mastných kyselin jsou značné. Souvisí s teplotou vody, ročním období, třením a migrací,
kvalitou potravy a hladověním. Podle obsahu tuku se ryby dělí na druhy s nízkým obsahem
tuku (do 2 % tuku; candát, štika, okoun, pangas, krevety, langusty, slávky, humr, krab, lín),
dále na středně tučné (2–10 %) pstruh, kapr, sumec, amur, hejk) a tučné (vice než 10 % tuku;
úhoř, tuňák, sleď, losos, makrela, sardinka) Některé ryby ukládají tuk v játrech, to se týká
především netučných druhů, jiné především ve svalové tkáni. Obecně platí, že obsah tuku
ve filetech se snižuje od hlavy k ocasu a od hřbetu ventrálně, je vyšší pod kůží a v červené
svalovině. Střední hodnoty lipidu (triglyceridy + fosofolipidy) cirkulují mezi 2–18 g/100 g,
a to odpovídá 21–68 % celkové energetické hodnoty ryby. Ryba obsahující tuku více než
5 g/100 g se zpravidla pokládá za tučnou. Nejproměnlivější část zásobního tuku představují
triglyceridy, nejstabilnější zejména strukturní fosfolipidy. Mořské ryby také konzumují
fytoplankton, který je bohatý na nenasycené mastné kyseliny a z nich se vytváří kyselina
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eikosapentaenová. Samotná kyselina pak hraje úlohu v působení biologicky aktivních látek
(prostaglandiny, prostacyklin a tromboxan. [4, 8, 32, 36]
1.5.4 Vitamíny
Z vitaminů jsou v rybím mase nejvíce ceněny lipofilní vitaminy A, D, E,
z hydrofilních vitaminů je to především vitaminy B-komplexu B12, B6, B5, B2 a B3.
Zajímavý je i obsah vitaminu C, kyseliny pantothenové (B5), kyseliny listové (B9) a cholinu.
[3, 4]
Z hlediska obsahu vitaminů jsou významnými zastoupenými vitaminy A, D a E, jenž
plní mnoho fyziologických funkcí v organismu. Mají vztah k antioxidační aktivitě, zejména
vitamin E, a také k minerálnímu metabolismu, především ve vztahu vitaminu D a vápníku.
Jedná se o významné uplatnění v prevenci osteoporózy a rachitidy. Obsah vitaminů
vázáných na lipofilní prostředí se u jednotlivých druhů sladkovodních i mořských ryb
vzájemně různí. [31]
Všechny ryby značně kumulují a finalizují vitamin D3, je jim poskytován
planktonem. Mikrobiální složky fytoplanktonu, zejména anaerobní kmeny, produkují
značná množství vitaminu B12, jenž je k dispozici rybám. Ryby jsou také hodnotným
zdrojem karotenoidů, zejména vitamínu A. v některých mořských druzích množství retinolu
ve 100 g masa se rovná doporučené denní dávce pro člověka. V mořských plodech dominuje
výskyt vitaminů E, A, D, a vitaminy řady B. [4, 7, 36]
Tabulka 1: Obsah vitaminů v rybě (mg.kg-1) v jedlém podílu [9]

Thiamin Riboflavi
B1
n B2
0,6–1,7

1,0–3,3

Niacin
B3

Pyridoxi
n B6

Pantothenov
á kys. B5

Vit. A

Provit. A

Vit. D

Vit. E

22–84

4,5–9,7

1,2–25

0,5

0,7

0,05–0,45

4–80

1.5.5 Minerální látky
Rybí maso je bohaté na obsah minerálních látek, především draslíku, chloridů železa,
vápníku a fosforu. Maso produktů rybolovu a akvakultury obsahuje také síru, hořčík a fluor.
Některé druhy lososovitých ryb jsou vhodným zdrojem vápníku a ceněny jeho vysokým
obsahem. Předmětem studia zůstává selen jako důležitý antioxidant, zejména jeho
využitelnost a návaznost na antioxidační problematiku. Rybí maso se vyznačuje také
nízkým obsahem sodíku, což je žádoucí v dietním stravování. Podíl sodíku a draslíku
je aktuální v souvislosti s prevencí kardiovaskulárních onemocnění. [3, 4, 31]
Mořské ryby jsou též cenným a bohatým zdrojem jódu (8–1210 μg/100 g),
sladkovodní druhy mají v mase jódu méně, 5–15 μg/100 g. Problematice jódu a jódové
deficience se zabývá mnoho skupin lékařů a autorů odborných publikací. Jód je nezbytný
svou nezastupitelnou úlohou v metabolismu a správné funkci štítné žlázy a s tím související
– neurohumorální regulací v organismu. Ve své studii představuje uvedené tyto obsahy jódu
9

v 1000 g některých druhů ryb: treska 941 µg, makrela 208 µg, losos 86 µg a mořská štika
226 µg. Zdravotním aspektem při konzumaci rybího masa je především prevence, problémů
spojených s nedostatkem vápníku a jódu. [5, 29, 31, 32]
Sladkovodní ryby jsou bohužel vystaveny riziku nízkého příjmu kalcia na rozdíl od
mořských druhů, které je snadno získávají z mořské vody. Sladkovodní druhy mají z tohoto
důvodu velmi citlivé membránové proteiny v laterálních stěnách enterocytů (ekvivalent
receptorů pro vitamin D) cíleně a účinně zvyšující vychytávání kalcia. [36]
Tabulka 2: Obsah majoritních minerálních prvků v rybím mase (mg.kg -1) [9]

Na

K

Cl

Mg

Ca

P

S

650 – 1200

2200 – 3600

570 – 1200

140 – 310

60 – 5200

1900 – 3900

1400 - 2300

1.6 Nutriční hodnota rybího masa
Důležitost konzumace ryb, rybího masa a rybích výrobků sladkovodního a mořského
původu je vymezena jejich nutričním složením a vztahem k prospěšnosti pro zdraví člověka.
Ryba jako potravina je spojována s mimořádným množstvím nutričního přínosu pro člověka.
Přestože současný spotřebitel je o této skutečnosti informován, tak spotřeba rybího masa
a rybích produktů sladkovodního i mořského původu z hlediska nutričního, dietetického
a zdravotního není na žádoucí úrovni. Přednosti rybího masa spočívají nejen v nutriční
hodnotě, ale také i v jednoduchosti technologické úpravy, mající podstatu v jiném
procentuálním zastoupení myofibrilárních, sarkoplazmatických a somatických bílkovin,
společně s jejich jiným anatomicko-histologickým uspořádáním. Současně vystupuje
do prostředí i lepší stravitelnost, související s rychlejší hydrolýzou trypsinem
a chymotrypsinem a nižší termolabilitou bílkovin. [1, 2, 32]
V rámci jedlé části ryby jsou jednotlivé druhy odlišné a najdeme rozdíly v nutriční
skladbě a v energetické hodnotě, které jsou závislé na obsahu vody a tuku v mase. Čím
je ryba tučnější, tím obsahuje méně vody a naopak. Pro porovnávání obsahu nutričního
složení se obvykle používá váhové množství (absolutní nebo relativní) v čerstvé části ryby.
[36]
Odborníci na výživu se v názorech často liší, ale v případě ryb panuje vzácná shoda
o zdravotní prospěšnosti rybího masa a pro obyvatelstvo ČR se uvádí konkrétní doporučení:
-

Konzumovat ryby a rybí výrobky nejméně dvakrát týdně,
Doporučuje se podíl nasycených, monoenových a polyenových mastných kyselin < 1:
1> 0,6 v celkové dávce tuku, poměru mastných kyselin řady n-6 : n-3 maximálně 5:1,
Snížit příjem cholesterolu na maximálně 300 mg za den, s optimem 100 mg na 1000
kcal,
Zvýšit příjem minerálních látek a vitaminů, které přispívají k zajištění odpovídající
antioxidační aktivity a dalších obranných procesů v organizmu,
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-

-

Významně zvýšit spotřebu ryb a rybích výrobků, zejména mořských, se zřetelem
na významné postavení tohoto opatření v prevenci KVO a onemocnění z nedostatku
jódu,
Preferovat technologickou úpravu vařením a dušením před smažením, pečením
a grilováním. [31]

1.7 Kapr „tradiční česká ryba“ a omega-3 kapři
Čeští spotřebitelé mají konzumaci kapra tradičně spojenou s obdobím konce roku,
kdy na štědrovečerním stole většiny českých rodin kapr nesmí chybět. Asi 150 let je kapr
symbolem českých Vánoc. Bohužel v průběhu roku si spotřebitelé stále na kapra příliš
nezvykli a nakupují jej mnohem méně. Vliv může mít také to, že spotřebitelé nejsou často
připraveni zaplatit odpovídající cenu. To je škoda, neboť naše sladkovodní ryby v čele
s kaprem jsou zdrojem kvalitního rybího masa, jehož konzumace je prospěšná zdraví
člověka. i to je důvodem pořádání mediálních kampaní, které poslední dobou proběhly
s cílem zvýšit spotřebu tuzemských sladkovodních ryb v průběhu roku na domácím trhu.
Zdravotní prospěšnost a kvalita sladkovodních ryb je známa, jejich živiny mají
vysokou biologickou hodnotu a jsou zdrojem cenných látek. Kapr obsahuje nízký podíl tuků,
bílkoviny, vitaminy A a D, také je snadno stravitelný, nízkoenergetický, nenáročný
na tepelnou úpravu a k tomu všemu má jemné maso vynikající typické chuti. I z těchto
důvodů maso sladkovodních ryb, vpředu s kaprem je vhodné pro výživu všech skupin naší
populace, od dětí po starší občany, a měli bychom jej zařazovat do jídelníčku co nejčastěji.
Za českým kaprem stojí významná historie, a dnes je chov založen na uplatnění přirozené
rybniční potravy, ze které kapr získává cenné bílkoviny. Současně je kapr přikrmován
obilovinami, dodávajícími potřebnou energii. to vede k vyšší produkci, účinnějšímu využití
přirozená potravy, a hlavně je zachována vysoká nutriční hodnota a vynikající chuť.
Odchovat pěkného kapra není jen tak, trvá to 4 roky. Český kapr má v některých oblastech
chráněnou značku a je pokládán za vysoce kvalitní výrobek, přibližující se nárokům
na bioprodukty. Kapr svou kvalitu nepochybně zaručuje, zbytek je už na nás. Vcelku
je chov ryb v rybnících opodstatněně uznáván, a to se stanoviskem trvalé udržitelnosti.
Nynější vědecké poznatky jsou v souladu s moderní akvakulturou, založenou na intenzivním
chovu v řízeném prostředí. [12, 37]
Na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se v předešlých letech
zdejším vědcům podařilo vyšlechtit nové plemeno kapra s ojedinělými a jedinečnými
vlastnostmi. Také jsou schopni produkovat kapra se zvýšeným obsahem omega 3 mastných
kyselin.
Nové plemeno kapra bylo pojmenováno po jednom z rodičů, který pochází
z východoruské řeky Amur. Amurský lysec se šlechtil více než sedmnáct let a jeho výhodou
je kromě skvělé chuti i to, že dobře přežívá a velká odolnost proti nemocem, především vůči
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vysoce infekčnímu a smrtelnému onemocnění způsobenému koi herpes virem. a že roste
stejně dobře jako jiné produkční linie kapra, jež se u nás tradičně chovají. Na procesu
šlechtění se podíleli nejen pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod a jejího vědeckého
výzkumného centra CENAKVA ve Vodňanech, ale i vědci z Ústavu živočišné fyziologie
a genetiky Akademie věd ČR v Liběchově a pracovníci Rybníkářství Pohořelice.
Chov lysých kaprů, tedy kaprů, kteří skoro nemají šupiny, má v České republice
dlouhou tradici. Nové plemeno zajistí, že se tato tradice zachová i do budoucna, i když
produkce šupinatých kaprů stále tvoří až šedesát procent tržního kapra v České republice.
Lysí kapři jsou finančně, komerčně a exportně atraktivní v Německu, Rakousku a Polsku.
Velmi oblíbeným vědeckým výstupem fakulty je takzvaný omega 3 kapr. Díky
speciálnímu krmivu založenému na přírodních látkách, zejména řepkovém a lněném oleji,
se podařilo v mase těchto ryb zvýšit a spotřebitelům garantovat dostatečný podíl omega 3
mastných kyselin.
Zdraví prospěšný dopad konzumace tohoto kapra prokázal několikaletý výzkumný
projekt, na němž pod vedením Fakulty rybářství a ochrany vod spolupracovala řada
odborných pracovišť, mezi nimi i specialisté na výživu a kardiovaskulární choroby
z pražského IKEM nebo Lázně Poděbrady.
Jídelníček s tímto masem zařazeným alespoň dvakrát týdně prokazatelně chrání srdce
před vznikem chorob, snižuje hladinu krevních tuků a zabraňuje usazování cholesterolu.
Kapří maso je přitom samo o sobě nízkoenergetické, dobře stravitelné. Ryby
s garantovaným obsahem omega 3 mastných kyselin jsou chované tradičním způsobem
na vybraných rybnících bez jakýchkoliv umělých zásahů do vodního prostředí. [38]
Zatímco maso kapra přikrmovaného obilovinami vykazuje vyšší zastoupení
mononenasycených mastných kyselin (MUFA), maso kapra přikrmovaného KP Len
obsahuje signifikantně větší zastoupení PUFA, včetně omega 3. Závěr: Realizací tohoto
projektu bylo potvrzeno, že i Kapr obecný má potenciál být pro konzumenty atraktivní rybou
z hlediska složení tuku a obsahu zdraví prospěšných omega 3 mastných kyselin, podobně
jako mořské ryby. Vhodně zvolenou výživou ryb a technologií chovu, především omezením
předkládání obilovin chovaným rybám, lze významně vylepšit kompozici mastných kyselin
v tuku takto chovaného kapra. V současné době jsou takto produkovaní kapři na trhu
s ochrannou známkou (viz obrázek č. 3), která je garancí minimálního obsahu omega 3
mastných kyselin podle tabulky 1. [45].

