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Úvod .. Ing. Jiří Kopáček, CSc

 Kroměřížské mlékařské dny 2004 - několik slov úvodem.

Vážení účastníci a  hosté konference,
vítejte v krásné Kroměříži, ve městě s bohatou historií, ve městě památek a krásných zahrad, ve 

městě hudby, ale také ve městě mlékařů. Vždyť počátek mlékařského školství se do Kroměříže datuje 

již na počátek minulého století. Kroměřížská mlékařská škola vychová již po několik generací mléká-

renské odborníky, budoucí provozní mistry, technology, laboranty a analytiky, ale dnes rovněž mana-

žery pro průmysl. Vedle střední a dnes již také vyšší odborné školy, se město Kroměříž stalo rovněž 

pravidelným místem pro setkávání mlékařů na řadě konferencí, seminářů a vzdělávacích programů. O 

jejich pořádání se v minulosti zasadily vedle odborné kroměřížské školy také bývalá „Školní mlékár-

na“, dnes společnost Kromilk spol. s r.o., a v neposlední řadě i Českomoravský svaz mlékárenský.

„Kroměřížské mlékařské dny“ je název nové konference, která chce navázat na předchozí odborná 

setkávání mlékařů v tomto městě. Konference se obrací především na střední technický personál a 

management podniků, na mistry, technology, pracovníky laboratoří, manažery řízení jakosti, ale také 

na odborníky pro sanitaci a hygienu. Těm všem jsou určeny přednášky prvního ročníku, jejichž znění 

nebo alespoň rámcové souhrny naleznete v tomto sborníku. Program konference byl rozdělen do pěti 

tématických bloků, které informují o stavu mlékárenství v ČR a EU, o laboratorních kontrolách a tech-

nice, o správné výrobní a hygienické praxi, o systému HACCP a hygieně a sanitaci v mlékárenství a v 

neposlední řadě o přídatných látkách a komponentech určených pro mlékárenský průmysl. 

Po nedávném přistoupení České republiky k Evropské unii se rovněž české mlékárenství stalo sou-

částí mlékárenského průmyslu Evropského společenství. Naše podniky se tak ocitly ve  zcela nových 

tržních a ekonomických podmínkách, ale také v novém legislativním prostředí. Na tuto událost se čeští 

mlékaři důsledně připravovali po několik let. Vstup do Unie si vyžádal vysoké investice do výrobních 

provozů, a to nejenom do instalací nových moderních technologií, ale také, a mnohdy především, do 

řady nutných stavebních úprav a rekonstrukcí, které směřovaly k zabezpečení přísných hygienických 

pravidel potravinářské výroby. Výrobní provozy již dnes přísná kriteria kladená na moderní potravi-

nářské podniky splňují a řada z nich dokonce patří k evropské špičce. Přesto budou nuceni některé 

mlékárny bojovat o přežití v silném konkurenčním tržním prostředí, někteří podnikatelé budou hledat 

„únikové“ cesty ve spojení se zahraničním partnerem a těm, kterým se bude dařit lépe, rozhodně 

nebude situaci ulehčovat zahraniční konkurence se svými vysokými investicemi do reklamy. Před 

českým mlékárenstvím stojí ještě jedna současná vývojová vlna. Je jí globalizační etapa, která dnes 

probíhá v mlékárenském průmyslu v západní Evropě a ze které vycházejí nová průmyslová uskupení 

nejvýznamnějších hráčů v podobě strategických fůzí a aliancí.

České mlékárenství má smělé ambice v tomto novém tržním prostředí obstát. Prvním předpokla-

dem k tomu však vždy bude bezpečná výroba vysoce kvalitních potravin a o tom, jak jí dosáhnout, 

budou jednat rovněž „Kroměřížské mlékařské dny“. Nechť si tedy každý z Vás účastníků najde na 

konferenci odpověď na řešení některých Vašich provozních problémů, nechť Vám konference přinese 

nové informace a poznatky a nechť tak přispěje k dalšímu úspěchu Vaší firmy. Nechť i tento sborník 

přednášek je souhrnem řady informací, ke kterým se budete podle potřeby vracet. 

Ing. Jií Kopáček, CSc., odborný garant konference
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 1. blok přednášek – Mlékárenství v ČR a EU

 Aktuální stav mlékárenství v ČR
  Michal Němec

  Českomoravský svaz mlékárenský

Letošní rok je přelomový pro celou Českou republiku a je tedy logické, že toto období je velmi vý-

znamné i pro český potravinářský průmysl, mlékárenský obor nevyjímaje. První důvod je samozřejmě 

náš dlouho očekávaný vstup do Evropské unie – téma, které je dnes velmi frekventované a samozřejmě 

v mnoha směrech velmi důležité. Pro mlékárenský průmysl to na jednu stranu představuje velkou 

příležitost zvýšit možnost uplatnění své produkce, na druhé straně však také výzvu, která v přípa-

dě úspěchu znamená, že po období příprav a vyrovnávání se s vysokými nároky přichází poznání, 

že jsme připraveni vstoupit do tvrdé konkurence a v tomto srovnání uspět. Opak by však znamenal 

možná okamžitou, možná postupnou ztrátu nebo oslabení pozic, jistě však směřování ke stále se pro-

hlubujícím problémům celého oboru.

Náš vstup do EU byl samozřejmě předznamenán řadou kroků, z nichž nejvýznamnější byla hlavně 

legislativní oblast, protože podmínkou našeho přijetí bylo i převzetí obrovského množství právních 

norem. Některé z nich bylo nutno převzít v plném rozsahu (Nařízení), jiné bylo možno upravit nebo 

včlenit do národní legislativy ovšem tak, aby byl naplněn výsledek, kterého má být dosaženo (Směr-

nice), přijetí dalších se týkalo jen konkrétních problémů (Rozhodnutí), případně i doporučení a sta-

novisek. Pro praxi to znamenalo, že ve velmi krátké a časově omezené době bylo nutné zabezpečit si, 

prostudovat, pochopit a naučit se používat mnoho nových zákonů, směrnic, vládních nařízení atd. 

včetně novel těchto právních norem. 

Pro obor zpracování mléka byl tento úkol ještě obtížnější proto, že mléčný trh je v EU regulován, 

tržní řád na mléko je doslova „prošpikován“ spoustou zákonných norem, z nichž naprostá většina je 

pro mlékárenskou praxi naprosto nezbytná, počínaje např. hygienickými a veterinárními požadavky a 

konče třeba podporou trhu formou dotací a vývozních subvencí.

Právě problematika regulace trhu mléka se stala v okamžiku našeho vstupu do EU velmi důležitým 

segmentem. Je známo, že zemědělské podpory velmi významně ovlivňují přímo zemědělské produ-

centy, ale v případě mléka to v plné míře platí i pro zpracovatelský průmysl. Přitom celou tuto oblast 

v oboru zpracování mléka je možné posuzovat ze dvou stránek. Na jedné straně znamenají bezesporu 

přínos, protože už jen výše různých podpor, dotací, ale také vývozních subvencí je – v případě, že se 

je podaří vyčerpat v maximální možné míře – pro české subjekty velmi zajímavá. Na druhou stranu 

však je celý systém poměrně složitý, představuje nemalou administrativní i organizační zátěž, ne-

hledě na to, že na nový způsob a nové postupy si musí postupně zvykat jak ti, co jakoukoli podporu 

žádají, tak i ti, kteří tyto žádosti vyřizují. Pro mlékárny byl před naším vstupem do EU způsob čerpání 

podpor, především vývozních subvencí, které u nás byly poskytovány na národní úrovni a režimem, 

který vycházel po poměrně dlouhou dobu ze stejného principu, téměř bezproblémový a tudíž dobře 

zvládnutelný. Daleko složitější a náročnější způsob, daný předpisy EU, potřeboval hlubší a náročnější 

přípravu a využití všech možností, které tržní pořádek pro mléko umožňuje a je zřejmé, že bude pro 

žadatele vyžadovat ještě určitý čas.

Jak se dalo očekávat, ze všech možností podpor v rámci regulace trhu s mlékem byl od počátku 

(tedy od začátku května t.r.) v maximálně možné míře využíván systém vývozních licencí v návaznosti 

na potřebu subvencovaného vývozu mléka a mlékárenských výrobků. I přes některé problémy (např. 

sortiment bílých sýrů vzhledem podobnosti se sýry typu Fetta), je možno hodnotit realizaci stěžejních 
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mlékárenských výrobků na zahraničních trzích jako poměrně úspěšnou, pokud to posuzujeme podle 

vývoje zásob těchto výrobků, které zůstávají na stále ještě velmi optimální úrovni. Samozřejmě, že vý-

vozy jsou směrovány jak na jednotný a pro nás velmi lákavý trh EU, tak i do jiných teritorií, z  pohledu 

Evropského společenství do třetích zemí, hlavně tam, kde máme již tradiční odbytiště.

Další z možných oblastí, kde jsou uplatňována pravidla mléčného tržního řádu, jsou podpory 

prodeje mléka a vybraných výrobků na vnitřním trhu EU formou např. dotace na odstředěné mléko 

použité na výrobu krmiv nebo kaseinu, příspěvek na prodej másla neziskovým organizacím nebo 

pro výrobu jiných potravinářských výrobků (zmrzliny, pekařských a cukrářských výrobků apod.) a 

program tzv. školního mléka. U posledně jmenovaného dotačního titulu je samozřejmě třeba brát v 

úvahu, že i před vstupem do EU bylo spotřeba mléka a vybraných mléčných výrobků ve školách u nás 

podporována, takže bylo na co navazovat a po přizpůsobení pravidel požadavkům legislativy EU byl 

tento program bez větších problémů nastartován a stejně tak je i provozován. Naproti tomu podpory 

využití mléka v krmivářském průmyslu nebo podpory prodeje másla nebyly dříve u nás zavedeny 

vůbec a tak je jejich využití zatím jen minimální. Dotace odstředěného mléka na výrobu kaseinu a 

kaseinátů je sice také novou formou podpory, protože výroba kaseinu u nás byla před vstupem do 

EU podporována jiným způsobem (formou vývozních subvencí), na rozdíl od ostatních podporných 

programů a také díky tomu, že má u nás možnost tento program využívat vlastně pouze jeden výrobce, 

je však dotace čerpána poměrně dobře.

Poslední oblastí, kterou lze zahrnout do regulace trhu s mlékem a kterou EU organizuje, je systém 

intervenčních opatření, který představuje jednak intervenční nákupy másla, sušeného odtučněného 

mléka a vybraných druhů sýrů, dále podporu soukromého skladování těchto výrobků a také pravidla 

pro prodej intervenčně nakoupených výrobků. Státní zemědělský intervenční fond, který je ze zákona 

oprávněn všechna opatření se zemědělskými komoditami u nás provádět, však tento způsob zásahů 

na mléčném trhu teprve připravuje, takže zatím není využíván.

Všechna tato opatření určitým způsobem ovlivňují a budou dál ještě výrazněji ovlivňovat situaci 

na trhu s mlékem a zároveň budou jedním s faktorů, který určí rozměry, vytvoří podmínky a stanoví 

trend vývoje. 

Nebudou ale faktorem jediným. Další důležitou oblastí, která je velmi aktuální a pro mlékárenský 

obor stěžejní, je mléčná surovina, produkovaná a dodávaná zemědělskými výrobci. Doposud platilo, 

že mléka pro mlékárenské zpracování je v České republice dostatek, protože jeho výroba významně 

převyšovala potřeby vnitřního trhu a situace vyžadovala, aby zhruba čtvrtina mléka, které naši ze-

mědělci vyrobili, byla vyvezena. Tento stav byl také fixován díky systému kvót a potvrzen i v rámci 

předvstupních dohod s EU, přidělením národní kvóty pro mléko ve výši, která respektovala aktuální 

úroveň produkce v ČR. 

V posledním období se však vztahy v této oblasti začínají měnit. Trendy jsou sice stejné – neustává 

snižování stavu dojených krav, stále dochází k částečné kompenzaci tohoto úbytku díky zvyšující se 

užitkovosti, takže výroba je stále přebytková, což podporuje i neustále se zvyšující dovoz mléka a 

mléčných výrobků. Objevuje se však ve stále větším měřítku tendence k prodeji syrového mléka na 

zpracování mimo území ČR. Nejprve organizace, které zastupují zemědělce, stále více však i samotní 

zemědělci uvažují o nabídkách na odběr mléka zahraničními mlékárnami především z Německa a 

Rakouska a v některých případech, hlavně v příhraničních oblastech, se již přesuny mléka uskuteč-

ňují. Na druhou stranu je ale třeba říci, že naopak zase české mlékárny uvažují s nákupem mléka v 

zahraničí a také tady se v menší míře dodávky již uskutečňují. Je potřeba brát v úvahu, že pravidla 

společného trhu EU samozřejmě umožňují, a také je tohoto v mnoha případech využíváno, přesuny 

nejen zboží, ale i surovin, včetně syrového mléka. Musíme se ale připravit na to, že bude na trhu s mlé-

kem v ČR asi ještě nějakou dobu trvat, než se věci ustálí, vztahy zprůhlední a situace vyjasní a zklidní. 

Za mlékárenský obor je nutné ale jasně říci, že máme naprosto dostatečné, po výrobní a technologické 

stránce moderní, výkonné a ze zdravotního hlediska bezpečné zpracovatelské kapacity, které jsou 

schopny zpracovat veškerou mléčnou surovinu, vyrobenou našimi zemědělci, vyrobit z ní kvalitní, 

chutné a bezesporu i zdraví prospěšné výrobky, které jsou schopny konkurovat a úspěšně se prosadit 

na náročných trzích, a to nejen na našem vnitřním trhu, ale - jak prokázaly zkušenosti s exportem 

našich výrobků - i jinde ve světě.
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 Aktuální situace na mléčném trhu v EU
 Ing. Jiří Kopáček, CSc.

 Českomoravský svaz mlékárenský

Současnou situaci na mléčném trhu v polovině roku 2004 hodnotí evropští mlékaři vcelku příznivě. 

Shodli se na tom jak účastníci nedávného výročního zasedání Exportní unie pro mléčné produkty 

(součást Německého mlékárenského svazu), kteří se sešli 1.7.2004 v Heidelbergu, stejně tak i experti 

Stálého výboru pro mléko při Evropské komisi, jehož zasedání proběhlo v Bruselu 02.07.2004. 

Obě jednání potvrdila relativně příznivou situaci v mezinárodním obchodě s mlékem a to i přes 

současně poměrně vysoké úrovně světové ceny jednotlivých komodit. 

Obr.1 :  Vývoj cen na světových trzích                             (převzato Export Union, Německo)

Legenda: _______  cena másla

 _______  cena sušeného odstředěného mléka

  

Na tuto situaci má vliv také současný boom na mléčném trhu v USA (nárůst cen másla – třída A 

a ceny sýra Cheddar na burze ve Wisconsinu). V USA stagnuje dlouhodobě pouze cena sušeného 

odstředěného mléka.

Přes tyto skutečnosti je však v EU konstatován pokles dodávek mléka ke zpracování do mlékáren 

zapříčiněný vedle cílených opatření v režimech mléčných kvót také rostoucími cenami surovinových 

vstupů, především pak jadrných krmiv. 

,

Obr. 2 :   EU – dodávky mléka ke zpracování               (převzato : Export Union, Německo)

Rozšíření Evropské unie o 10 nových členů zatím nikterak neovlivnilo tržní situaci v polovině roku. 

Mezi starými a novými členskými státy se začíná pozvolna rozvíjet výměna zboží a prozatím pouze 

v omezeném rozsahu také obchod s mléčnou surovinou. Kritika odborníků směřuje k nejednotnosti 

intervenčního trhu v jednotlivých zemích EU, kdy současně probíhají jak intervenční nákupy, tak in-

tervenční prodeje. Klesající tendenci vykazují jak ceny mléka od zpracovatelů, tak rovněž intervenční 

ceny.

Obr. 3 :  Vývoj intervenčních a tržních cen másla             (převzato Export Union, Německo)
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Obr. 4 :   Vývoj intervenčních a tržních cen SOM         (převzato Exportní Unie, Německo)

Evropská komise hodlá důsledně pokračovat v realizaci reformy Společné zemědělské politiky a v 

příslibech daných WTO v omezování exportních podpor. Na jednání Řídícího výboru pro mléko při 

Evropské komisi bylo dne 29.07. rozhodnuto o dalším snížení  exportních dotací na sýry o přibližně 

6,5 % a to do všech světových destinací s účinností od 30.07., přičemž exportní subvence pro vývoz 

sýrů do USA byly zcela zrušeny (zatím s výjimkou zvláštních licencí pro přednostní dovozce s dobou 

platnosti jednoho roku).

Pro 2.pololetí 2004 nejsou očekávány dramatické změny v chování mléčného trhu. Je možné oče-

kávat další konjunkturu ve světovém obchodu s mlékem. V EU především posílí trh se sýry. Při tom 

všem je nutné počítat s dalším odbouráváním vývozních dotací. To pravděpodobně povede k tomu, 

že v prvé fázi dojde nejprve ke snížení dovozů ze třetích zemích do teritoria EU, ale ty se později v 

návaznosti na jednání WTO II a Mercosuru s EU opět  oživí. 

Ve střednědobém horizontu se předpokládá vyjednávání EU o jejím dalším velkém rozšíření, a to o 

Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a s otazníkem stále zůstává také Turecko. Význam dohod o volném 

obchodu rovněž posílí a to zvláště pro výrobky zařazené v NA 1.  

V dalším textu jsou uvedeny aktuální tržní bilance presentované Evropskou mlékařskou asociací v 

polovině roku 2004  (převzato z DG AGRI, Evropská komise, Stálý výbor pro mléko)

Tabulka 1 :   EVROPSKÝ MLÉČNÝ TRH – SOUHRN

´000 t 2000 2001 2002 20031) 20041) 20041) 20041) 

EU 15 EU 15 EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 
Stavy dojnic 
(5-6/04, ´000) 20 332 20 181 19 848 19 240 19 100 4 500 23 600 
Dodávky mléka 
do mlékáren 

114 690 115 254 115 664 116 035 114 900 15 700 130 600 

Konzumní mléko
výroba2) 29 299 29 488 29 394 29 495 29 400 3 800 33 200 

Máslo
výroba
spotřeba

1 835 
1 745 

1 824 
1 727 

1 880
1 681

1 880
1 680

1 820
1 670

350
300

2 170 
1 970 

Sýry
výroba3) 

spotřeba4) 
7 180 
6 870 

7 410 
7 116 

7 440
7 109

7 507
7 174

7 550
7 220

950
860

8 500 
8 080 

SOM
výroba
spotřeba

1 116 
980

1 000 
845

1 140
945

1 110
935

970
950

200
90

1 170 
1 040 

SPM
výroba 879 836 794 805 810 60 870

Kondenzované
mléko     výroba 1 258 1 326 1 197 1 120 1 070 10 1 080 
OM pro kasein 5 345 5 829 4 912 5 439

1) předběžně-předpoklad     2) včetně podmáslí    3) včetně suroviny na zpracování     4) včetně tavených sýrů
 

5 400 300 5 700 

Tabulka 2 :   EU – BILANCE MÁSLA

´000 t 2001 2002 2003*) 2004*) 2004*) 2004*) 

EU 15 EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 
Počáteční zásoby 190 220 320 334 30 364
Výroba celkem 1) 1 824 1 880 1 880 1 850 350 2 200
Dovozy 114 115 115 80
Vývozy 181 214 311 300
Konečné zásoby 220 320 334 374
Prodej 
- v tržních cenách 
- s dotací 2)

1 727 
1 237 

490

1 681 
1 203 

478

1 670
1 165

505

1 670
1 160

510

300
280
20

1 970
1 440

530
*) předběžně-předpoklad
1) Výroba včetně máselného oleje      2)  Dotovaná smetana není zahrnuta 

update EDA 6/2004

 Tabulka 3 :   EU – BILANCE SPM

´000 t 2001 2002 2003*) 2004*) 2004*) 2004*) 

EU 15 EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 
Výroba 834 793 800 810 60 870
Dovozy 19 18 16 0
Vývozy 477 494 475 500
   
Změny zásob 40 -20 0 0 0 0
Prodej 335 336 340 335 35 370
*) předběžně-předpoklad update EDA 23.6.2004
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Tabulka 4 :   EU – BILANCE SOM

´000 t 2001 2002 2003*) 2004*) 2004*) 2004*) 

EU 15 EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 
Počáteční zásoby 123 209 339 389 21 410
Výroba celkem 1 016 1 160 1 110 970 200 1 170
Dovozy 57 69 94 50
K dispozici 1 196 1 438 1 542 1 630
Spotřeba
- v tržních cenách 
- pro krmení 

845
509
336

945
509
436

935
510
425

950
520
430

90
80
10

1 040
600
440

Vývozy 142 154 219 270
Konečné zásoby 
- v intervencích 

209
-

339
140

389
195

320
100

*) předběžně-předpoklad update EDA 23.6.2004

Tabulka 5 :   EU – BILANCE SÝRŮ

´000 t 2001 2002 2003*) 2004*) 2004*) 2004*) 

EU 15 EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 
Výroba
- z kravského mléka v mlékárnách 

7 194
6 579

7 219
6 606

7 292
6 663

7 340
6 700

900
840

8 240 
7 540 

Dovozy 175 156 175 110
Výrobní spotřeba 217 220 215 210 50 260
K dispozici 7 585 7 595 7 682 8 610 
Vývozy 469 487 509 530
Spotřeba 7 116 7 109 7 174 7 220 860 8 080 
Spotřeba na hlavu/rok (kg) 18,8 18,7 18,8 19,0 11,3 17,8 
*) předběžně-předpoklad update EDA 23.6.2004

Pozice českého mlékařství v EU

V dalším textu je na několika tabulkách a grafech ilustrována aktuální pozice českého mlékařství v 

kontextu Evropské unie. Převzato ze současných autorových presentací.

 

EVROPSKÁ UNIE A R
eské mlékárenství v evropském kontextu

2

Rozší ení EU o 75 mil.obyvatel

EU 15
376 mil.

EU 25
451 mil.

X

X

X
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3

Zpracování kravského mléka v EU

Nákup v R v r. 2003 :
2.531 mld.litr

2.680
= 2,0 %

131 300 
+13,6 %+13,6 %

15 700115 600
Dodávky mléka 
ke zpracování
(´000 tun)

455
= 1,9 %

23 6004 50019 100
Stavy dojnic
(tis.ks)

Z toho 
R

EU 25EU 10EU 15

Odhad pro rok 2004

+21 %+21 %

4

Výroba mléka a mlé ných výrobk
porovnání R s EU 25

(údaje za r. 2002)

3,1371.140´000 tSuš.odst ed né mléko

2,520794´000 tSuš.plnotu né mléko

2,7511.880´000 tMáslo

2,01477.438´000 tSýry

1,81256.790´000 tZakysané mlé né
výrobky a jogurt

1,646229.383mil.lKonzumní mléko

2,32.680115.600mil.l.Dodávky mléka

PodílCZEU-15JednotkaVýroba

!!!  Tabulka ukazuje na skute nost, že se v R vyrábí relativn
málo výrobk s vysokou p idanou honotou a že je zde stále 
hodn p ebytkových komoditních produkt (máslo, SM)

5

Evropské mléka ství se skládá z velmi velkých...

