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I. Cíl metodiky
Cílem metodiky je stanovení zmasilosti (zastoupení libového masa) a tučnosti
(obsah tuku) masné partie bok. Výstupem je
• nalezení vhodných anatomických rozměrů s dostatečně těsným vztahem
k zmasilosti a celkovému obsahu tuku v boku,
• konstrukce regresních rovnic pro stanovení co nejpřesnějšího odhadu
obsahu libové svaloviny a obsahu tuku v této masné partii, kdy rovnice jsou
konstruovány na základě obrazové analýzy boku v předem stanovených
místech a z údajů procentuálního zastoupení
• masa zjišťovaného na základě detailních disekcí boku,
• tuku zjišťovaného na základě chemických analýz boku.

II. Vlastní popis metodiky
Bok je významná partie JUT, tvořící cca 18 procent z jeho celkové hmotnosti.
Díky intenzivní selekci především otcovských populací prasat na zvyšování podílu
svalovina se díky jeho zmasilosti řadí v některých chovatelsky vyspělých státech mezi
masité části (VÍTEK et al., 2004; STUPKA et al., 2004; PULKRÁBEK et al., 2006).
Problematika stanovení zmasilosti boku se jeví důležitá jak pro sféru šlechtění, tak
pro zpracující průmysl. Z důvodu prolínání vrstev tuku a masa je stanovení množství
tuku, resp. masa v této jatečné partii poměrně složité.
Princip stanovení zmasilosti u jatečných zvířat vychází z nalezení pomocných
anatomických rozměrů na jatečně upraveném těle zvířete (JUT), které mají vysokou
vypovídací schopnost o skutečné zmasilosti celého jatečného těla, kterou stanovujeme
na podkladě detailních jatečných rozborů všech, či vybraných jatečných partií
(WALSTRA, MERKUS, 1995). Tyto pomocné rozměry se dosadí jako proměnné do
příslušných regresních rovnic a výpočtem se stanoví podíl svaloviny (PULKRÁBEK
et al., 2003a). Stejný princip je uplatňován při stanovení zmasilosti jatečné partie
bok.
Princip stanovení tučnosti partie bok vychází rovněž z principu nalezení
anatomických rozměrů s vysokou vypovídací schopností o obsahu tuku v této partii.
Jedná se tedy jak při stanovení zmasilosti, tak i tučnosti o měřitelné, resp. délkové
a plošné rozměry boku v definovaných řezech a o hmotnost jednotlivých částí boku,
které vykazují minimální diference mezi vypočteným obsahem tuku v boku pomocí
rovnice a obsahem tuku v boku stanoveného extrakcí.
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1. Úvod
Současný genofond prasat, díky šlechtění, vykazují vyšší přírůstky, lepší konverzi
krmiva, vyšší natalitu a zvýšenou odolnost zvířat vůči nepříznivým vlivům. Je
známým faktem, že prasata náchylná na stres vykazují zhoršenu kvalitu masa.
Proto nelze zapomínat na produkci odolných jedinců pomocí genetických postupů,
zahrnující využití QTL. Zlepšuje se tak úroveň reprodukčních vlastností prasnic,
růstové schopnosti prasat a zároveň zmasilost finálních hybridů (PULKRÁBEK,
2007).
Z užitkových vlastností, které se v chovu prasat sledují a na které je zaměřen
šlechtitelský proces, zaujímá zvláštní postavení jatečná hodnota. Ta je při finalizaci
produkce a zpeněžování jatečných prasat podkladem pro stanovení farmářských
cen – cen zemědělských výrobců (CZV).
Na rozdíl od ukazatelů reprodukce a výkrmnosti je jatečná hodnota předmětem
zájmu nejen šlechtitelů a producentů, ale také masného průmyslu, obchodu
a spotřebitele. Požadavky spotřebitelů na maso s nízkým obsahem tuku a danými
požadovanými parametry kvality, určené pro jednotlivé segmenty trhu, se musí
vzájemně uplatňovat ve všech úsecích šlechtění, produkci, zpracování a obchodu
(PULKRÁBEK et al., 2005a).
Jatečná hodnota prasat jako komplexní užitkový znak je vymezena množstvím
a kvalitou všech částí jatečného těla, které se získávají při jatečném zpracování
(PFEIFFER et al., 1984).
Mezi určující složky jatečné hodnoty prasete lze řadit porážkovou hmotnost,
jatečnou výtěžnost, ukazatele složení JUT, resp. zastoupení jatečných partií,
makrotkáňové složení jatečného těla a kvalitu svalové a tukové tkáně (HOVORKA et
al., 1987 , BRANSCHIELD, LENGERKEN, 1998).
Snaha vyhovět požadavkům masného průmyslu na zvýšení svaloviny v jatečném
těle se promítla v JUT tak, že v roce 1960 průměrná zmasilost JUT činila 40 %,
v roce 1975 50 % a v roce 1990 již dosahovala i 60 %. V důsledku dosažení takto
vysokého podílu, s následným snížením hřbetního tuku došlo k nežádoucím
výsledkům v reprodukci, dále zvýšenému výskytu stresového syndromu prasat,
výskytu jakostních abnormalit masa (PSE/DFD), nebo nežádoucímu snížení obsahu
intramuskulárního tuku a zhoršení chuťových vlastností. Vzhledem k tomu, že jatečná
partie bok představuje podstatnou část JUT, zastoupení jeho tělesných tkání v rámci
jatečné hodnoty hraje významnou roli. Stejně jako u ostatních cenných partiích JUT,
i u této partie došlo ke zvýšení podílu svaloviny, který v současné době osciluje kolem
50 %. Z tohoto důvodu lze bok řadit mezi masité části.
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2. Jatečná partie bok
Pro dosažení požadovaného vyššího podílu svaloviny v jatečném těle je účelné
zaměřit se na zvyšování podílu masa v jednotlivých partiích jatečného těla. Jako velmi
zajímavá partie se jeví bok a jeho kvalita z pohledu zastoupení maso: tuk. Oproti
ostatním významným partiím jatečného těla prasat se v boku poměr svaloviny a tuku
může výrazně lišit (VALIŠ et al., 2001, STUPKA et al., 2004a, 2008a). Ze zahraničních
autorů poukazují na mimořádný význam zmasilosti boku např. PFEIFFER et
al.(1993), SCHREINMACHERS et al. (1999).
Vlastní hodnocení boku je velmi komplikované, neboť se zde vrstvy masa a tuku
prolínají. Uplatněním některých metod při hodnocení boku se zabýval BAULAIN
et al. (1998). PFUHL, GLODEK (1996) upozorňují na skutečnost, že není možné
stanovit zmasilost boku na základě celkového podílu libového masa v jatečném těle
(r = 0,53). Rovněž subjektivní hodnocení zmasilosti boku nezaručuje přesné výsledky
(r = 0,68).
Pro stanovení podílu maso: tuk na řezu boku použili PFEIFFER et al. (1993)
planimetr. Sledovali plochu masa na řezu mezi 8. – 9., 12. – 13. a za 14. žebrem,
přičemž za nejreprezentativnější určili řez za 12. žebrem. Korelační koeficienty
s podílem svaloviny v jatečném boku podle sledovaných řezů byly r = 0,69, 0,85
a 0,82. Korelace mezi plochou masa na řezu a chemicky stanoveným obsahem tuku
v jatečném boku činila -0,69. VALIŠ et al. (2001) zjistili, že hodnoty získané na řezu
v úrovni 12. žebra se více přibližovaly údajům zjištěným disekcí sledované jatečné
partie, než tomu bylo v případě řezu na úrovni 8 žebra.
Další z možností stanovení zmasilosti boku je použití ultrazvuku (KOLB, 1991;
KOLB, NITTER, 1993). Když KOLB, NITTER (1993) scanovali pomocí ultrazvuku
jatečná prasata v místě 2. bederního obratle tři dny před porážkou, dospěli ke
korelacím pro odhad podílu svaloviny v boku a skutečný její podíl v rozmezí 0,600,72.
THOLEN et al. (1998) dávají přednost odhadu zmasilosti boku pomocí VIA
metody (video image analysis) v místě mezi 13.a 14. žebrem. Regrese pro odhad touto
metodou se pohybuje v intervalu 0,61-0,81.
Podle SONNICHSENA et al. (2002) se VIA metoda v provozních podmínkách
jeví jako přesná metoda odhadu, a to jak celkového podílu libového masa, tak podílu
svaloviny v boku.
Zmasilost boku považují za důležité kritérium SCHWERDTFEGER et al. (1991).
Pro stanovení zmasilosti boku použili VIA metodu a řezy na boku mezi 10.–11.
a 13.–14. žebrem. V pozdější práci autoři sledovali řezy na boku mezi 7.–8., 10.–11.
a 13.–14. žebrem. Podíl plochy maso:tuk stanovili VIA metodu, obsah tuku v boku
byl stanoven chemickou analýzou. Korelace mezi zmasilostí boku zjištěným VIA
7