Obrázek 3 Ochranná známka masa kapra se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin [49]
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1.8 Rizika konzumace ryb
Ryby mohou být hlavním dietním zdrojem expozice kontaminantů zevního prostředí,
především perzistujícím organickým xenobiotikám (DL-PCB a PCDD/F) a methylrtuti. [36]
Maximální limity jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, které
vstoupilo v platnost v prosinci 2006. V aktuálním znění stanoveny maximální limity, a to
v obsahu olova na 0,30 mg/kg (čerstvé hmotnosti) ve svalovině ryb. U obsahu rtuti jsou
stanoveny ML na 0,50-1,0 mg/kg (čerstvé hmotnosti) v produktech rybolovu a svalovině
ryb, zvažuje se však úprava a doplnění. Obsah ML u kadmia je stanoven ve svalovině
v rozmezí 0,050-0,1 podle druhu ryb. [23]
Jíst bychom měli ryby z celé jejich pestré nabídky na trhu a ověřených zdrojů,
abychom eliminovali zvýšené dávky xenobiotik, které se kumulují u některých druhů, např.
u ryb dravých. Pokud jde o obsah škodlivin, ačkoliv maso mořských ryb vykazuje určitou
hladinu škodlivin, prospěch lidskému organizmu potenciální rizika převažuje a pozitivní vliv
na lidské zdraví je jednoznačný. [4, 36]
1.8.1 Alergenní látky
Nekvalitní zpracování či nevhodná teplota skladování může zvýšit riziko výskytu
alergenů. Podle údajů Ministerstva zemědělství, poskytování informací o alergenech v
případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje v ČR čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13.
prosince 2014. [41]
● Histamin
Histamin se řadí do skupiny biogenních aminů, vznikajících při matabolismu
bílkovin v lidském organismu nebo rozkladem bílkovin v potravinách. Vzniká
dekarboxylací z aminokyseliny histidin. Právě ryby mají vysoké koncentrace toxického
biogenního aminu histaminu a ve vyšším množství může způsobovat nežádoucí alergické
reakce. Z toxikologického hlediska je histamin pokládaný za jeden z nejzávažnějších
biogenních aminů, je nyní také v praxi jediným legislativně sledovaným biogenním aminem
v současné době. Jsou předepsané určité limity maximálního obsahu v potravinách, v EU
stanoveny v Nařízení Komise (ES) 2073/2005, v produktech rybolovu jsou tyto limity u
druhů ryb spojovaných s vysokým obsahem histidinu je 100–200 mg/kg. Běžné hodnoty
histaminu v kvalitním rybím mase jsou nižší než 1 mg.kg-1, ve zkaženém rybím mase se
prokazují hodnoty >200 mg.kg-1. [13, 15, 17]
Zkonzumováním vyššího množství histaminu na něj citlivými jedinci se projevuje
histaminová intolerance, která je metabolickou poruchou. Za potraviny s vysokým obsahem
histaminu jsou pokládané „některé“ ryby, hlavně chlazené, mražené, uzené anebo
konzervované druhy. K výskytu histaminu dochází ve spojitosti s nedodržením
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hygienických podmínek při zpracování ryb a z nevhodného skladování porušení
chladírenského řetězce, dále při dlouhodobém skladování. [13, 21]
● Biogenní aminy
Biogenní aminy jsou nízkomolekulární zásadité sloučeniny odvozené od
aminokyselin. Biogenní aminy, které se vyskytují v potravinách podle chemické struktury
dělíme na alifatické (putrescin a kadaverin), aromatické (tyramin a fenyletylamin) a
heterocyklické (histamin a tryptamin). Velíšek, 2009, píše: „V mase, rybách a sýrech bývají
hlavními biogenními aminy histamin, kadaverin, putrescin a tyramin. Při skladování masa
dochází vlivem enzymové aktivity přítomné mikroflóry k růstu obsahu biogenních aminů, a
obsah některých z nich lze proto využít jako indikátor čerstvosti masa.“ [9, s. 319-320]
Podnět pro vznik biogenních aminů je nedodržení chladírenského řetězce, rizikem je také
tepelné opracování, zvláště uzení ryb. Riziko spočívá v délce doby od přípravy ryb na uzení
až k jejich technologické úpravě. Čím se prodlužuje tato doba, tím více jsou ryby vystaveny
vyšším teplotám a dochází k vysoké mikrobiální kontaminaci ryb. Prevencí je tedy
hygienické zacházení s potravinami, vhodná selekce startovacích kultur, nedlouhá
fermentace a uchovávat potraviny při nízkých teplotách. [9, 13, 17]
● Bílkovina parvalbumin
Rybí maso ovšem má pro některé lidi i zákeřné vlastnosti. Rybí bílkovina
parvalbumin obsažená ve svalovině ryb působí některým lidem alergie. Parvalbumin je
hlavním alergenem jak mořských, tak i sladkovodních ryb, jelikož mořské i sladkovodní
ryby mají shodnou bílkovinu. Parvalbumin odolá i tepelnému opracování, chemické
denaturaci i proti proteolytickým trávicím enzymům (15). V rybí čerstvé surovině je obsah
tohoto proteinu asi 5g.kg-1, což je dost pro vyvolání alergické reakce. [33]
1.8.2 Chemické kontaminanty
● Methylrtuť
U ryb je ve významných koncentracích hromaděna takřka všechna rtuť ve formě
toxičtější methylrtuti (MeHg) a svalovina je místem, kde se methylrtuť hromadí především
(7). V ČR maximální limit Hg ve svalovině ryb na 0,5 mg/kg čerstvé hmotnosti máme
stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 305/2004 Sb., která se odvolává na
nařízení Evropské komise č. 221/2002/ES. [36]
Rtuť je přijímaná člověkem cestou potravin, ale methylrtuť se nachází ve významné
koncentraci jen u ryb a mořských produktů. K metylaci rtuti dochází téměř výlučně ve
vodních systémech. Problematika expozice člověka rtutí (toxičtější methylrtutí) je otázkou
především druhu a množství konzumovaných ryb a mořských živočichů. [23]
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● Perzistentní organické polutanty (PCB, dioxiny)
Perzistentní organické polutanty jsou značným problémem, s ohledem na jejich
běžný výskyt, dlouhodobé přetrvávání v prostředí a jejich chemickou stabilitu. V přehledu
toxikologických informací o xenobiotikách v rybách jsou údaje o dioxinech a
polychlorovaných bifenylech (PCB) uvedeny obecně jako významné, avšak nízké. [24]
● Těžké kovy (Pb, Cd, Hg)
Vodní prostředí je konečným úložištěm významného množství xenobiotik, a to
toxických prvků jako olovo, kadmium, rtuť, které se mohou kumulovat v tkáních ryb.
Konzumace ryb může proto představovat potenciální rizika s ohledem na možnou
kontaminaci ryb, která je aktuální jak u ryb volně žijících, tak i u ryb chovaných
v akvakulturách. [4, 36]
Velíšek, 2009, píše: „V přírodních vodách jsou obsaženy jen stopy olova a kadmia,
Koncentrace olova v nekontaminovaných říčních a jezerních vodách se pohybuje v rozmezí
0,1–5 µg.dm-3. Obsah kadmia bývá ještě nižší (0,07–0,8 µg.dm-3). Podstatně vyšší
koncentrace těchto kovů se nacházejí v sedimentech nekontaminovaných vodních toků a
nádrží (olovo 10–30 mg.kg-1, kadmium 0,04–0,8 mg.kg-1). Přitom obsah v sedimentech
z kontaminovaných míst může být až o několik řádů vyšší.“ [9, s. 496] Dále Velíšek, 2009,
dodává: „Koncentrace rtuti ve většině potravin se pohybují v desetitisícinách až setinách
mg.kg-1. V České republice byly zjištěny v rybách tyto koncentrace rtuti: kapr 0,01, plotice
0,08–0,23, lín 0,14–0,64, okoun 0,14–2,43, štika 0,16–2,87, candát 0,34–1,90, úhoř 0,13–
2,40 mg.kg-1.“ [9, s. 499]
● Malachitová zeleň
Malachitová zeleň (MG) se velice účinná látka, která se používá při léčení mykóz
jiker a ryb, podobně i bakteriálních infekcí a parazitóz, a to aplikována v podobě
krátkodobých či dlouhodobých koupelí (BfR, 2007). MG je však značně kumulativní
s počtem opakování koupelí a výši použité koncentrace, narůstá její obsah v tkáních ryb. Při
zjištění nevyhovujícího nálezu MG/LMG v tkáni ryb můžeme pozorovat vedlejší nežádoucí
účinky terapie, a to nižší hmotnostní přírůstky, vyšší mortalitu a anemie. Bohužel letální
koncentrace některých druhů MG jsou velmi blízké terapeutickým koncentracím. [26]
● Léčiva a hormony
Přestože jsou koncentrace léčiv ve vodách relativně nízké, existuje riziko vstupu
léčiv do životního prostředí ryb. Ryby navíc obtížněji metabolizují xenobiotika na rozdíl od
savců. Následně na ryby působí nízké koncentrace léčiv a jsou ohroženy tímto rizikem
kontaminace, a to znamená riziko i pro jejich konzumenty. Ke vstupu léčiv u ryb dochází
přes kůži, žábry, orálně, nebo u jiker přenosem ze samic prostřednictvím lipidů. Výskyt
jednotlivých látek v povrchových vodách je velmi proměnlivý a je závislý na spotřebě léčiv
v daném regionu, fyzikálně-chemických vlastnostech vody i samotného léčiv. Léčiva mohou
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do prostředí vstupovat v původní formě nebo jako metabolity různými způsoby. Nejčastější
zdrojem kontaminace vodního ekosystému je přímá exkrece léčených pacientů, dále
z odpadních vod z nemocnic, domácností a farmaceutických společností, dalším zdrojem
mohou být průsaky ze skládek nebo prostřednictvím exkrementů produkovaných léčenými
hospodářskými zvířaty. Účinnost čistíren odpadních vod v případě eliminace léčiv bohužel
není úplně ideální a riziko kontaminace zůstává. [19, 25]