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

20.Lactogal

19.Parmalat

18.BMI

17.Valio

16.Fromageries Bel

15. Laïta Group

14.Müller

13.Entremont

12.Sodiaal

11.Danone

10.Glanbia

9.Humana Milchunion

8.Dairy Crest

7.Nestlé

6.Bongrain

5.Nordmilch

4.Friesland Coberco

3.Campina

2.Lactalis

1.Arla Foods

Mil.litr

top-5:      30 Mld. lit = 24% EU
top-10:    44 Mld. lit = 36%
top-20:    62 Mld. lit = 50%

Francie: 7
N mecko: 4
Nizozemí: 2
V.B.: 1
a 1 Dánsko/Švédsko,
Švýcarsko, Irsko, Finsko, 
Itálie a Portugalsko

Kv ten
2003

Zdroj : Rabobank International

6

…a ady malých zpracovatel

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

40.Goldsteig

39.Belgomilk

38.Milko

37.DOC

36.Hocheifel

35.Kraft Foods

34.Leche Pascual

33.GLAC

32.Unicopa

31.Lakeland Dairies

30.Kerry

29.Eurial-Poitouraine

28.CAPSA

27.Dairygold

26.Omira

25.Puleva

24.Berglandmilch

23.Robert Wiseman

22.Express Dairies

21.Hochwald

Mil.litr

top-40: 78 Mld. lit = 63% EU

Francie: 10
N mecko: 8
Irsko: 4
Nizozemí: 3
V.B.: 3
Špan lsko: 3
a po 1 Dánsko/Švédsko,
Švédsko, Švýcarsko, 
Finsko, Itálie, Portugalsko, 
Rakousko, Belgie a USA

Kv ten
2003

Zdroj : Rabobank International

Madeta- 520 mil.l.
Nejv tší eský zpracovatel se do TOP 40
nedostane !!!!
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7

Porovnání spot eby
mlékárenských výrobk

(údaje za r.2002)

2,22,6Mlé né konzervy

14,2
2003 14,7

18,8Sýry v .tvaroh

4,54,4Máslo

11.417,7Jogurty + zakysané
mlé né výrobky

2,94,5Konzumní smetany

61,995,1Konzumní mléko

REU - 15

8

Porovnání spot eby mléka se zem mi EU
(v hodnot mlé ného ekvivalentu – v kg/os./rok 2000)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Finsko

Švédsko

Nizozemí

Irsko

Rakousko

ecko

Francie

Itálie

EU-15

Dánsko

N mecko

BE/LX

Slovinsko

V.Británie

esko

Portugalsko

Malta

Litva

Estonsko

Polsko

Lotyšsko

Kypr

Ma arsko

Špan lsko

Slovensko

243,5

214,1
Za rok 2002

R : 220,6

Zdroj : Food Balance Sheets, FAO

357,4

9

Porovnání spot eby konzumního mléka
vybraných zemí EU

(v litrech/os./rok 2002)

95,1

61,9
Zdroj : EUROSTAT

177,9

0 50 100 150 200

Finsko

Irsko

Švédsko

Nizozemí

V.Británie

Francie

EU-15

N mecko

Rakousko

esko

10

Porovnání spot eby sýr *)

ve vybraných zemích EU
(v kg/os./rok 2002)

18,8 kg

14,2 kg

Zdroj : EUROSTAT

27.5 kg

0 5 10 15 20 25 30

ecko

Francie

N mecko

Rakousko

EU-15

Finsko

Švédsko

Nizozemí

esko

V.Británie

Irsko

Špan lsko

V roce 2003 již
14,7 kg

*) v etn tvaroh
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Obsahové složky v mléce se stanovují v první řadě proto, aby mléko mohlo být dle své hodnoty 

zaplaceno, další parametry slouží k určení hygienické kvality mléka a výrobních procesů v zeměděl-

ských závodech a tím slouží ke zdravotní ochraně spotřebitele. To také plně vysvětluje, že obsahové 

složky mléka nejsou regulovány EU předpisy, zatímco ostatní parametry, včetně užívaných metod 

vyšetření jsou stanoveny konkrétními předpisy a stanovenými hraničními hodnotami ze strany EU.

Hlavními parametry hygienické kvality mléka jsou celkový počet mikroorganismů (CPM) a po-

čet somatických buněk (PSB). EU nařízení 853/2004 ukládá, stejně jako dříve směrnice 92/46 EWG 

hraniční hodnotu 100 tis. CPM/ml a 400 tis. PSB/ml v syrovém mléce. Tyto hraniční hodnoty jsou 

stanoveny jako geometrické průměry ze stanoveného počtu vyšetření v určeném časovém období. Pře-

sáhnou-li střední hodnoty tyto hraniční hodnoty v definovaném období, není mléko dále použitelné a 

příslušné úřady stanovují opatření, aby mléko nebylo dodáváno.

Zatímco CPM zobrazuje v první řadě hygienické poměry v prvovýrobě mléka a stanovuje možná 

kontaminační rizika – patogenní mikroorganismy, je počet somatických buněk dobrým indikátorem 

zdravotního stavu mléčné žlázy krav od kterých mléko pochází. Pohybuje-li se PSB v rozmezí okolo 

400tis./ml, jsou ve stádě značně rozšířeny subklinické mastitidy a výrazně se zvyšuje riziko klinických 

mastitid. Představuje to také výrazné nebezpečí pro konzumenty a takové mléko nemůže být použito 

pro lidskou výživu.

Bod mrznutí syrového mléka není bezprostředním předmětem zákonných regulací, ale stanovení 

hodnoty pro konzumní mléko nepřímo hraje roli ve vyšetřování kvality syrového mléka. Vyšší hodnota 

bodu mrznutí mléka signalizuje na jedné straně kontaminaci cizí vodou, na druhé straně může být 

způsobena chybami v krmení a způsobovat kvalitativní omezení ve zpracování mléka. Poněvadž v EU 

zákonech nejsou jasné hodnoty, jsou vyšetřování a podmínky v jednotlivých státech značně rozdílné.

To platí také o vyšetřování inhibičních látek, které je prováděno různými testy a tím je také v 

zemích EU rozdílné. Používané metodiky, zpravidla mikrobiální testy s testovacím kmenem Bacil-

lus stearothermophillus umožňují prověření maximálních reziduálních limitů některých antibiotik, 

jejichž přípustná množství jsou stanovena EU nařízením 2377/90.

Vyšetřování inhibičních látek je prvním důležitým krokem k tomu, aby rezidua veterinárních léčiv 

byla minimalizována v potravinovém řetězci a tím představuje důležitou komponentu celkového za-

bezpečení kvality potravin a nezávadnosti mléka.

3. Analytika syrového mléka-trendy při zabezpečování kvality
Vyšetřování kvality syrového mléka v rutinních laboratořích s polo- nebo plně automatizovanými 

přístroji hraje významnou roli ve všech systémech zpeněžování mléka. Automatizované vyšetřování 

mléka je mocným nástrojem, bez kterého není vůbec představitelné vyšetřování velkého množství 

vzorků. Ročně se vyšetřuje ve všech oficiálních laboratořích pro hodnocení kvality mléka pro jeho 

zpeněžování a kontrolu užitkovosti cca 300-350mil.vzorků. Pro cca 500 mil. tun syrového mléka, kte-

ré je ročně průmyslově zpracováno to představuje něco kolem 100 mil. EUR vyplacených výrobcům 

mléka. To ilustruje enormní význam kvalitativních opatření k zajištění korektního vyšetřování mléka 

v rutinních laboratořích. Rutinní vyšetřovací metody jsou běžným způsobem kalibrovány na tradiční 

chemicko-fyzikální referenční metody. Na základě precisních parametrů těchto referenčních metod 

nemůže být s obvyklými lineárními kalibračními modely dosažen a využit vysoký potenciál rutinních 

metod co se týče jejich přesnosti.

 Kvalita a laboratorní kontrola syrového mléka v EU
   Trendy při zabezpečování kvality

  Dr. Christian Baumgartner                  

  Milchprüfring Bayern e.V.,Hochstatt 2, D – 85283  Wolnzach

   cbaumgartner@mpr-bayern.de-www.mpr-bayern.de

(Překlad MVDr. Ivan Kadlec, Milcom servis, a.s. ; kadlec@milcom.cz)

1. Úvod
Mlékařství je v rámci potravinářského průmyslu Evropské unie významným hospodářským fakto-

rem. Kromě toho hraje mléko a mlékárenské výrobky ve většině členských států zvláštní roli. U spotře-

bitelů mají vysoké image, jsou považovány za zdravé, přírodní a nezatížené, tím jsou často viděny jako 

klíčové produkty pro spotřebitele jako zákazníka. To jsou faktory, které ovlivňují reklamu, na kterou 

mlékárenské podniky v Německu vynakládají ročně 250 mil. EUR.

Mléko a mléčné výrobky nepotkaly v minulosti potravinové skandály. To má své důvody v mnoha 

různých oblastech. Jedním z faktorů je jistě soustavné vyšetřování a hodnocení syrového mléka  v 

různých jakostních parametrech.

V EU platí různá, obecně zákonná potravinářská ustanovení k zajištění bezpečnosti potravin, které 

se týkají také mléka a mlékárenských výrobků. Ve většině členských států tradičně zákony zajišťují 

rozsáhlé a zákonné regulace pro mléko, které jsou zakotveny ve speciálním národním zákonodárství 

pro hodnocení kvality mléka. Donedávna byla základem pro národní zákony pro hygienu mléka EU 

směrnice 92/46 EWG. Od června 2004 je tato již mimo působnost. Specifické hygienické předpisy pro 

potraviny stanovuje EU nařízením 853/2004, které platí pro všechny produkty živočišného původu, 

tedy i pro mléko. Všechna ustanovení EU nařízení  platí bez výjimky pro všechny členské státy. Pro 

mnoho členských států to znamená výraznou deregulaci národních zákonů, protože regulaci mléka 

detailně obsahuje toto nařízení EU. V národních ustanoveních mohou být navíc taková ustanovení, 

která nejsou již regulována EU nařízením. Na základě tohoto nařízení se od zveřejnění EU nařízení 

178/2002 zvyšuje vlastní odpovědnost nejenom zpracovatelských podniků, ale i výrobců mléka , kte-

rým náleží zvyšující se úloha.

Pro analytiku mléka znamená nová zákonná úprava tu skutečnost, že musí být definitivně zave-

dena jednotná forma hodnocení mléka v EU, což bylo dříve těžko prosaditelné. Vycházeje z tohoto, 

pokusím se představit a diskutovat různé aspekty kvality mléka a vývoj v analytice mléka. Přitom se 

zaměřím na trendy zabezpečující kvalitu, které mohou sloužit k prosazení harmonizace na EU úrovni 

a přímo přispět k odbourání překážek společného trhu pro mléko a mlékárenské výrobky uvnitř spo-

lečného trhu EU.

2. Situace v ustanoveních kvality mléka
Ve většině členských států ustanovení kvality mléka se pohybují v oblasti ekonomicky motivova-

ných důvodů s požadavky zákonných předpisů o potravinách z hlediska ochrany zdraví spotřebitele. 

Tak jsou rutinně ve všech systémech vedle obsahových složek mléka tj.tuku, bílkovin, laktózy vyšet-

řovány také hygienické parametry jako počet somatických buněk, celkový počet mikroorganismů, bod 

mrznutí mléka a obsah inhibičních látek, v pravidelných frekvencích prověřování na měsíční bázi a 

využívány pro zpeněžování mléka. V mnoha zemích jsou s těmito parametry prověřovány ještě další 

parametry jako počet koliformních mikroorganismů, počet sporotvorných, termorezistentních a speci-

fických patogenních mikroorganismů, včetně případného stanovení senzorických parametrů.
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Schéma 3

Toto zavedení je základem nového konceptu v analytice syrového mléka, který může vést od ne-

závislých systémů / laboratoř, region,země,atd./ k vybudování jednotného referenčního systému, s 

realizací jednotné měřící úrovně.Jak stabilní jsou hluboce zmrazené vzorky MPB ukazuje obr.1. 

Z grafu je zřetelné, že původní, referenčním způsobem stanovené soll hodnoty pro každou šarži, 

dokonce při variaci hodnot tuku cca od 2,5 % (F1) až do 5,5 % (F 4), jsou velmi precizní ještě po mnoha 

letech. To dává jistotu, že kontinuita vyšetřování zůstane zachována a to dokonce i při změněných 

podmínkách a modifikacích referenčních metod. Tímto způsobem bude vybudována základna pro 

mezinárodní referenční systémy, které mohou být využity pro srovnatelnou úroveň.

Důležitým opatřením při zajišťování kvality syrového mléka je provádění kruhových testů. Příklad 

mezinárodního rozsahu dává Obr.2, v kterém jsou uvedeny  výsledky AFEMA STERN testů z dubna 

2000. Stálým srovnáváním výsledků na mezinárodní úrovni se dociluje zlepšení a harmonizace výsled-

ků vyšetření.Dalším důležitým novým aspektem opatření pro zajištění kvality v rutinní analytice je 

provádění kruhových testů s dlouhodobými stabilními referenčními materiály, jak bylo výše uvedeno. 

S pomocí těchto materiálů mohou být kruhové testy prováděny nezávisle na vyšetřovacích časech a 

mohou se opírat o šarže s prodlouženou trvanlivostí. To otevírá plně nové možnosti při srovnání čin-

nosti laboratoří a vyšetřovacích přístrojů v časovém sledu.

Problematiku lineární kalibrace znázorňuje následující postup:

Schema 1

Pro definovaný materiál se stanovuje referenční metodou střední referenční hodnota (SRM). S tím-

to materiálem se kalibrují rutinní přístroje, přičemž stanovená referenční hodnota se používá jako 

„soll“ hodnota pro kalibraci přístroje.

V tomto lineárním kalibračním modelu se vychází z toho, že referenční metodou může být defino-

vána skutečná přesná hodnota. Na základě precizních parametrů referenčních metod, které podléhají 

některým variacím, je základem pro přesnost skutečné hodnoty počet referenčních hodnot. Zároveň je 

třeba přihlížet ještě k dalším zdrojům variací jako je laboratoř, personál, používané chemikálie, atd., 

takže precizní výsledky referenčních hodnot jsou dosažitelné s vysokým vyšetřovacími náklady.

Schema 2

Kromě toho jsou stanovení referenčních hodnot poznamenána různými možnostmi chyb jako je 

homogenita a stabilita sekundárních referenčních materiálů.

Vzhledem k omezené trvanlivosti SRM může být v lineárním kalibračním systému dosaženo zlep-

šené preciznosti rutinních vyšetřování jen s vysokými náklady.

Zavedení nového kalibračního konceptu vychází z velmi dlouhé trvanlivosti SRM. Ve zkušebnách 

mléka ve spolkové zemi Bavorsko (MPB) byly vyvinuty hluboce zmrazené standardy pro syrové mlé-

ko, se kterými může být obohacen tradiční lineární kalibrační  model referenčního systému. Na zá-

kladě téměř neohraničené trvanlivosti mohou být srovnány různé šarže téhož materiálu a starší šarže 

mohou být použity jako definovaný materiál v charakteristice nových šarží. Tímto způsobem se doci-

luje zpětných mechanizmů a využitím dat mnoha rutinních přístrojů také kontrolní efekt, který může 

být využit pro zlepšení preciznosti.
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 2. blok přednášek – Laboratorní kontrola a technika, GMP a GHP

 FOSS a novinky pro vyšetřování mléka a mlékárenských
   výrobků

  MVDr. Ivan Kadlec, Milcom servis a.s

  Anders Helgerum, FOSS - Dánsko

Firmu FOSS znají mlékaři dlouhá léta jako Foss Electric. Nyní se firma představuje po fúzi se švéd-

skou firmou Tecator a firmou NIRSystem z USA jako FOSS A/S v následujícím složení.

Mimo vlastních prodejních a servisních společností má prakticky po celém světě své distributorské 

organizace, mezi něž patří i naše společnosti MILCOM servis a.s a SKA-TEC  spol.s r.o.  Našimi přístroji 

jsou vybaveny národní referenční laboratoře, centrální laboratoře pro hodnocení jakosti nakupované-

ho mléka, laboratoře pro rozbory jakosti mléka po účely kontroly užitkovosti dojnic, vysoké školy, 

vědecká pracoviště a samozřejmě většina rozhodujících kapacit mlékárenského průmyslu. V současné 

době prodáváme i přístroje pro kontrolu jakosti masa a masných výrobků, vína, džusů, cukrovinek,  

pokrmových tuků a olejů, salátových dresinků a koření.

Společnost SKA-TEC spol. s.r.o. dodává analytickou instrumentaci pro stanovení bílkovin, tuku, 

vlákniny v cereáliích, krmivech a v dalších zemědělských komoditách, dále dodává systémy pro sladov-

nický a pivovarský průmysl, kterými se stanoví základní parametry vstupních surovin, meziproduktů 

a finálních výrobků. Pro farmaceutický a petrochemický průmysl a biotechnologie nabízí systémy pro 

okamžitou identifikaci surovin (i on-line), sledovaní reakčních meziproduktů a jakosti produkce. Pro 

monitorování hygieny a sledování účinnosti sanitace v potravinářském průmyslu nabízí firma SKA-

-TEC spol.s.r.o. nejcitlivější způsoby sledování případné kontaminace pomocí bioluminiscence cenově 

dostupnými systémy SURE II a stěrovými přípravky Ultrasnap.

V oblasti mléka a mlékárenských výrobků dodáváme  přístroje:
Pro kontrolu jakosti syrového mléka

Pro kontrolu finální jakosti mléka a mlékárenských výrobků

Pro kontrolu výrobních procesů, standardizaci surovin a výroby a to včetně in-line,at - line 

a on-line systémů

Možnost této kontroly umožňují nejmodernější technologie, které firma Foss vyvíjí,  
zdokonaluje a užívá : 
Jedná se zejména o:

- FOSS průtokovou cytometrii užívanou u přístrojů řady BactoScan FC, Fossomatic FC a      Fossomatic 

5000 pro stanovení CPM a PSB s vysokou přesností a opakovatelností výsledků.

- Fourier IR spektrofotometrii / FTIR / především u přístrojů řady MilkoScan umožňující stanove-

ní, vedle tradičních obsahových složek mléka, ještě obsahu kaseinu jako rozhodující bílkoviny pro 

zpracování mléka a výtěžnost, podílu volných mastných kyselin jako indikátoru změn mléka způso-

bených zejména lipolytickými mikroorganismy, kyseliny mléčné, močoviny, kyseliny citronové jako 

ukazatele bílkovinného a glycidového metabolismu dojnic, bodu mrznutí mléka pro průkaz příp. 

porušení mléka vodou a případných dalších změn mléka.

Přílohy

Obr.1 : Hluboce zmrazené standardy syrového mléka v „MPB“. Měření obsahu tuku šarží od 12/

1998 do 01/2003 v 1 den (březen 2003) – znázorňuje odchylky „soll“ hodnot jednotlivých šarží.

Obr.2 : Mezinárodní srovnání výsledků rutinních vyšetření tuku ve vazbě na AFEMA STERN 

– test z dubna 2000.
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složek mlékárenských výrobků. Zavedením nových nejmodernějších technologií rozšířila firma FOSS 

své aktivity nejen v oblasti a šíři sledovaných znaků jakosti u mléka a mlékárenských výrobků, ale i do 

celého potravinářského průmyslu. Již dnes máme v ČR své zákazníky ve vinařském a cukrovinkářském 

průmyslu a připravujeme spolupráci s dalšími odvětvími. Rádi bychom zdůraznili i možnost a přínosy 

použití FOSS přístrojů pro prevenci výrobních ztrát a zvyšování ekonomiky zpracování mléka. 

Výhledově je třeba i u nás nutno očekávat zvyšování zájmu u výrobců a zpracovatelů mléka, ze-

jména o sledování nových znaků jakosti a možností, které FOSS - technologie nabízejí ke zvyšování 

jakosti, ekonomiky výroby a zpracování mléka.

Následující tabulky uvádějí v současné době diskutované problémy a možnosti rutinního sledování 

znaků jakosti mléka a mlékárenských výrobků přístroji fy FOSS, a to včetně kontroly a předcházení 

výrobních ztrát nasazováním FOSS technologií v on-line, in-line a at-line systémech.

Tabulka č. 1  

Diskutované problémy jakosti a současné možnosti rutinního sledování jakosti mléka a mléká-

renských výrobků moderními přístroji firmy FOSS

Kontrola syrového mléka 
Možnosti rutinního 
stanovení p�ístroji FOSS 

Obsahové složky 
Tuk, bílkovina, sušina, tps, laktóza 

Hrubá bílkovina, �istá bílkovina 
Kasein, frakce kaseinu 

Msc Minor, Msc 50,  
Msc FT 120, Msc FT 6000 
Msc FT 6000 
Msc FT 6000, Msc FT 120 
(celk. kasein) 

Celkový po�et
mikroorganism�

Hyg. limit do 100 tis/ml, ztráta vypovídací 
schopnosti, geometrické a aritmetické pr�m�ry,
smluvní požadavky na nejvyšší jakost do 20 tis. 
v 1 ml, maxim. akt. hodnoty u dodavatel� a na 
p�íjmu, frekvence zkoušení, Bsc impulsy 

Bsc FC 50 H, L 
           100 H, L 
           150 H,L 

Rozsah m��ení
H – 1500-10000000 CPM 
L – 80 000- 100000000 CPM 

Po�et somatických 
bun�k

Hyg. limit do 400 tis/ml.Požadavky na zdravé 
stádo do 200 tis, zvýšení frekvence zkoušení 

Fossomatic 5000 
Fossomatic FC 
Fossomatic Minor 

RIL
Dohledání p�í�in a p�vodc� inhibice  

Diferenciace
mikroorganism�

Psychrotrofní (dop.hod. do 5 tis/ml) 
Termorezistentní (dop.hod. do 1 tis/ml 
Koliformní bakterie 
Stanovení patogenních mikroorganism� jako: 
Staphylococcus aureus, 
Listeria monocytogenes, Campylobacter, 
Yersinia, Salmonela, koliformní, Escherichia coli,  
Enterobactericae 

Petrifoss a Minipetrifoss 
Výroba ukon�ena

Microfoss (Escheirchia coli, 
Koliformní, Kvasinky, plísn�,
Enterobactericae) 

Indikátory zm�n
mléka

Lipolytické, proteolytické a glykolytické aktivity 
Podíl volných mastných kyselin 

Msc FT 6000 
Msc FT 120 

Bod mrznutí Cizí voda, výživa dojnic, metabolické poruchy 
dojnic, v�etn� minerál. metabol. 