a chemickou analýzou činil 0,81-0,83. V jednotlivých místech měření byly korelační
koeficienty ve výši r = 0,37-0,72, r = 0,63-0,71 a r = 0,68-0,76. Autoři dále konstatují,
že klasické metody zjištění podílu svaloviny, tedy detailní disekce jatečného boku,
jsou však přesnější.
BAULAIN, HENNE (1999) pro určení podílu svaloviny v boku použili
magnetickou rezonanci (MRI – Magnetic resonance imaging). V tomto ohledu zjistili
větší diference v podílu svaloviny v jatečném boku než ve výšce hřbetního tuku. MRI
k určení zmasilosti jatečného boku rovněž použili SCHREINEMACHERS et al. (1999).
Oblast mezi 9. a 14. žebrem považují za nejvíce reprezentativní z hlediska zmasilosti
jatečného boku. Obraz boku na řezu mezi 13.-14. žebrem, získaný metodou MRI
pro stanovení zmasilosti boku použili rovněž THOLEN et al. (1998). Pro porovnání
použili stanovení zmasilosti boku pomocí regresní rovnice po dosazení pomocných
rozměrů. Korelace s ohledem na genotyp mezi sledovanými metodami činily
0,60-0,82. Korelace pro odhad zmasilosti boku různých genotypů pomocí MRI, resp.
disekcí činily 0,72-0,94. Místo s největší výpovědní hodnotou bylo stanoveno na řezu
za 12. žebrem, kde výše korelací činila 0,63-0,84. Korelace mezi MRI a detailními
disekcemi boku činí 0,93-0,94, přičemž pro extrémně zmasilá plemena typu pietrain
dosahuje výše 0,72. Pro tento typ jako nejpřesnější místo odhadu zmasilosti boku
pomocí MRI v jednom místě je na 12. žebru, kdy koeficient determinace (R2) činí
0,80. V této souvislosti BAULAIN et al. (1998) doporučuje pro zpřesnění staničních
testů zavést měření a mapování zmasilosti boku včetně dalších jatečných partií.
Pokud se týká dalšího stanovování korelací mezi hmotností a výškou tuku v boku
v místě hrudní kosti, pupku a slabiny, CHANG et al. (1996) prokázal, že tyto činí
0,15, 0,17 a 0,24. Korelace mezi výškami tuku v boku se pohybují v rozmezí 0,65-0,83,
mezi výškou hřbetního tuku a výškami tuku v boku jsou však nízké, dosahují hodnot
pouze 0,15-0,27.
KUHN et al. (1993) publikovali korelační koeficienty mezi podílem libového masa
v jatečném těle a podílem libového masa v kýtě (r = 0,97), pleci (r = 0,91), pečeni
(r = 0,73) a boku (r = 0,94) a podílem sádla v kýtě (r = -0,94), pleci (r = -0,89), pečeni
(r = -0,93) a boku (r = -0,94).
WALSTRA, MERKUS (1995) popsali detailní disekci jatečné půlky, kdy se
komponenty dělí na maso s neoddělitelným tukem, oddělitelný tuk, kosti a kůži.
Uvedli vzorec určení podílu masa, kde do hlavních masitých částí je počítán již bok.
Pak platí:
Y = C x 100 x

Σ 4 (J-SSF-IF-B) + T
Σ12 J
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, kde

Y - % masa,
C - 1,3 ( konstanta ),
J - hmotnost plece před disekcí,
SSF - hmotnost kůže včetně subkutálního tuku,
IF - hmotnost intermuskulárního tuku,
B - hmotnost kostí,
T
- hmotnost nožek,
Σ4 - hmotnost kýty + plece + boku + kotlety (včetně tuku),
Σ12 J - hmotnost všech 12 částí.

ANDERSSON (1992) zjistil, že na anglický trh jsou vhodné jatečné boky z prasat
s vysokým podílem libového masa, zatímco japonský preferuje bok z těžkých
výsekových prasat.
PULKRÁBEK et al. (2001) uvádějí, že podíl svaloviny v boku výrazně kolísá
v rozmezí od jedné do dvou třetin. Autoři zdůrazňují, že z hlediska dnešních
požadavků spotřebitelů lze tuto jatečnou partii výhodně využít jen tehdy, blíží-li
se podíl svaloviny k horní hranici uvedeného rozpětí. ČÍTEK et al. (2001) zjistili
u testovaných prasat podíl svaloviny v jatečném těle cca o 3% vyšší oproti podílu
svaloviny v boku.

3. Faktory ovlivňující utváření partie bok
Složení boku ovlivňuje především procento libového masa v JUT. Rovněž jeho
složení výrazně ovlivňuje faktor porážkové hmotnosti a pohlaví, plemeno či hybridní
kombinace (STUPKA, ŠPRYSL, 2003; STUPKA et al., 2004, 2004a, 2008, 2008a).
Zmasilost boku má významný vliv na využití této partie v masném průmyslu a jeho
přijetí spotřebiteli (PFEIFFER et al., 1993; BAULAIN et al., 1998; THOLEN et al.,
1998). K obdobným závěrům dospěli PULKRÁBEK et al., (2006), kteří sledovali
podíly libového masa v kýtě, pečeni, pleci a boku s kostí vzhledem k zařazení do
jatečných tříd.