1.9 Kardiovaskulární onemocnění a omega mastné kyseliny
KVO zaujímá vedoucí postavení v celosvětovém měřítku úmrtnosti a je příčinou
téměř třetiny úmrtí ve světě. Kolem roku 2020 je očekáváno okolo 25 milionů úmrtí
na kardiovaskulární onemocnění. Téměř polovina těchto úmrtí bude v souvislosti
s koronárními chorobami srdce. Také v ČR patří kardiovaskulární onemocnění mezi
nejčastější příčiny úmrtí. Dle informací, které poskytuje Zdravotnická ročenka České
republiky 2015 vydaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, onemocnění
oběhové soustavy trvale zůstávají nejčastější příčinou úmrtí dospělých osob v ČR, ale také
nejčastějším důvodem hospitalizace. Jako příčina smrti dokonce předčily v ČR úmrtnost
na zhoubné novotvary. V průběhu roku 2015 podlehlo akutnímu infarktu myokardu 2869
mužů a 2115 žen, ateroskleróze 695 mužů a 985 žen, selhání srdce 1778 mužů a 2040 žen
a na ostatní ischemické nemoci srdeční zemřelo 9881 mužů a 11 730 žen. [10, 14]
Hlavním důvodem, že jsou KVO v ČR i v ostatních vyspělých zemích na prvních
příčkách v statistice úmrtnosti, je vedle dalších příčin nevhodný životní styl se špatnou a
nevyváženou stravou, klesající fyzickou aktivitou, nadváhou, vysokým cholesterolem,
kouřením a nadměrnou konzumací alkoholu. Nesprávné stravovací návyky jsou nejčastěji
spojovány s vysokou konzumací tuků, ale tento zjednodušený pohled na lipidy neodpovídá
skutečnosti, protože obsah a složení konzumovaného tuku je mnohem důležitější než jeho
celkový příjem. Bohužel je běžný spotřebitel často ovlivňován vědecky nepodloženými
informacemi. Správně formulovaná doporučení jsou podstatným prvkem režimových
opatření zvláště v prevenci kardiovaskulárních nemocí. Právě při zvýšené spotřebě ryb
je prokazován prospěšný účinek v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, dále je také
protektivní vliv u chronických zánětlivých/(auto)imunních onemocnění. Hlavním důvodem
tohoto zdravotního aspektu konzumace je, že rybí tuk obsahuje esenciální nenasycené
mastné kyseliny, které mají mnoho důležitých fyziologických účinků v lidském organizmu.
[9, 10, 14, 36, 44, 45]
Z hlediska prevence vzniku onemocnění nejvýznamnější skupina mastných kyselin
vyskytující se v rybách jsou omega 3- mastné kyseliny. Pro přehled důležitosti nenasycených
mastných kyselin (PUFA) řady n-3 je třeba uvést fakt, proč právě tyto kyseliny zaujímají
hlavní pozornost, když si jsme vědomi skutečnosti, že tvorba eikosanoidů, které působí na
funkci destiček, vazomotoriku cévní stěny a zánětlivé odpovědí, v oxidativním metabolizmu
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obou tříd mastných kyselin ω-3 i ω-6 probíhá současně a v žádném případě nelze hovořit
o mastných kyselinách ω-6 jako o méně významných či škodlivých. [44]
Nenasycené mastné kyseliny, definované jako cis-izomery, dělíme na MUFA
a PUFA. U PUFA rozlišujeme skupinu omega 3 a omega 6 mastných kyselin. Typickým
zástupcem omega 3 mastných kyselin je kyselina alfa-linolenová (ALA), u omega 6
je to kyselina linolová (LA). Obě tyto mastné kyseliny jsou esenciální, musí být přijímány
potravou. V rámci omega 3 mastných kyselin se ještě jako zvláštní podskupina vydělují
omega 3 - EPA a DHA. [9]
Velíšek, 2009, dodává „Tuk sladkovodních ryb se liší složením mastných kyselin od
tuku mořských ryb. Ryby tyto tuky samy nesyntetizují, ale přijímají je potravou (jsou
přítomny v planktonu, např. v korýších a řasách). Proto i vodní savci (např. velryby), kteří
se živí drobnými korýši, mají tuk o podobném složení mastných kyselin jako ryby.“ [9,
s. 99] Hlavní předností dokazující důležitost mořských ryb je významný obsah a příznivý
poměr nenasycených mastných kyselin (NMK) omega-3 a omega-6. Obě NMK jsou pro
život lidí nezbytně nutné a ani jednu si neumí naše tělo vytvořit, musí je tedy přijmout ze
stravy. Jsou tedy důležité a nezbytné pro udržení lidského zdraví. [9]
Řada autorů studuje změny výživových zvyklostí a všimla si, že se v průběhu staletí
výrazně změnil vzájemný poměr mastných kyselin ω-6/ω-3 v nevýhodu ω-3 a že tento
poměr může být příčinou narůstání některých onemocnění v jejichž patogenezi se uplatňuje
zánět (zejména systémový cévní zánět typický pro aterosklerózu právě v zemích
a populacích, kde se tento poměr změnil nejvíce (tabulky 2 a 3). Významný poměr PUFA
omega-3: PUFA omega–6 se v současné evropské dietě uvádí 10:1, zatímco za optimální
můžeme považovat poměr 3–4:1. Objevují se různé názory odborníků srovnávající
prospěšnost omega-3 a omega 6 mastných kyselin, hodnoty doporučených denních dávek
se zdánlivě velmi liší. Příkladově dalším ideálním poměrem by měl být poměr omega-6
NMK versus omega-3 NMK v rozmezí 1:1 až 4–5:1. Poměr všech n-3 ku n-6 mastným
kyselinám je nižší u sladkovodních než u mořských ryb, pohybuje se od 1 do 4. [9, 36, 43,
44]
Můžeme se setkávat s různými doporučeními pro poměry omega-6 a omega-3
mastných kyselin. Zdá se, že správný poměr ω-6 a ω-3 mastných kyselin ve výživě
je důležitý z hlediska některých onemocnění, napomůže přeladit zánětlivý proces a snížit
úroveň zánětu v organizmu. Je důležité mít na paměti, že zvýšený příjem ω-3 pouze
vyrovnává věky vychýlenou rovnováhu ve prospěch mastných kyselin ω-6. [9, 44]
K úpravě poměru omega-3: omega-6 PUFA se doporučuje zvýšit příjem ryb
minimálně na 2krát týdně. Takže pokud bychom měli v naší dietě něco zlepšit, tak je to
konzumace rybího masa, zejména mořských ryb, které jsou bohaté na PUFA, řady n-3, jako
u EPA a DHA. Přičítá se to skladbě mořského planktonu. Nejbohatším zdrojem kyseliny
omega-3 NMK jsou tučné mořské ryby, jako jsou losos, makrela, tuňák sleď či sardinka, ale
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nyní i maso omega-3 kapra, je pro dietu bohatou na rybí olej žádoucí, díky významným
množstvím n-3 PUFA velmi vhodné. Protože jsou omega-3 NMK s vyšším počtem dvojných
vazeb citlivé k oxidaci, je dobré konzumovat mořské ryby a plody, pokud možno v co
nejčerstvějším stavu. Sladkovodní ryby však mohou být také cenným zdrojem esenciálních
mastných kyselin. ve srovnání s rybami mořskými, sladkovodní druhy obecně obsahují více
C18 PUFA. Kromě toho je pro složení mastných kyselin sladkovodních ryb charakteristická
vyšší proporce v zastoupení n-6 PUFA, zejména linolové a arachidonové kyseliny. [4, 8, 9,
36]
Tabulka 3: Poměr omega-6/omega-3 v různých populacích [44]

Populace

Poměr -6/-3

Paleolitická
Řecká do roku 1960
Celkově japonská
Celkově indická – venkov
Celkově Velká Británie a Evropa
Pouze Velká Británie
Celkově indická – městská

0,79
1,00 – 2,00
4,00
5 – 6,1
15,00
16,74
38 – 50

1.10 Omega-3 mastné kyseliny
Výjimečná pozornost je posledních letech věnována vícenenasyceným mastným
kyselinám, tzv. PUFA omega-3 kyselinám (značené také n-3, nebo ω-3). Základními
zástupci PUFA omega – 3. Mohou být jak rostlinného, tak živočišného původu.
Z rostlinných zdrojů můžeme uvést s ohledem na nejvhodnější složení olivový olej
(obsahuje kyselinu olejovou, linolovou a linolenovou) a olej řepkový, dále je též dobrým
zdrojem sójový olej a kukuřičný olej. Ve lněném semínku a tmavé listové zelenině
je přítomná v ALA. [43]
Tabulka 4: Vliv EPA a DHA na rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění [42]

 triglyceridů
 HDL
 Malých denzních LDL částic
 krevního tlaku
 funkce endotelu
 tepové frekvence
 agregability trombocytů
 aktivace trombocytů
 fibrinolýzy
 glykémie
 zánětlivé odpovědi
 oxidačního stresu

EPA

DHA

++
+/+
+
+
+

++
+
+
+
+
+
++
+/+/+
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Preferovány jsou nenasycené mastné kyselin, které mají důležitou roli ve výživě.
Doporučený denní příjem pro omega 3 polynenasycené mastné kyseliny není u části
populace dostatečně pokryt. [45]
Nejvýznamnějším zdrojem mastných kyselin živočišného původu, ze kterého
získáváme díky jejich příznivému složení PUFA omega-3, jsou tučné mořské ryby žijící
v chladných vodách, patří sem růžový losos (nejvhodnější je druh gorbuša), také tuňák,
makrela, pstruh, sleď a sardinky. Obsah tuku v rybách je různý v závislosti na druhu ryby.
Výsledky nejnovějších výzkumů poukazují na významnost PUFA omega-3 živočišného
původu, protože z hlediska zdravotního jsou PUFA omega-3 důležité již svými účinky od
početí, během vývoje plodu, v dětství a po cely život. Pravidelná konzumace rybího masa
může naprosto zpříma ovlivnit zdravotní stav člověka. Polynenasycené mastné kyseliny řady
n-3 (-3), zvláště EPA a DHA, se projevují příznivým zdravotním účinkem
na kardiovaskulární onemocnění, především v prevenci infarktu myokardu, který
ve vyspělých zemích stojí na prvním místě statistice úmrtnosti a jsou proto zkoumána mnoha
lékařskými studiemi. Byl zjištěn také pozitivní účinek polynenasycených mastných kyselin
při léčení hypertenze, diabetes a obezity, rovněž na zpomalení projevu stárnutí tkání (včetně
mozkových). Rovněž působí na krevní lipidy, mají i účinky antiarytmické, antitrombotické,
protizánětlivé aj. Pro dosažení těchto pozitivních účinků se doporučuje konzumovat 500 g
rybího masa týdně. K tomu, abychom zabezpečili dostatek těchto stavebních látek v potravě,
měli bychom jíst mořské ryby 2 i 3× týdně, eventuálně jsou k dispozici potravinové doplňky
obsahující v rybím oleji PUFA omega-3 a důležité vitamin. [22, 29, 43]
Tabulka 5: Obsah nenasycených mastných kyselin (včetně DHA) ve 100g rybího masa [40]

Druh ryby

Energie (kJ)

Tuk (g)

Cholesterol (mg)

Nenasycené mastné
kyseliny (mg)