Msc FT 120 
Msc FT 6000 
Msc Minor 

Indikátory
zdravotního stavu 
dojnic

Mo�ovina
Kys. citrónová 
Ketolátky

Msc FT 120, Msc FT 6000 

- Infračervenou spektroskopii v blízké IR oblasti (NIR,NIT) u přístrojů NIRSystém, zejména FoodScan 

a dalších pro stanovení obsahových složek, zejména u mlékárenských výrobků( sýry, tvarohy, más-

lo, jogurt), minerálních látek, NaCl a pH.

- In-line, on-line, at-line systémy a přístroje, zejména přístroje ProcesScan a Processtouch   pro kont-

rolu výrobních procesů,

- Moderní jednoduchá a jednotná softwarová řešení, zejména pro centrální testování mléka. 

- Automatizaci laboratorních prací systémem IlAS 3000 pro centrální testování mléka.

- Identifikaci  vzorků a zpracování dat a to i ve vazbě na   nabízená řešení  nejen  - fy FOSS, ale i Bartec 

od odběru vzorků mléka v zemědělské prvovýrobě, jejich identifikaci, analýzu, zpracování dat a 

jejich předání všem uživatelům. 

Je možno konstatovat,že především v mlékárensky vyspělých zemích se zájem našich zákazníků 

po zajištění hygienických limitů a požadavků na mléko začíná soustřeďovat na nové možnosti a para-

metry mléka,  která umožňuje stanovit výše uváděná FTIR technologie.

Stanovení močoviny a kyseliny citronové umožňuje nejen výraznou pomoc přímo pro výrobce mlé-

ka při optimalizaci krmných dávek, ale i pro zpracovatele mléka dává okamžitou signalizaci při pro-

blémech při zpracování mléka (problémy syřitelnosti, prokysávací schopnosti mléka, bodu mrznutí), 

na kterého dodavatele je třeba se zaměřit a kde sjednat nápravu. To samozřejmě platí i pro indikátory 

změn mléka, zejména vysoký podíl volných mastných kyselin; o potřebné znalosti obsahu kaseinu v 

mléce není jistě nutno hovořit. 

Naše přístroje umožňují stanovit nejen obsahové složky mléka a mlékárenských výrobků pro 

zajištění kontroly požadavků vyhlášky č. 77/2003 Sb., ale i bodu mrznutí a to nejen syrového 

mléka, ale i konzumního ve smyslu realizace požadavku vyhlášky 203/2003 Sb. 

Nové sledování kvality mléka je tedy vedle tradičních hygienických požadavků atd., třeba vidět v 

oblasti parametrů napomáhajících nejen výrobcům mléka, ale i jeho zpracovatelům v ekonomice výro-

by a jejím zvyšování, na což firma FOSS reaguje svým trvalým vývojem, novými řešeními a přístroji.

 Firma FOSS se v posledních letech, vedle centrálního testování mléka výrazně zaměřila i na 

oblast mlékárenských aplikací, nabízíme řadu kalibrací pro různé druhy mlékárenských výrob-

ků, přístroje do výrobních linek, přístroje s nižší hodinovou kapacitou a tedy i nižší cenou pro 

mlékárenské provozy.

V naší obchodní, servisní a další činností úzce spolupracujeme nejen se zahraničními pracoviš-

ti, umožňujeme možnost konzultací, stáží atd. Zajišťujeme dovozy referenčních vzorků, velmi úzce 

spolupracujeme i s VÚM Praha, který dodává referenční vzorky vlastní výroby, napomáhá našim zá-

kazníkům  při kalibraci přístrojů, organizování mezilaboratorních testů a jejich vyhodnocování, po-

radenství,zavádění nových metod do praxe atd. Není možno opomenout ani naši spolupráci se zahra-

ničními referenčními pracovišti např. MUVA Kempten, A. Hüfner pro zajištění srovnatelnosti výsledků 

v zemích EU.

Samozřejmostí je zajištění záručního i pozáručního servisu, vedení skladu náhradních dílů, spo-

třebního materiálu, chemikálií atd. v našich pracovištích Praha,Brno a Bratislava pro naše zákazníky 

jak v ČR tak v SR.. 

Jsme velice rádi, že můžeme vystoupit na tomto fóru, neboť v povědomí všech výrobců  a zpracova-

telů mléka je firma FOSS spjata především s kontrolou jakosti syrového mléka a  kontrolou obsahových 
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Závěrem chceme Všem popřát mnoho úspěchů ve výrobě a zpracování mléka.  

Naše společnosti najdete na adresách:

MILCOM servis a.s.                                                                     SKA-TEC spol. s.r.o.

Hostivařská 56                                                                              V Holešovičkách 44

102 00 Praha 10                                                                             180 00 Praha 8

 tel: 274867459                                                                              tel: 284681452

e-mail: kadlec@milcom.cz                                                            e-mail: skatec@oasanet.cz

www.milcom.cz                                                                             www.scatec.cz

Na těchto adresách obdržíte informace o spojení na naše pracoviště v Brně a Bratislavě.

Kontrola mléka a mlékárenských výrobků

Mikrobiologická kontrola 
Možnosti rutinního 
stanovení p�ístroji
Foss

CPM, koliformní, Escherichia 
coli, kvasinky, plísn�

Kontrola syrového pasterovaného 
mléka, jogurt�, dalších mlék. výrobk�

Microfoss 
32 – 128 vzork�

Obsahové složky 

Tuk, bílkoviny, laktóza, tps, 
sušina, BM 
Kasein, mo�ovina, VMK, kys. 
citrónová, mlé�ná, cukry 

Kontrola tekutých mlék a smetan 

Kontrola tekutých, tuhých a pastovitých 
výrobk�

Msc Minor 
Msc S 50 
Msc FT 120 

Tuk, bílkovina, sušina, 
vlhkost, NaCl 

Kontrola m�kkých, tvrdých, tavených 
sýr�, másla a tvaroh�

FOODSCAN
70 vzork�/hod.

Tuk, bílkovina, laktóza, 
vlhkost, popeloviny 

Kontrola suš. mlék. výrobk� Routine Dairy Analyzer 
20 – 30 vzork�/hod.

Tuk, bílkoviny, vlhkost, 
sušina, popeloviny, pH, 
cukry

Kontrola práškovitých, gelovitých a 
pastovitých výrobk�

Versatile Dairy Analyzer 
20 – 30 vzork�/hod.

Tuk, bílkoviny, laktóza, 
popeloviny, vlhkost 

Kontrola másla, tvaroh�, suš. mléka, 
zahušt�ného a tekutého mléka, 
smetany a tavených sýr�, zahušt�né
syrovátky 

Routine Dairy Analyzer, 
model 5000 a 6500 

KONTROLA VÝROBNÍCH PROCES� Možnosti rutinního 
stanovení p�ístroji
Foss

Tuk, bílkovina, laktóza, tps, 
sušina

Syrové a tepeln� ošet�ené mléko, 
smetana 

ProcesScan FT 
on-line systém 
MSc S 50 (at-line) 

Tuk, bílkoviny, laktóza, 
popeloviny, vlhkost 

Máslo, krémové a tavené sýry, tvaroh, 
zahušt�né mléko, syrovátkový 
koncentrát 

Dairy Proces Analyzer,  
model 5500 
in-line systém 

Tuk, bílkovina, laktóza, 
popeloviny, vlhkost 

Sušené mléko, mozzarela Dairy Proces Analyzer, 
model 5000 
in-line systém 

Tuk, bílkovina, tps, sušina, 
vlhkost, pH, NaCl, cukry 

Máslo, smetanové sýry, tvarohy, 
zahušt�né mléko slazené a neslazené, 
sušené mléko, tavené sýry, smetana 

Direct Contact Food 
Analyser, model 5000 
in-line systém 

Softwar. zabezpe�ení pro 
ProcesScan a p�ipojení Foss 
sensor� s výrobním 
procesem a standardizaci 
mléka

Výroba sýr�, sušených mlék, 
kondenzovaných a tekutých mlék, 
kontrola vlhkosti, NaCl a tps v másle 

Proces touch 

Novinky: CombiFoss FC a ILAS 3000 pro centrál. test. mléka

                 FoodScan, Fossomatic Minor, MilkoScan Minor

                 pro mlékárenské a další laboratoře

                 /Viz obrazová příloha a prezentace/

Komplexní �ešení pro kontrolu jakosti a standardizaci mléka 
a mlékárenských výrobk�

MicroFoss pro kontrolu CPM a koliformních bakterií 

Kontaktujte nás, p�edložíme konkrétní nabídky a informace. 



33

Popis dané části

K r o m ě ř í ž  2 2 . - 2 3 .  z á ř í  2 0 0 4

Autor: Ji í Brosche
Krom ížské mléka ské dny - zá í 2004

AUTOMATIZACEAUTOMATIZACE
VV

MLMLÉÉKKÁÁRENSKRENSKÉÉ
LABORATOLABORATO II

• P íjmová (zem d lská) laborato - kontrola kvality 
nakupované suroviny

• Analytická laborato - sledování jakostních 
parametr obsahových složek v mléce b hem
meziopera ní a výstupní kontroly

• Mikrobiologická laborato - hodnocení
mikrobiologie výrobk , prost edí, ovzduší, 
sledování hygienicko- sanita ních režim

• Senzorická laborato - pravidelné senzorické
hodnocení finálních výrobk , trend = stále více 
nahrazovat organoleptické hodnocení moderní
p ístrojovou technikou

ROZDROZD LENLENÍÍ LABORATORNLABORATORNÍÍ KONTROLYKONTROLY

FOSS
� Špi�kové zabezpe�ení Vašich laboratorních pot�eb
� Centrální testování jakosti mléka a automatizací 

prací laboratorním robotem ILAS 3000
� Kontrolu surovin, výrobních proces� a finální 

jakosti 
� Nejmodern�jší technologie a lab. p�ístroje 
� Foss pr�tokovou cytometrii 
� FTIR /Fourier IR spektrofotometrii/ 
� NIR, NIT /blízká IR oblast/ 
� Moderní jednoduchá a jednotná softwarová �ešení
� In-line, on-line, at-line systémy a p�ístroje 
� Identifikaci vzork� a automatizované zpracování 

dat
� Dodávky referen�ních a kontrolních vzork�,

zapojení do národních i mezinárodních test� a 
srovnání, ve spolupráci s VÚM Praha kalibraci 
p�ístroj�

� Kontakty se zahrani�ními pracovišti, možnost 
konzultací a zapracování  pracovník�

Co nabízíme: 

První v analýze potravin, 
v nové organizaci ješt� siln�jší.

Parametry : Kontrola hygienických limit� /CPM, PSB/, obsahových složek mléka-tuku, 
bílkovin, laktózy, sušiny, tukuprosté sušiny,kaseinu, indikátor� zm�n mléka-podílu volných 
mastných kyselin, bodu mrznutí, mo�oviny, kyseliny citrónové, mlé�né, vlhkosti, popelovin, 
NaCl, cukr�, pH, kvasinek, plísní, E.coli, koliformních mikroorganism�.

Naše p�ístroje Vám pomohou �ešit kontrolu pln�ní požadavk� vyhlášek 
77/2003 Sb. a 203/2003 Sb. 

Kontakty:  Milcom servis a.s., Hostiva�ská 56, 102 00 PRAHA 10 
  Tel.: +420 274 867 459, fax: 274 868 236 
  E-mail: kadlec@milcom.cz peterkova@milcom.cz

WWW.MILCOM.CZ WWW.FOSS.DK

CombiFoss FC 

ILAS 3000 

MilkoScan Minor Fossomatic Minor FoodScan
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DMA pDMA p enosný analyzenosný analyzáátor mltor mléékaka
typ Basic , typtyp Basic , typ AdvanceAdvance

IR ANALYZIR ANALYZÁÁTOR MLTOR MLÉÉKAKA

• malý, robustní, p enosný p ístroj vhodný i do 
náro ných podmínek 

• snadná obsluha
• p ístroj bez pohyblivých ástí
• bez použití chemikálií v analytickém procesu
• velmi nízká spot eba vzorku
• rychlá analýza (40 - 60 s)
• jednoduchá kalibrace
• nízká cena
• analytická p esnost srovnatelná s používanými 

MIR technologiemi v mlékárenských laborato ích
• komunikace s PC

CHARAKTERISTIKY  DMACHARAKTERISTIKY  DMA

CCÍÍLE SPOLELE SPOLE NOSTI O.K.SERVIS BIOPRO s.r.o.NOSTI O.K.SERVIS BIOPRO s.r.o.

REALIZACE  KOMPLEXNÍ VYBAVENOSTI
MLÉKÁRENSKÝCH  LABORATO Í

• Diagnostiky (Delvotest, Delvo-X-Press testy,  
živná agarová i tekutá média, atd) .

• Instrumentální p ístrojovou technikou pro 
kontrolu syrového mléka, pro meziopera ní a 
výstupní kontrolu ( MIRIS - DMA, Inframatic,
DA7200, kryoskopy CryoStar, BactiFlow, D-
Count, Texture analyser, atd.)

• B žnými laboratorními p ístroji ( termostaty, 
odst edivky, vodní lázn , váhové systémy, 
sterilizátory horkovzdušné i parní, pH metry, 
laminárními boxy, atd.)

• Drobným spot ebním materiálem (laboratorní
sklo, plast, butyrometry, kahany, reagencie…)

• Vybavení laborato í „na klí “ dle zpracovaného 
projektu

CCÍÍLE SPOLELE SPOLE NOSTI O.K.SERVIS BIOPRO s.r.NOSTI O.K.SERVIS BIOPRO s.r.o
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INFRAMATIC 8620INFRAMATIC 8620

Detail m ící cely na máslo, tvaroh, dezerty,  
aj. pastovité materiály

DA 7200DA 7200 NIR analyzátor

Operativní analýza
tavených sýr ,

taveniny, p írodních
sýr , tvarohových 

sýr ,dezert ,
kysaných

výrobk ….

CO JE MOCO JE MOŽŽNNÉÉ ANALYZOVAT NA DMA?ANALYZOVAT NA DMA?

• Složení mléka
tuk, bílkoviny, laktoza, sušina celková, sušina 
tukuprostá, energie, ECM-faktor 
ECM = korek ní mlé ný energetický faktor = energie 
analyzovaného vzorku mléka / energie standardizovaného 
mléka
Nap . 3454 kJ / 3140 kJ = 1.10  analyzované mléko je o 10% 
energeticky bohatší n ž standardizované
ECM faktor je d ležitý z krmivá ského hlediska, dojnice s 
energeticky bohatším mlékem musí dostat v tší krmnou dávku.

• Indikace mastitidy
Provádí se u každé tvrti vemene

INFRAMATIC 8620INFRAMATIC 8620
• NIR spektroskop 

- rychlá a 
operativní
analýza pro 
široké spektrum 
sušených
výrobk , másel
a tuk , tvaroh ...

• Sušina resp. 
voda, tuk, 
bílkoviny, škrob, 
vláknina,….
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CRYOSTAR CHARAKTERISTIKACRYOSTAR CHARAKTERISTIKA

• Referen ní stanovení v 
souladu s ISO / DIS 
5764

• Fixní doba analýzy
• Využití nového 

systému chlazení
(spolehlivé stanovení
až do pokojové teploty 
32°C)

• Výstup RS 232
s možností p ipojení
k tiskárn nebo PC

• Zabudovaný interní
softver

• Kapacita m ení až 40 
vzork

• Objem vzorku 2,2 ml
• P esnost m ení

0,0001°C
• Opakovatelnost

± 0,002°C
• P ístroj je vybaven 

automatickou kalibrací

ODSTODST EDIVKY FUNKE GERBEREDIVKY FUNKE GERBER

• Menší laboratorní
centrifuga pro max.
8 butyrometr

• Automatické blokování
víka

• Vyh ívání rotoru do 65°C 
s termostatickou 
kontrolou

• asování 1 - 99 min.
• Uzáv r víka mechanický 

s elektronickou 
kontrolou otev ení Nova Safety

CHARAKTERISTIKY DA 7200CHARAKTERISTIKY DA 7200
• Umíst ní NIR spektroskopu v laborato i i výrob

• Dotyková obrazovka, rychlá analýza bez nutnosti 
úpravy vzorku (doba valtní analýzy cca 2-3 sekundy)

• Analýza více parametr sou asn (tuk, sušina,
bílkovina, škrob….. 

• P edkalibrace a dokalibrace možné provád t
p enosem dat z aplika ního pracovišt O.K.Servisu
p ímo po interní po íta ové síti zákazníka  

• P esnost a spolehlivost (kalibrace na ref.metody)

• Uložení výsledk a jejich zpracování

• Jednoduchá obsluha zaškolenou obsluhou

CRYOSTARCRYOSTAR

Automatický analyzátor pro stanovení bodu 
mrznutí mléka
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CheckMate 9900 - p esný analyzátor
• Analyzátor pro stanovení O2/CO2 v obalech s MAP
• Vysoká stabilita O2/CO2 senzor
• Snadná obsluha
• Pam pro uložení profil analýz jednotlivých 

produkt
• Úplná sebediagnostika
• Úplný zaznam dat

a výsledk analýz
• Kalibra ní interval:                         

12 m síc
• Plná návaznost na ISO 9000 a HACCP

OCHRANNOCHRANNÁÁ ATMOSFATMOSFÉÉRA analýza ORA analýza O22//COCO22

OFFOFF--LINE ANALÝZA MIKROLINE ANALÝZA MIKROÚÚNIKNIK COCO22

LeakPointer

Pack Check 
9300

ODSTODST EDIVKY FUNKE GERBEREDIVKY FUNKE GERBER

• Nehlu ný chod
a minimální vibrace 
b hem provozu

• Vyvažovací test
• Vyh ívání pracovního 

prostoru
• Definované odst edivé

zrychlení
• Elektronické ovládání

s jednoduchým 
nastavením pracovních 
parametr odst edivky
(otá ky, teplota, as)

Super Vario

CheckPoint - provozní of line analyzátor
• P enosný O2/ CO2 analyzátor s provozem na 

baterie
• Kapacita alkalických baterií až 2500 m ení
• Zabudovaná pumpa 
• Objem vzorku < 15 ml
• Pam pro zaznamenání

výsledk 10 m ení
• Kompletní analyzátor                      

v etn jehlové sondy, 
filtru a vestav né pumpy

• Jednoduchá kalibrace                     
atmosferickým vzduchem
(20,9% O2)

OCHRANNOCHRANNÁÁ ATMOSFATMOSFÉÉRA analýza ORA analýza O22//COCO22
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EDED NNÍÍ PP ED MIBI ANALÝZOUED MIBI ANALÝZOU

Dilumat 3

Dilumat 4

TENZOMETRICKÉ EDI KY
VZORK

HOMOGENIZACE PHOMOGENIZACE P ED MIBI ANALÝZOUED MIBI ANALÝZOU

Mechanická
homogenizace
(Stomacher)

• Homogenizace p ed
mibi analýzou ve 
stomacher sá cích

• Digitální nastavení
homogeniza ního

asu - dotykové
senzory

• V souladu s 
legislativou EU

• Použití r zných
typ sá k

CHARAKTERISTIKA

• Nedestruktivní kontrola mikroúnik a
pevnosti svár

• Rychlost - jedna analýza cca 30s

• Jednoduchá obsluha a nastavení

• Záznam dat a jejich statistické vyhodnocení
- ISO 9000

• Možnost analýzy skupinových obal

• Krom off- line analýzy možná i on-line 
analýza (LeakMatic)

ANALÝZA MIKROANALÝZA MIKROÚÚNIKNIK COCO22 V OBALECHV OBALECH

1. Vyvakuování komory se  
zkoušeným obalem

2. CO2 uniká špatným 
svárem z obalu do komory

3. M í se nár st CO2
v komo e (v ppm)

PRACOVNÍ PRINCIP

ANALÝZA MIKROANALÝZA MIKROÚÚNIKNIK
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KAHANY PRO ODBKAHANY PRO ODB R A INOKULACI  VZORKUR A INOKULACI  VZORKU

ANOXOMATANOXOMAT MarkMark IIII

OPTIMALIZACE ATMOSFOPTIMALIZACE ATMOSFÉÉRY PRO RY PRO 
SLEDOVSLEDOVÁÁNNÍÍ ANAEROBNANAEROBNÍÍCHCH

A MIKROAEROFILNA MIKROAEROFILNÍÍCH MIKROORGANISMCH MIKROORGANISM

Automatické
Spiral Biotech

Poloautomatické

IUL
Colony Counter

ODEODE ÍÍTTÁÁNNÍÍ KOLONIKOLONIÍÍ

INOKULACE  V  MIBI BOXECHINOKULACE  V  MIBI BOXECH Ochrana 
vzorku a 
pracovníka

ADS Laminaire
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• Pln programovatelný
za ízení

• Objem od 1 do 9 litr
• P íprava všech typ

médií
• N kolik výrobních 

cykl
• 40 uživatelských 

program
• Minimální riziko 

kontaminace
• Bezpe ný provoz

PP ÍÍPRAVA A ROZPLPRAVA A ROZPL OVOVÁÁNNÍÍ MMÉÉDIDIÍÍ

PP ÍÍPRAVA A ROZPLPRAVA A ROZPL OVOVÁÁNNÍÍ MMÉÉDIDIÍÍ

• Rozpl ování živných 
médií všech druh

• 20 uživatekských 
program

• Automatický i 
manuální cyklus

• Autokalibrace
• Objem rozpl ování

1 - 9 999 ml
• Autoklávovatelné

rozpl ovací hadi ky

ANOXOMATANOXOMAT MarkMark IIII -- novnovéé eeššeneníí

• Nový design - stejné výhody
• Dotykový displej - snadná obsluha
• P ímé zadávání složení plynu v %
• Stavebnicové ešení - až 4 plyny

ANOXOMATANOXOMAT MarkMark IIII -- VÝHODYVÝHODY

• Rychlost
• 25 s - mikroareobní atmosféra
• 75 s - anaerobní atmosféra

•Zajišt ní kvality - eliminace budoucích problém
• všechny testy jsou preventivní, nikoli ex-post
• všechny testy probíhají automaticky

• test t snosti nádoby
• podtlaková a p etlaková kontrola
• kontrola kvality katalyzátoru

• Reprodukovatelnost
• plná automatizace - ízení mikroprocesorem
• eliminace vlivu lidského initele
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RYCHLRYCHLÁÁ DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

D-Count ,
BactiFlow

• Fluorescen ní ozna ování životaschopných 
mikroorganism

• Ode ítání ozna ených bun k pr tokovým
cytometrem (Flow Cytometry) 