3.1. Vliv pohlaví
Užitkové vlastnosti, tedy ty, charakterizující výkrmnost a jatečnou hodnotu, jsou
výrazně ovlivněny pohlavím. Mezi kanečky, prasničkami a vepříky existují rozdíly
jak v růstu, tak ve složení jejich těl. Příčiny těchto rozdílů spočívají především
v anabolických efektech androgenů na receptory svalových buněk (BLENDL et
al., 1989). Takto podmíněné rozdíly mezi zmíněným pohlavím se nevyskytují jen
v ukazatelích výkrmnosti, ale především v retenci proteinu a tuku. To se výrazně
projevuje v posledním úseku výkrmu prasat, kdy diferenciace složení jatečných těl
uvedených pohlaví prasat výrazně narůstá. Kanečci vykazují nejvyšší retenci, tedy
9

tvorbu proteinu, následují prasničky a kastráti. Ti vykazují nejnižší proteinovou
retenci, vykazují však vyšší tvorbu a ukládání tuku, což se pojí s vyšší intenzitou růstu
(MALMFORS, LUNDSTRÖM, 1983).
V běžných podmínkách produkce vepřového masa v České republice se výkrm
prasat realizuje na prasničkách a vepřících. Vepříci mají klidnější temperament,
vyšší příjem krmiva a ukládají více tuku než zvířata nekastrovaná. Rozdíly ve složení
jatečného těla mezi prasničkami a vepříky jsou známy z celé řady studií (HOVORKA,
1989; STUPKA, ŠPRYSL, 2003; ČÍTEK et al., 2004; PULKRÁBEK, 2004; CORREA
et al., 2006). Prakticky všichni potvrzují vyšší podíl hlavních masitých částí (HMČ)
i svaloviny v jatečném těle prasniček v porovnání s vepříky, zatímco podíl tuku
v jatečném těle je naopak vyšší u vepříků.
Podle VALIŠE et al. (2001, 2005) je pohlaví jedním z velmi důležitých faktorů,
ovlivňujících zmasilost boku prasat. Uvádí, že zmasilost boků prasniček je o 3,6-4,4 %
vyšší než u vepříků, přičemž prasničky prokazují lepší utváření boků. Rovněž ČÍTEK
et al., (2001) prokázal, že bok prasniček vykazuje až o 6,05% vyšší podíl masa než
vepříků.
POUR (2007) uvádí, že celkový podíl boku s ohledem na pohlaví je při shodné
hmotnosti JUT vyšší u vepříků oproti prasničkám o 3,32%. Rovněž PRIATKA (2007)
uvádí, že vepři dosahují vyšší hmotnost boku v JUT než prasničky. Rozdíl v hmotnosti
je u vepříků způsoben vyšší intenzitou ukládání tuku při srovnatelném obsahu masa
v boku.
Skutečnost, že bok vepříků vykazuje nižší zmasilost oproti prasničkám souvisí do
určité míry i s vyšší porážkovou hmotností vepříků, kterou při turnusovém výkrmu
většinou dosahují díky vyšší jejich žravosti a intenzitě růstu (KERNEROVÁ, 1999).
Podle STUPKY et al. (2004), dosahuje v průměrné porážkové hmotnosti prasat
v ČR hmotnost boku /EU-boku u vepříků 7,8/4,35kg, u prasniček 7,7/4,1kg. Ty
mají významně vyšší podíl masa v EU-boku, a to o 3,32% proti vepříkům. Partie
bok, v porovnání s prasničkami, je větší u vepříků. Co se týče podílu libového masa,
průkazně vyšší hodnoty vykazují prasničky, které vykazují i rovnoměrnější tvorbu
a ukládání masa v této partii, což potvrzuje i PRIATKA (2007). Pomocí detailních
jatečných disekcí se rovněž prokázala u prasniček větší plocha MLLT, nižší podíl
tuku v disektovaných partiích, vyšší podíl HMČ a svaloviny, a to díky vyššímu podílu
plece, kýty, pečeně (ČÍTEK et al., 2004).

3.2. Vliv plemene či hybridní kombinace
Mezi dominantní vlivy působící na zmasilost jatečných prasat patří genotyp, tedy
plemeno, či hybridní kombinace (ČÍTEK et al., 2004; STUPKA et al., 2004, 2008).
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Dle PRIATKY (2007) k produkci kvalitního vepřového masa je nutný výkonný
užitkový typ s dobrou růstovou schopností, příznivou konverzí krmiva a vysokým
podílem svaloviny v JUT.
Ve snaze o zlepšení zmasilosti prasat, za nejúčinnější opatření lze považovat
ta, která čerpají z efektů selekce a hybridizace hospodářských zvířat. Při praktické
produkci jatečných prasat se téměř výhradně uplatňují finální hybridi, při jejichž
tvorbě se výhodně používá výsledků odlišně zaměřených selekčních programů
v rámci mateřských a otcovských populací. Zaměření na vysokou zmasilost a realizace
hodnocení jatečně upravených těl podle podílu svaloviny klade mimořádný důraz na
otcovské populace (VÍTEK et al., 2004).
Vliv genotypu na zmasilost boku prokázal PAŠKA et al. (1998), kteří sledovali
2 skupiny jatečných prasat LWx(HxPN) a LWx(PNxH). Při shodném procentu
libového masa v jatečném těle byl statisticky významný vyšší obsah libového masa
v boku u genotypu LWx(PNxH). Rovněž ČÍTEK et al. (2001) prokázali významný
vliv použitého genotypu na zmasilost boku.
C-pozice významně ovlivňuje růst, produkci masa, poměr boku jakož i hmotnost
vnitřností prasat (SUZUKI et al., 1993). Ač kvantita jatečné hodnoty je ovlivněna
plemenem, při přepočtu na jednotnou hmotnost se jeví značná vyrovnanost
plemen, a to i v hmotnosti boku. Nicméně pokud jde o podíl masa v partii, existují
meziplemenné rozdíly, což se projevuje ve výsledném kříženci (STUPKA et al.,
2004a).
Podle BAULAINA et al. (1998) u zmasilosti boku byly prokázány významné
meziliniové rozdíly ve výši 7 %. Přesnost predikce zmasilosti pomocí magnetické
rezonance, resp. mnohonásobné regrese činí 0,67, resp. 0,82. Rozdíly mezi otcovskými
plemeny ve zmasilosti boku jsou vyšší než ve výšce hřbetního tuku.
BRANSCHEID et al. (1990) sledovali vztahy zmasilosti jednotlivých jatečných
partií u 3 genotypů, přičemž jejich zmasilost činila 54,4, 53,6 a 56,9 %, podíl masa
v kýtě 66,1, 66,2 a 69,1 %, podíl masa v pleci 60,1, 58,8 a 61,6 %, v pečeni 58,9, 57,3
a 60,9 % a v boku 50,9, 49,5 a 52,0 %. Výše korelací mezi zmasilostí JUT a kýtou, plecí
pečení a bokem činily 0,96, 0,73, 0,96 a 0,95. Korelace mezi podílem libového masa
v kýtě ve vztahu k pleci, pečeni a boku činily 0,88, 0,90 a 0,84. Korelace mezi podílem
libového masa v pleci ve vztahu k pečen, resp. boku pak byly ve výši 0,84, resp. 0,86.
V této souvislosti FEWSON et al. (1990a) upozorňují na skutečnost, že variabilita
podílu masa v kýtě je ovlivněna ze 70 % volbou genotypu, zatímco u podílu masa
v boku pouhými 30 %.
MEMMERT et al. (1992) sledovali zmasilost jatečných boků u prasat plemen
pietrain, německá landrase, německé bílé ušlechtilé x německá landrase, pietrain
x německá landrase. U těchto plemen zjistili 74,4 – 81,2 % masa v boku. Dále
zjišťovali korelační koeficienty mezi podílem masa v boku a dalšími 13 ukazateli
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jatečné hodnoty. Koeficienty se pohybovaly v rozmezí r = -0,62 u výšky hřbetního
tuku do r = 0,87 u podílu libového masa v jatečném těle. Korelační koeficient mezi
objektivním a subjektivním zhodnocením zmasilosti jatečného boku byl r = 0,84.
Při sledování 3 genotypů byl korelační koeficient svaloviny v jatečném těle s podílem
svaloviny v boku r = 0,68, r = 0,84 a r = 0,85.
KYSELICA et al. (2001) uvádějí, že u masných užitkových typů se na zastoupení
masa v jatečném těle významně podílí bok, ve kterém podíl svaloviny často
převyšuje 65%.