Sardinka

579

5,4

18

1 579

Makrela

880

13,9

88

2 777

Tuňák

1 058

17,3

81

5 091

Losos

402

1,1

85

309

Treska

375

0,8

60

288

Pstruh

513

2,9

69

717

Kapr

512

4,2

83

367

Úhoř

1 115

21,9

181

1 035

1.11 Omega-6 mastné kyseliny
Omega-6 PUFA jsou původu rostlinného. Představitelem je kyselina linolová, která
se v organizmu konvertuje na kyselinu arachidonovou. Vzhledem k výskytu více dvojných
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vazeb, mají tyto tuky charakter olejů a při pokojové teplotě netuhnou. PUFA omega-6 jsou
obsaženy ve většině rostlinných olejů, drůbeži a vejcích. [25, 43]

1.12 Produkce a spotřeba ryb
Navzdory výhodám konzumace jsou u nás ryby spotřebiteli přehlíženy. Průměrná
spotřeba ryb v České republice je dlouhodobě velice nízká, i přes výrazný vzestup celkové
životní úrovně v posledních letech a pohybuje se na úrovni necelých 5,5 kg na osobu za rok,
přičemž spotřeba sladkovodních ryb je na úrovni nižší než 1,5 kg/ osoba/ rok. Přitom
optimální spotřeba dle odborníků na výživu a Světové zdravotnické organizace je kolem 17
kg na osobu a rok a doporučený příjem rybího masa je nejméně 1-2 porce týdně. Světová
roční spotřeba je 16 kg a spotřeba na jednoho obyvatele Evropské unie je 11 kg. Z údajů
ministerstva je patrné, že produkce ryb v posledních letech v ČR stagnuje. [6]
Tabulka 6: Produkce ryb v posledních letech v ČR [6]

Druh

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ryby celkem

5,7

5,8

5,5

5,5

5,1

5,4

5,4

5,3

5,4

4,0

Z toho: sladkovodní
tuzemského původu

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

1,4

Pozn: Pramen: Rybářské sdružení a ČSÚ Poznámka: Od roku 2003 kromě ryb získaných chovem jsou zahrnovány mimo
tržní produkci také úlovky (výlovy) ryb na udici. * spotřeba ryb po odečtení reexportu

1.12.1 Produkce ryb v České republice
Informace o nízké spotřebě rybího masa v ČR (na úrovni kolem 5,5 kg na osobu
a rok), jsou nám už nějakou dobu známé. Evropa (11,5 kg) a svět (16,5 kg) je ve spotřebě
této kvalitní a zdravé potraviny na podstatně vyšší úrovni. [35]
V rámci 27 členských států Evropského Společenství Česká republika (ČR) patří
k předním producentům sladkovodních ryb, a to i díky tomu, že odvětví produkčního
rybářství má u nás již velmi dlouhou tradici. [11]
Produkce rybího masa je v ČR dlouhodobě stabilní. Posoudíme-li konkrétní pořadí
druhů ryb v celkové tržní produkci, tak tradičně na prvním místě stojí kapr, jehož produkce
je téměř z 50 % exportována a druhá polovina objemu z ročního výlovu je prodána na
domácím trhu. V ČR je hlavním chovaným druhem a pokládáme kapra za sezónní rybu,
protože přibližně 65 % produkce se prodá podle údajů Rybářského sdružení ČR v období
kolem vánočních svátků. O kapra ze sousedních států mají největší zájem Německo, Polsko
a Slovensko. Nabídka této ryby je v rovnováze s nároky domácího a zahraničního trhu. [35]
Po nejvíce zastoupeném kaprovi v produkčním rybářství následuje chov býložravých
ryb (tolstolobik, amur bílý), lososovité ryby (zejména pstruh duhový a siven americký), lín
obecný a dále dravé ryby (štika, candát, sumec, úhoř). Ostatní druhy ryb jsou chovány pouze
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v menších objemech. Roční přírůstky ryb dosahují v rybnících již pár let v průměru kolem
460 kg/ha. [11]
V České republice je v současné době evidováno více než 24 tisíc rybníků a vodních
nádrží, což reprezentuje přibližně 52 tis. ha vodní plochy, z toho k chovu ryb je využito 42
tis. ha. Naše rybářství z hlediska produkce je rozčleněno do dvou základních oblastí:
na produkční rybářství a na hospodaření v rybářských revírech.
Nejvýznamnějším prvkem produkčního rybářství je rybníkářství vybudované
na uměle vytvořených vodních plochách, jedná se o odvětví se stabilní efektivitou. Rybníky
slouží zároveň jak k chovu ryb, tak současně splňují v krajině i značné mimoprodukční
funkce, mezi které patří retence vody, ochrana proti povodním, biologické čištění vody,
ekostabilizační funkce, mající za účinek podporu zachování biodiverzity. K uskutečnění
produkce ryb je v ČR nejen v rybnících, ale také ve speciálních zařízeních, kde je výlučně
realizován chov lososovitých ryb (tzv. pstruhařství). [11]
1.12.2 Produkce ryb v zahraničí
Jednotlivé kontinenty přispívají k celosvětové produkci v rozsahu svých chovů
nerovnoměrně, je to dáno přirozenými rozdíly v jejich zeměpisné rozloze a poloze, v počtu
států a podílu přímořských a vnitrozemských zemí na kontinentu, dále také celkovým
počtem obyvatel, hustotou zalidnění, dostupností slaných a sladkých vodních zdrojů, počtem
rybářských plavidel a lidí zaměstnaných v tomto průmyslu. Mezi nejvýznamnější
producenty patrně patří přímořské státy, zde ryby zůstávají nejvíce obchodovanou
potravinářskou komoditou. [4, 11]
Významnou roli hraje také úroveň a intenzita státní organizace trhu s produkty
rybolovu a akvakultury a zejména rozdíly v přístupu k řízení rybářské politiky na úseku
zachování a udržitelného využívání rybolovných zdrojů jako nápravného opatření
souvisejícího se stavem přelovení. Pro konzumaci ryb chovaných v zajetí hovoří právě to,
že některé druhy volně žijících ryb jsou po desetiletích intenzivního rybolovu přeloveny, a
tím pádem jsou loveny rychleji, než se jejich stav obnoví přirozenou cestou. Z hlediska
způsobu získávání jsou v současné době dvě třetiny ryb odlovených, zbytek je z chovů.
Příkladem vyprodukovaných ryb z chovů je losos, pstruh nebo kapr, mezi volně lovené patří
tuňák, makrela a sardinka. Týká se to některých populací potravinově významných
mořských ryb, jako jsou tresky, štikozubci, sledi, sardinky, makrely, tuňáci nebo lososi. K
záchraně některých intenzivním lovem ohrožených ryb, byly přijaty dlouhodobé plány
obnovy založené na podstatném snížení intenzity jejich odlovu a stagnaci tradičního
rybolovu, které by následně vedly ke zvýšení jejich stavů a zajištění bezpečných
biologických limitů pro jejich dostatečnou přirozenou obnovu v mořích. Objem vylovených
ryb je proto nutné regulovat mezinárodními dohodami. Akvakultura je dalším řešením, byť
jen omezeným, ale produkce založená na jejích technologiích se bude zvyšovat. A to nejvíce
v rozvojových zemích, kde chovy ryb v akvakulturách mají zásadní poslání při
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zabezpečování obživy milionů lidí po celém světě. Odhaduje se, že více než 80 % rybářů
a chovatelů ryb na celém světě bude pracovat v asijsko-tichomořském regionu. Do
budoucna se předpokládá, že v kontinuální produkci bude dominovat Asie, ukazatelem jsou
její narůstajícími roční odlovy. Hlavní komerční zásoby ryb jsou soustředěny v severním
Atlantiku v hloubkách až 400 metrů a více z těchto hlubokých vod loví i Evropská unie,
která také patří zásluhou mořského rybolovu ke světovým velmocem v celkové produkci
mořských ryb na světě za Čínou a Peru. Primární odvětví rybolovu a akvakulturní chovy
jsou přímo nebo nepřímo zdrojem zaměstnanosti v rozvojových zemích. Rybí maso přispívá
k zabezpečení denní dávky potravin lidé žijících v mnoha regionech světa. Je významným
zdrojem zaměstnanosti a finančního příjmu a do budoucnosti je možné očekávat jeho
udržitelný rozvoj. [4, 11]
1.12.3 Spotřeba ryb v České republice
Přestože evropský i světový trend konzumace rybího masa a mořských plodů roste,
v České republice je to záležitost poměrně konstantní. Česká republika celkové statistice
se svými průměrnými pěti a půl kilogramy moc nepomáhá. Je to asi poloviční množství ve
srovnání s Evropskou unií. Průměrná roční spotřeba na jednoho obyvatele Země
je v současnosti více než 15 kg na osobu ročně, a právě taková má být podle odborníků na
výživu optimální spotřeba. Ryby jsou zdrojem kvalitního masa v rámci zdravého životního
stylu, a proto bychom měli dvě porce týdně ryb pravidelně mít v jídelníčku pro dosažení
pozitivního zdravotního efektu, neboť prospěšnost pro zdraví člověka a význam v prevenci
ischemických onemocnění je známý. [39]
Průměrný Čech ročně zkonzumuje čtyři kilogramy mořských ryb, což je čtyřikrát
více než sladkovodních. Spotřeba rybího masa ve srovnání s předchozími roky se udržuje
v naší zemi přibližně na stejné úrovni. Není tedy stále na doporučované úrovni, přitom
máme poměrně snadné možnosti, jak zařadit ryby do běžného jídelníčku, i přestože Česká
republika není přímořskou zemí. Ty již tradičně vynikají vysokou spotřebou ryb
na obyvatele hlavně díky dostupnosti a bohaté nabídce čerstvých mořských ryb,
ke krajovým zvyklostem a tradičnímu jídelníčku s jinou skladbou potravin. Doporučeného
příjmu a celkové ideální roční spotřeby můžeme docílit nejen čerstvými a mraženými filety,
ale i například produkty uzenými, nakládanými, konzervovanými nebo třeba pomazánkou
ze sardinek či konzervou tuňáka v zeleninovém salátu. Takže zařadit dostatečné množství
rybího masa není tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát a doporučený příjem to
rozhodně splní. [18, 41]
Mořské ryby a ostatní vodní živočichové jsou významnou obchodní komoditou,
která je do České republiky přivážena jako živý, čerstvý nebo hluboce zmrazený
nezpracovaný produkt, rybí polotovar nebo výrobek, jež je zpestřením tržního sortimentu
maloprodeje či nabídky rybích specialit v rámci veřejného stravování. Mořské ryby jsou
významnou surovinou určenou ke zpracování a výrobě rybích produktů tuzemskými
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podniky na zpracování ryb. majoritním předmětem dodávek z ČR na unijní trh jsou naopak
ryby živé. [16]
Vliv na vyšší konzumaci mořských ryb může mít i cena, některé mořské druhy ryb
jsou totiž o třetinu až polovinu levnější než sladkovodní. To se týká i obchodování a dovozu,
stále více u nás dominují zmrazené filety/ filé, například oblíbeného zmrazeného rybího filé
z tresky či levnější populární makrela. Z chlazených ryb, na jejichž produkci jsme závislí
z dovozu, je na prvním místě velice oblíbený losos. Lososa dovážíme v zajímavém objemu,
a to hlavně lososa obecného (Salmo selar) pocházejícího z chovu. Pak je na předních místech
pstruh duhový (Oncorchynchus mykiss), jehož spotřebu kryjeme z necelých dvou třetin
vlastní produkcí. Zbylé množství dovážíme z různých lokalit Evropy i mimoevropských
chovů. Většina těchto ryb pochází z farem v Norsku, Švédsku, Skotsku a Chile, anebo ryby
jsou čerstvé z volného lovu. Kromě lososa a pstruha duhového v nabídce chlazených ryb
najdeme například pražmu královskou, mořského vlka, rejnoka, chobotnice, mořský jazyk,
sépie či různé mořské plody. Řada spotřebitelů však pořizuje ryby rozlišené jen formou
zpracování (ryba živá, chlazená, mražená, filety apod.) a většinou i cenou. Často spotřebiteli
preferované mražené ryby obsahují především vodu, konzervanty, koření, škrob a další
zvýrazňující látky, které podle toho také chutnají. Výběr zmrazených ryb je velmi široký.
Mrazírenské skladování má vliv na senzorický profil. Někteří spotřebitelé preferují
konzumaci např. již zmíněné tresky z důvodu, že postrádá charakteristickou rybí vůni.
S ohledem na nižší spotřebu v ČR to ovšem může mít za následek, že dovoz mořských ryb
do ČR není tak lukrativní obchodní činnost a tomu může někde odpovídat i kvalita
expedovaných produktů. [28, 35]
Z dotazníkové ankety, která byla publikována v časopise Maso č. 1 v r. 2012,
vyplynuly zajímavé údaje ohledně spotřebitelských preferencí. Ukázalo se podle výsledků
ankety, že starší lidé dávají přednost klasickým druhům sladkovodních ryb, jako je kapr
a pstruh (Ježek et al, 2012). Důvodem mohou být zvyklosti, znalost úpravy v tradiční české
kuchyni apod. Čerstvé i zmražené filety preferuje především mladší generace, souvisí to
s rychlým životním tempem, nedostatkem času a velký vliv na to má také nenáročná a rychlá
kuchyňská úprava filmovaných porcí rybího masa. [18]
V produkčních trendech je cílem zvýšit obecné povědomí o domácí produkci a
celkovou bilanci spotřeby sladkovodních ryb, a to se zaměřením hlavně na tři chované
druhy, a to tradičního kapra, také amura, tolstolobika a v poslední době také na pstruha. Je
potěšující dobrá dostupnost čerstvých ryb z vlastní produkce v ČR i vysoká hygienická
kvalita a bezpečnost ryb včetně výborných senzorických vlastností, chuti a vůně rybího
masa, na kterém se podílí celý proces výroby, odrážející péči o rybu v průběhu celého roku
až po přísná kritéria technologie zpracování, která musí splňovat. Tyto veterinární
hygienické požadavky jsou garancí jejich zdravotní bezpečnost a jakosti. Jsou to důležité
faktory ke zvýšení spotřebitelské atraktivnosti, k zalíbení konzumace našich sladkovodních
ryb a ke snaze stravovat se zdravěji. [12, 18]
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1.12.4 Spotřeba ryb v zahraničí
V potravinové politice mnoha zemí jsou ryby mořské i sladkovodní ryby důležitou
položkou a produkčním trendem. Jsou považovány za optimální živočišnou potravinu
zdravé výživy, která svým významným složením a biologickou hodnotou splňuje moderní
dietetické požadavky na výživu člověka. S ohledem na aspekty zdravé výživy
je doporučována spotřeba ryb kolem 17 kg na osobu a rok. V současné Evropské unii (27
států) je dosahováno roční průměru konzumu ryb na obyvatele asi 11 kg a před rozšířením
EU (15 států) dosahoval takřka 15 kg. Již v minulosti vysledovaná vyšší spotřeba ryb
v přímořských státech je přirozená s ohledem na dlouhou tradicí rybolovu, tržně jsou
očekávaně upřednostňovány mořské ryby a ryby lososovité. Minimálně se v těchto
regionech konzumují sladkovodní ryby. K zemím Evropy s rozvinutým mořským
rybolovem patří Francie, Španělsko, Itálie, Dánsko a vlastně celá Skandinávie. V těchto
zemích roční spotřeba ryb přesahuje na osobu 20 kg. [20]
1.12.5 Požadavky na jakost a doporučení pro spotřebitele
S kvalitou a výbornými senzorickými vlastnostmi rybího masa souvisí rovněž
čerstvost ryb. Kvalitu a čerstvost lze posuzovat podle několika ukazatelů. Patří mezi ně
kontrola senzorická. Zrakem hodnotíme pružnost masa, zabarvení masa i kůže, u filetů je
významná celistvá struktura, u celých ryb lesklá kůže s výraznou pigmentací. Také žábry
mají červené. Slábnoucí barva žáber ukazuje delší dobu ryby v nabídce. Oči čerstvé ryby
jsou vystouplé a čiré. Čerstvost ryby si můžeme ověřit také hmatem, kvalitní a čerstvá ryba
není oslizlá. Je možné se řídit také vůní, čerstvá ryba by neměla páchnout, jejich vůně by
měla být jemná. Hmatem je možné vyzkoušet pevnost a pružnost masa. [20, 41]
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2 PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 Metodika práce
Hlavním cílem dotazníkového výzkumu je zjistit, jak často běžná populace v naší
republice zařazuje rybí maso a produkty do jídelníčku. Dílčí cíle jsou tři, a to jaké jsou hlavní
důvody jeho konzumace či ne konzumace, zda má populace informace, jaký vliv má
pravidelná konzumace rybího masa na organismus a jaká nejčastěji volená tepelná úprava
nebo forma konzumovaného rybího masa.