• Digitální zpracování dat 

• Vhodnost pro r zné aplikace

• Citlivost vyšší než 100 bun k / g 

• BactiFlow (pro menší a st ední laborato e)
• D-Count (pro v tší laborato e )

PRINCIP ANALYZPRINCIP ANALYZÁÁTORTOR

MONITORING  MIKROBIOLOGIE OVZDUMONITORING  MIKROBIOLOGIE OVZDUŠÍŠÍ

BIOIMPACTOR  SAMPL ´AIR

BIOIMPACTOR  SAMPLBIOIMPACTOR  SAMPL´́AIRAIR -- CHARAKTERISTIKYCHARAKTERISTIKY

• Monitorování
mikrobiologie
vzduchu náletem na 
Petriho misku

• V souladu se 
standardy EU

• ídící a 
monitorovací
jednotka

• Pln kalibrovatelné
za ízení

• Optimalizace
reprodukovatelných
výsledk

• Nastavení doby 
monitorování a 
náletové rychlosti

• Nízké provozní
náklady

• Jednoduché
ovládání

• Bezpe ný provoz
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ŽŽIVNIVNÉÉ PP DY PRO POTRAVINDY PRO POTRAVINÁÁ EE

Petriho misky 
90, 55, 120 mm

Zkumavky
(tuhé i tekuté
p dy)

Lahvi ky
(tuhé i tekuté
p dy)

Kontaktní
misky

Biosafe balení

OTISKOVOTISKOVÉÉ KONTAKTNKONTAKTNÍÍ MISKYMISKY versvers. ST. ST RYRY

1

10

100

1000

10000

100000

Rhodotorula rubra /
Ovocný jogurt

Saccharomyces
cerevisia / erstvý

sýr

Kloekera / Vanilkový
jogurt

Debariomyces
hanseni / Jogurt

obsahující
bifidobakterie

Pichia / P írodní
jogurt

Candida Albicans /
Tvaroh

Po
et

 / 
 g

ra
m

Produkty um le kontaminované CPM , následn
inkubované po dobu 24 hodin p i 30°C, dále 

analyzované pr tokovou cytometrií (90min.) a 
porovnané s klasickým kultiva ním vyšet ením

D-Count

Kultiva ní metoda

Porovnání s kultiva ní metodou

CYTOMETRY  DCYTOMETRY  D--CountCount®® -- BactiFlowBactiFlow®®

Pozitivní výsledky uvoln ní surovin
- Kontrola kvality p ed vykládkou

– Minimalizace zpožd ní hlášení problém dodavatel m

– Zabezepe ení rychlé náhrady kontaminovaných materiál

– Významné úspory díky p edcházení vzniku rizik

Aktivní monitoring kritických výrobních míst
– Rychlé odhalení a lokalizace kontaminace
– Rychlé p ijetí nápravné akce
– Významné energetické úspory díky optimalizaci procesu 

pasterizace
– Rostoucí výrobní kapacita a flexibilita
– Nízké ztráty produkce
– Kvalitn jší organoleptické znaky finálních produkt

OKAMOKAMŽŽITITÉÉ ÚÚDAJE = SKUTEDAJE = SKUTE NNÉÉ ÚÚSPORYSPORY
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 Od laboratoře do výroby a budoucí trendy v analytice.
  Anders Helgerum

  FOSS, Dánsko

Rozhodující roli v moderní výrobě potravin a krmiv hraje vysoká a stálá kvalita výroby. Tu zajišťuje 

pravidelná kontrola produkce, která nejenom podporuje věrnost zákazníka obchodní značce, ale na-

pomáhá i v konkurenčním boji úsporou nákladů a zvyšováním zisků.

Pokrok v analytické technice postupně připravuje lepší a lepší přístroje přizpůsobe-
né těmto úkolům:
• používání pomalých chemických metod k verifikaci 

• zavádění rychlých metod v laboratořích v souladu s výrobními požadavky během výrobních procesů 

se schopností rychlé reakce a výsledků v potřebném čase a intervalu mezi laboratoří a výrobním 

personálem

• zavádění nových rychlých metod přímo do linek výrobních procesů redukujících čas analýz

• eliminování zpoždění kontroly a výsledků analýz, zvýšení frekvence získávání výsledků analýz proti 

laboratorním off-line analýzám, což umožňuje nedávný pokrok v systému on – line analýz.

Pojednání presentuje praktické případy aplikace on-line a at-line analýz přístrojové kontroly zlep-

šující schopnost optimalizace výrobních procesů a zvýšení zisku .

Úkoly v moderní výrobě potravin a krmiv
• Udržení zákazníkovi věrnosti a ochrany výrobní značky vysokou kvalitou výrobků .

Výrobu potravin upevňovat koncentrací výroby,  fúzemi a zvyšováním zisků každý den .

Při výrobě globálně rozšířených výrobků stejného druhu ve více výrobách vyžadovat standardní kont-

rolní postupy za využití moderních analytických přístrojů .

• Zajištění lepšího zisku ve srovnání s konkurencí kontrolou výroby a úsporou nákladů .

Konkurence mezi výrobci potravin je stále více a více nelítostnější. Pouze společnosti, které jsou 

schopny ekonomicky optimalizovat svoji výrobu a redukovat náklady, tento boj přežijí.

Ekonomika produkce může být zlepšena:
• Produkcí výrobků odpovídajících zákonným požadavkům a požadavkům zákazníka při minimaliza-

ci nutných nákladů

• Zvětšením objemů výroby ve stávajících kapacitách než investicemi do nových výrobních kapacit

• Manuální odběr vzorků a laboratorní kontrolu nahradit plně automatizovanou on-line kontrolou a 

automatickou regulací výroby.

Vývoj v analytice potravin
• Pomalé metody používat pouze pro zpětnou verifikaci, kdy výrobek je již vyroben, zabalen a snad již 

odeslán i k prodeji.

• Rychlé metody aplikované v laboratořích pro ovlivňování výroby mají jisté zdržení i když jsou pře-

dávány v odpovídajícím čase a způsobují jistý nesoulad mezi laboratorním a výrobním personálem. 

DALDALŠÍŠÍ VYBAVENVYBAVENÍÍ PRO  LABORATOPRO  LABORATO EE

• Delvotest a Delvo -X-
Press test

• Testy na pr kaz
pasterace

• Laboratorní autoklávy
• Vodní lázn
• Termostaty a 

horkovzdušné
sterilizátory

• CO2 inkubátory
• pH metry
• Stanovení vodní

aktivity

• Mícha ky a t epa ky
• Refraktometry
• Viskozimetry,

texturometry
• Teplom ry
• Mikroskopy
• Váhové systémy
• Uzavíratelné sá ky pro 

odb r vzork
• Butyrometry všech 

typ , kalibrované i 
nekalibrované

• Další spot ební materiál

DD kuji za pozornost...kuji za pozornost...

wwwwww..bioprobiopro..czcz
wwwwww..zivnepudyzivnepudy..czcz
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Aplikace jednotlivých přístrojů v mlékárenském a masném 
průmyslu
MVDr. Ivan Kadlec

Milcom servis, a.s.

· In line, přímo ve výrobní lince se nachází průtoková cela nebo čidlo.

 Mlékarenský průmysl - Process Analytics Milk Analyzer, Model 5000,5500, 6500

 Masný průmysl  - MeatMaster

· On-line, přímo ve výrobní lince, ale přístroj je umístěn mimo linku a do přístroje přichází produkt 

odbočkou / by pass / , kde se analyzuje a vzorek dále odchází do odpadu

 Mlékarenský průmysl - ProcesScan FT

· At-line, mimo linku přímo v provozu, analyzované vzorky se vkládají do přístroje ručně

 Mlékárenský průmysl - FoodScan Pro,  MSc S 50,  MSc Minor, MSc FT 120

 Masný průmysl  - FoodScan Pro

· Off-line, ostatní přístroje mimo výrobu pro laboratorní použití

Závěr
On-line kontrola poskytuje obrovský profit:

• Růstem produkčních zisků a úsporou energie

• Rychlým tokem výroby bez přerušení pro standardizaci výroby

• Zajištěním on-line dokumentace výroby

• Lepší shodou výroby

• Redukcí potřeb nových holdingových kapacit

• Laboratorními a energetickými úsporami

Časová návratnost vynaložených prostředků je nižší než 1 rok !

Mnoho času může být ztraceno mezi výrobou, laboratoří a zpětným předáním výsledků. Odpověd-

nost za výsledky pro kontrolu výroby leží na laboratorním personálu a výrobní personál nemůže 

převzít plnou odpovědnost za výrobní procesy a požadované hodnoty výrobků.

• Rychlé metody aplikované at-line blízko výrobních procesů, dále redukují potřebný čas a zplnomoc-

ňují  výrobní personál k převzetí plné odpovědnosti.

• On-line analýzy prakticky eliminují časové zdržení a mohou být prováděny ve větší frekvenci než 

off-line analýzy požadované na laboratořích.

• Plná optimalizace výroby je získána, když výsledky on-line analýz jsou automaticky transformovány 

do řízení výroby .

Požadavky na analytické přístroje pro optimalizaci výroby
Schopnost optimalizovat a vést výrobní procesy  závisí na použitelných analytických přístrojích, 

které musí splňovat :

• Rychlé předávání výsledků produkčním managerům, aby mohli co nejdříve upravit výrobní procesy

• Vysokou přesnost výsledků, aby výrobní procesy mohly být upraveny na požadované hodnoty

• Vysokou frekvenci výsledků umožňující okamžité úpravy při nečekaných změnách. Změny složení 

musí být okamžitě upraveny na požadované hodnoty .

Tradiční chemické metody  pro určení obsahu tuku jsou použitelné pro případy:
• Velice precizního, ale pomalého a nákladného stanovení, např. Röse-Gottlieb, Soxhlet, nebo

• rychlého, ale méně přesného požadovaného stanovení, např. Gerberova metoda .

Obě metody používají však nebezpečné chemikálie a vyžadují zručný a zapracovaný personál.

Pokud jsou tyto metody používány, má produkční manager limitovanou příležitost optimalizovat 

výrobu. Jestliže  vybere precizní metody, musí čekat na výsledky, což je neakceptovatelné. Jestliže to 

vyřeší méně precizními metodami, musí přidat značnou bezpečnostní rezervu pro docílení požadova-

ných hodnot, aby zajistil, že příslušná šarže nepoklesne pod zákonné, resp, požadované hodnoty. Tato 

bezpečnostní rezerva představuje ztráty v produkci, s rychlými, přesnými a na operátorovi nezávislý-

mi analýzami at-line, získá produkční personál nejen rychlejší a spolehlivější výsledky s vypovídající 

schopností, ale i nízké náklady na analýzy ve vyšší frekvenci a čas na kontrolu a úpravu výrobních 

procesů.

Zavedení at-line analyzátorů znamená obrovský skok kupředu v rentabilitě, ale konečným řešením 

je zavedení  analyzátorů přímo on-line do výrobního toku s možností vyšší frekvence kontrol a získání 

okamžitých informací, nejlépe s bezprostřední automatickou kontrolou a úpravou výroby.
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s těmito předpisy. Provozovatelé musí dodržovat hygienické předpisy uvedené v příloze této směrni-

ce.

Tyto směrnice pro Českou republiku rozvíjí především zákon o potravinách a zákon o veterinární 

péči.

Legislativní regulace výroby potravin a jejich uvádění do oběhu v ČR vychází ze zákona č. 110/97 

Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a jeho novely č. 306/2000 Sb., která prohlubuje jeho harmo-

nizaci s legislativou EU.

K zákonu je vydáno 22 prováděcích vyhlášek, z nichž většina byla v roce 2000 novelizována.

Z hlediska výroby a zpracování mléka je významný též Zákon 166/99 Sb. o veterinární péči a jeho 

prováděcí vyhláška 287/99 Sb. stanovující veterinární požadavky na suroviny a potraviny živočišného 

původu.

Směrnice 93/43/EU ukládá výrobcům vytvoření a aplikování Pravidel (kódů) správné výrobní a 

hygienické praxe  pro jednotlivé komodity potravin. 

V EU v potravinářských oborech v rámci jejich evropských či národních organizací jsou zpracovány 

příručky k dobré výrobní a hygienické praxi.

Tato pravidla pomáhají při dodržování obecné hygienické směrnice /93/43/EU).

Iniciátory zpracování „Pravidel“ (kódů) jsou nejčastěji svazy výrobců.

Čím více se blížil vstup ČR do EU tím bylo jasnější, že i v oblasti koncipování a zavádění „Pravidel“ 

správné výrobní a hygienické praxe je třeba udělat příslušné kroky.

Na základě impulsů z EU prostřednictvím CIAA a Potravinářské komory ČR Ministerstvo země-

dělství České republiky vyzvalo profesní svazy jednotlivých potravinářských oborů ke koncipování 

„Pravidel správné výrobní a hygienické praxe“ pro své obory.

Českomoravský svaz mlékárenský touto prací pověřil MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský  

a MILCOM  servis a.s.

CIAA vyslala do ČR experty, aby vedli školení pracovníků, kteří se v ČR měli zabývat v potravi-

nářském průmyslu tvorbou příslušných „Pravidel správné výrobní a hygienické praxe“. Tato školení 

poskytla velmi dobrý výklad smyslu „Pravidel správné výrobní a hygienické praxe“  a návod na jejich 

tvorbu podle  směrnic a nařízení EU .

Na zpracování pravidel se podíleli podle  zadání Českomoravského svazu mlékárenského pracovní-

ci  firem MILCOM a.s. -Výzkumný ústav mlékárenský a MILCOM servis a.s. 

PRAVIDLA  SPRÁVNÉ  VÝROBNÍ  A   HYGIENICKÉ  PRAXE  PRO  MLÉKO  A  MLÉČNÉ  
VÝROBKY

obsahují podle doporučení Codex Alimentarius a výše uvedených nařízení EU následující kapitoly 

v kterých jsou konkrétně rozvedena doporučení nebo požadavky  na řešení technických a organizač-

ních opatření ve zmíněných okruzích. 

A. Úvod

B. Definice

C. Suroviny pro výrobu mléka a mléčných výrobků

D. Budovy  závodů vyrábějících mléko a mléčné výrobky

 Stanovení a implementace „Pravidel správné výrobní
  a hygienické praxe  pro mlékárenský průmysl v ČR

  Ing. Jan Drbohlav, CSc.;  ing. Alexandra Šalaková 

  MILCOM a.s. – Výzkumný ústav mlékárenský

Potraviny jako nezbytná součást lidského života, jako dodavatel energie lidskému organismu a 

nepřeberné řady nezbytných nutrientů se s rozvíjející lidskou civilizací, rozvojem techniky a technolo-

gie stále zlepšují, racionalizují, ale nesou sebou i určité riziko, které se ve složitém světě také značně 

komplikuje. Cesta od potravinářské suroviny až potraviny u spotřebitele je mnohdy dlouhá a  složitá a 

existuje na ní mnoho rizikových  faktorů , které mohou ovlivnit  zdravotní nezávadnost těchto  výrob-

ků. Požadavek zdravotní nezávadnosti – bezpečnosti zde vždy automaticky byl, ale s postupem doby 

nabývá stále více na významu.

S globalizací civilizovaného světa, se zvětšováním výrobních kapacit, vytvářením koncernů a ji-

ných uskupení podniků, s vytvářením nadnárodních společností výrobních a obchodních stále více 

vyvstává požadavek na sjednocování, schematizování a normalizování všech činností souvisejících 

s výrobou a obchodem. Tedy i s postupy a opatřeními zajišťujícími bezpečnost potravin. Vzniká tak 

požadavek na jednotná opatření k zabezpečení bezpečnosti potravin a jejich formalizování do pravidel 

správné výrobní a hygienické praxe. Lze se domnívat, že pro potraviny nelze oddělit správnou výrobní 

a správnou hygienickou praxi, protože se vzájemně kryjí.

Pro naše země a náš mlékárenský průmysl se nejedná o nové pojmy nebo praxi. Péče a systém zde 

u jednotlivých výrobců vždy existoval a zvláště při existenci jednoho mlékárenského oboru centrálně 

řízeného tento sytém na úrovni své doby existoval.

Ze světa začaly k nám přicházet informace o celosvětově organizovaných systémech v průběhu 

osmdesátých let. Začaly se objevovat Systémy řízení / jakosti /  ISO řady 9000 a dalších.

Pojmy a aktivita spojená se správnou výrobní, případně hygienickou praxí se začaly objevovat a 

praktikovat nejprve ve farmacii a brzy následovalo i potravinářství.V mlékárenství např. vznikaly ná-

vrhy Kódů správné výrobní a hygienické praxe pro sušené mléko publikované v Bulletinu IDF již v 

roce  1982.

Jasným impulsem pro koncipování a zavádění Pravidel správné výrobní a hygienické praxe byla 

ustanovení Codex Alimentarius a určitá nařízení EU. Evropská pravidla, která podle „Codex Alimenta-

rius“ zajišťují nezávadné potraviny, vycházejí z těchto principů:

• ochrana zdraví a spotřebitele je ústřední prioritou současné politiky EU

• spotřebitel má právo očekávat, že potraviny, které konzumuje, jsou nezávadné a 

vhodné ke konzumaci,

• každý, včetně zemědělců, zpracovatelů, obchodníků s potravinami a spotřebitelů 

nese odpovědnost za to, že potraviny budou nezávadné a vhodné ke konzumaci,

• konečnou zodpovědnost nese potravinářský průmysl.

Tyto zásady rozvíjejí pro komoditu mléko a mléčné výrobky především následující základní hygi-

enické směrnice EU:

Směrnice 92/46 „Kvalita mléka a mléčných výrobků“ ukládá zdravotní a hygienické standardy pro 

výrobu mléka a mléčných výrobků. 

Směrnice 93/43 stanoví obecné hygienické předpisy pro potraviny a postupy k ověřování shody
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 3. blok přednášek – HACCP, diagnostika a legislativa

Potraviny, báječné jídlo….
Ing. Marcel Skála, Ph.D., MVDr. Petr Kadlec, Ing. Jiří Vaníček, CSc.,

BVQI Czech Republic, s.r.o.

Potraviny podléhají neuvěřitelné řadě růz-

ných norem, z nichž všechny mají zajistit 

bezpečnost a kvalitu konečného produktu. 

Nicméně pro mnoho lidí tyto normy ne-

slouží k žádnému zjevnému účelu a v řadě 

případů mají za následek pouze zmatení 

a rozpolcenost spotřebitelů. Marcel Skála, 

Petr Kadlec a Jiří Vaníček z české poboč-

ky mezinárodní certifikační společnosti 

BVQI, se zaměřili na klíčové normy země-

dělsko potravinářského sektoru a zvažu-

jí, zda by nově připravovaná norma ISO 

22000 nemohla být právě tím, co organizace v potravinovém řetězci potřebují. Smyslem tohoto 

příspěvku je vysvětlit jaká je současná situace v oblasti agrárně-potravinářského sektoru a jaké 

trendy ve standardizaci lze v nejbližší době očekávat.

Základním účelem všech norem je zjednodušit obchod. Budou-li výrobci potravin nebo jejich vý-

robky certifikovány podle určité normy, jedná se o objektivní důkaz, že výrobek byl vyroben v souladu 

s definovanými požadavky na kvalitu a bezpečnost. Mohlo by se tedy zdát, že ISO 9001 - jako všeobec-

ně uznávaná norma pro systém managementu kvality - by mohla být dostačující.

Prvním ukazatel, že ISO 9001 nemusí být pro zemědělsko-potravinářský sektor dostačující, je pa-

trný ze skutečnosti, že mnoho jiných průmyslových oborů si vyvinulo vlastní „ISO 9001“ s doplněním 

specifických požadavků. Známé jsou např. ISO/TS 16949 v automobilovém průmyslu nebo AS/EN/

JISQ 9100 v průmyslu leteckém. V současné době má potravinářství své vlastní sektorové schéma v 

HACCP. Toto schéma je obecně uznáváno zákonodárci, kontrolními orgány i odborníky, tedy všemi 

zainteresovanými stranami, jako nejefektivnější způsob řízení a kontroly rizik pro bezpečnou výrobu 

potravin. Mezi odborníky je již nyní známo, že mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) právě 

vytváří novou mezinárodní normu ISO 22000, která by v budoucnu měla nahradit HACCP.

Normy, normy a ještě jednou normy
Tak proč tedy kromě ISO 9001 nebo HACCP existuje tolik dalších normativních dokumentů (sché-

mat) zaměřených právě na zemědělsko-potravinářský sektor? Organizace mohou žádat certifikaci 

podle britského schématu BRC (British Retailer Consortium) nebo německého schématu IFS (Interna-

tional Food Standard), které definují požadavky na dodavatele pro maloobchodníky s potravinami v 

příslušných zemích. Produkty zemědělské prvovýroby mohou být certifikovány podle schématu Eure-

pGAP (správná zemědělská praxe) nebo jako neobsahující GMO (geneticky modifikované organismy), 

případně i jako pocházející z organického zemědělství. Dále existuje možnost ověření ekologických 

zemědělských programů, které opět závisí především na specifických potřebách daného spotřebitele 

nebo zainteresovaného subjektu.

E. Technické vybavení služeb pro výrobní závod

F. Výrobní zařízení

G. Zdraví a hygiena zaměstnanců

H. Sanitární opatření

I. Manipulace ve výrobě , balení , skladování a distribuci  mléka

J. a  mléčných výrobků

K. Kontrola kvality a zajišťování kvality mléka a mléčných výrobků

Tato Pravidla správné výrobní a hygienické praxe  jsou návodem, jak zajistit zdravotní nezávadnost 

mléka a mléčných výrobků, ochránit  zdraví jejich konzumentů a  napomoci  obchodu těmito výrobky 

a jsou určena  všem zpracovatelům mléka, t.j. mlékárnám v rámci mlékárenského průmyslu i  např. 

zemědělským  malozpracovatelům.    

„Pravidla“ jsou zpracována tak, aby umožnila a usnadnila vedení a kontrolu hygieny v mlékáren-

ských provozech  s použitím  systému HACCP a dalších principů  uvedených ve Směrnici  Rady EHS 

č. 93/43 o hygieně potravin  a Směrnici Rady EHS č.92/46  a  obecných principů hygieny potravin 

uvedených v Codexu Alimentarius – Code of  Practise – General Principle of  Food  Hygiene  CAC / RCP 

1 – 1969, Rev. 3 1997

„Pravidla“ po oponentuře experty Potravinářské komory ČR a Státní veterinární správy byla schvá-

lena a přijata Českomoravským svazem mlékárenským a Ministerstvo zemědělství ČR je uvedlo ve 

svém věstníku.

Obecně  Pravidla správné hygienické praxe / správné výrobní a hygienické praxe / byla začleněna 

do legislativy ČR vyhláškou 161/2004 z 30 . března 2004  s platností od vstupu do EU, kterou se mění 

vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky 

č 196/2002 Sb.