3.3. Vliv porážkové hmotnosti
Jedním z faktorů, ovlivňujících zmasilost prasat, je jejich porážková hmotnost.
Tato problematika je rovněž spojována s věkem zvířat. Vysoký podíl tuku ve vysokých
porážkových hmotnostech bývá markantní.
V současnosti došlo ke standardizaci věku porážených prasat tak, jak umožňují
zásady turnusového výkrmu. Věk zvířat kolísá většinou kolem sedmého měsíce při
průměrné porážkové hmotnosti 105-110kg (VÍTEK et al., 2004; ČSÚ, 2008).
Vliv hmotnosti na složení JUT hodnotili HOVORKA (1989), KERNEROVÁ
(1999), STUPKA, (2002), ŠPRYSL (2005). Lze konstatovat, že podíly HMČ z JUT
s rostoucí hmotností klesají. Při sledování závislosti mezi porážkovou hmotností
jatečných prasat a podílem svaloviny v JUT platí, že se zvyšující se porážkovou
hmotností klesá podíl masa (KOVÁŘOVÁ et al., 2005; ČÍTEK et al., 2004). Podle
PULKRÁBKA (2004) zvýšení porážkové hmotnosti o 10 kg působí pokles svaloviny
o 1,5%. ČÍTEK et al., (2004) uvádějí, že s rostoucí porážkovou hmotností dochází
ke zhoršení ukazatelů jatečné hodnoty, tedy k poklesu zmasilosti, resp. nárůstu
zastoupení tuku. Vzhledem k úzkému vztahu mezi zmasilostí a hmotností JUT je
nutné uvádět dosaženou úroveň zmasilosti vždy s odpovídající porážkovou hmotností,
při které byla dosažena. Doporučuje se nepřekračovat porážkovou hmotnost 110 kg
(KERNEROVÁ et al., 2004). MATOUŠEK et al. (2000), LATORRE et al. (2004)
uvádějí, že příznivý podíl libového masa lze docílit maximálně do 115 kg porážkové
hmotnosti, nad tuto hmotnost dochází k výraznému poklesu zmasilosti.
Tak jako celková zmasilost JUT je ovlivněna hmotností, tak i hmotnost výrazně
ovlivňuje složení boku hybridních prasat. VALIŠ et al., (2005) v této souvislosti
uvádějí, že zvyšování zmasilosti JUT má důsledek v úbytku vrstvy tuku, zvláště
u cenných partií jako kýta, pečeně a zlepšení skladby převážně tučných partií. Dále
naznačuje, že vyšší ukládání tuku u prasat s živou hmotností vyšší 100kg způsobuje
zvyšování tučnosti boku. Rovněž WILLIAM et al. (1990) dokumentuje, že s narůstají
porážkovou hmotností roste více podíl tuku v boku než v ostatních partiích jatečného
těla. GRÁČIK et al. (1986) zjistili, že podíly jednotlivých jatečných partií s rostoucí
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hmotností klesají tak, že absolutní/relativní podíl boku činí v hmotnostech 100, 110,
120 130 140 a 150 kg 16,28/21,14, 17,92/21,25, 19,89/21,40, 21,44/21,83, 23,36/ 22,02
a 26,42kg/23,13%.
Obecně lze konstatovat, že čím vyšší porážková hmotnost, tím vyšší pokles podílu
svaloviny v boku. Největší a nejvyrovnanější podíl plochy masa dosahují jatečná
prasata při délce výkrmu nad 120 dní (PRIATKA, 2007).
Pokud se týká zastoupení a zmasilosti boku v JUT s ohledem na porážkovou
hmotnost, pak v hmotnosti do 95kg činí podíl boku s kostí, resp. jeho zmasilost 9,37,
resp. 55,8%, v hmotnosti 95-110kg 9,74, resp. 55,8%, v hmotnosti 110-125kg 10,07,
resp. 52,44% a nad 125kg 10,23, resp. 52.02% (VÍTEK et al., 2004). Celý bok váží
6,5 kg, což představuje 16% z JUT.

3.4. Vliv výživy na utváření boku
Z vnějších faktorů utváření boku ovlivňuje především výživa (STUPKA et al.,
2004). KEMPSTER, LOWE (1993) v tomto smyslu konstatují, že rozdíly v podílu
libového masa jsou závislé na úrovni krmení. Obsah proteinů v krmivu ovlivňuje
rozdíly v podílu libového masa. Obecně se tento podíl zvyšuje s vyšším obsahem
proteinů v krmné dávce.
Podle ČIHÁČKOVÉ-DŘÍMALOVÉ (1999) je možné intenzitou výživy výrazně
ovlivnit nejen růst zvířat a konverzi krmiv, ale také tvorbu jednotlivých jatečných
partií, včetně boku, a tedy i zastoupení jednotlivých tkání v těle.
Při krmení různého obsahu dusíkatých látek ve směsi vznikají rozdíly v kvalitě
finálního produktu, tedy v obsahu masa a tuku. KARLSSON et al. (1993) prováděli
pokusy na několika skupinách zvířat, které byly krmeny dvěma dietami s rozdílným
obsahem dusíkatých látek. Bylo zjištěno, že zvířata krmená dietou s vyšším obsahem
dusíkatých látek měla vyšší celkový přírůstek, větší údržnost vody svaloviny, avšak
nižší podíl tuku. Toto konstatování dokumentují práce SIDORA, SIDORA (1970)
a SYŘÍNKA et al. (1974), kteří při 15% restrikci krmiva zaznamenali nižší konverzi
o 5-10%, intenzitu růstu o 7%, avšak vyšší poměr HMČ (o 1-2%) a nižší tučnost
(o 0,88%).
Pokud se jedná o další faktory výživy, pak přídavek nasycených mastných kyselin
do krmné dávky ve formě 4% tukového přídavku nezvýšil cholesterol v partii
boku, ačkoliv krmná dávka byla energeticky bohatá (KREUZER et al.,1997). Podle
O´QUINNA et al. (2000) zásadní změny v technice krmení prasat ve výkrmu
neovlivňuje jejich jatečnou hodnotu. Přídavek C3-6 mastných kyselin do 1% však
významně snižuje výšku hřbetního tuku, zvyšuje plochu kotlety a zmasilost. Krmení
touto dávkou zvyšuje rovněž tuhost tuku boku. Rovněž přídavek tuku do diety prasat
v obdobném množství s ohledem na jeho původ ovlivňuje profil mastných kyselin
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boku. Redukuje podíl nasycených mastných kyselin na úkor nenasycených. Růst
a znaky jatečné hodnoty však tukování krmiva ovlivňuje minimálně (ENGEL et al.,
1991).
Prokázalo se, že výška hřbetního tuku a tuku boku bývá pouze mírně ovlivněna
krmnou technologií. V případě krmení prasat samokrmítky došlo ke snížení
sledovaných ukazatelů oproti použití dávkovaného krmení koryt (MIYAWAKI et al.,
1996).