2.2 Stanovení hypotéz
K vyhodnocení dílčích cílů výzkumu byly stanoveny tři hypotézy, jejíž znění je
následující:
Hypotéza č. 1 – Důvodem, proč lidé konzumují málo rybího masa je obava z kostí
a nepříjemný zápach rybiny.
Hypotéza č. 2 – Předpokládám, že vzhledem k oblibě smažených jídel v česku je nejčastější
zvolený způsob tepelné úpravy ryb smažení.
Hypotéza č. 3 – Předpokládám, že lidé konzumují ryby jen velmi zřídka, neboť nejsou
dostatečně informováni o výživové hodnotě rybího masa.

2.3 Výzkumný vzorek
Průzkumu se zúčastnilo celkem 238 respondentů všech věkových kategorií. Výzkum
nebyl výlučně určen pro konkrétní věkovou kategorii, pohlaví, ale jeho podmínkou pro úplné
vyplnění bylo na otázku č. 4. „Konzumujete rybí maso?“, vybrat jednu z prvních tří
odpovědí. V případě zvolení odpovědi Ne, respondent dále nepokračoval ve vyplňování.
V dotazníkovém šetření nepokračovalo 9 % respondentů, v dotazníkovém šetření
pokračovalo 217 respondentů.

2.4 Charakteristika sběru dat
Sběr dat byl uskutečněn dotazníkovým šetřením, které bylo veřejné a anonymní.
Dotazník byl vytvořen na serveru vyplnto.cz. Následně byl odkaz na vyplnění dotazníku
rozesílán prostřednictvím e-mailové pošty a soukromých zpráv na sociálních sítích.
Respondenti měli možnost dotazník vyplňovat 27 dní od 10. 4. 2017 do 7. 5. 2017
a jeho průměrná doba vyplnění byla cca 6 minut.
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Dotazník je tvořen 21 otázkami. Otázky byly převážně s větším počtem odpovědí,
aby respondent mohl vybrat co možná nejbližší odpověď, a tak nedošlo ke zkreslení
výsledků. Na začátek dotazníku byli umístěny otázky identifikačního charakteru, kterými
byl zjištěn věk, pohlaví a dosažené vzdělání respondentů. V dotazníku byly použity otázky
uzavřené, otevřené a polouzavřené. V dotazníku byla použita jedna zásadní otázka, pakliže
respondent zvolil odpověď „Ne“, nebylo mu umožněno dále vyplňovat dotazník.
Výsledná data byla zpracována serverem vyplnto.cz. Pro grafické zpracování
výsledků byl zvolen Microsoft Excel 2016. Výsledné číselné hodnoty byly zaokrouhleny na
desetiny nahoru. K vyhodnocení byly aplikovány výsečové grafy.