Výše zmíněná Pravidla správné výrobní a hygienické praxe Českomoravský mlékárenský svaz po-

skytl mlékárenským podniků a MILCOM a.s. - Výzkumný ústav mlékárenský a MILCOM servis a.s. 

využily příležitostně všech svých presentačních možností k šíření těchto pravidel a k jejich výkladu.

Aktivitou CIAA a Potravinářské komory v průběhu roku 2004 dochází k implementaci „Pravidel“ na 

vybraných potravinářských závodech v ČR, tedy i mlékárenských  a ke zkoumání vlivu jejich zavádění 

na zlepšování výrobních a hygienických podmínek v akci zúčastněných podniků.

V rámci mlékárenského průmyslu tedy existují „Pravidla“, jsou rozšířena k výrobcům a jsou v 

mnoha případech aplikována, čehož je důkazem úspěšné absolvování prověrek mnoha mlékárenských 

podniků orgány Státní veterinární správy a dokonce komisařů EU. Existují zde zkušenosti s implemen-

tací těchto pravidel a MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský a MILCOM servis a.s.jsou připraveni 

v této věci dále  asistovat a pomáhat.

Zavedení Pravidel správné výrobní a hygienické praxe, prokazování jejich aplikace, užívání se v 

zahraničí stalo jedním z prvků úspěchu na trhu, především u distribučních a obchodních řetězců, kdy 

kontrola zavedení a dodržování Pravidel správné výrobní a hygienické praxe je předmětem odběratel-

ských auditů. 

Lze se domnívat, že stanovená Pravidla správné výrobní a hygienické praxe budou dobrou pomůc-

kou pro mlékárenské podniky při jejich práci v zajišťování jejich kvalitní, nezávadné, bezpečné a tedy 

konkurenceschopné produkce a především spokojenosti konzumentů a jejich bezpečnosti – zdraví.
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Výsledek takového množství schémat je takový, že se výrobci a distributoři potravin jsou tolika 

možnostmi certifikace doslova „zavaleni“ a zmateni. Jejich snahou je pochopitelně vyhovět zákaz-

níkovi. Díky tomu, že agrární obchod je čím dál tím více globální, zákonitě se zvyšuje poptávka po 

certifikaci podle více norem.

Abychom pochopili, kde a proč jsou klíčové normy aplikovatelné, je vhodným prvním krokem 

úvaha o řetězci potravin z „pole na stůl“. Obrázek 1 znázorňuje aplikovatelnost hlavních schémat pro 

určité etapy potravinového řetězce. Ve spodní části jsou uvedeny hlavní mezinárodní normy, které jsou 

generického charakteru a proto také aplikovatelné pro všechny etapy. Tak o jaké normy se jedná?

EurepGAP
EurepGAP vytvořený organizací Food Plus je stále více globálně uznávané schéma pro zajištění 

kvality produktů zemědělské prvovýroby. Toto schéma poskytuje organizacím možnost pro porovnání 

již existujících lokálních přístupů se souhrnnou normou. V rámci standardu EurepGAP jsou vytvářeny 

specifické sektorové požadavky, aby bylo zaručeno podrobnější zhodnocení a tudíž i vyšší úroveň 

zajištění bezpečnosti zemědělských komodit. Již nyní jsou například k dispozici koncepce pro živočiš-

nou výrobu nebo čerstvé produkty (ovoce a zelenina).

AG 9000
AG 9000 je schéma pro zemědělsko-potravinářský sektor navržené v USA. Toto schéma se stále 

nachází ve stádiu vývoje, nicméně je aplikovatelné pro zemědělskou prvovýrobu „od zrna až po jeho 

uložení v silu“. Cílem je vytvořit normu pro začátek potravinového řetězce, která umožní organizacím 

poskytnout důkaz pro další etapy řetězce o kvalitě a bezpečnosti komodit zemědělské prvovýroby. V 

současné době se práce na této normě nachází v ranných stádiích. Toto schéma však může být dále 

rozvíjeno ve spolupráci s technickým výborem ISO nebo pracovními skupinami, které vytváří ISO 

22000.

Organické zemědělství
Tvrzení, která se nedávno objevila v tisku ve vazbě skutečnost, že některá značení na obalech 

potravin mohou být zavádějící (např. výrobek s označením „tradiční farma“ mohl být vyroben v zá-

vodě, který se nachází v průmyslové zóně), vedla ke zvýšenému zájmu o způsoby, kterými je možné 

prostřednictvím nezávislé certifikace prokázat, že takové konstatování je pravdivé. Dotčenou oblastí 

je tedy certifikace organického zemědělství. BVQI ve Francii je v této oblasti velmi aktivní a vyvíjí 

národní schéma nazvané „agriculture biologique“ (biologické zemědělství). Toto schéma má poten-

ciál, aby se rozšířilo i do jiných zemí a BVQI nyní uvažuje o nabídnutí tohoto schématu globálně. V 

zásadě se jedná o audit aplikovaných kontrolních systémů prováděný v dodavatelském řetězci s cílem 

zajistit, že suroviny a ingredience pochází z organických zdrojů a tak je možné pro konečný výrobek 

poskytnout záruku. Hlavními komoditami, na které se kontrola vztahuje, jsou kukuřice, sója a řepka. 

Středem zájmu při auditu je systém řízení, který bere zvláštní ohled na suroviny, vstupující dodávky, 

sledovatelnost, kontrolu výroby, skladování a přepravu, odběr vzorků a testování. 

BRC
Za účelem ochrany svého dobrého jména maloobchodníci požadují, aby jejich dodavatelé plnili 

požadavky různých referenčních dokumentů. BRC vytvořilo dvě hlavní schémata aplikovatelná pro 

potravinářský sektor. Jedná se jednak o BRC Global Standard - Food, který je určen  pro výrobce po-

travin dodávaných do maloobchodních řetězců, jednak o BRC/IoP Packaging Standard, jenž definuje 

požadavky na výrobce obalů a balících materiálů určených pro potravinářství.

Tyto normativní dokumenty byly vytvořeny jako podpora maloobchodníků při plnění jejich práv-

ních povinností na ochranu spotřebitelů prostřednictvím stanovení společné platformy pro kontrolu 

potravinářských organizací dodávajících výrobky pod tzv. privátní značkou  maloobchodníka. Vlastní 

norma vyžaduje: zavedení HACCP, zdokumentovaný systém managementu kvality, dodržování správ-

né výrobní praxe (řízení prostředí výroby, výrobků, procesů a personálu).

Ve Velké Británii byla norma BRC přijata bezvýhradně, ale co dodavatelé, kteří nejsou z této země? 

Pro prokázání kvality a bezpečnosti potravin volí mnoho evropských dodavatelů implementaci a certi-

fikaci systému managementu kvality podle ISO 9001 a systému HACCP. Požadavky globalizujícího se 

trhu je však nutí, aby své závazky v oblasti bezpečnosti potravin prokázaly i prostřednictvím certifika-

ce podle BRC, IFS nebo jiného schématu. Za účelem zvládnutí této výzvy pracuje řada potravinářských 

organizací na integraci všech svých zavedených systémů managementu a proto se i snaží využívat 

společné prvky různých schémat. To vše klade zvýšené požadavky na certifikační organizace, protože 

dobrá certifikační společnost dokáže zákazníkům nabídnout auditory, kteří budou mít kvalifikaci k 

provádění certifikací podle nejrůznějších schémat.

IFS
IFS vytvořené Hlavním svazem německého maloobchodu (Hauptverband des Deutschen Einze-

lhandels - HDE) je schéma určené pro organizace, které vyrábí a/nebo zpracovávají potraviny. Shoda s 

touto normou je zjišťována na bázi kontrolního seznamu dotazů a vyhodnocovací matrici. Klíčovými 

kritérii této normy jsou: identifikace zvládnutelného počtu příslušných kritických kontrolních bodů 

(CCP), zavedení systému pro monitorování CCP se srozumitelnými záznamy a pravidelnými kontrola-

mi, opakované ujištění managementu, že jsou si zaměstnanci vědomi svých povinností a že je hodno-

cena efektivita práce, sledovatelnost výrobku, implementace nápravných opatření.

Chcete kvalitní hranolky?
Všechny dosud zmíněné normy jsou zaměřeny zejména na výrobce potravin. Ale co maloobchod-

níci? Maloobchodní prodej potravin je jedním z nejkonkurenčnějších odvětví na světě. Tlak spojený 

s potřebou dodávat a prodávat zboží rychleji, čerstvější a při nižších celkových nákladech roste den 

ode dne. Jaké jsou tedy možnosti certifikací, které by mohly využít maloobchodníci? Dvěma hlavními 

projekty BVQI v této oblasti jsou:

Certifikace služeb – provádí se tam, kde je možné certifikovat kvalitu služeb maloobchodníka za 

účelem stanovení kritérií očekávané úrovně kompetence. Služby lze certifikovat podle schválené nor-

my nebo i tak, že se srovnávají různé obchody mezi sebou na základě různých ukazatelů výkonnosti. 

Vyhodnocené elementy lze zdůraznit jako nejlepší praktiky a aplikovat v ostatních obchodech.

Certifikace dodavatelského řetězce – běžné v případě, že potraviny prochází několika stádii než 

jsou prezentovány v obchodě. Příkladem je kontrola „čerstvosti a hygieny“ mořských produktů v ně-

kolika klíčových stádiích dodavatelského řetězce (od lovu až po umístění na pultu), a to za účelem 

zajištění výrobku při prodeji v nejlepším možném stavu.

HACCP
HACCP je schéma pro bezpečnost potravin založené na principu předcházení chybám. Kritický 

kontrolní bod (CCP) je definován jako článek ve výrobním programu, kde by mohlo nedostatečné 

monitorování vést k ohrožení zdravotní nezávadnosti. Principy HACCP zahrnují: správnou manipulaci 

s potravinami, přípravu a skladování, identifikaci CCP, které jsou určeny ke kontrole bakterií, choro-

boplodných zárodků, plísní a kvasinek a eliminaci kontaminace fyzikální a chemickou cestou. Systém 

HACCP si získal mezinárodní uznání, avšak lokální aplikace probíhá prostřednictvím specifických no-
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rem, z nichž ve světě nejčastější je dánská norma DS 3027:2002 a holandské schéma HACCP. Českým 

organizacím je jistě dobře známé české schéma certifikace HACCP vytvořené MZe ČR. Mimoto existu-

je i návodová norma ISO 15161, která ukazuje propojení mezi ISO 9001 a HACCP, čímž umožňuje orga-

nizacím smysluplně aplikovat „integrovaný systém“ managementu kvality a bezpečnosti potravin.

ISO 22000 – nováček na scéně 
ISO v současné době připravuje normu ISO 22000 určenou pro aplikaci v jakékoli organizaci za-

pojené do potravinového řetězce. Tato norma specifikuje požadavky pro systém managementu bez-

pečnosti potravin organizace, který má být více propracovaný, koherentní a integrovaný než by bylo 

běžně vyžadováno legislativou. Bude vzájemně spojovat prvky již zmíněných norem s cílem zajistit 

bezpečnost potravin v rámci celého potravinového řetězce. Hlavními prvky jsou interaktivní komuni-

kace, systém managementu a řízení rizik.

Interaktivní komunikace
Norma bude vyžadovat, aby byl nastaven režim interaktivní komunikace (tj. proaktivní, otevřená a 

trvale aktuální se zákazníkem – obvykle maloobchodníkem) s cílem zajistit aby:

• bylo zajištěno, že budou identifikována všechna důležitá rizika související s bezpečností potravin 

a tato adekvátně řízena na každé úrovni potravinářského řetězce prostřednictvím komunikace se 

všemi stranami; 

• bylo podpořeno očekávání spotřebitelů a dodavatelů týkajících se proveditelnosti, potřeb a vlivu na 

konečný produkt, a to prostřednictvím komunikace se zainteresovanými stranami.

Systém managementu
Norma ISO 22000 bude zohledňovat strukturu normy ISO 9001 za účelem snadné kompatibility a 

zajištění možnosti implementace obou těchto norem.

Řízení rizik
Efektivní systém pro řízení rizik vyžaduje vyváženou integraci programů předběžných opatření a 

podrobného plánu HACCP. Norma ISO 22000 spojuje principy HACCP s programy předběžných opat-

ření (jako např. v BRC a IFS)  použitím analýzy rizik za účelem stanovení strategie, která bude použita 

pro zajištění řízení těchto rizik. To rozděluje programy předběžných opatření na dílčí programy: infra-

struktury a údržby a provozu. Plán HACCP se používá k řízení kritických kontrolních bodů stanove-

ných za účelem eliminace, prevence nebo redukce rizik specifických pro bezpečnou výrobu potravin 

podle výsledků provedené analýzy rizik. Organizace má tak možnost rozhodnout se, zda nebezpečí, 

které identifikovala, bude řídit jako kritický kontrolní bod nebo bude aktivovat program předběžných 

opatření, to je s využitím zásad správné praxe (výrobní, laboratorní, zemědělské apod.).

Ambicí normy ISO 22000 bude najít uplatnění ve všech organizacích zapojených do potravinového 

řetězce. Zdá se být jisté, že všechny doposud platné národní normy na HACCP budou nahrazeny 

normou ISO 22000. Není však ještě zcela jisté, zda ji bezvýhradně přijmou i maloobchodníci. Hlavním 

faktorem, který hraje ve prospěch ISO 22000, je skutečnost, že má globální charakter. Jelikož agrárně-

-potravinářský trh je čím dál tím více mezinárodní, lze oprávněně očekávat, že právě norma ISO 22000 

si získá důvěru všech zainteresovaných stran v potravinovém řetězci.

Jak postupovat do doby než bude ISO 22000?
Při určování nejlepší normy by organizace měly zvážit následující parametry. Která norma:

• bude přijata většinou zákazníků?

• zajistí nejlépe dosažení základního cíle pro bezpečnost a kvalitu potravin?

• může podpořit obchodní činnost a zajistit optimalizované náklady v dodavatelském řetězci?

• vám může být poskytnuta lokálně a při vysokém standardu služeb?

Ve všech případech je nezbytné, aby potravinářským organizacím byla k dispozici certifikační or-

ganizace, která má potřebnou kompetenci a informace na lokální úrovni. Volba certifikační organizace 

je důležitá. To platí zejména v případě, že potravinářská organizace má ambice obchodovat na me-

zinárodních trzích. K jinde než u mezinárodně renomované certifikační organizace bude například 

zahraniční obchodní partner nebo jakýkoliv maloobchodní řetězec hledat záruku, že audit dodavatele 

byl proveden kompetentní a kvalifikovanou osobou, která nejen že mluví místním jazykem, ale rovněž 

rozumí místní kultuře a zvykům. Důležité je, aby auditoři certifikační organizace chápali shodné prv-

ky v každé normě a dokázali je vzájemně sloučit. Dobře a smysluplně provedená certifikace podle více 

schémat totiž šetří čas, peníze a pomůže rozvíjet podnikání.

Společnost BVQI.
S bezmála 60.000 zákazníky je BVQI vedoucí světovou nezávislou certifikační organizací. Díky 

působnosti ve 100 zemích po celém světě a držení více než 30 národních akreditací, BVQI nabízí široké 

spektrum inspekčních a certifikačních služeb v oblastech kvality, bezpečnosti, životního prostředí a 

sociální odpovědnosti. Nedílnou součástí nabídky jsou i různé kurzy, včetně IRCA registrovaných. 

Pokud jde o zemědělsko-potravinářský sektor,  BVQI pracuje s mnoha certifikačními schématy, z nichž 

některé jsou unikátní. Jedná se např. o certifikace korkových uzávěrů lahví vín ve Španělsku a Portu-

galsku, certifikaci původu vína nebo udělování známky kvality potravin „label rouge“ ve Francii.

V ČR je BVQI s bezmála 200 zákazníky bezkonkurenční jedničkou v certifikacích v rámci potravi-

nového řetězce. BVQI je jako jediná mezinárodní certifikační organizace v ČR akreditována pro certifi-

kace HACCP. Nedílnou součástí nabídky jsou i akreditované/ registrované certifikace podle BRC (Food 

i Packaging), IFS, GMP+ nebo audity věrohodnosti GMO. Nedávno byla česká pobočka BVQI jako 

vůbec první ze všech certifkačních organizací ve střední a východní Evropě schválena jako způsobilá k 

provádění certifikací podle schématu GTP, které je zaměřeno na agrární obchod v rámci EU.

Více informací je k dispozici na :  www.bvqi.cz  nebo: www.bvqi.com 
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 Revize standardů a norem Codex alimentarius
   pro mléčné výrobky

  Ing. Jarmila Štípková

  Milcom servis, a.s., Praha

Statut CAC a zavedení potravinářských norem
 Codex Alimentarius Commission CAC  byla ustavena v rámci světových organisací FAO/WHO k 

realizaci programu těchto organizací, s cílem ochrany spotřebitelů a podpory správné funkce obchodu 

potravinářskými výrobky. Podpora pro koordinaci potravinářských norem se prosazuje prostřednic-

tvím vládních i nevládních organizací. Jde o určení priorit, iniciování návrhů s postupným projednává-

ním norem až k jejich schválení, a po určité době i revizi. Po odsouhlasení vládními zástupci členských 

zemí FAO/WHO se normy publikují a to se  všeobecnou nebo regionální působností.

Codex alimentarius zahrnuje soubor požadavků na hygienickou a nutriční jakost výrobků včetně 

některých mikrobiologických standardů, požadavky na přídatné látky, residua pesticidů, kontaminan-

ty, označování obalů a prezentaci výrobků, odběr vzorků a metody zkoušení potravin. Zabývá se i 

kódy zásad, návody a doporučeními. Cílem je zamezit falšování potravin formou správného označo-

vání a prezentace.

Limity residuí pesticidů a veterinárních léčiv v potravinách a krmivech sděluje CAC příslušným 

ministerstvům členských zemí FAO-WHO a stálým misím OSN.

Komise pro mléko a mléčné výrobky CCMMP
 Již v roce l958 byla při FAO-WHO ustavena „Komise vládních expertů pro mléko a mléčné vý-

robky“, v roce l962 integrována do programu potravinářských norem. Do roku l990  vypracovala 14 

standardů pro sortiment mléčných výrobků a 35 individuálních standardů pro sýry.

Na 20.zasedání CAC v roce l993 byla jmenována „Kodexová komise pro mléko a mléčné výrobky“. 

Sekretariát CAC sídlí v budově FAO/WHO v Římě a hostitelskou zemí CCMMP je Nový Zéland, sídlo 

má v hlavním městě Wellingtonu.

Revize norem a nové návrhy
Ještě před oficiálním ustavením „Komise pro mléko“  byla na zasedání CAC navržena revize „Kódů 

(pravidel) zásad“ a všech dosavadních norem.

V roce 1995 byla schváleny nové standardy pro sušené syrovátky a potravinářské kaseiny:

•  Codex Standard for Whey Powders A-l5-1995

•  Codex Standard for Edible  Casein Products A-l8-1995

V roce l997 bylo rozhodnuto kodifikovat mlékařskou terminologii. Následně  v roce l999 schválila 

CAC na 23.zasedání standardy pro používání mlékařské terminologie, normy pro máslo a koncentráty 

mléčného tuku, zahuštěná mléka včetně slazených, všeobecný standard pro sýry, dále standardy pro 

syrovátkové sýry, bílé sýry v slaném nálevu, sušená mléka a smetany:

•  Codex General Standard for the Use of Dairy Term 206-1999

•  Codex Standard for Butter A-1-1971,Rev.1-1999

•  Codex Standard for Milkfat Products A-2-1973,Rev.l-1999

•  Codex Standard for Evaporated Milks A-3-1971-Rev.1-1999

Obrázek 1: Potravinový řetězec a různá schémata v tomto řetězci 
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Novelizace individuálních norem pro sýry se týká těchto výrobků na současném mezinárodním 

trhu:

Nr. Sýr Nr. Sýr 
C-1 Cheddar C-13 St.Paulin 
C-3 Danbo C-15 Provolone 
C-4 Eidam C-16 Cottage Cheese 
C-5 Gouda C-18 Coulomiers 
C-6 Havarti C-31 Cream Cheese 
C-7 Samso C-33 Camembert 
C-9 Emmental C-34 Brie 
C-11 Tilsiter   

Nový standard se připravuje pro sýry Mozzarella  (Alinorm 4/27/11,XXI) a pro kysané mléčné 

nápoje s obsahem mléčné složky nejméně 40%. Diskuse probíhá rovněž k normě na sýr Parmesan.

Dlouhodobě problematické je projednávání normy pro tavené sýry se zásadní novelizací . Jedná se 

zejména o deklaraci podílu přírodních sýrů jako suroviny místo dosavadních limitů obsahu laktózy v 

tavených sýrech a tavených sýrových výrobcích.

Rovněž návrh normy pro sortiment mlékárenských pomazánek (Dairy spreads) byl vrácen na začá-

tek, formou dotazníků vyžádány od jednotlivých respondentů další podklady. Důležitým parametrem 

je obsah mléčného tuku ve výrobku. Za českou stranu jsme uvedli referenční údaj týkající se pomazán-

kového másla (nejméně 30% tuku). Vždy se jedná o výrobky obsahující pouze mléčný tuk.

Pokračuje spolupráce IDF/ISO/AOAC týkající se metod zkoušení a vzorkování mléčných výrobků.                  

V současnosti je důležitou skutečností členství Evropského společenství ES v „Komisi pro mléko a 

mléčné výrobky“. Zástupci ES se stali konečně z dřívějších pozorovatelů přímými účastníky jednání a 

to v letošním roce. Efektivní spolupráce v mezinárodní legislativě je nadále mimořádně potřebná.

•  Codex Standard for Sweetened Condensed Milks A-4-1971-Rev.1-199

•  Codex General Standard for Cheese A-6-1978,Rev.1-1999

•  Codex Standard for WheyCheese A-7-1978-Rev.1-1999

•  Codex Standard for Cheeses in Brine 208-1999

•  Codex Standard for Milk Powders and Cream Powder 207-l999

Komise revokovala rozhodnutí týkající se individuálních standardů pro sýry a z 35 standardů nebu-

de 19 norem aktualizováno. Mezitím se však jedná o návrzích pro nové normy, odpovídajících význa-

mu některých druhů v mezinárodní obchodní výměně.

Kodexová komise pro hygienu potravin CCFH zpracovala „Kód hygienických zásad pro sušené mlé-

ko“ a „návod na konzervaci syrového mléka“ platný pouze pro rozvojové země (laktoperoxidázový 

systém).