3.5. Interakce zmasilost JUT x složení boku
Zmasilost jatečných prasat měřená podílem svaloviny se v České republice
od počátku sledování výrazně zvýšila. V letech 1986-1990 dosahovala 44-46 %,
v současnosti se pro běžné podmínky realizace jatečných prasat doporučuje podíl
svaloviny minimálně 56 % (PULKRÁBEK et al., 2006)
V rámci posouzení tvorby svaloviny a tuku v jatečném boku prasat během výkrmu
lze konstatovat, že ač bok při současné porážkové hmotnosti 110 kg představuje podíl
cca 16-18 % JUT, jeho zmasilost nelze spolehlivě odhadnout na základě stanovení
zmasilosti JUT. Dle POURA (2007) podíl svaloviny v boku bývá cca o 3 % nižší než
v JUT.
Podíl svaloviny v jatečném těle je významným faktorem, určujícím složení boku
prasat (VALIŠ et al., 2005; BAULAIN, HENNE (1999). VALIŠ et al. (2005) uvádí,
že korelace mezi podílem svaloviny v JUT a podílem svaloviny v boku s kostmi
činí 0,92.
Co se týče podílu svaloviny v JUT, s lepší jakostní třídou dochází k poklesu
hmotnosti jednotlivých částí boku, dále dochází k celkovému poklesu plochy boku
a plochy tuku v boku. Plocha svaloviny boku se naopak zvětšuje (PRIATKA, 2007).
Autor uvádí, že nejvyrovnanější tvorba a ukládání masa v EU-boku je u třídy S,
u ostatních tříd tvorba masa klesá, a to ve směru kraniálním (bok 1 - bok 3). Ve 113 kg
činí pak při zmasilosti JUT 61% podíl HMČ 54,7%, resp. 23,8kg, a celková hmotnost
boku 7,19kg (VÁCLAVOVSKÝ et al., 2003).

4. Možnosti stanovování podílu svaloviny
Svalovina (libové maso v těle prasat - JUT) je základním ukazatelem kvality
jatečného těla. Svalovinou se rozumí červené příčně pruhované kosterní svalstvo,
které se získá při detailní disekci tak, že se od ostatních tkání dá oddělit nožem
(PULKRÁBEK, 2003a). Podíl svaloviny představuje procentuální podíl hmotnosti
svaloviny z hmotnosti jatečně upraveného těla za studena. Označuje se také jako
zmasilost (PULKRÁBEK et al., 2005a).
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Vzhledem k tomu, že v boku se vrstvy masa a tuku značně prolínají (VÍTEK et al.,
2004), je tedy poměrně náročné stanovit přesně zastoupení jak svaloviny, tak i tuku.
Již delší dobu různými metodami odhadu skladby boku prasat a jejich porovnáním se
zabývali BAULAIN et al. (1998), THOLEN et al. (1998, 2003) a SONNECHSEN et al.
(2002). Ti, jako metodu vhodnou k měření obsahu tuku a svaloviny v boku s vysokou
přesností, doporučují využití videoanalýzy MRI, nahrazující pracné a složité detailní
disekce.
Další metodou je použití videoanalýzy pro stanovení podílu masa v boku
(SCHWERDTFEGER et al., 1993). Pro stanovení podílu svaloviny autoři využili
definované plochy řezů, a to mezi 7-8, 10-11a 13-14 žebrem. Obsah tuku stanovili
chemickou analýzou. Koeficient mezi podílem masa stanoveným metodou VIA
a chemickým stanovením určil ve výši r = 0,82.

4.1. Stanovení podílu svaloviny na základě jatečných disekcí
Přesné stanovení podílu svaloviny v jatečném těle je možné provést
prostřednictvím detailních disekcí (PULKRÁBEK, 2003a) a měřením na tomografu
(MRI). Touto problematikou, která zrychluje a zlevňuje metody zpřesňování odhadu
zmasilosti JUT se zabývali např. BRUWE et al. (1991); ENGEL, WALSTRA (1991),
BUSK (1999), MERKS (2003), COLLEWET et al. (2005), aj.
Metodiky úplných disekcí jatečných těl byly vypracovány ve Spolkovém ústavu pro
výzkum masa v Kulmbachu v SRN (SCHEPER, SCHOLZ 1985). Původní metodika,
která se používala pro výzkumné účely byla zaměřena na disekci celého JUT včetně
hlavy a nožiček (PULKRÁBEK, 2003a).
Úplné detailní disekce jsou časově velmi náročné. Z tohoto důvodu se od roku 1994
v některých zemích EU začínaly používat jednodušší, zkrácené metody, podle kterých
se sleduje zastoupení jednotlivých tkání pouze ve vybraných jatečných partiích. Jedná
se o detailní disekci kýty, pečeně, plece a jatečně upraveného boku (EU-bok). Vychází
se ze skutečnosti, že v uvedených jatečných partiích činí zastoupení svaloviny cca
75 % z celého jatečného těla (PULKRÁBEK, 2003a). U zkrácené metody pro podíl
svaloviny v % (Y) platí:
Y = 1,3*100* (A/B), kde
A
B

hmotnost panenské svíčkové + hmotnost svaloviny včetně vaziv u pečeně,
plece kýty a jatečně upraveného boku s kostí + ztráty z disekce,
hmotnost JUT před disekcí (PULKRÁBEK, 2003a).

Metoda zkrácené disekce vychází ze studií BRANSCHEIDA et al. (1990), COOKA,
JATESE (1992), WALSTRY, MERKUSE (1995).
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4.2. Stanovení zmasilosti JUT při klasifikaci jatečných prasat
Při klasifikaci je podíl svaloviny odhadován na základě zjištění pomocných
anatomických rozměrů na jatečném těle, které mají vysokou vypovídací schopnost
o zmasilosti celého jatečného těla. Tyto pomocné rozměry se dosadí jako proměnné do
příslušných regresních rovnic a výpočtem se stanoví podíl svaloviny (PULKRÁBEK
et al., 2003a).
Na postupech stanoveni podílu svaloviny v nerozdělených jatečných půlkách
pracovali SACK (1982), OSTER et al. (1987), BRANSCHEID et al. (1992).