2.5

Výsledky dotazníkového šetření

V této kapitole je vyhodnoceno dotazníkové šetření. Dotazník byl diferencován na
tři hlavní okruhy. První okruh otázek zahrnoval otázky identifikační, které jsou vyhodnoceny
nejdříve. Posléze jsou vyhodnoceny otázky z okruhu zaměřujícího se podrobněji na
konzumaci rybího masa, druh ryb, jejich preferenci při nákupu včetně volby faktorů, které
mají na respondenty při nákupu vliv. Další okruh otázek byl informativního charakteru v
souvislosti s vnímáním zdravého životního stylu z pohledu respondentů (např.
informovanost ohledně výživových hodnot rybího masa, volba tepelné úpravy apod.).
Poslední okruh otázek byl zaměřen na přínosy konzumace rybího masa, eventuální rizika
a obavy z časté konzumace ryb. Koncipuje rovněž shrnutí představ zdravotních rizik ze
strany respondentů.
Identifikační otázky
Pohlaví
Dotazníkového šetření zahájilo celkem 238 respondentů, z čehož bylo vyšší
procentuální zastoupení žen, tj. 75 %. Zbývajících 25 % respondentů byli muži. Výzkumný
vzorek po vyřazení respondentů, jež rybí maso nekonzumují, čítá 217 respondentů.
Graf č. 1 Pohlaví respondentů
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muž
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)
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Věková struktura
Cílem této otázky bylo zjistit věkovou strukturu respondentů. Jak je patrné z grafu č.
2, nejvíce respondentů je ve věku do 35 let (68 %). Druhou nejvíce zastoupenou skupinu
tvoří respondenti ve věku mezi 26 až 45 lety (20 %). Posléze následují respondenti ve věku
36 až 45 let (8 %) a respondenti ve věku 46 let a více (4 %).
Graf č. 2 Věková struktura respondentů
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Nejvyšší dosažené vzdělání
Z následujícího grafu č. 3 lze vyčíst, že 49 % respondentů má dosažené
vysokoškolské vzdělání. 32 % respondentů má dosažené středoškolské vzdělání s maturitou.
Vyššího odborného vzdělání dosáhlo 11 % respondentů. Středoškolské vzdělání s výučním
listem má 6 % respondentů a zbývající 2 % respondentů má dosaženo základní vzdělání.
Graf č. 3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Struktura respondentů dle konzumace
Na základě grafu č. 4 lze usuzovat, že naprostá většina dotázaných (76 %) konzumuje
rybí maso. 15 % dotázaných spíše rybí maso nekonzumuje. Pouhých 9 % nekonzumuje rybí
maso vůbec.
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Graf č. 4 Konzumace rybího masa - ano × ne
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Konzumace rybího masa
Důvody vedoucí k malé konzumaci masa či nijaké
Na danou otázku byli přesměrováni respondenti, kteří v předchozí otázce označili
možnost „spíše ne“ a „ne“. Cílem této otázky bylo zjistit, jaké důvody vedou respondenty
k nízké konzumaci masa, či k tomu, že jej vůbec nekonzumují. Jednalo se o otázku
uzavřenou, přičemž mohli respondenti označit více odpovědí. Nejvíce respondenti
označovali cenu (55 %), nespokojenost s kvalitou (48 %), vegetariánství (23 %) a chuť
(21 %). Naopak nejméně respondenti označovali zápach rybiny (13 %), dostupnost nákupu
(8 %), obavu z konzumace kvůli kostem (2 %). Respondenti, kteří vůbec nekonzumují rybí
maso, v dotazníkovém šetření dále nepokračovali.
Graf č. 5 Konzumace rybího masa - proč nekonzumují?
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Hlavní důvod vedoucí ke konzumaci masa
Následující otázka se tázala respondentů na hlavní důvod konzumace rybího masa.
U této otázky respondenti označovali pouze 1 odpověď, která jim byla nejblíže. Podle grafu
č. 6 lze usuzovat, že pro nadpoloviční většinu respondentů je důležitá chuť (63 %). Nutriční
hodnotu zvolilo 21 % respondentů. Stejné procentuální zastoupení respondentů označilo
rychlou přípravu (6 %) a nekonzumaci klasického masa jako je hovězí, vepřové, kuřecí
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(6 %). Možnost jiné označilo 4 % respondentů a mezi své odpovědi napsalo: „Pestrost
jídelníčku.“ „Rybí maso je chutné.“ „Nechci, aby děti ve mně měly vzor, že něco nejím.“
a „Je to fajn změna oproti ostatním druhům masa.“
Graf č. 6 Důvody konzumace rybího masa
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Preference ryb při nákupu
Na grafu č. 7 lze zpozorovat, jaké ryby respondenti při koupi nejvíce preferují.
48 % respondentů preferuje ryby čerstvé na ledu. 21 % respondentů preferuje ryby chlazené
a 17 % respondentů ryby mražené. 10 % respondentů preferuje rybí maso konzervované.
Zbývající 4 % respondentů označilo možnost uzené.
Graf č. 7 Preference při nákupu ryb
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Preference druhu ryb
Z grafu č. 8 je zřejmé, že 48 % respondentů preferuje jak ryby mořské, tak
i sladkovodní. 40 % respondentů preferuje pouze ryby mořské a 8 % respondentů preferuje
pouze ryby sladkovodní. Plody moře preferuje 4 % respondentů.
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Graf č. 8 Preference druhu ryb
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Důležité faktory mající vliv při nákupu ryb
Z grafu č. 9 lze vymezit, že rozhodující je pro respondenty zejména cena (78 %),
kvalita (64 %) a druh ryb (54 %).
Graf č. 9 Významné faktory při nákupu ryb
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Preference ryb – tuzemské vs. dovezené ryby
Z odpovědí respondentů vyplývá, že 48 % respondentů dává přednost rybám
dovezeným. 30 % respondentů preferuje ryby tuzemské. Zbývajících 22 % respondentů
preferuje obě uvedené možnosti.
Graf č. 10 Tuzemské ryby vs. sladkovodní ryby
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Důvody preference vedoucí ke koupi tuzemských ryb
Na tuto otázku byli respondenti přesměrováni v případě, že u předešlé otázky zvolili
možnost „preferuji tuzemské ryby“. Jednalo se o nepovinnou otázku, tudíž bylo možné tuto
otázku přeskočit a pokračovat otázkou č. 13. Přesto se vyjádřilo 13 respondentů a jako své
odpovědi napsalo: „Cena, dodavatel a chuť.“ „Sladkovodní ryby mi moc nechutnají. Chutná
mi jen domácí kapr.“ „Mírně tuzemským, podpora zdejších chovatelů.“, „Preferuji tuzemské
(rychlost přepravy).“ „Podpora českého chovu.“ „Podporuji domácí podnikatele.“
„Preferuji čerstvost.“ „Tuzemské, neboť si myslím, že jsou poctivější.“ „Cenově
dostupnější.“ „Českému pstruhovi se dá přeci jen důvěřovat o něco více než kdovíčemu
dovezenému kdovíodkud.“ „Kvůli dostupnosti a menší zátěži na životní prostředí při dovozu,
mořské kvůli jejich chuti.“ „Důvěra.“ „Čerstvost.“ a „Jsem si jista původem a děsí mne
nové výzkumy prokazující kontaminaci dovezených, mořských ryb.“
Důvody preference vedoucí ke koupi dovezených ryb
Ani tato otázka nebyla pro respondenty povinná. Na danou otázku byli respondenti
přesměrováni, pokud u otázky č. 9 označili možnost „preferuji dovezené ryby“. Cílem bylo
zjistit důvody, které vedou respondenty k tomu, že preferují ryby z dovozu. Celkem bylo
zaznamenáno 26 odpovědí: „ČR nemá moře.“ „Dávám přednost dovezeným rybám, protože
mi chutnají více.“, „Dávám přednost dovozovým rybám, protože naše ryby mají příliš mnoho
drobných kostiček.“, „Dávám přednost chobotnicím apod., které se u nás neprodukují. Proto
nemohu rozhodovat o dovozu či produkci u nás.“, „Dovezeným, víc mi chutnají.“,
„Dovezeným, chuťově lepší.“, „Mám nejraději lososa a ten u nás nežije.“, „Vice mi
chutnají.“, „Neboť nemáme moře.“, „Dovoz, z důvodu neznalosti kvalitních tuzemských
ryb.“, „Já to nekupuji, jen jím. Jím převážné jen lososa nebo plody moře a ty jsou vždy
dovezené.“, „Dovezené ryby, neboť obsahují méně kostí některé druhy.“, „Chutnají mi
více.“, „Kvůli variabilitě.“, „Dovezené mi chutnají lépe.“, „Losos ani sardinky v tuzemsku
nežijí. Když to jde nakupuji ryby přímo od "rybářů" či v sádkách ČR, ale lososa a jiné mořské
plody v obchodech.“, „Losos je pro mě jedna z nejchutnějších ryb, hodně jíme i pstruhy.“,
„Pokud je ryba čerstvá od rybáře je to nejlepší varianta a nemusím řešit, jak byla ryby
skladovaná atd. Ale u mořských je to jiné, nebo když to potřebuji rychle, jdu do obchodu.“,
„Kupuji jen filety z tresky a ty u nás v řekách nežijí.“, „Losos ani sardinky v tuzemsku
nežijí.“, „Mám ráda mořské.“, „Mořské ryby jsou prý lepší.“, „Chutná mi především losos
a mořská štika a ty jsou z dovozu.“, „Jsou pro mě exotičtější a chci zkoušet nové věci.“,
„Spíše je pro mě prioritní z volné přírody než z "rybích farem", ale u ryb spíše preferuji
dovozové (i když u jiných potravin spíše lokální, kvůli ekologii a podpoře domácích výrobců),
kvůli chuti (chutná mi hlavně tuňák, losos).“ a „Tuzemské ryby neposkytují moc široký
výběr.“
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Důvody preference vedoucí ke koupi dovezených i sladkovodních ryb
Opět se jednalo o otevřenou otázku, v níž mohli respondenti vyjádřit své důvody
konzumace sladkovodních i mořských ryb. U této otázky se vyjádřilo celkem 13 respondentů
následovně: „Řídím se podle ceny.“, „Žijí ve Švýcarsku, tuzemské i dovezené jsou lepší než
v ČR.“, „Záleží na tom, kdy. Mám ráda mořské ryby i naše sladkovodní.“, „Zvyk.“, „Chtěla
bych kupovat více tuzemských ryb, ale není tak dobrý výběr.“, „V mém jídelníčku jsou
sladkovodní i mořské ryby zastoupeny stejně. U sladkovodních ryb preferuji tuzemské ryby
a u mořských samozřejmě dovezené ryby.“, „V podstatě to je jedno musí být čerstvá.“, „Obě,
ale v současnosti dávám spíše přednost domácím a sladkovodním rybám. Důvodem je vysoké
riziko radiace u některých mořských ryb...!“, „Kupuji dle ceny.“, „Nerozlišuji, spíše se
rozhoduji podle ceny..“, „Neřeším. Cíleně jdu koupit rybu - pstruha, kapra, lososa, apod.
Následně vybírám podle čerstvosti.“, „Z důvodu vysoké ceny tuzemských ryb v nejbližším
obchodní řetězci kupuji častěji mořské ryby. V sezóně ale kupuji ryby od lokálního rybáře.“,
„Jím oba dva druhy. Ale více dávám přednost rybám z dovozu díky rozmanitosti výběru - tj.
chuti a škále dalších věcí..“.
Přínosy konzumace vs. zdravotní rizika
Informovanost ohledně výživových hodnot rybího masa
Známkou 1 ohodnotilo svoji informovanost ohledně výživových hodnot rybího masa
31 % respondentů, známku 2 označilo 38 % respondentů a známkou 3 se ohodnotilo 25 %
respondentů. Menší procentuální zastoupení respondentů (4 %) zvolilo známku 4 a pouhé
2 % respondentů se ohodnotilo známkou 5.
Graf č. 11 Informovanost respondentů ohledně výživových hodnot
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Úprava rybího masa
Největší procentuální zastoupení respondentů nejčastěji volí pečení (45 %), smažení
(29 %) a dušení (21 %). Stejné procentuální zastoupení respondentů se přiklonilo k vaření
(2 %) a grilování (2 %). Neméně významnou tepelnou úpravou je pro respondenty uzení (1
%). Výsledky zachycuje graf č. 12.
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Graf č. 12 Úprava rybího masa
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Zařazování rybího masa do jídelníčku
35 % respondentů zařazuje rybí maso do svého jídelníčku 1x týdně. Naopak 37 %
respondentů zařazuje rybí maso do svého jídelníčku 1x měsíčně. Častěji do svého jídelníčku
zařazuje rybí maso 14 % respondentů. Výjimečně zařazuje do svého jídelníčku rybí maso
12 % respondentů.
Graf č. 13 Zařazování rybího masa do jídelníčku

1x týdně

12%

1x měsíčně

35%

14%

častěji (např. více než 2x
týdně či měsíčně)
výjimečně (např. méně než
1x za 2 měsíce)

37%

Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Konzumace rybího masa vzhledem k množství
Z grafu č. 14 je zřejmé, že 32 % respondentů se domnívá, že konzumuje dostatečné
množství rybího masa a 21 % respondentů se přiklonilo k možnosti „spíše ano“. Na druhou
stranu se 38 % respondentů nedomnívá, že konzumují dostatečné množství rybího masa.
9 % respondentů nekonzumuje dostatečné množství.
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Graf č. 14 Konzumace rybího masa - množství
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Zhodnocení zdravého životního stylu dle způsobu stravování
Svůj zdravý životní styl dle způsobu stravování hodnotí známkou 1 pouhých 7 %
respondentů. 44 % respondentů se přiklonilo ke známce 3. Známku 2 zvolilo 34 %
respondentů. 1 % respondentů svůj zdravý životní styl ohodnotilo známkou 5.
Graf č. 15 Zdravý životní styl
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Přínosy konzumace rybího masa vzhledem k prevenci onemocnění
Na základě grafu č. 16 lze usuzovat, že polovina respondentů (67 %) ví k prevenci
jakých onemocnění přispívá konzumace rybího masa. 11 % respondentů spíše neví a 22 %
respondentů vůbec neví.
Graf č. 16 Přínosy konzumace rybího masa
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)
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Zdravotní rizika z časté konzumace rybího masa
Cílem této otázky bylo zhodnotit, zdali mají respondenti obavy z časté konzumace
rybího masa v souvislosti se zdravotními riziky. Dle 21 % respondentů vede častá
konzumace ke k nějakému zdravotnímu riziku. 18 % respondentů se přiklonilo k odpovědi
„spíše ano“. Dle odpovědí větší poloviny respondentů (celkem 61 %) nepředstavuje častá
konzumace ryb zdravotní riziko.
Graf č. 17 Konzumace ryb vs. zdravotní rizika
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Zdroj: vlastní zpracování (2018)