Novelizace norem a vypracování nových standardů je náročná práce, která vyžaduje odbornost, 

čas, náklady a proces jejich schválení často i diplomatické úsilí. Proto některé normy jsou časově od-

souvány nebo vráceny k přepracování. Může se jednat i o protichůdný přístup k nově zpracovávaným 

normám - např.postoj tradičních evropských zemí  v zájmu udržení náročných jakostních parametrů 

pro sýry příslušně označené a vliv exportérů z Austrálie, Nového Zélandu s parametry sýrů pro další 

průmyslové zpracování nebo zájmy sílících asijských zemí  týkající se zahuštěných a sušených výrob-

ků s rostlinným tukem.

Nezastupitelnou odbornou roli sehrává Mezinárodní mlékařská federace IDF se svými experty a 

pracovní skupiny sestávající ze zástupců různých teritorií. V letech 2000, 2002 a 2004 se zasedání 

Komise pro mléko a mléčné výrobky konala na Novém Zélandě.

    Prakticky dokončeny jsou standardy pro nezrající sýry včetně čerstvých, pro smetany včetně 

šlehaných a kysaných a standard pro kysaná mléka vč.jogurtů :

•  Codex Standard  for Unripened Cheese incl.Fresh Cheese -Alinorm 01/11/II

•  Codex Standard for Creams,Whipped Creams and Fermented Creams -Alinorm 03/11/II

•  Codex Standard for Fermented MIlks -Alinorm 03/11/III

K normě pro kysaná mléka včetně jogurtů vydala Komise pro přídatné látky (aditiva) seznam těch-

to povolených látek. Přes velkou šíři u nás nepoužívaných aditiv zdůrazňuje norma výběr podle funkč-

nosti a to tak,aby byly používány jen přídatné látky technologicky nezbytné.

Na žádost asijských zemí je rozpracován soubor tří norem pro směsi zahuštěných mlék včetně 

slazených s rostlinným tukem a pro směs sušeného odtučněného mléka s rostlinným tukem. Je třeba 

dávat pozor na záměnu levnější suroviny, kterou mají příslušné asijské země v tropických oblastech k 

dispozici (zdroje rostlinných tuků).
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výroby, ve znění Vyhl. 196/2002 Sb. a Vyhl.161/2004 Sb.   

· Organizace provedla interní audity všech lokalit, procesů a realizovala účinná nápravná opatření k 

odstranění neshod.

SCHÉMA POSTUPU POPTÁVKY, NABÍDKY A SMLOUVY 

Flowchart Komentá�
Poptávka musí obsahovat alespo� základní informace o 
žadateli ( po�et lokalit, po�et zam�stnanc�, obor a 
procesy pro které je systém HACCP/QMS 
implementován, p�edpokládaný termín certifikace) 

Poptávka je posouzena zda-li obsahuje veškeré pot�ebné
informace, nutné k vypracování nabídky. Rozhodnutí, 
zda-li certifika�ní orgán má pro p�íslušný obor akreditaci. 
V p�ípad� potvrzení zp�sobilosti je zpracována nabídka. 

Žadatel o certifikaci v p�ípad� akceptování podmínek 
uvedených v nabídce podá p�ihlášku k certifikaci, kde 
detailn�ji specifikuje rozsah certifikovaného systému. 
K posouzení zda-li uvedené údaje jsou pravdivé a úplné 
slouží nezbytné p�ílohy tj. p�íru�ka HACCP/QMS 
(specifikující organiza�ní strukturu, procesy a jejich 
vztahy, odpov�dnosti).

Údaje uvedené organizací jsou posouzeny z pohledu 
jejich shody s poptávkou a je vypracován návrh smlouvy 
o dílo na  
certifikaci.

Nabídka v�etn�
p�íloh, odeslání

žadateli  o
certifikaci

Poptávka  došlá
od žadatele o

certifikaci

Posouzení
poptávky,

zpracování
nabídky

Žadatel o
certifikaci

Dotazník/ žádost o
certifikaci
vypln�ná

žadatelem

P�íru�ka,
organiza�ní

schéma

Posouzení žádosti
a dalších
podklad�,

zpracování návrhu
smlouvy

Smlouva na
certifikaci

Žadatel o
certifikaci

Schválení a
podepsání

smlouvy o dílo

Po podepsání smlouvy o dílo je certifika�ním  orgánem  
ur�en auditorský tým, který bude posuzování (audit) 
systému provád�t. Vedoucí auditor kontaktuje 
p�edstavitele vedení pro systém HACCP/QMS žadatele a 
spole�n� plánují harmonogram následných �inností. 

 Praktické zkušenosti z certifikace v mlékárnách podle
   všeobecných požadavků MZe a ČSN EN ISO 9001:2001

  Ing. Miroslav Krček

  CERT – ACO s.r.o., Kladno

Certifikační organizace CERT-ACO provedla  od roku 2002 certifikační audity v patnácti mlékár-

nách podle dokumentu „Všeobecné  požadavky na systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro 

jeho certifikaci“, které vydalo MZe ve Věstníku MZe, částka 1/2001 z února 2001 a ve 3 mlékárnách i 

certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 „Systémy managementu jakosti – Požadavky“.

V první části svého příspěvku, dříve než se začnu zabývat praktickými zkušenostmi z certifikač-

ních auditů, uvedu některé základní informace související s certifikací systémů HACCP a QMS (systé-

my managementu jakosti běžně zkracované jako QMS - Quality management systém).

Certifikace systému - činnost nezávislé  akreditované osoby (certifikační organizace), která vydá-

ním certifikátu osvědčí, že systém je funkční a je v souladu s požadavky na systém specifikovanými 

příslušným kriteriálním dokumentem. Kriteriálním dokumentem jsou v našem případě výše uvedené 

„Všeobecné požadavky …“ a norma ČSN EN ISO 9001:2001.

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní 

hodnocení s cílem stanovit rozsah v němž jsou splněna kriteria (kriteria jsou zpravidla dána přísluš-

ným kriteriálním dokumentem)

CERTIFIKAČNÍ PROCES 
Výběr certifikačního orgánu

Při výběru certifikačního orgánu by měl management organizace věnovat pozornost:

· požadavkům zákazníků

· způsobilosti certifikačního orgánu vůbec certifikaci v dané oblasti provádět (viz. příloha k akreditač-

nímu osvědčení

· „jménu“ certifikačního orgánu v segmentu trhu na němž působí a příslušným referencím

· finančním požadavkům certifikačního orgánu

· charakteru pravidelného dozoru prováděného certifikačními orgány v mezidobí mezi certifikačními 

audity

Podmínky pro zahájení certifikačního procesu

· Organizace přiměřeně zdokumentovala systém HACCP/QMS alespoň v příručce HACCP a plánech 

HACCP/ příručce QMS. Implementovala do praxe tyto postupy a provozovala systém dostatečně 

dlouhou dobu (minimálně 3 měsíce).

· Organizace identifikovala procesy, stanovila jejich pořadí a vzájemné vazby, stanovila kritéria efek-

tivnosti těchto procesů včetně jejich monitorování a analýzy.

· Organizace stanovila a vyhlásila svou politiku, cíle a cílové hodnoty v oblasti HACCP/QMS.

· Organizace provedla úplné přezkoumání systému HACCP/QMS vedením (management review). 

· Organizace plní požadavky Vyhl. 147/1998 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii 
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Kritéria (ne)udělení certifikátu: Tým auditorů na základě objektivních zjištění v průběhu auditu 

rozhodne o závažnosti případných nedostatků v těchto úrovních:

systémová neshoda

• prověřovaný systém HACCP/QMS nebo jeho podstatná část zásadně odporuje požadavkům kriteriál-

ních předpisů

• chybí část systému, která je podle specifických podmínek prověřované organizace nezbytná pro 

správnou funkci systému HACCP/QMS

• existuje velké množství závažných neshod

závažná neshoda

• nedokonalé zavedení některého požadavku (článku) kriteriálního dokumentu (nedokonalá doku-

mentace a/nebo nedokonalé zavedení do praxe)

• neshoda, která by mohla vést k selhání systému HACCP/QMS nebo ke ztrátě schopnosti zajistit 

řízené postupy a zdravotně nezávadné/jakostní výrobky

• větší počet drobných neshod u jednoho z požadavků kriteriálního dokumentu jež může pravděpo-

dobně vést k selhání systému

drobná neshoda

• je odchylka od formulace kriteriálního dokumentu, nebo dílčí nedodržení postupu systému, u kte-

rých zkušenost a posouzení ukazují, že nepovede k selhání systému HACCP/QMS ani schopnosti 

zajistit zdravotně nezávadné/jakostní výrobky

Podmínkou pro udělení certifikátu je neexistence systémových neshod a odstranění závažných 

neshod.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z CERTIFIKACE
V následující části svého příspěvku se budu věnovat zkušenostem z certifikačních auditů podle 

dokumentu „Všeobecné  požadavky na systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifi-

kaci“ (dále jen „Všeobecné požadavky Mze“).

Při prvním kontaktu se zájemcem o „certifikaci HACCP“ se často setkáváme s představou, že jde 

pouze o ověření plnění požadavků  Vyhl. 147/1998 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v techno-

logii výroby. Je to však zásadní omyl, protože prakticky ve všech případech se jedná o certifikaci podle 

kriteriálního dokumentu „Všeobecné požadavky Mze“. Tento dokument z hlediska certifikačního pro-

cesu obsahuje dvě základní části. 

První část pod kapitolou „4.1 Závazky a úkoly vedení organizace“, ve které jsou  převzaty některé 

části z normy ČSN EN ISO 9001:2001 „Systémy managementu jakosti – Požadavky“. Plnění požadavků 

těchto převzatých částí je prověřováno při certifikačním auditu HACCP a bývá zdrojem mnoha nedo-

rozumění a následných neshod. Nejčastěji zjišťované neshody jsou rozdělené pro lepší orientaci podle 

jednotlivých prvků (podkapitol) „Všeobecných  požadavků MZe“.

4.1.1   Závazek vedení
a) není prokazatelné formulování, prosazování, zdůvodńování, šíření a periodické ověřování politiky 

ve vztahu ke zdravotní nezávadnosti výrobků (politika je dlouhodobý záměr v určité oblasti), cíle 

organizace ve vztahu k HACCP nejsou konkrétní a měřitelné, nejsou k nim stanoveny termíny plnění 

a odpovědnosti za plnění

b) není dokladovatelné přezkoumání stavu HACCP vedením

SCHÉMA POSTUPU POSUZOVÁNÍ A CERTIFIKACE

Flowchart Komentá�

Vedoucí auditor prostuduje žadatelem p�edloženou p�íru�ku, pop�. si 
m�že vyžádat návaznou dokumentaci  popisující vybrané postupy  
HACCP/QMS.

Vedoucí auditor vypracuje návrh plánu p�edauditu, který obsahuje 
termín, �asový harmonogram, posuzované lokality, posuzované 
organiza�ní jednotky, posuzované procesy a cíle p�edauditu.

Žadatel o certifikaci s �asovým p�edstihem dostává plán p�edauditu 
k odsouhlasení, v p�ípad� jeho akceptování jej potvrdí vedoucímu 
auditorovi.
V p�ípad� pot�eby upravit plán auditu je tento vedoucím auditorem 
p�izp�soben v rámci �asových  možností.  

P�edaudit probíhá ve form� p�edb�žné prohlídky podniku a následné  
diskuse s  osobami odpov�dnými za jednotlivé �ásti systému a 
procesy.  Auditor  je povinen posoudit veškerou dokumentaci a 
záznamy tak, aby bylo prokázáno spln�ní cíle p�edauditu. U 
n�kterých certifika�ních orgán� není p�edaudit povinný. 

Veškerá zjišt�ní jsou auditorem zaznamenána ve zpráv� z auditu, 
která je p�edána zástupci posuzované organizace. Zpráva obsahuje 
záv�ry, zda je možno p�istoupit k certifika�nímu auditu a v jakém 
termínu.
V p�ípad� zjišt�ných “závažných neshod“ musí spole�nost p�ijmout
nápravná opat�ení k jejich ú�innému odstran�ní. Ú�innost p�ijatých
opat�ení je doložena  p�i certifika�ním auditu.

Vedoucí auditor vypracuje návrh plánu certifika�ního auditu, který 
obsahuje termín, �asový harmonogram, posuzované lokality, 
posuzované organiza�ní jednotky, posuzované procesy a cíle auditu. 
Plán odsouhlasí zástupce posuzované spole�nosti.

Certifika�ní audit probíhá ve spolupráci s odpov�dnými osobami za 
jednotlivé �ásti systému a procesy ve form� ov��ení zda jsou v praxi 
pln�na kriteria auditu.  Auditor  je povinen posoudit stupe� zavedení 
systému tak, aby byl prokázán cíl auditu. 

V p�ípad� zjišt�ných “závažných neshod“ jsou tyto zaznamenány ve 
form� „protokolu neshod“, v n�mž musí spole�nost p�ijmout nápravná 
opat�ení k jejich ú�innému odstran�ní. Ú�innost p�ijatých opat�ení je 
v dohodnutém termínu doložena  vedoucímu auditorovi. Certifikát je 
možno vystavit až po odstran�ní „závažných neshod“.

Veškerá zjišt�ní jsou auditorem zaznamenána ve zpráv� z auditu, 
která je p�edána zástupci posuzované spole�nosti. Zpráva obsahuje 
záv�ry, zda je možno potvrdit  shodu s kriteriálním dokumentem pro 
HACCP/QMS. Zpráva též stanovuje termín a rozsah kontrolního 
auditu. Nedílnou sou�ástí je odsouhlasený text certifikátu.

Vedoucí auditor  p�edkládá podklady certifika�nímu výboru, který 
s kone�nou platností rozhoduje o vystavení certifikátu. 
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Certifikát resp. certifikáty ve zvolených jazykových mutacích jsou 
p�edány zástupci certifikované spole�nosti. Platnost certifikát� je 
omezena na 3 roky. 

Podmínky pro udělení certifikátu/Potvrzení platnosti certifikátu
Dokumentace: Systém HACCP/QMS musí být popsán vyváženým souborem dokumentace, zastře-

šeným příručkou HACCP, plány HACCP/příručkou jakosti. Příručku a vybranou dokumentaci je žada-

tel povinen předložit v dostatečně dlouhém termínu před zahájením přadauditu. 
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4.2.5   Sestavení diagramu výrobního procesu.
Nejsou k dispozici schémata výrobních prostor s rozmístěním zařízení, pohybem materiálu a osob. 

Doporučujeme do diagramů vyznačit pro větší přehlednost CCP a CP.

4.2.6   Potvrzení diagramu výrobního procesu za provozu.
Není k dispozici zápis o provedení ověření, ve vícesměnném provozu není dokladováno ověření 

ve všech směnách.

4.2.7  Provedení analýzy nebezpečí.
Není popsán způsob provedení analýzy nebezpečí, není uváděna závažnost jednotlivých nebezpe-

čí a nejsou stanovena ovládací opatření pro každé nebezpečí.

4.2.8   Stanovení kritických bodů.
Není dostatečně popsán způsob stanovení kritických bodů

4.2.9   Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod.
Znaky a jejich hodnoty (parametry, veličiny) nejsou konkrétní.

4.2.10   Systém sledování zvládnutého stavu v kritických bodech.
Není zdokumentováno jakým způsobem je zajištěna spolehlivost použitého způsobu měření (ve-

rifikace), není stanoven způsob vedení záznamů, frekvence sledování, zodpovědnosti a prováděná 

kontrola. Doporučujeme, aby na příslušných pracovištích byly jednoduché instrukce.

4.2.11   Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod.
Není prováděno vyhodnocování účinnosti nápravných opatření. Není postup pro stahování zdra-

votně závadného výrobku z tržní sítě (z oběhu).

4.2.12   Stanovení ověřovacích postupů – plán ověřování.
Je to jedno z nejslabších míst systému HACCP. Provádění ověřovacích postupů a interních auditů 

není prokazatelné, neexistuje dostatečná dokumentace, neprovádí se systematické vyhodnocování. 

Popis a plán ověřovacích postupů a interních auditů neodpovídá požadavkům Vyhl. 147/1998 ve znění 

Vyhl. 196/2002 Sb. § 2 odst. (11).

4.2.13   Zavedení evidence a dokumentace o postupech a vedení.
Viz. Kap. 4.1.5

4.2.14   Zavedení školení pracovníků.
Není plán školení, u prezenčních listin není osnova školení. Osnova školení v oblasti HACCP neob-

sahuje  požadavky Vyhl. 490/2000 Sb.

Na závěr chci upozornit, že naše certifikační organizace zásadně doporučuje provádění předaudi-

tu, při kterém se zjistí většina existujících neshod, auditor doporučí opatření ke zlepšení a dohodne 

reálný termín certifikačního auditu, který potom zpravidla proběhne bez systémových a závažných 

neshod.

4.1.2   Úkoly, odpovědnost a pravomoci
Nejsou určeny a formulovány odpovědnosti a pravomoci pracovníků, kteří řídí a zabezpečují výro-

bu, není k dispozici organizační schéma.

4.1.3   Představitel vedení
Není dokladovatelné pověření a odpovědnosti a pravomoci představitele vedení pro HACCP; před-

stavitel musí být členem vedení a není to totožná funkce s vedoucím týmu HACCP i když obě tyto 

funkce může vykonávat tentýž pracovník

4.1.4   Všeobecné požadavky
Není pochopen smysl tohoto prvku; organizace musí stanovit rozhodující procesy vztahující se k 

HACCP, a to nejen procesy v technologii výroby, které jsou součástí plánů HACCP, ale např. i proces 

nakupování, údržba a pod. Tyto všechny stanovené  procesy musí být měřeny a  vyhodnocovány podle 

stanovených kritérií. 

4.1.5   Požadavky na systém evidence
Není vypracován postup pro řízení dokumentů (jak interních, tak externích jako jsou zákony a 

normy) a záznamů. Řízení dokumentů a záznamů zahrnuje odpovědnosti za vypracování, schválení, 

vydávání a  aktualizaci dokumentů, za pravomoc k provádění záznamů  a za stanovení místa a doby 

uložení. U jednorázových dokumentů není často uveden datum, funkce a jméno toho, kdo jednorázo-

vý dokument vytvořil.

4.1.6   Rozsah aplikace systému kritických bodů (HACCP)
V dokumentaci HACCP nebývá souborně uvedeno kterých výrobků nebo skupin výrobků se HA-

CCP týká a které lokality podléhají certifikaci.    

Druhá část pod kapitolou „4.2 Požadavky na zavedení systému kritických bodů (HACCP) a jejich 

prověřování pro účely certifikace“. V této části jsou rozšířené požadavky Vyhl. 147/1998 Sb. o způsobu 

stanovení kritických bodů v technologii výroby v platném znění. Dále opět uvádím nejčastější neshody 

zjišťované při certifikačních auditech HACCP.

4.2.1   Vymezení výrobní činnosti a úkolů výrobce.
Nejsou stanoveny odpovědnosti za jednotlivé úseky systému HACCP.

4.2.2   Sestavení týmu systému kritických bodů.
Nejsou jasně vymezeny odpovědnosti členů týmu v systému HACCP.

4.2.3   Provedení popisu výrobku.
V popisu výrobku není uvedeno složení, biologické, chemické a fyzikální vlastnosti, údaje o mi-

krobicidním a mikrobiostatickém ošetření. Popis musí plnit požadavky uvedené v § 2 odst. 5 Vyhl. 

147/98 Sb.

4.2.4   Zjištění očekávaného použití výrobku.
Vymezení způsobu očekávaného použití je příliš stručné a neodpovídá požadavkům uvedeným v 

této kapitole ve „Všeobecných požadavcích Mze“.
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 Rozvoj laboratorní diagnostiky pro provozní mlékárenskou 
   praxi a nabídka pomocných laboratorních látek
   a mlékařských kultur

  Ing. Petr Roubal, CSc., ing. Alexandra Šalaková 

  MILCOM a.s. – Výzkumný ústav mlékárenský & Laktoflora

Výroba kvalitních a bezpečných potravin vyžaduje v současnosti důslednou a trvalou kontrolu 

celého procesu výroby zejména z hlediska hygienického. Základní mikrobiologické požadavky na po-

traviny jsou definovány ve vyhlášce MZd č. 132/2004 Sb. platné od 30.04.2004.

Dodržet tyto požadavky vyžaduje provádět mikrobiologickou kontrolu nejen finálních výrobků, ale 

je potřebné rovněž sledovat mikrobiologickou kvalitu vstupních surovin, kontrolovat proces výroby 

fázovou kontrolou a v neposlední řadě sledovat hygienickou čistotu výrobního zařízení a prostředí. 

MILCOM a. s. reagoval na inovované požadavky výše uvedené vyhlášky a další požadavky zákaz-

níků a radikálně rozšířil nabídku živných půd a dalších pomůcek k rutinní mikrobiologické kontrole v 

laboratořích mlékárenských závodů. 

Nabídka  polotuhých  živných  půd pro stanovení  některé kontaminující mikroflory definované 

ve vyhlášce 132/04 Sb.: 

• CHROMOGENNÍ  agar: Selektivní   agarová  živná   půda. Používá  se  k současnému stanovení  

koliformních  bakterií  a  Escherichia  coli  ve  vodě  a  potravinách.

• CHROMOGENNÍ  TBX: Selektivní  agarová  půda  s  přídavkem  žlučových  solí. Používá  se  pro  

detekci  a  stanovení  počtu  Escherichia  coli. Růst  doprovodné  G+ mikroflory  je  inhibován  žlu-

čovými  solemi  a  vyšší  inkubační  teplotou  44°C.

• EE  Broth: Selektivní   médium  s  přídavkem   žlučových   solí  a  briliantové   zeleně. Používá  se  k  

pomnožení  bakterií  rodu  Enterobacteriaceae   při  mikrobiologickém  zkoušení  potravin.

• EC  Broth: Selektivní  médium. Používá  se  pro  diferenciaci  fekálních  koliformních  bakterií  a  

konfirmaci  Escherichia  coli  v  potravinách  a  v  prostředí. 

• VČŽG :   Selektivní  agarová  živná  půda  s  krystalovou  violetí, neutrální  červení, žlučovými  solemi  

a  glukózou. Používá  se  ke  stanovení  počtu  bakterií  čeledi  Enterobacteriaceae.

• TTC  laktózový  agar  s  tergitolem: Agarová   živná   půda  s  tergitolem. Používá  se   ke stanovení  

počtu   koliformních  bakterií  a  Escherichia  coli  ve  vodě   pro  lidskou  výživu.

• MÉDIUM  podle  SLANETZE  A  BARTLEYOVÉ: Médium  se  používá   ke  stanovení intestinálních  

enterokoků  podle  ČSN  EN  ISO  7899 – 2.

• Žluč – eskulin – azidový  agar: Agarová  živná  půda. Používá se  k  potvrzení  a  stanovení celkového   

počtu   intestinálních   enterokoků   ve  vodě  metodou   membránové  filtrace podle  ČSN  EN  ISO  

7899 – 2.