4.2.1. Pomocné anatomické rozměry na jatečném těle
Je důležité, aby tyto pomocné ukazatele byly na jatečném těle snadno a rychle
měřitelné bez hygienického rizika a snížení hodnoty zpracované suroviny. Nezbytným
předpokladem je, aby uvedené ukazatelé vykazovaly dostatečně těsný vztah k podílu
svaloviny. V tabulce jsou popsány korelační koeficienty mezi vybranými ukazateli
a podílem svaloviny v jatečně upraveném těle (PULKRÁBEK, 2003a).
Tabulka 1. Korelační koeficienty (r) mezi vybranými ukazateli a podílem svaloviny
v JUT (PULKRÁBEK et al., 2005a)
Místo měření

R

Míry zjišťované 60 – 80 mm od roviny půlícího řezu:
výška hřbetního sádla mezi 3. a 4. bederním obratlem

- 0,81 až - 0,85

výška hřbetního sádla mezi 3. a 4. hrudním obratlem

- 0,78 až - 0,83

výška MLLT mezi 3. a 4. hrudním obratlem

0,46

výška hřbetního sádla mezi 2. a 3. hrudním obratlem

- 0,83

Míry zjišťované v rovině půlícího řezu:
výška tuku nad MGM (střední hýžďovec)

- 0,75

výška svalstva v bederní oblasti od dorsální hrany páteřního
kanálu ke kraniálnímu okraji MGM

0,25

4.2.2. Regresní rovnice pro stanovení podílu svaloviny
Regresní rovnice se stanovují na základě výsledků detailních jatečných disekcí.
V rámci nich se zjistí skutečný podíl svaloviny v jatečném těle (PULKRÁBEK et al.,
2000). Úplné disekce jatečných těl se provádějí na vybraném vzorku jatečných prasat,
který charakterizuje produkci v dané zemi. Při výběru reprezentativního vzorku se
klade důraz především na výšku hřbetního tuku v bodě P2 tj. 70mm od linie půlícího
16

řezu v hrudní oblasti. Dalšími charakteristikami výběru je porážková hmotnost,
hybridní kombinace, pohlaví. V zemích kde není uplatňován výkrm kanečků, jsou do
výběrového vzorku zařazeny pouze prasničky a vepříci v poměru 1 : 1 (PULKRÁBEK,
2003a). Tento údaj se společně s vybranými pomocnými rozměry na jatečném těle
(výška tuku a hloubka svalu v daných místech měření) využije k odvození regresní
rovnice pro odhad podílu svaloviny (PULKRÁBEK et al., 2000).
První regresní rovnice v ČR pro odhad podílu svaloviny v JUT stanovil
PULKRÁBEK et al. (1992). Vzhledem k tomu, že proces šlechtění a hybridizace je
zaměřen na zvyšování zmasilosti, dochází ke změnám ve skladbě jatečného těla.
Proto je třeba v určitých časových úsecích posoudit věrohodnost příslušných rovnic,
jak uvádí PULKRÁBEK et al. (2000).
Tvorbou a použitím regresních rovnic se rovněž zabývali ENGEL, WALSTRA
(1991), LAGIN et al. (1995), BUSK (1999), jejichž výsledky dále realizovaly studie
OLSENOVÉ (2003), CAUSEURA et al. (2004), aj.

4.2.3. Statistické požadavky na klasifikaci
Předpokladem pro uznání klasifikačních postupů v EU je požadavek, aby se
podíl svaloviny prostřednictvím regresních rovnic odhadl s dostatečnou statistickou
spolehlivostí. Podkladem k tomu je přímá metoda disekcí reprezentativního souboru
o minimálním počtu 120 jatečných půlek. Podíl svaloviny odhadnutý uznaným
klasifikačním postupem musí vykazovat k podílu svaloviny zjišťenému disekcí
reziduální chybu menší nebo rovno 2,5 (PULKRÁBEK, 2003b, OKSAMA, 2003;
ŠPRYSL et al., 2007).

5. Objektivní hodnocení partie boku – konstrukce regresních
rovnic
5.1. Disekce partie boku
Pro konstrukci regresních rovnic byly vzorky boku disektovány dle ČÍTKA et al.
(2004b - obr. 1.)
U takto disekovaného boku je přední část oddělena mezi 4. – 5. žebrem. Ventrální
část boku je oddělena řezem, který začíná 4 cm kaudálně za posledním žebrem je
veden nejdříve přímo dále kraniálně těsně dorzálně vedle řady vývodů prsních žláz.
Dále je střední část boku rozdělena na 3 části. Řez byl veden mezi 7. – 8., 10. – 11.
a za posledním žebrem.
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Obrázek 1. Disekce boku

V práci jsou jednotlivé části boku označeny (obrázek 2):

Bok 1
– část boku s 11. až posledním žebrem,
Bok 2
– část boku s 8. až 10. žebrem,
Bok 3
– část boku s 5. až 7. žebrem,
Bok zbytek – dorzální část boku s 1. až 4. žebrem + kaudální část boku
+ část boku s vývody mléčných žláz.

Obrázek 2. Schéma diskekce boku

7.
4.

3.

6.
2.

5.
1.

4.

4.
1. bok 1; 2. bok 2; 3. bok 3; 4. bok zbytek; 5. řez za posledním žebrem
(plocha 1); 6. řez mezi 10. a 11. žebrem (plocha 2); 7. řez mezi 7. a 8.
žebrem (plocha 3).
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V místech řezu 1, 2 a 3. byly provedeny digitální snímky plochy boku. Na
jednotlivých plochách řezu byly pomocí programu pro obrazovou analýzu LUCIA32G
verze 4.11 stanoveny následující plošné rozměry:
• Plocha masa – plocha červené příčně pruhované svaloviny na řezu boku
v mm2,
• Celková plocha řezu – plocha řezu v mm2,
• Podíl plochy masa – podíl plochy masa z celkové plochy řezu v mm2, přičemž
řezy byly označeny (obrázek 2)
• Řez 1 – řez za posledním žebrem (plocha masa 1, plocha celkem 1,
podíl plochy masa 1),
• Řez 2 – řez mezi 10. a 11. žebrem (plocha masa 2, plocha celkem 2,
podíl plochy masa 2),
• Řez 3 – řez mezi 7. a 8. žebrem (plocha masa 3, plocha celkem 3,
podíl plochy masa 3).
Obrazovou analýzou byla rovněž měřena výška boku (obrázek 3). Měření
probíhalo na místech řezu boku 1 – 3. V každém řezu byly stanoveny 3 výšky boku.
Výška 1 u ventrální strany boku, výška 2 u středu boku, výška 3 u dorzální strany
boku.
Obrázek 3. Řez boku

místa měření výšky boku: 1. výška boku 1; 2. výška boku 2; 3. výška boku 3.
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5.2. Postup při konstrukci regresní ch rovnic
Vlastní konstrukce regresních rovnic pro objektivní hodnocení byla rozdělena do
několika kroků.

5.2.1 Charakteristika jednotlivých částí partie boku
První část byla věnována jednotlivým ukazatelům charakterizujícím jatečnou
partii bok. Jednalo se o obsah jednotlivých složek v boku stanovený chemickou
analýzou (obsah vody, tuku), hodnoty stanovené vidoanalýzou na řezu boku (plocha
masa, plocha řezu) a výškové rozměry řezu boku. Tabulky 2, 3 a 4.
Tabulka 2. Chemické stanovení složek částí partie bok
n

min.

max.