Konkrétní zdravotní rizika z konzumace ryb dle respondentů
Tato otázka se zaměřovala na zhodnocení odpovědí respondentů, kteří u
předcházející otázky odpověděli „ano“ či „spíše ano“. Otázka poskytla respondentům
prostor pro vyjádření vlastního názoru na tuto problematiku. Jednalo se o otázku
nepovinnou, přičemž byly zachyceny tyto odpovědi: „Alergické reakce.“, „Ano, dnu.“
„Rtuť, hormony, ftaláty.“, „Bakterie“, „Ano, často je řešen problém obsahu rtuti v rybím
mase a její vliv na člověka.“, „Existují ryby, jejichž konzumace není zdravé. Obsah látek ve
vodě, kde se ryby nacházejí mohou mít vliv na kvalitu masa, podobně jako způsob krmení.
Konzumace jakéhokoli masa přispívá k vyšší hladině TMAO, který je aterogenní.“,
„Existuje riziko, pokud bude člověk jíst ryby z velkovýkrmen, například norské lososy.“,
„Ano, pokud se jedná o ryby mořské. V současnosti je vysoké riziko radiace u některých ryb.
EU dokonce zvýšilo dávku přípustné radiace u dovážených ryb...! Další riziko je, že v
mořských rybách je mnoho odpadních látek a sloučenin...“, „Ano, ryba obsahuje hodně
jódu, proto by se měla jíst maximálně dvakrát týdně.“, „Ano, stejně jako častá konzumace
všeho jiného... jídelníček by měl být pestrý..“, „Hodně těžkých kovů v mase mořských ryb.“
„Asi mají v sobě látky, které nepotřebujeme, např. z moře.“, „Dna.“, „Jde-li o ryby ze
zamořeného prostředí, pak zřejmě důsledky kumulace těchto látek v lidském těle - rtuti,
dioxinů, PCB + riziko kontaminace bakteriemi - např. listeriemi .“, „Jestliže např. obsahuje
větší množství Hg tak ano.“, „Kontaminace rybího masa.“, „Konzumace fugu 100%,
konzumace nefiletovaných ryb zase udušení, jinak ne.“, „Konzumace těžkých kovů.“,
„Konzumace vysokého množství rtuti...“, „Kromě spolknutí kosti jde hlavně
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o hromadění těžkých kovů v rybách kvůli znečištění moře.“, „Kumulace těžkých kovů.“,
„Losos je prý radioaktivní a obsahuje rtuť.“, „Maximálně přebytek jodu, ale pouze
teoreticky..“, „Pokud ryby pocházejí z toxických oblastí.“, „Radiace.“, „Možnost alergické
reakce, v souvislosti se znečišťováním životního prostředí je možný výskyt většího množství
těžkých kovů v těle ryb...“, „Myslím si, že riziko může spočívat v hromadění těžkých kovů v
těle a dále zaskočení rybí kůstky v krku. :-)“, „Nadbytek jodu, nadbytek těžkých kovů, možná
radiace.“
Další odpovědi byly následující: „Některé mořské ryby mohou obsahovat nežádoucí
prvky, které se pak mohou ukládat v těle člověka.“, „No - myslím, že ano. Je dokázáno, že
zvláště mořské ryby obsahují rtuť a jiné těžké kovy. A čeho je moc, toho je příliš...“,
„Obsažené toxiny z prostředí, ve kterém žijí, následné potravinářské zpracování, uchování
a příprava.“ „Pokud se nejí příliš často tučné ryby a nejí se z pochybných lovů, kde mohou
být ryby nakažené nebo vyhnané, tak ne.“, „Pravděpodobně kvůli obsahu rtuti, ale příliš si
to nepřipouštím, stále mám pocit, že rybí maso je zdravější než jiné maso.“ „Při konzumaci
ryb převažují pozitiva nad negativy. Jinak možná rizika těžké kovy, nějaká antibiotika,
paraziti..“, „Při určitých dietách se nemohou konzumovat tzv. tučné ryby, rovněž pro
alergiky může být ryba nebezpečná, pokud má na ni alergii.“, “Riziko u přípravy ryb některé zahraniční ryby jsou při nesprávném postupu přípravy jedovaté. Mechanické
zdravotní riziko - zapíchnutá kost v orgánu :-) Častá konzumace ryb ale asi neuškodí
zdravotnímu systému, ačkoliv - všeho moc škodí.. (jako je tomu např. u "převitaminování" u
ovoce – hypervitaminóza).“, „Rybí maso může obsahovat parazity a hormony a ty se tak
dostanou do těla člověka“, „Rybí maso může obsahovat škodliviny, které se nacházejí v
mořské vodě v důsledku znečištění.“, „Ryby jsou zdravé a měli bychom je jíst více..“, „Těžké
kovy intoxikace.“, „U mořských ano, obsahují značné množství jódu, popř. těžkých kovů,
které se v jejich těle hromadí.“, „U mořských ryb je to přítomnost olova a jiných chemických
látek v závislosti na oblasti, kde ryba byla ulovená, dále není jistota, že je to lovené v moři
a ne z mořských sádek, kde jsou ryby stejně krmeny antibiotiky a u tuzemských ryb je potřeba
také hlídat, čím jsou živené.“, „U mořských - hlavně žralok, apod. je možná zátěž kovy.“,
„U přílišné konzumace dravých ryb může být riziko přílišného příjmu nežádoucích látek,
rtuť med atd. určitě ne.“, „V případě, že by někdo konzumoval ryby např. nakládané v nějaké
konzervě, kde by např. bylo plno soli a jiných Éček? Tyto látky ve větším množství by určitě
mohly znamenat zdravotní riziko. Také záleží, v jakém vodstvu se ryby pohybují. Z nějaké
závadné zamořené oblasti - tam by to určitě mohlo vést ke zdravotním rizikům.“, „Zatížení
organismu olovem a jinými těžkými kovy z kontaminovaných vod.“
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2.6