• m - FC  agar: Agarová   živná   půda. Používá   se  ke  stanovení   počtu  termotolerantních koliform-

ních  bakterií  a  Escherichia  coli  podle  TNV  757835.
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• Agar  s  kvasničným  extraktem: Agarová  živná   půda. Používá  se  ke  stanovení  celkového  počtu  

kultivovatelných  mikroorganismů  ve  vodě  podle  ČSN  EN  ISO  6622.

• GKCh: Agarová   živná   půda   s  glukózou, kvasničným   extraktem  a  chloramfenikolem. Používá  

se  ke  stanovení  kvasinek  a  plísní  podle  ČSN  ISO  7954.

• Sladinový  agar: Agarová  živná  půda. Používá  se  ke  stanovení  počtu  kvasinek  a  plísní  v  růz-

ných  materiálech.

• VČŽG: Selektivní  agarová  živná  půda  s  krystalovou  violetí, neutrální  červení, žlučovými  solemi  

a  glukózou. Používá  se  ke  stanovení  počtu  bakterií  čeledi  Enterobacteriaceae.

Polotuhé agarové živné půdy jsou dodávány v lahvičkách po 180 ml a jsou po rozpuštění připraveny 

k okamžitému použití. 

Nabídka  sušených  živných  půd:
Agar  s  desoxycholanem  sodným, Agar  se  sladinovým  extraktem, Agar  s  kvasničným  ex-

traktem, Czapek – Doxův  agar, Endův  agar  včetně  fuchsinu, m – FC  agar, Agar  podle  Slanetze  a  

Bartleyové, TSC  agar, XDL  agar, Základ  pro  Baier – Parker  agar, 

Sušené živné půdy jsou dodávány v balení po 500 g.

Dalším důležitým pomocníkem pro sledování hygienické úrovně výrobků a technologického zaří-

zení jsou  MIKROBITESTY:

Jedná se o jednoduchou, levnou a praktickou mikrobiologickou metodu k určení základních sku-

pin mikroorganismů a slouží k mikrobiologické kontrole v potravinářském průmyslu. Tato metoda 

umožňuje systematické sledování úrovně sanitace a dodržování technologických procesů.

Podstata metody : MIKROBITESTY jsou proužky speciálního papíru napuštěné vhodnou živnou 

půdou, obvykle s přídavkem indikátoru a selektivních činidel a určitou nasávací schopností. Proužky 

MIKROBITESTU jsou uloženy v polyetylenových sáčcích, které současně slouží jako kultivační pro-

středí. Po namočení se nechávají kultivovat v termostatu při optimálních teplotách podle druhů určo-

vaných skupin mikroorganismů. 

Výhody
- nižší náklady na rozbory

- možnost provádět velké množství rozborů najednou

- větší snadnost a jednoduchost oproti klasickým metodám

- kontrolu mohou provádět i nespecializovaní pracovníci 

Druhy MIKROBITESTŮ - podle skupin určovaných mikroorganismů :
• MIKROBITEST  CA  –  se  používá   ke  stanovení   koliformních   bakterií. Dodává  se  ve  3 modifi-

kacích:         

 - pro  běžné  tekutiny  ( označení  1 )

 - pro  viskózní  tekutiny  ( označení  2 )

 - v  modifikaci  otiskové  metody  ( označení  3 )

• KEA: Selektivní  živná  půda. Používá  se  ke  stanovení   enterokoků   technikou  počítání kolonií.

• BAIRD – PARKER  agar  s  vaječným  žloutkem  a  teluričitanem: Selektivní  živná  půda. Používá  

se  k  izolaci  a  identifikaci  koaguláza   pozitivních  stafylokoků  v  potravinách, biologických  vzor-

cích, kosmetických  a  farmaceutických  materiálech.

• BAIRD – PARKER  agar  s králičí  plazmou  a  fibrinogenem: Selektivní  živná  půda. Používá  se  

k  izolaci  a  identifikaci  koaguláza  pozitivních  stafylokoků  v potravinách, biologických  vzorcích, 

kosmetických  a  farmaceutických  materiálech.

Nabídka  polotuhých  živných  půd pro stanovení technologicky důležitých bakterií a bakteriál-

ních skupin: 

• MRS  agar:  Diagnostická   živná   půda. Používá   se   ke  stanovení   počtu   bakterií   rodu Lactoba-

cillus  v  potravinách  podle  ČSN  ISO  15 211: 2000.

• MRS  54  agar: Diagnostická   živná   půda. Používá  se  ke stanovení  počtu  bakterií  Lactobacillus  

delbrueckii  subsp.  bulgaricus  podle  ČSN  ISO  7889.

• M – 17  agar: Diagnostická   živná   půda. Používá  se  k  detekci  mléčných  streptokoků  a jejich  

bakteriofágů  podle  ČSN  ISO  7889.

• FHN: Selektivní   živná   půda  s  přídavkem   suplementu  VN. Používá  se   ke  stanovení počtu  

fakultativně   heterofermentativních  laktobacilů  ve  výrobcích  pro  lidskou  výživu  a  ke  krmení  

zvířat.

• TSA: Selektivní  živná   půda. Používá  se  ke  stanovení  počtu  bifidogenních  bakterií  ve výrobcích  

pro  lidskou  výživu. 

• GLIM: Diagnostická živná půda. Používá se ke stanovení počtu bakterií  propionového  kvašení  v  

mléce  a  mléčných  výrobcích.

• GLIM + FGN: Diagnostická  živná   půda  se  suplementem  FGN. Používá  se  ke  stanovení  počtu  

bakterií  propionového  kvašení  ve  vzorcích  s  jejich  nízkým  počtem.

• RCM: Selektivní  živná  půda. Používá  se  ke  stanovení  počtu  sporulujících  anaerobních mikroor-

ganismů (rod  Clostridium)  v  mléčných  výrobcích.

Tradiční živné půdy:  
• GTK: Agarová   živná   půda  s  glukózou, kryptonem  a  kvasničným   extraktem.  Používá   se  ke  

stanovení  celkového   počtu  mikroorganismů.  

• GTK – AB: Agarová   živná   půda  GTK  s  přídavkem  čínské  modři. Používá  se  ke  stanovení  

celkového  počtu   mikroorganismů  (umožňuje  rozlišení  acidogenních  a  alkaligenních  mikroor-

ganismů).

• GTK – M: Agarová   živná   půda  GTK  s  přídavkem  sušeného  odstředěného  mléka. Používá  se  

ke  stanovení  celkového  počtu  mikroorganismů  v  mléce  a  mléčných  výrobcích  podle   ČSN  ISO  

6610. Tuto  půdu  lze  použít  také  ke  stanovení  psychrotrofních mikroorganismů  v  mléce.

• Masopeptonový  agar  (MPA)  č.2: Universální   živná   půda. Používá   se   ke  kultivaci méně  ná-

ročných  mikroorganismů.
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• ROSTLINNÁ  BARVA   DO  SÝRŮ  –   používá  se   při  výrobě  sýrů. Podílí  se  na  jejich přirozené  

barvě.

SYŘIDLA: 
• LAKTOSIN  –  přírodní   pepsinové   syřidlo o síle  1 : 10 000 je vyráběno z  vepřových sliznic. Používá  

se  tradičně  při  výrobě  tvarohů a měkkých  sýrů.

• CAGLIFICIO  CLERICI  –  dovozové přírodní chymozinové syřidlo o síle 1 : 15 000 v poměru  75%  

chymozinu  a  25%  pepsinu. Je  vhodné  pro  výrobu  všech druhů  sýrů  s  krátkou  i  dlouhou  dobou  

zrání.

• ICROCLERICI  -  dovozové   mikrobiální  syřidlo  o  síle  1 : 56 000. Je  vhodné  pro  výrobu  všech  

druhů  sýrů  s  krátkou  i  dlouhou  dobou  zrání.

Mlékařské  kultury  pro  očkování  matečných  zákysů :
a) tekuté :  

  - smetanová  -  pro  výrobu  másla, tvarohů, sýrů  a  zakysaných  výrobků

  - jogurtová  -  pro  výrobu  jogurtů  a  jogurtových  mlék

  - acidofilní  -  pro  výrobu  kysaných  mléčných  výrobků

  - kefírová  -  směsná  kultura  pro  výrobu  kefíru

  - sýrařská  -  doplňkové  kultury  pro  všechny  druhy  sýrů (nízkodohřívané a  vysokodohřívané)

b) lyofilizované :  

  - smetanová  -  pro  výrobu  másla, tvarohů, sýrů  a  zakysaných  výrobků

  - jogurtová  -  pro  výrobu  jogurtů  a  jogurtových  mlék

  - acidofilní  -  pro  výrobu  kysaných  mléčných  výrobků

  - kefírová  -  směsná  kultura  pro  výrobu  kefíru

  - sýrařská  -  doplňkové  kultury  pro  všechny  druhy  sýrů  (nízkodohřívané a  vysokodohřívané)

Mlékařské  kultury  pro  očkování  provozních  zákysů - lyofilizované :
  - smetanová  -  pro  výrobu  másla, tvarohů, sýrů  a  zakysaných  výrobků

  - sýrařská  -  doplňkové  kultury  pro  všechny  druhy  sýrů (nízkodohřívané a vysokodohřívané)

Mlékařské  kultury  pro  přímé  očkování :
a) tekuté:    

  - propionová  -  doplňková  kultura  pro  sýry  ementálského  typu

  - mazová  -  směsná  kultura  pro  sýry  zrající  pod  mazem

b) mražené:  

  - jogurtová - pro  výrobu  jogurtů  a  jogurtových  mlék

c) lyofilizované :

  - smetanová - pro výrobu másla, tvarohů, sýrů a zakysaných  výrobků 

  - jogurtová - pro  výrobu  jogurtů  a  jogurtových  mlék

  - kultura  k  předezrání  mléka   

  - probiotické  kultury - doplňkové kultury pro výrobu dietetických kysaných mléčných výrobků

Plísňové  kultury :
a)   suché :    

  - camembertská                     

  - roquefotská

b) tekuté :      

  - camembertská

• MIKROBITEST  CA - 4  –  zvláštní  modifikace  mikrobitestu  CA  s vyšší  nasávací  schopností. Pou-

žívá  se  ke  stanovení  koliformních  zárodků  ve  vodě.

• MIKROBITEST  PRPM  –  se  používá  ke  stanovení  všech  redukujících  mikrobů. Dodává  se  ve  3  

modifikacích : 

 - pro  běžné  tekutiny  ( označení  1 )

  - pro  viskózní  tekutiny  ( označení  2 )

 - v  modifikaci  otiskové  metody  ( označení  3 )

• MIKROBITEST  K  –  se  používá  ke stanovení  kvasinek. Dodává  se  ve  3 modifikacích :   

  - pro  běžné  tekutiny  ( označení  1 )

  - pro  viskózní  tekutiny  ( označení  2 )

  - v  modifikaci  otiskové  metody  ( označení  3 )

• MIKROBITEST  P   –   se  používá  ke  stanovení  plísní. Dodává  se   ve  3  modifikacích :   

  - pro  běžné  tekutiny  ( označení  1 )

  - pro  viskózní  tekutiny  ( označení  2 )

  - v  modifikaci  otiskové  metody  ( označení  3 )

• MIKROBITEST  P-5   –  speciální   modifikace   mikrobitestu  P. Používá  se  ke  kontrole čistoty  

vzduchu.

• MIKROBITEST  CH  –  se  používá  pro  současné  stanovení   koliformních   bakterií  a  Escherichia  

coli. Dodává  se   ve  3  modifikacích :   

  - pro  běžné  tekutiny  ( označení  1 )

  - pro  viskózní  tekutiny  ( označení  2 )

  - v  modifikaci  otiskové  metody  ( označení  3 )

• ANTIBIOTEST  A – I  –  se  používá  ke  stanovení  inhibičních  látek  v  mléce.

• ANTIBIOTEST  A – II  –  se  používá  k  určení, zda  inhibiční  látkou  je  penicilin.

V další nabídce firmy jsou pomocné  látky  pro  laboratoře  a  výrobu, syřidla a mikrobiální kultury, 

které racionalizují a zjednodušují laboratorní praxi.

• KYSELINA  SÍROVÁ  (GERBEROVA)  –   používá  se  ke  stanovení  tučnosti   mléka  a   mléčných  

výrobků  Gerberovou  metodou. Kyselina je dodávána v balení, které usnadňuje manipulaci, pro vel-

koodběratele jsou to plastové  kanystry  po 25  kg a pro maloodběratel plastové  lahvičky  o objemu 

200 ml. 

• ISOAMYLALKOHOL  –  používá  se  jako  činidlo  při  stanovení  tučnosti  mléka  a  mléčných  výrob-

ků.

• ČTVRTNORMÁLNÍ  LOUH  SODNÝ  (0,25 N  NaOH)  –  používá  se  ke  stanovení  titrační  kyselosti  

mléka  a  mléčných  výrobků.

• FENOLFTALEIN  –  2%  roztok   se  používá  jako  indikátor  zbarvení   u  stanovení  titrační  kyselosti  

mléka  a  mléčných  výrobků.
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 4. blok přednášek – Hygiena a sanitace v mlékárenství

 Nové produkty pro mlékárenský průmysl (OXYSAN ZS)
  Pavel Kohout

  ECOLAB Hygiene s.r.o.

Co je P3-oxysan®ZS? P3-oxysan®ZS je nová generace patentovaných desinfektantů  ve firmě ECO-

LAB určených pro použití  v potravinářském průmyslu.  P3-oxysan®ZS  umožňuje nízké aplikační 

koncentrace oproti PAA desinfektantům s výrazným účinkem proti kvasinkám a plísním a to  díky 

unikátnímu zdvojeném efektu směsí peroctových sloučenin.

Aktivní složky:

 - Peroxid vodíku

 - Kyselina peroctová

 - Kyselina peroctooktanová

ZDVOJENÉ ÚČINKY  SLOŽEK  MAJÍ VZRŮSTAJICÍ DESTRUKČNÍ EFEKT.
• Peroctová složka a mastná kyselina poruší buněčnou blánu

•  Směs peroxy-kyselin vnikne do buňky:

- zničí DNA

- buňku roztrhne

P3-oxysan®ZS a baktericidní účinnost :
• Pathogeny, sporulujicí bakterie ohrožují suroviny, výrobní proces a finální produkty (S. aureus, E. 

coli, Lactobacillus) 

 Mohou produkovat jedy v potravinách a další nežádoucí enzymatické zplodiny

• P3-oxysan®ZS > log 5 redukuje = ( 99,999% usmrceno) - během 1 minuty s 0.08 % P3-oxysan®ZS  

(0,3 % organickým zatížením) 

P3-oxysan®ZS a fungicidní efekt :
• Kvasinky a sporuláty v pivu, mléku a ovocných nápojích

• Plísně  v ovocných džusech a ovocných nápojích produkují mykotoxiny.

• Novým evropským standardem je selekce rezistentních kmenů a hledání účinných fungicidů

•  P3-oxysan®ZS je fungicidní (> log 4 redukuje)

- proti kvasinkám (4°C) s 0.2% během 5 minut

- proti plísním (20°C) s 0.5 % během 15 minut

 (oba testy provedeny podle čistících standardů)

Unikátní synergie směsi peroctových sloučenin v P3-oxysan®ZS  funguje  jako velmi efektivní me-

chanizmus. Ve srovnání s tradičními desinfekčními produkty s obsahem 15% PAA, je složení P3-oxy-

san®ZS s nízkým obsahem PAA sloučenin mnohem ekologicky příznivější, stabilnější, efektivnější v 

účinnosti na specifické bakterie v pivovarech a mlékárnách při nižších pracovních koncentracích

Oproti  tradičním desinfektantům na bázi 15 % PAA , produkt P3-oxysan®ZS  poskytuje  navíc:

•  nižší těkavost PAA složek

•  větší účinnost proti  plísním a kvasinkám

•  nízké aplikační koncentrace

•  procesní využití s maximální bezpečností

•  výhodný poměr cena / účinnost

Mikrobiální  preparát  BA
Sušená  směs, která  je  určená  k  samostatnému  užití  nebo  se  používá  jako  komponent  dalších  

potravních  doplňků. Mikrobiální  preparát  BA/1  je  směs  bifidogenních  bakterií  a  laktobacilů  v  

sušeném  odstředěném  mléce. Obsah  živých  kulturních  mikroorganismů v 1 g  výrobku  je  mini-

málně  108.

Mikrobiální  preparát  BA/1 
Sušená  směs, která  je  určená  k  samostatnému  užití  nebo  se  používá  jako  komponent  dalších  

potravních  doplňků. Mikrobiální  preparát  BA/1  je  směs  bifidogenních  bakterií  a  laktobacilů  v  

sušeném  odstředěném  mléce. Obsah  živých  kulturních  mikroorganismů v 1 g  výrobku  je  mini-

málně  106.

Mikrobiální  preparát  BA/1P
Sušená  směs, která  je  určená   k  samostatnému   užití  nebo  se  používá  jako komponent  dalších  

potravních  doplňků. Mikrobiální   preparát   BA/1P   je  směs   bifidogenních  bakterií  a  laktobacilů  v 

sušeném odstředěném  mléce  se  4%   pupálkového  oleje. Obsah  živých  kulturních  mikroorganismů 

v  1 g  výrobku  je  minimálně  106.

Kultury, mikrobiální preparáty a syřidla jsou nabízeny jak v balení pro velkospotřebitele (mléká-

renské podniky), tak pro použití v domácnostech pro přípravu kysaných výrobků, tvarohů a sýrů. 

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme a využijete našich služeb pro zajištění rychlé a spolehlivé 

laboratorní kontroly výrobního procesu a pro výrobu kvalitních mléčných výrobků.

Těšíme se na další spolupráci.
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•  efektivni za nízkých teplot 

•  snadné dávkování

•  propracovaná logistika

•  stabilní jak  v koncentrátu, tak v pracovnim roztoku

•  dlouhá životnost produktu

•  je vhodný pro CIP systémy v režimu opakované aplikace

P3-oxysan®ZS a residua 
•  nemá vliv na  pěnivost piva  a jeho chuť

•  je plně kompatibilní s  mlékařskými startovacími kulturami 

P3-oxysan®ZS přináší inovaci v sudo-

vém balení - integrovanou sací trubici 

v sudech (ISL)

• integrovaná sací trubice v obalech - 

snadná výměna 

• hermetický a jednoduchý kontakt oba-

lu / dávkovací pumpy

• žádné výpary - balení je “always clo-

sed” (vždy uzavřeno)

• produkt ve vyrovnávacím reservoáru 

garantuje kontinuelní proces

• jednoduchý adaptér pro Vaše dávko-

vací zařízení umožňuje aplikaci “Eco-

lab’s ISL packaging” 

P3-oxysan®ZS a ekologie :
V konečném efektu  aktivní složky v 

P3-oxysan®ZS výrazně snižují obsah:

• kyseliny octové

• kyseliny peroctooktanové

• vody

Nízký obsah těchto složek, eliminuje 

rizika v odpadních vodách s ohledem 

na:

•   Celkové množství organicky vázaných halogenů

•   CHSK 

Testy P3-oxysan®ZS provedla tato pracoviště :

Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt

Department für Lebensmittel und Ernährung

Lehrstuhl für Technologie der Brauerei I / Univ.-Prof. Dr.-Ing. Werner Back

Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt

Department für Lebensmittel und Ernährung

Lehrstuhl für Technologie der Brauerei II / Univ.-Prof. Dr.-Ing. E.Geiger
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 Zásady hygieny a sanitace
  jako základ správné hygienické praxe

  Ing. Petr Šlapal

  MERAK, spol. s r.o.

1. Úvod
Hygiena a sanitace jsou nezbytnou součástí každého výrobního procesu, jehož finálním výsled-

kem jsou potraviny.

Hygienou potravin se rozumí všechna opatření a pravidla, která jsou nezbytná pro výrobu zdravot-

ně nezávadných a jakostně vyhovujících potravin.

Sanitací se rozumí čistící a desinfekční prostředky, metody a postupy, kterými se požadované pa-

rametry hygienické úrovně dosahují.

Povinnost zabezpečení vysoké úrovně hygieny a sanitace při výrobě a manipulaci s potravinami ži-

vočišného původu je uložena výrobcům v zákoně o potravinách, ve veterinárním zákoně a prováděcích 

vyhláškách, kde se požaduje, aby právnické a fyzické osoby jednaly tak, aby byly soustavně a cílevědo-

mě vytvářeny potřebné podmínky pro ochranu životního prostředí před škodlivými vlivy potravinářské 

výroby a pro zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

2. Čištění
Čištění je komplexní proces, pro jehož úspěšné zvládnutí musejí být brány v potaz parametry fixní 

(předem dané podmínky) a variabilní (přímo ovlivnitelné).

a) fixní faktory

Hygienický design
Stroje, zařízení a přístroje by měly mít vhodný hygienický design, což znamená hladké svislé a 

zkosené či nakloněné povrchy, které jsou mnohem snadněji čistitelné než zařízení s mnoha hranami, 

rohy, drážkami a drsnými povrchy. 

Materiál
Dalším důležitým faktorem je použitý materiál potravinářských zařízení, který hraje důležitou roli 

při výběru vhodných čistících a dezinfekčních prostředků. V praxi je zařízení tvořeno z různých mate-

riálů. Výběr sanitačního prostředku se potom řídí principem „nejslabšího článku řetězce“. Volba opti-

málního prostředku vyžaduje důkladné znalosti o odolnosti použitých materiálů vůči různým typům 

čisticích a dezinfekčních prostředků.

Kvalita vody
Tento parametr je důležitý jak pro výsledek čištění, tak z hlediska koroze materiálů, se kterými 

přichází voda do kontaktu. Vysoká tvrdost vody, to znamená vysoký podíl draselných a hořečnatých 

solí, snižuje kvalitu čisticího procesu. Především při alkalickém čištění se mohou tvořit anorganické 

usazeniny, které mohou sloužit jako „úkryt“ pro mikroorganismy.

K eliminaci tohoto efektu jsou alkalické čisticí prostředky obohaceny o speciální komplexotvorné 

sloučeniny, které udržují anorganické soli v roztoku nebo disperzi.

Vysoká tvrdost vody může vést i ke snížení účinnosti dezinfekčních prostředků. Ty musí být proto 

testovány i pro tvrdou vodu.
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Faktory synergického kruhu jsou navzájem závislé. Při změně jednoho parametru čištění se musí 

změnit jiný faktor(y), aby bylo dosaženo stejného výsledku čištění.

Zohledněním a přizpůsobením faktorů ovlivňujících čištění, sestavením vhodného čisticího plánu, 

výběrem vhodné technologie čištění a odpovídajícím vzděláním čisticího personálu jsou dosaženy 

všechny předpoklady k bezvadnému, hygienickému a hospodárnému čištění.