x

s

Obsah vody v boku 1

Ukazatel
%

162

37,0

66,2

52,4

5,6

Obsah sušiny v boku 1

%

162

33,8

63,0

47,6

5,6

Obsah tuku v boku 1

%

162

9,0

52,8

29,7

8,8

Obsah vody v boku 2

%

161

14,3

71,3

49,3

7,0

Obsah sušiny v boku 2

%

161

28,7

85,7

50,7

7,0

Obsah tuku v boku 2

%

161

16,9

87,9

35,0

8,9

Obsah vody v boku 3

%

161

13,2

63,0

47,1

8,1

Obsah sušiny v boku 3

%

161

37,0

86,8

52,9

8,1

Obsah tuku v boku 3

%

161

10,4

74,8

38,0

10,5

Průměrný obsah vody v boku

%

162

30,4

63,2

49,6

5,5

Průměrný obsah sušiny v boku

%

162

36,8

69,6

50,4

5,5

Průměrný obsah tuku v boku

%

162

17,6

58,6

34,2

7,7

Z výsledků vyplývá že se obsah tuku a obsah sušiny v partii boku zvyšuje kraniálním
směrem. S rostoucím obsahem sušiny se zvyšuje obsah tuku v boku. Z obsahu sušiny
lze tedy přibližně odhadnout obsah tuku v boku, a tedy zároveň i zmasilost boku. Tuto
skutečnost je možné vysvětlit tím, že v důsledku nižšího obsahu vody v tuku (5-7 %)
oproti svalovině (70-80 %) dochází se vzrůstajícím obsahem tuku i ke zvýšení obsahu
sušiny. Obsah tuku v boku není stejný v celém jeho průběhu. Proto pro objektivní
stanovení obsahu tuku je nutné přesná definice místa odběru vzorku (či snímku řezu
boku) a nebo analýzu provádět z více míst v průběhu celé partie boku.
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Tabulka 3. Charakteristiky plošných rozměrů složek boku na řezu
Ukazatel

n

min.

max.

x

s

Plocha masa bok 1

mm

120

3266

7069

4883

657

Plocha řezu bok 1

mm

120

4811

14283

8010

1176

%

120

42,9

82,1

Plocha masa bok 2

2

mm

162

3997

8196

6129

773

Plocha řezu bok 2

mm2

162

6759

20498

11205

1493

%

162

77,0

55,2

7,3

Plocha masa bok 3

%

120

4850

9344

7111

861

Plocha řezu bok 3

mm2

120

7388

15691

12155

1480

Podíl plochy masa z plochy řezu bok 3

%

73,5

58,9

6,4

Podíl plochy masa z plochy řezu bok 1

Podíl plochy masa z plochy řezu bok 2

2
2

38,7

61,4

6,9

120

42,9

Průměrná plocha masa řezu boku 1-3

2

mm

120

4620

7595

6106

596

Průměrná plocha řezu boku 1-3

mm2

120

6986

13466

10427

1095

%

120

43,1

72,8

58,9

5,8

Průměrný podíl plochy masa z plochy
řezu boku 1-3

Tabulka 4. Charakteristiky výškových rozměrů řezu boku
Ukazatel

n

min.

max.

x

s

Výška boku 1 v bodě měření 1

mm

41

33,6

50,0

42,4

4,1

Výška boku 1 v bodě měření 2

mm

41

29,5

46,0

37,3

3,9

Výška boku 1 v bodě měření 3

mm

41

32,1

57,0

43,8

5,7

Průměrná výška boku 1

mm

41

35,2

47,7

41,2

3,1

Výška boku 2 v bodě měření 1

mm

122

34,6

61,9

48,9

5,0

Výška boku 2 v bodě měření 2

mm

122

28,6

60,0

47,8

5,6

Výška boku 2 v bodě měření 3

mm

122

29,7

68,7

51,9

7,3

Průměrná výška boku 2

mm

122

30,9

61,8

49,5

5,4

Výška boku 3 v bodě měření 1

mm

41

41,0

68,4

57,9

5,0

Výška boku 3 v bodě měření 2

mm

41

43,9

64,9

53,1

5,7

Výška boku 3 v bodě měření 3

mm

41

46,6

70,5

57,2

5,9

Průměrná výška boku 3

mm

41

47,0

65,8

56,0

4,5

Průměrná výška boku 1-3 měření 1-3

mm

41

42,5

57,7

49,0

3,8

21

5.2.2. Vztah popisných charakteristik k obsahu tuku v boku – místo pro
hodnocení
Ve druhé části práce bylo pro vyhodnocení ukazatelů, které dále sloužily pro
konstrukci rovnice, provedeno jejich rozdělení dle úrovně obsahu tuku v boku
stanoveného extrakcí (grafy 1, 2 a 3). Rozdělení bylo provedeno z důvodu sledování
proměnlivosti hodnoty ukazatelů s měnícím se obsahem tuku v boku. Jako nejvhodnější
pro sledování vztahu výšky boku na obsahu tuku v boku byla vyhodnocena část bok
2 výška měřená v bodě 3, kde došlo k nejvýraznějším rozdílům ve výšce boku mezi
jednotlivými skupinami. Celková plocha řezu se vzhledem ke zvyšujícímu se obsahu
tuku zvětšovala rychleji než plocha masa na řezu. Z tohoto důvodu podíl plochy masa
z celkové plochy řezu se zvyšujícím se obsahem tuku klesal. Spolu se zvyšujícím se
obsahem tuku v boku se zvyšovala výška hřbetního tuku, zatímco obsah svaloviny
v JUT klesal.
Graf 1: Vztah výšky boku na obsah tuku v boku - průměrná výška boku
(místo měření 1-3)
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Graf 2: Vztah výšky boku na obsah tuku v boku - bok 2
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Graf 3: Vztah plochy masa k obsahu tuku v boku
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5.2.3. Regresní koeficienty u pomocných rozměrů
Ve třetí části byly hledány pomocné rozměry pro konstrukci regresních rovnic.
Pomocné rozměry byly určeny pomocí korelačních koeficientů pro průměrný
obsah tuku v boku (tabulkách 5a, 5b). Jako významné byly vyhodnoceny ukazatele
hmotnosti boku a jeho částí, plošné a výškové charakteristiky řezu boku.
Tabulka 5a. Korelace obsahu tuku v boku stanoveného extrakcí k vybraným
měřeným ukazatelům
Ukazatel

r

Chemický rozbor

Ukazatel

r

Vybrané ukazatele jatečné hodnoty

Obsah sušiny v boku 1

0,85

Podíl svaloviny v JUT (metoda ZP)

Obsah sušiny v boku2

0,70

Výška hřbetního tuku 1

0,59

Obsah sušiny v boku3

0,39

Výška hřbetního tuku 2

0,64

Průměrný obsah sušiny v boku

0,77

Výška hřbetního tuku 3

0,67

Obsah tuku v boku1

0,83

Průměrná výška hřbetního tuku

0,71

Obsah tuku v boku2

0,78

Hmotnost boku

Obsah tuku v boku 3

0,84

hmotnost částí - bok 1

0,48

Průměrný obsah tuku v boku

1,00

hmotnost částí - bok 2

0,64

hmotnost částí - bok 3

0,50

hmotnost celkem

0,64

Podíl boku z JUT

0,59
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- 0,69

Tabulka 5a. Korelace obsahu tuku v boku stanoveného extrakcí k vybraným
měřeným ukazatelům
Ukazatel