Diskuse výsledků a doporučení

K vyhodnocení současného stavu konzumace rybího masa a míry informovanosti
populace v naší republice jsou použity výsledky dotazníkového šetření. Nejprve jsou
vyhodnoceny hypotézy a následně jsou vyhodnoceny další okruhy otázek z dotazníkového
šetření. Na základě výsledků jsou vymezena vhodná doporučení.
Mezi hlavní důvody, které vedou respondenty k nízké konzumaci masa, či k tomu,
že rybí maso vůbec nekonzumují jsou především cena (55 %), nespokojenost s kvalitou
(48 %), vegetariánství (23 %) a chuť (21 %). Na druhou stranu zápach z rybiny označilo
pouze 13 % respondentů a obavu z konzumace kvůli kostem pouze 2 % respondentů.
Hypotéza č. 1, „Důvodem, proč lidé konzumují málo rybího masa je obava z kostí
a nepříjemný zápach rybiny.“, se nepotvrdila.
Nejčastěji zvolenou úpravou rybího masa pro respondenty je pečení (45 %), smažení
(29 %) a dušení (21 %). Nelze předpokládat, že výsledek výhradně souvisí s oblibou
smažených jídel v Česku, neboť neznáme veškeré preference ve stravování
u jednotlivých respondentů. Avšak dle výsledku z dotazníkového šetření lze říci, že je
smažení u respondentů druhou nejčastěji volenou formou tepelné úpravy. Hypotéza č. 2,
„Předpokládám, že vzhledem k oblibě smažených jídel v česku je nejčastější zvolený způsob
tepelné úpravy ryb smažení.“, se částečně potvrdila. Obecně lze říci, že smažená jídla
přispívají nejen k obezitě, ale také zvyšují riziko vzniku rakoviny či nádorových onemocnění
či jiných onemocnění (např. žlučníkové kameny, nemoci cév a srdce apod.). Celkově
smažené pokrmy neprospívají našemu zdraví, především našemu zažívání, protože jsou
těžce stravitelné. Občasná konzumace smažených pokrmů tělu neuškodí, přesto lze
doporučit, aby jako tepelnou úpravu respondenti upřednostňovali vaření či dušení oproti
smažení.
Známkou 1 ohodnotilo svoji informovanost ohledně výživových hodnot rybího masa
31 % respondentů, známku 2 označilo 38 % respondentů a známkou 3 se ohodnotilo 25 %
respondentů. Menší procentuální zastoupení respondentů, tj. 4 % zvolilo známku 4
a pouhé 2 % respondentů zvolilo známku 5. Přičemž u otázky, jak často respondenti zařazují
rybí maso do jídelníčku vyšlo najevo, že 35 % respondentů konzumuje rybí maso jednou
týdně a 14 % respondentů zařazuje rybí maso do svého jídelníčku častěji, tj. více než dvakrát
týdně či měsíčně. Naopak jednou měsíčně zařazuje do svého jídelníčku rybí maso 37 %
respondentů a výjimečně jej zařazuje 12 % respondentů. Z výsledků dotazníkového šetření
vyplynulo, že lidé jsou informovaní a spíše informovaní o výživových hodnotách rybího
maso, známku jedna a dvě si udělilo celkem 69 % respondentů, tj. více než polovina
respondentů. Vzhledem na výsledky ohledně konzumace rybího masa se lze domnívat, že
informovanost o výživové hodnotě rybího masa u respondentů nekoresponduje se
zařazováním rybího masa do jídelníčku. Zajímavé odpovědi zachycuje také otázka č. 17.
Cílem této otázky bylo zjistit, zda se respondenti domnívají, že konzumují dostatečné
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množství rybího masa. Polovina respondentů (53 %) označila ano či spíše ano, naopak druhá,
téměř polovina respondentů (47 %) se přiklonila k odpovědi spíše ne a ne. Rovněž lze
podotknout, že jedním z hlavních důvodů konzumace ryb je nutriční hodnota,
v dotazníkovém šetření (otázka č. 6) označilo tuto možnost 21 % respondentů. Hypotéza č.
3, „Předpokládám, že lidé konzumují ryby jen velmi zřídka, protože nejsou dostatečně
informováni o výživové hodnotě rybího masa.“, se nepotvrdila.
Z dotazníkového šetření dále vyšlo najevo, že respondenti preferují nejvíce ryby
čerstvé na ledu (48 %), ryby chlazené (21 %) a ryby mražené (17 %). Co se týče druhu ryb,
respondenti preferují ryby jak mořské, tak sladkovodní (48 %). Pouze mořské ryby
upřednostňuje 40 % respondentů. Naopak ryby sladkovodní pouhých 8 % respondentů. Jak
již bylo uvedeno výše, jedním z hlavních důvodů, proč lidé nekonzumují či spíše
nekonzumují rybí maso je cena. Obdobný výsledek byl u otázky, která se respondentů tázala
na to, který faktor je pro respondenty při nákupu rozhodující. Cenu označilo celkem 78 %
respondentů. Dalším rozhodujícím faktorem je pro respondenty kvalita (64 %) a druh ryb
(54 %). Jak již bylo uvedeno v teoretické časti práce, významným důvodem nižšího zájmu
o tuzemské ryby je cena [4, 11], což potvrzují i výsledky z dotazníkového šetření. Nutno
však podotknout, že cena hraje roli nejen u ryb tuzemským, ale též u ryb mořských. Přesto
respondenti spíše preferují ryby mořské, zejména díky chuti. Skutečně lze poznamenat, že
ceny čerstvých ryb se pohybují vysoko. Pro příklad lze uvést cenu za tresku obecnou, 260 g
se pohybuje na stránkách Rohlik.cz kolem 142 Kč, dále tuňák žlutoploutvý (250 g za 49 Kč),
losos filet s kůží (200 g za 119 Kč). Tyto ceny jsou platné ke dni 17. února 2018.
Doporučením je, aby lidé využívali slevy a akce, možným řešením je také dávat přednost
rybám celým před filetami, které mnohdy obsahují plno vody.
Další okruh otázek byl zaměřen na to, zdali respondenti preferují tuzemské
či dovezené ryby. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 48 % respondentů preferuje
dovezené ryby. V otevřené, ač nepovinné otázce č. 12, mohli respondenti vyjádřit důvody
své preference. Celkově lze zhodnotit, že významnou roli u respondentů hraje chuť
mořských ryb, exotika a široký výběr. Tuzemské ryby preferuje 30 % respondentů. Mezi
často zmiňované důvody preference patří zejména cena, důvěra a podpora českého chovu
a podnikatelů. Obě výše uvedené možnosti preferuje 22 % respondentů. Mezi své odpovědi
uvedli např. cenu, zvyk, čerstvost. V rámci vyvážené a pestré stravy s ohledem na složení
různých druhů ryb je vhodné, aby respondenti zařazovali střídavě do svého jídelníčku oba
dva druhy ryb, mořské i tuzemské. Spotřeba rybího masa na obyvatele za rok 2016 činila 5,1
kg. [46] Jak lze vidět na grafu č. 18, v roce 2016 klesla spotřeba masa o 0,4 kg oproti roku
2015. Průměrná roční spotřeba ryb dosahuje 16 kg na obyvatele za rok, spotřeba ryb na
jednoho obyvatele EU je jen 11 kg. [6] Celkově lze poznamenat, že je konzumace rybího
masa v rámci ČR poměrně na nízké úrovni.
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Graf č. 18 Spotřeba rybího masa v kg na obyvatele, vlastní zpracování dle [47]
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Následující okruh otázek, počínaje otázkou č. 18, byl zaměřen na zhodnocení
zdravého životního stylu dle stravování a přínosů konzumace rybího masa k prevenci
nemocí. V neposlední řadě bylo zjišťováno, zda dle respondentů představuje častá
konzumace ryb zdravotní riziko. Téměř polovina respondentů hodnotí svůj zdravý životní
styl dle způsobu stravování průměrně, známku 3 označilo 44 % respondentů. Kladně se
ohodnotilo celkem 41 % respondentů, z čehož známku 1 zvolilo pouze 7 % respondentů
a známku 2 % zvolilo 34 % respondentů. U této otázky lze podotknout, že každý vnímá
pojem „zdravý životní styl“ subjektivně a rovněž si jej může jiným způsobem interpretovat.
Respondenti jsou převážně informování ohledně přínosů rybího masa ve vztahu ke zdraví a
prevenci onemocnění. Dle více než poloviny respondentů (61 %) nepředstavuje častá
konzumace ryb zdravotní riziko. Na druhou stranu, obavu z časté konzumace ryb vnímá
39 % respondentů. Pakliže odpovědi respondentů zhodnotíme celkově, nejčastěji se obávají
kvůli alergické reakci, konzumaci těžkých kovů, možné radiaci, vysokému obsahu jódu a
možné kontaminaci. V tomto případě lze zhodnotit, že jsou výsledky kladné vzhledem
k informovanosti respondentů. Pochopitelně obava z konzumace jódu je diskutabilní a lze
říci, že záleží vskutku na množství. Mořské ryby jsou cenným a bohatým zdrojem jódu (8–
1210 μg/100 g), sladkovodní druhy mají v mase jódu méně, 5–15 μg/100 g. Jód je nezbytný
svou nezastupitelnou úlohou v metabolismu a pro správnou funkci štítné žlázy a s tím patřící
neurohumorální regulací v organismu. [5, 29, 31, 32]. Obavu z kontaminace ryb by
respondenti na našem území nemuseli pociťovat, ačkoliv v dotazníkovém šetření byla
několikrát tato obava uvedena. Ryby, které jsou ulovené u ústí velkých řek, kam se dostávají
městské splašky, či říční ryby určitých oblastí jihovýchodní Asie mohou obsahovat toxické
složky (např. rtuť) a patogenní mikroorganismy. Nezávadnost ryb je na našem trhu
kontrolována ze strany Státní veterinární správy, proto se lidé nemusí obávat. [48]
Je vhodné ryby do svého jídelníčku zařazovat, neboť obsahují mnoho prospěšných
látek, např. vápník, selen, fosfor, esenciální mastné kyseliny či polyenové mastné kyseliny.
Z hlediska složení bílkovin je rybí maso rovněž příznivé. V rybí svalovině se hodnota
bílkovin pohybuje kolem 15–20 %, vzácně se pohybuje mimo tyto hodnoty. Rybí maso
obsahuje veškeré esenciální aminokyseliny ve výhodných poměrech a snadno se tepelně
upravuje, neboť mezi svalovými vlákny není skoro žádné vazivo a neobsahuje žádný elastin.
[3] Bylo by vhodné, aby rybí maso respondenti konzumovali alespoň dvakrát týdně, celkem
cca 300-400 g. Rybí maso pozitivně přispívá k prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
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3 ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přehled o spotřebě, významu, složení
a prospěšnosti konzumace rybího masa a popsat i možná potenciální rizika. V praktické části
je aplikován dotazník s cílem zhodnotit současný stav konzumace rybího masa a míry
informovanosti populace v naší republice.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou.
V teoretické části je čtenář seznámen s rybami a jejich dělením, se zpracováním ryb
a výrobky z ryb. Důraz je kladen na chemické složení rybího masa a jeho nutriční hodnotu.
Samostatná kapitola je věnována kaprovi, který představuje jednu z nejvýznamnějších ryb
na našem území. V další kapitole jsou vymezena rizika související s konzumací rybího masa.
Následující kapitoly pojednávají o KVO a omega-3 a mastných kyselinách,
o produkci a spotřebě rybího masa a o požadavcích na jakost. Praktická část je věnována
výzkumu, zvláště metodologii výzkumu a vyhodnocení výsledků z dotazníkového šetření.
Nechybí zde ani shrnutí výsledků a vhodná doporučení. V rámci výzkumu byly stanoveny
tři hypotézy, z nichž se dvě nepotvrdily a jedna se částečně potvrdila (viz kapitola Shrnutí
výsledků a doporučení). Dále byly vyhodnoceny ostatní okruhy z dotazníkového šetření.
Na základě výsledků z dotazníkového šetření vyplynulo, že naprostá většina
dotázaných konzumuje rybí maso, celkem 76 %, spíše jej nekonzumuje 15 % dotazovaných.
Pouhých 9 % nekonzumuje rybí maso vůbec, tito respondenti dále nepokračovali
v dotazníkovém šetření. Nejčastějším důvodem, který vede k nízké konzumaci masa je dle
respondentů cena (55 %), nespokojenost s kvalitou (48 %), vegetariánství (23 %) a chuť (21
%). Jako hlavní důvody, které naopak cílí ke konzumaci rybího masa jsou chuť (63 %),
nutriční hodnota (21 %) a rychlá příprava (21 %). Při koupi masa respondenti nejvíce
preferují ryby čerstvé na ledu (48 %), chlazené (21 %) a mražené (17 %). Celkově
respondenti upřednostňují oba dva druhy ryb, jak mořské, tak sladkovodní (48 %).
Zajímavým výsledkem je také četnější preference ryb mořských (40 %) oproti tuzemským
(8 %). S čímž také korespondují výsledky u otázky, zdali respondenti preferují ryby mořské
či dovozené. Dovezené ryby preferuje 48 % respondentů a tuzemské ryby
30 % respondentů, obě uvedené možnosti preferuje 22 % respondentů. Tuzemské ryby
preferují zejména díky ceně, podpoře českého chovu, důvěře a čerstvosti. Na druhou stranu,
ryby mořské upřednostňují díky exotičnosti, chuti a širokému výběru druhů. Při nákupu ryb
je pro respondenty rozhodujícím faktorem především cena (78 %), kvalita
(64 %) a druh ryb (54 %). Respondenti jsou převážně informování ohledně výživových
hodnot masa. Co se týče tepelné úpravy, nejčastěji respondenti volí pečení (45 %), smažení
(21%) a dušení (21 %). Pozitivním výsledkem je také skutečnost, že 35 % respondentů
zařazuje do svého jídelníčku rybí maso 1 × týdně, častěji se je snaží zařadit 14 %
respondentů. Naopak 1 × měsíčně jej zařazuje 37 % respondentů a výjimečně 12 %
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respondentů. Ovšem, jak poukázaly výsledky z dotazníkového šetření, respondenti mají
určité obavy z častější konzumace rybího masa. Opětovaně mezi své odpovědi uváděli dnu,
alergické reakce, obavu z těžkých kovů či možnou kontaminaci.
Na závěr lze podotknout, že by se lidé neměli obávat častější konzumace ryb.
Zejména by jej neměli opomínat ve svém jídelníčku a měli by konzumaci rybího masa
zohlednit v rámci svých stravovacích návyků. Nejen dle odborníků, rovněž i dle mého
názoru by bylo vhodné, aby jej zařazovali do svého jídelníčku minimálně dvakrát týdně.
Pozitivně lze hodnotit, že je rybí maso lehce stravitelné, pojímá vysoký obsah vody a je
bohatým zdrojem bílkovin. Též nelze opomenout obsah vitaminů, především vitamin A, D,
E, B-komplex, kyselinu pantothenovou a kyselinu listovou. Rybí maso obsahuje mnoho
minerálních látek, například draslík, železo, chlorid či fosfor a též je cenným zdrojem jódu.
Dále je doporučeno, aby respondenti preferovali namísto smažené přípravy rybího masa
nejlépe dušení či vaření.
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PŘÍLOHY:
Vzor dotazníku:
Průzkum se zaměřuje na zdravý životní styl v důsledku konzumazce rybího masa.
1. Pohlaví
o muž
o žena
2. Věk
o do 25 let
o 26 až 35 let
o 36 až 45 let
o 46 let a více
3. Nejvyšší dosažené vzdělání
o základní
o středoškolské s výučním listem
o středoškolské s maturitou
o vyšší odborné
o vysokoškolské
4. Konzumujete rybí maso? (pakliže jste na tuto otázku odpověděli ne či spíše ne, pokračujte
otázkou č. 5)
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne
5. Z jakého důvodu ryby spíše nekonzumujete či nekonzumujete? (je možné označit více
odpovědí)
o cena
o chuť
o dostupnost nákupu
o vegetariánství
o nespokojenost s kvalitou
o bojím se konzumace kvůli kostem
o zápach rybiny
o jiné – prosím napište:
6. Jaký je Váš hlavní důvod pro konzumaci ryb? (označte 1 odpověď)
o rybí maso je chutné
o nutriční hodnota
o rychlá příprava
o nekonzumuji klasické maso (hovězí, vepřové, kuřecí)
o jiné – prosím napište:
7. Při koupi nejvíce preferujete ryby? (označte pouze 1 odpověď)
o čerstvé na ledu
o chlazené
o mražené
o konzervované
o uzené

o jiné – prosím napište:
8. Jaký druh ryb preferujete?
o sladkovodní i mořské ryby
o mořské ryby
o sladkovodní ryby
o plody moře
9. Při nákupu ryb je u Vás rozhodující faktor: (je možné označit více odpovědí)
o cena
o kvalita
o druh ryb
o původ ryb
o doporučení
o jiné – prosím napište:
10. Dáváte přednost tuzemským či dovezeným rybám? (označte 1 odpověď)
o preferuji tuzemské ryby
o preferuji dovezené ryby
o obě výše uvedené možnosti
11. Z jakého důvodu preferujete tuzemské ryby? (nepovinná otázka)
_________________________________________________
12. Z jakého důvodu preferujete dovezené ryby? (nepovinná otázka)
_________________________________________________
13. Uveďte, z jakých důvodu konzumujete dovezené i sladkovodní ryby? (nepovinná otázka)
_________________________________________________
14. Jak hodnotíte svoji informovanost ohledně výživových hodnot rybího masa? (ohodnoťte se
známkou jako ve škole)
o známka 1
o známka 2
o známka 3
o známka 4
o známka 5
15. Jakou tepelnou úpravu rybího masa nejčastěji volíte? (označte 1 odpověď)
o pečení
o smažení
o dušení
o vaření
o uzení
o grilování
16. Jak často zařazujete rybí maso do jídelníčků?
o 1x týdně
o 1x měsíčně
o častěji (např. více než 2x týdně či měsíčně)
o výjimečně (např. méně než 1x za 2 měsíce)
17. Domníváte se, že konzumujete dostatečné množství rybího masa?
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne

18. Jak hodnotíte svůj zdravý životní styl podle způsobu stravování? (ohodnoťte se známkou
jako ve škole)
o známka 1
o známka 2
o známka 3
o známka 4
o známka 5
19. Víte k prevenci, jakých onemocnění, přispívá konzumace rybího masa?
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne
20. Myslíte si, že častá konzumace ryb může znamenat nějaké zdravotní riziko?
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne
21. Jaké zdravotní riziko dle Vás konzumace ryb představuje – zkuste prosím napsat, vysvětlit.
(nepovinná otázka)
_________________________________________________