r

Ukazatel

Plocha boku

r

Výška boku

Plocha masa - bok 1

0,06

Plocha masa - bok 2

- 0,16

Výška 1

0,20

Plocha masa - bok 3

0,02

Výška 2

0,30

Plocha masa - bok 1-3

0,10

Výška 3

0,56

Celková plocha řezu – bok 1

0,51

Průměrná výška

0,55

Celková plocha řezu – bok 2

0,40

Bok 2

Celková plocha řezu – bok 3

0,32

Výška 1

0,52

Celková plocha řezu – bok 1-3

Bok 1

0,52

Výška 2

0,70

Podíl plochy masa - bok 1

- 0,58

Výška 3

0,76

Podíl plochy masa - bok 2

- 0,56

Průměrná výška

0,75

Podíl plochy masa - bok 3

- 0,35

Bok 3

Podíl plochy masa - bok 1-3

- 0,45

Výška 1

0,19

Výška 2

0,60

Výška 3

0,54

Průměrná výška

0,56

Průměrná výška boku měření 1-3

0,66

5.2.4. Konstrukce regresních rovnic
V této části metodiky byly z pomocných, snadno měřitelných ukazatelů, jejich
vzájemnou kombinací, stanoveny pomocí procedury REG v programu SAS hodnoty
regresních koeficientů. Dle výše regresních koeficientů byly vybrány pomocné
ukazatele, které vykazovaly dostatečně těsný vztah k celkovému obsahu tuku v boku.
Při výběru ukazatelů byl kladen důraz na jejich co nejjednodušší stanovení, délkové
rozměry a hodnoty hmotnosti boku měly při výběru přednost před plošnými
rozměry.

5.2.4.1. Stanovení zmasilosti boku
Při stanovení zmasilosti boku byla jako referenční metoda zjištění zmasilosti
využita detailní disekce. Pro odhad obsahu masa v boku obrazovou analýzou lze
využít tuto rovnici:
y = 42,63841413 + 0,24603687 * PLPODIL2 - 3,43803239 * HMEU -0,00098125 *
PLCELK3 + 0,00254507 * PLMASO3 + 0,00088281 * PLMASO1
			
(r2 = 0,857, MSE = 2,420), kde
25

PLPODIL2 = podíl plochy libového masa k celkové ploše boku na řezu v místě 2 (%),
HMEU
= hmotnost části boku podle disekce EU (kg),
PLCELK3 = celková plocha boku na řezu v místě 3 (mm2),
PLMASO1 = plocha libového masa na řezu boku v místě 1 (mm2),
PLMASO3 = plocha libového masa na řezu boku v místě 3 (mm2).

5.2.4.2. Stanovení tučnosti boku
Při stanovení obsahu tuku v boku byla jako referenční metoda zjištění obsahu
tuku využita chemická extrakce pomocí petroletheru. Pro odhad obsahu tuku v boku
obrazovou analýzou lze využít tyto rovnice:
rovnice 1:
y = 49,95979 – 0,71737 * plpo2 + 0,50473 * b2si1
(r2 = 0,6585, MSE = 3,2182),
rovnice 2:
y = 43,88841 + 0,00141 * plce2 – 0,60143 * plpo2 + 0,47692 * b2si1- 0,26967 * b3si1
(r2 = 0,7029, MSE = 2,2477).
V rovnicích je použito:
plpo2 - podíl plochy masa z celkové plochy řezu části bok 2,
b2si1 - výška části bok 2 měřená v bodě 1,
plce2 - plocha řezu části bok 2,
b3si1 - výška části bok 3 změřená v bodě 1.

Pro vyhodnocení spolehlivosti odhadu rovnic byly stanoveny hodnoty diferencí
vypočteného obsahu tuku v boku a obsahu tuku v boku stanoveného extrakcí.
Tyto diference byly rozděleny dle obsahu tuku v boku do 4 skupin. Při hodnotách
obsahu tuku nižších než 25 % dochází k podhodnocování vypočteného procenta
tuku v průměru o 7,97 %, resp. 3,9 % v závislosti na použité rovnici. Při obsahu tuku
v boku nad 45 % naopak k nadhodnocování obsahu tuku o 4,86 %, resp. 3,81 %. Při
obsahu tuku od 25 % do 45 % jsou obě rovnice dostatečně přesné. Při hodnocení
celého souboru je u první jednodušší rovnice horší koeficient determinace, pro
orientační odhad obsuhu tuku je však rovnice dostatečně přesná a její výhodu lze
spatřovat v jednoduchosti provedení. Pro další zpřesnění rovnic by bylo vhodné
zaměřit se na podrobnou analýzu boků s nízkým obsahem tuku (pod 25 %) a boky
s vysokým obsahem tuku (nad 45 %).
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III. Srovnání „novosti postupů“, zdůvodnění
Předkládaná metodika je pro ČR nová. Metodicky i obsahově vychází z
• ověřování různých metod zkrácených disekcí dle BRANSCHEIDA et al.
(1990), COOKA, JATESE, (1992), WALSTRY, MERKUSE (1995),
• stanovení odhadu zmasilosti JUT na základě zjištěných pomocných
anatomických rozměrů na jatečném těle s vysokou vypovídající schopností
o zmasilosti celého jatečného těla dle PULKRÁBKA et al., 2003a,
• postupů pro stanoveni podílu svaloviny v nerozdělených jatečných půlkách
dle SACKA (1982), OSTERA et al. (1987), ENGELA, WALSTRY (1991);
BRANSCHEIDA et al. (1992); BUSKA et al (1999); MERKSE (2003),
• stanovení zmasilosti boku dle SCHWERDTFEGERA et al. (1991, 1993),
ČÍTKA (2002), STUPKY (2002), STUPKY et al. (2004, 2008) pomocí
snímkování řezů jatečné partie bok,
• využití choirometrů, resp. přístrojů k měření pomocných ukazatelů na
jatečném těle ve stanovených místech, kdy se fenotypové hodnoty, jako
proměnné, dosazují do příslušných regresních rovnic (PULKRÁBEK et al.,
2005a).
Nově metodika přináší možnost
• objektivně hodnotit zmasilost a obsah tuku v boku na základě nově
vytvořených regresních rovnic,
• mít informace o zmasilosti boku, jako druhé největší partie jatečného
prasete,
• rozšíření sledovaných parametrů produkčních vlastností v populačních
testech,
• využití informací a kvalitě partie boku pro šlechtění a zpracující průmysl.

IV. Popis uplatnění metodiky – dohody o uplatnění
Vzhledem k tomu, že vlastnosti charakterizující kvantitativní stránku jatečné
hodnoty zvířete vykazují vysokou heritabilitu, je nutné metodiku stanovení
zmasilosti/tučnosti boku průběžně hodnotit a zdokonalovat. Je to z důvodu stálého
tlaku na zvyšování zmasilosti JUT, tedy i partie bok. Metodika je na základě
podepsané smlouvy o uplatnění zdarma poskytnuta Svazu chovatelů prasat v Čechách
a na Moravě. Jeho prostřednictvím bude umožněno její využití v rámci šlechtění
plemenářským organizacím, chovatelům. Výsledky zmasilosti boků v závislosti na
hybridní kombinaci, pohlaví, porážkové hmotnosti může využívat zpracující průmysl
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pro efektivní zhodnocení partie boku. Ve stávající verzi se metodika prakticky
uplatnila v 7 subpopulačních testech pro velkochovy (Prave Rakovník, Proma Mladá
Boleslav, Vepaspol Olomouc, Lipra, Animo Žatec, SZP Klatovy, PIAS Suchdol).
Uvedené dohody o uplatnění nových metodik včetně potvrzení o jejich realizaci
jsou součástí přílohy. Metodika je předmětem výstupu projektu QG 60045 NAZV
„Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky“
(2005-2008) a rovněž konkrétních zadání jednotlivých podniků (1994-2009).
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