3. Dezinfekce
Při čištění se odstraní jednak zbytky nečistoty, tak i část přítomných mikroorganismů. Dezinfekcí 

musí být inaktivovány všechny eventuálně přítomné patogenní mikroorganismy a počet zhoubných 

zárodků natolik snížen, aby nedošlo k následnému ovlivnění zdravotní nezávadnosti a kvality potra-

vinářského výrobku. Pro úspěch dezinfekce jsou v principu rozhodující stejné faktory jako při čištění 

(teplota, mechanická síla, čas, druh a koncentrace dezinfekčního prostředku). Organická nečistota 

obecně snižuje účinek všech dezinfekčních přípravků. Proto musí být před dezinfekcí důkladně od-

straněna. Vedle již zmíněných faktorů hraje důležitou roli při dezinfekci i druh a počet mikroorganis-

mů, které je třeba inaktivovat. Svou roli hraje také zbytková nečistota, která ulpěla po čištění např. v 

drobných spárách. 

Výběr přípravku
Při výběru dezinfekčního přípravku by měly být zohledněny následující faktory:

• široké spektrum účinnosti nebo speciální cílená účinnost,

• účinnost za daných podmínek (čas, teplota, zbytková nečistota atd.),

• rychlý účinek v aplikačním roztoku,

• minimální ztráta účinku vlivem prostředí (bílkoviny, změny pH, teplota, tvrdost vody),

• materiálová snášenlivost a vliv na životní prostředí,

• snadná dosažitelnost,

• hospodárnost.

K dosažení požadovaného dezinfekčního účinku je třeba se řídit údaji výrobce dezinfekčního pří-

pravku (např. aplikační koncentrace, doba působení, teplota apod.). Tyto parametry musí být uvedeny 

v příslušném sanitačním plánu a jejich dodržování pravidelně sledováno. Dezinfekční přípravek musí 

být dle předpisů nejpozději před započetím výroby odstraněn opláchnutím pitnou vodou. Doporučuje 

se, aby vydezinfikované plochy zůstaly až do zahájení výroby suché, čímž se zamezí eventuálnímu 

pomnožení nežádoucích mikroorganismů.

4. Pěnové čištění
Pro sanitaci otevřených výrobních systémů, podlah a stěn v závodech mlékárenského průmyslu 

se stále silněji prosazuje tzv. nízkotlaké pěnové čištění s využitím pěnotvorných přípravků různých 

typů (viz bod 2. čištění a bod 3. desinfekce), které jsou aplikovány pomocí nízkotlakých pěnotvorných 

zařízení. 

Výhody tohoto postupu oproti využití vysokotlakých sanitačních zařízení jsou :

• nedochází k mechanickému narušení stavebních součástí  a prvků zařízení vysokým tlakem

• nedochází k roztříštění zbytků nečistoty na menší částečky, které mohou způsobovat rekontaminaci 

již vyčištěných ploch

• žádná významnější tvorba aerosolu při pěnění čistících prostředků

• nečistota a čistící prostředek se nedostávají do míst, která již byla vyčištěna

• pěna je při nanášení a oplachování viditelná, takže neexistují „zapomenuté“ oblasti hygieny, mož-

Na druhé straně měkká voda (< 5°d) je sama korozivní. Zde mohou účinkovat detergenty jako in-

hibitory. Voda s obsahem chloridů zvyšuje riziko koroze především ve spojení s kyselými médii (např. 

marinády). V tomto případě je možno obzvlášť u nerez oceli pozorovat efekt bodové koroze.

Nečistota
Druh, stupeň a stav znečištění jsou rozhodující při volbě čisticího prostředku. V mlékárenském 

průmyslu se nacházejí rozmanité druhy nečistot, které se díky jejich různým fyzikálním a chemickým 

vlastnostem chovají odlišně k jednotlivým složkám čistícího prostředku. K tomu, aby se odstranily 

skutečně všechny součásti nečistoty s minimálním vynaložením práce, jsou nezbytně nutné speciálně 

vyvinuté čisticí prostředky.

b) variabilní faktory

Mechanická síla 
Napomáhá odstraňování částí nečistoty.

Doba působení
K narušení nečistoty je třeba určitá doba. Pokud je doba působení čisticího prostředku příliš krát-

ká, výsledek čištění není dokonalý. Při extrémně dlouhé době působení se zvyšuje riziko koroze.

Teplota
Čištění musí probíhat při teplotě, která je vyšší než teplota tání tuků a nižší než je teplota koagulace 

bílkovin. Podle praktických zkušeností je potřebná teplota pro odstranění nečistoty obsahující tuk 

minimálně 55 °C. 

Koncentrace
Posledním faktorem je koncentrace a vhodnost čisticího prostředku. Příliš nízká koncentrace čisti-

cího prostředku nevede k dokonalému vyčištění, při zbytečně vysoké koncentraci jsou provozní nákla-

dy enormně vysoké, zvyšuje se riziko koroze a je zatěžováno životní prostředí.

Variabilní faktory přímo ovlivní výsledek čištění a tvoří dohromady tzv. synergický kruh (viz 

obrázek č. 1)

Obrázek č. 1: faktory synergického kruhu ovlivňující výsledek čištění
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nost vizuálního rozlišení opláchnutých ploch a ploch pokrytých čistícím prostředkem je dobrá

• žádné zdravotní zatížení čistícího personálu reaktivními silami a vibracemi

• pěna se dostane i do prostorů, které nelze přímo oplachovat, takže je možné čistit i místa se špatnou 

přístupností

• u dobře přilnavé pěny je i na stropech a svislých plochách zajištěna dostatečná doba kontaktu mezi 

roztokem čistícího prostředku a nečistotou

• postup je hospodárný, vyškolený personál dosáhne vhodnými nízkotlakými pěnovými přístroji a 

vysoce kvalitními čistícími prostředky vysokého plošného výkonu při nízké spotřebě chemikálií a 

vody, s 1 litrem produktu, 49 litry vody a 450 litry vzduchu je možné vyrobit 500 litrů pěny, toto 

množství pěny stačí k pokrytí plochy asi 100 až 150 m2 podle stupně znečištění a aktuální intenzity 

čištění. 

Pěna se skládá z mnoha malých bublinek. Tyto bublinky se zase skládají ze vzduchu, který je 

obklopen povlakem roztoku čistícího prostředku. Při kontaktu s plochou, která má být vyčištěna, se 

tyto bublinky rozpadnou a na povrchu se vytvoří film z čistícího prostředku. Pěnu samotnou je možno 

považovat za nosič roztoku čistícího prostředku. Ovlivňuje přilnavost tohoto roztoku také na svislých 

plochách a stropech. Tím je dosaženo delšího kontaktu mezi roztokem čistícího prostředku a plochou, 

která má být vyčištěna. Pěnová vrstva na filmu čistícího prostředku má depotní účinek, tzn., že rozpa-

dem dalších pěnových bublinek je na povrch stále přiváděn nový roztok čistícího prostředku.

5. Mlhová dezinfekce
Se stoupajícími požadavky na kvalitu a trvanlivost výrobků stoupají požadavky na úroveň hygieny 

výrobních prostor. V případě řady technologií nemusí být pro dosažení požadované úrovně hygieny 

metoda pěnového čištění a desinfekce zcela dostačující. 

Velmi důležité je zajistit také mikrobiální čistotu klimatizačních systémů a prostředí výrobních 

prostor. Ideálním způsobem pro zajištění tohoto požadavku je tzv. mlhová desinfekce.

Princip fungování mlhové desinfekce bude popsán na příkladu systému Merak™ FOG-SYSTÉM, 

který jako jeden ze svých inovativních programů nabízí firma MERAK, spol. s r.o..

Merak™ FOG-SYSTÉM se skládá ze speciálně vyvinutého mlžícího zařízení NEBULO a speciálního 

desinfekčního přípravku na bázi glutaraldehydu MERADES FOG. 

Přípravek Merades FOG se nezředěný nalije do nádržky mlžícího zařízení. Zařízení Nebulo vytváří 

po jeho spuštění velmi jemnou mlhu (1-30 µm) přípravku Merades FOG, která se rychle rozptýlí a 

pronikne i do těžko přístupných míst. Před zahájením výroby se povrchy, které přichází do kontaktu s 

potravinou, opláchnou pitnou vodou.

Merak™ FOG-SYSTÉM vyniká jednoduchou a rychlou aplikací, dosáhne se s ním vysoké a širo-

kospektrální účinnosti desinfekce za minimálních nákladů (1-2 litry přípravku stačí na 1000 m3 pro-

storu).

6. Osobní hygiena

Mytí rukou
Bez ohledu na mechanizaci a automatizaci jsou stále lidské ruce nejdůležitějším pracovním nástro-

jem a tudíž představují největší riziko kontaminace. Mytí rukou snižuje počet mikroorganismů, ale 

nikdy neodstraní všechny mikroorganismy z povrchu rukou. Proto ruce musí být pravidelně myty. Aby 

bylo možné udržovat správnou hygienu rukou, musí být také udržovány nehty (krátké a nelakované).

Kdy musí být ruce myty?
    Před  -zahájením práce

     -zpracováním citlivých výrobků

     -započetím výdeje výrobků

    Při -změně pracovního místa

     -výměně pracovních rukavic

    Po -každé přestávce

     -použití toalety

     -práci se syrovým masem

     -práci s možnými kontaminovanými potravinami či předměty

     -práci s uskladňováním a dopravou 

     -špinavé práci

     -likvidaci odpadků

     -čistících prácích

     -kašlání, kýchání, smrkání

Jak musí být ruce myty?
                                                         1- Úplně namoč

                                                         2- Namydli

                                                         3- Vyčisti nehty

                                                         4- Opláchni

                                                         5- Osuš

Tam, kde je to z technologických důvodů zapotřebí, musí být k dispozici odpovídající a vhodně 

umístěná zařízení pro mytí a sušení rukou. V nutných případech se toto doplňuje i zařízením pro 

dezinfekci rukou. Musí být k dispozici teplá, případně i studená voda a vhodný přípravek pro mytí 

rukou, dále vhodné hygienické prostředky pro osušení rukou. Používají-li se papírové ručníky, musí 

být v blízkosti každého mycího zařízení dostatečný počet zásobníků na papírové ručníky, včetně od-

padkových košů.

Požadavky na nástroje, pomůcky a drobné nářadí
Všechny předměty, pomůcky, nástroje, armatury a nářadí, se kterými potraviny přicházejí do sty-

ku, musí být udržovány v čistotě a musí být zhotoveny, uzpůsobeny a udržovány tak, aby riziko kon-

taminace bylo sníženo na minimum. S výjimkou nevratných přepravek a obalů musí být zhotoveny, 

uzpůsobeny a udržovány s ohledem na své použití čisté a v případě potřeby je možno provádět jejich 

dezinfekci. Současně musí být umístěny tak, aby jejich nejbližší okolí bylo možno čistit.

7. Sanitační režim a sanitační plán
Každý provozovatel si ve vlastním zájmu vypracuje sanitační režim, kde podle charakteru provo-

zu zapracuje povinnosti dané aktuálními legislativními předpisy a případně zohlední kritické body, 

jsou-li stanoveny. Sanitační řád musí konkretizovat všechny činnosti, kterými se v objektu i v jeho 

okolí zajistí hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost potravin. Zejména pracovní prostředí, tj. 

pracovní plochy, technologická a strojní zařízení skýtají velké riziko pro přenos nákazy nebo možnost 

znečištění potravin nežádoucími látkami. 

Sanitační režim závodu tvoří seznam čištěných objektů podle technologických částí závodu s uve-

dením používaných sanitačních prostředků, četnosti čištění a dezinfekce, způsobu čištění a odkaz na 

příslušný sanitační plán, který podrobně popisuje proceduru sanitace daného objektu závodu.
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Sanitační plány by měly být názorné a snadno pochopitelné pro čisticí personál. Proto se využívá i 

piktogramů, které znázorňují jednotlivé kroky při provádění sanitace. Sanitační plán musí obsahovat 

názvy používaných čisticích a dezinfekčních prostředků, aplikační koncentraci sanitačního roztoku 

(s vyznačením jak danou koncentraci připravit nebo nastavit na zařízení), informaci o teplotě, době 

působení a ověření účinku sanitace. Pro dosažení optimální účinnosti sanitace by každý sanitační plán 

měl obecně obsahovat následující sled operací:

1. odstranění hrubých nečistot 

2. opláchnutí teplou vodou

3. aplikace roztoku čistícího prostředku s dodržením expoziční doby 

4. opláchnutí teplou vodou

5. kontrola na optickou čistotu

6. aplikace roztoku desinfekčního prostředku s dodržením expoziční doby

7. opláchnutí pitnou vodou

Pozn.: v případě použití kombinovaného čisticího a desinfekčního přípravku se operace pod bo-

dem 3 až 6 spojí pouze v aplikaci tohoto kombinovaného čisticího a desinfekčního přípravku.

8. Hygienická příručka
Veškeré informace týkající se hygieny a sanitace v závodě mlékárenského průmyslu by měly být 

shromážděny pokud možno pohromadě v tzv. hygienické příručce a měl by je mít k dispozici pracov-

ník zodpovědný za hygienu v závodě. Hygienická příručka každého závodu bývá nejčastěji rozdělena 

na 4 základní oblasti:

1. sanitační plány

2. sanitační prostředky

3. sanitační zařízení

4. školení

Sanitační plány
tato část příručky obsahuje informaci o sanitačním režimu závodu, tj. seznam čištěných objektů 

podle technologických částí závodu s uvedením používaných sanitačních prostředků, četnosti čištění 

a dezinfekce, způsobu čištění a odkaz na příslušný sanitační plán. Dále následují příslušné podrobné 

sanitační plány pro jednotlivé objekty. 

Sanitační prostředky
v této části je uveden přehled všech používaných sanitačních prostředků s vyznačením jejich zá-

kladních vlastností a oblastí použití, dále jsou zde shromážděny informační listy k používaným pro-

středkům, které obsahují informace o fyzikálně-chemických vlastnostech, pokyny k použití, metodiku 

stanovení koncentrace, bezpečnostní pokyny pro manipulaci a skladování a ekologické informace. 

Součástí této části hygienické příručky jsou i příslušné atesty k používaným prostředkům.

Sanitační zařízení
tato část příručky obsahuje podrobnou dokumentaci k používanému sanitačnímu zařízení, zaříze-

ním a přístrojům pro správnou aplikaci sanitačních prostředků a přístrojům pro ověřování účinnosti 

sanitace.

Školení
osnovy a záznamy o provedených školeních hygienického minima, školení bezpečnosti práce při 

zacházení s čistícími a desinfekčními prostředky, školení o zásadách provádění sanitace aj.
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Stabilita pěny
Při tvorbě pěn je zvláště pro výrobky s dlouhou trvanlivostí potřeba zajistit stabilitu a kvalitu pěny 

až do okamžiku spotřeby. Při tom záleží na tom, pěnové lamely, kapalinu a plyn od sebe oddělit, ne-

nechat je příliš tenké. Právě u vysoce našlehaných produktů hrozí nebezpečí,  že příliš tenké lamely 

se roztrhnou, obsažený plyn unikne a výrobek se zhroutí do sebe. Stabilizační systémy zabrání úniku 

plynu, resp. splynutí jednotlivých bublin. Stabilizátory pěny jako želatina a karagenan v kombinaci 

se škrobem, guarem a moučkou ze semen svatojánského chleba zajistí pro pevné uzavření plynových 

bublin stabilní kostru, ve které jsou nehybné.

Vyhnout se chybám
Při výrobě šlehaného trvanlivého mléčného desertu je nutno dávat pozor na faktory, rušící tvorbu 

pěny, jako teplo, silné mechanické namáhání a vyhnout se setkání s oleji. Teplota nášlehu by měla 

ležet pod 10 °C, nášleh by se měl provádět pouze s mikrobiologicky nezávadnými plyny a výrobek 

průběžně chladit až do okamžiku spotřeby – abychom jmenovali některé základní body.

Stabilizace se systémem
Optimální složení stabilizačních systémů z hydrokoloidů, emulgátorů a/nebo bílkovin a škrobů je 

určeno díky mnoha indikátorům, specifickým pro výrobek a výrobu. K tomu patří tuk a sušina stejně 

jako stupeň nášlehu a požadovaná pevnost.

G.C.HAHN & Co. nabízí stabilizační systémy šité na míru se složením, které vedle požadovaného 

konečného produktu zohledňuje také stroje a podmínky výrobního procesu. Tak bude zajištěn bez-

chybný průběh výroby a neměnná kvalita produkce.

Šlehání se systémem

Technologie pěnění a použití stabilizačních systémů
Oblast výroby našlehaných výrobků je tak rozmanitá  jako chutě spotřebitelů. Ať už jde o tvarohové 

deserty, jogurtové pěny, našlehané pudinky, shakes, marshmallows, toppingy nebo pikantní pěny ze 

smetanového sýra, právě individuální stupeň nášlehu a stabilita pěny  po jistou dobu skladování jsou 

rozhodující pro posuzování kvality spotřebitelem.

Pro dosažení kvalitních výrobků dnes výrobci sahají po v minulosti osvědčených technologiích a 

technikách. Ale vedle osvědčených výrobních technologií je pro výrobu našlehaných produktů nepře-

hlédnutelné i použití stabilizačních systémů. Tyto přídatné látky ovlivňují závažně kvalitu konečného 

produktu, např. stabilitu nášlehu a chuť a současně jsou potřebné  jako pomůcky pro řízení průběhu 

výrobního procesu.

Při posuzování výroby jednoduchého našlehaného výrobku musí být základní receptura komple-

tována se stabilizačním systémem. Takové systémy nabízí firma G.C.HAHN & Co. pro téměř všechny  

oblasti světové produkce potravin. Pro příklad sledujme zde jen skupinu stabilizačních systémů, na-

zývanou HAMULSION ® , které se mohou skládat vždy ze dvou nebo více komponentů, jako např. 

hydrokoloidů (polysacharidy a proteiny) a/nebo emulgátorů. Málokdy je jen jedna surovina v takové 

situaci, aby v sobě sjednotila všechny požadované funkce a vlastnosti výrobku. Výrobce potravin se 

dnes sotva zřekne synergických efektů a rozdílných profilů vlastností, které tyto systémy nabízejí, 

aby dostál technickým požadavkům a specifickým požadavkům na kvalitu výrobku v potravinářské 

výrobě.

Systém může například u našlehaného smetanového toppingu obsahovat směs z karagenanu, gua-

ru, želatiny a emulgátorů. Nyní jednotlivé komponenty systému způsobují přitom rozdílné fungování. 

 5. blok přednášek – Přídavné látky a komponenty

 Stabilizační systémy v mléčném průmyslu
 Eugenia Kühn,

 G.C.HAHN & Co.

Lübecký podnik G.C.HAHN & Co. je světovým výrobcem a dodavatelem stabilizačních systémů, 

které zajišťují optimální konzistenci jak mléčných výrobků, tak i polévek, omáček, lahůdek, masných 

výrobků a uzenin. K tomu jsou použity stabilizační systémy, které na bázi přírodních surovin zajišťují 

kvalitu čerstvých, pasterizovaných, sterilizovaných a hluboce zmrazených výrobků po celou dobu 

jejich trvanlivosti.

Použití stabilizačních systémů bude představeno na příkladu našlehaných desertních výrobků.

Našlehané desertní výrobky

Účinnost stabilizačních systémů
S HAMULSION ® , skupinou výrobků HAHN stabilizačních systémů, získáme homogenní, stabilní 

struktury u mléčných výrobků, vyhneme se synerezi  a sedimentaci, a získáme neměnnou kvalitu vý-

robků po celou trvanlivost. Směsi hydrokoloidů jsou lehce dispergovatelné, dobře rozpustné a chovají 

se senzoricky neutrálně. Požadovaná konzistence konečného výrobku může být nastavena individuál-

ně. V termizovaných produktech z kysaného mléka také navíc stabilizují proteiny, zabraňují shluková-

ní denaturovaných mléčných bílkovin  a tím dosáhne výrobek optimální hladkosti a lesku.

Výroba desertních pěn
Našlehané mléčné deserty jsou pěny, které vznikají jemnou dispergací plynu do kapaliny. Díky 

řízenému přidávání plynu může být nastaven definovaný nášleh a požadovaná konzistence.

Tradičními potravinářskými pěnami jsou zmrzlina a smetana. Podstatné obohacení oblasti mléč-

ných výrobků tvoří pěny, našlehaný tvaroh, jogurt a smetanový sýr typu Lučina. Průmyslově vyrobené 

produkty, nabízené k přímé spotřebě jednotlivých i rodinných baleních podléhají zvláštním požadav-

kům na výrobní, přepravní a skladovací stabilitu. Trvanlivost 4 – 6 týdnů je v obchodě obvyklá a je také 

spotřebitelem očekávána.

Tvorba pěny
Pěny jsou dvojfázové systémy, ve kterých plyn je diskontinuální  a kapalina kontinuální fází. Dva 

podstatné předpoklady pro tvorbu pěn jsou snížení povrchového napětí kapaliny a vytvoření mem-

brány na hraničních plochách mezi plynem a kapalinou. Vpuštěné plyny tvoří bubliny, které musí být 

skrz tenké membrány, takzvané pěnové lamely, odděleně zadrženy kapalinou.

Tvorba stabilních pěn je umožněna dostatečnou koncentrací substancí, aktivních na hraničních 

plochách, stabilizačních systémů. Tyto se na základě své molekulární stavby umístí  jako tenké vrstvy 

mezi plynem a kapalinou. Jako tvořiče pěny mohou být použity bílkoviny jako želatina, mléčná bíl-

kovina, ale také hydrolyzované proteiny rostlinného nebo živočišného původu. Velmi dobré tvořiče 

pěny jsou emulgátory, estery kyseliny mléčné z monoglyceridů, které díky svým vlastnostem mají 

jak lipofilní tak hydrofilní molekulární částice, a s kapalinou tvoří jemně disperzní, stabilní systémy. 

Zvláštní situace vzniká u výrobků obsahujících tuk. Zde dochází  k propojení pěnových lamel s aglo-

merovanými tukovými částicemi. K tomu se dá přispět přidáním emulgátorů. Tak je dosaženo lepší 

šlehatelnosti a větší pevnosti pěny.
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Např. karagenan způsobuje zvýšení počáteční viskozity, která je pro standardizované výrobní techno-

logie žádoucí. Guar je odpovědný za vázání vody a krémovitost. Želatina vedle mnoha dalších funkcí 

zlepšuje schopnost nášlehu během procesu. Dále má želatina zahušťovací účinky, zabraňuje synerezi 

a váže v produktu vzduch. Emulgátor ovlivňuje stabilitu při skladování a zabraňuje možnému efektu 

zmáselnění při výrobě. Použití směsí šitých na míru má prokazatelně účinky podporující stabilitu, 

které jsou pro našlehaný produkt a jeho výrobu nutné. Vede ke sjednocení plynových bublin (čím 

menší, tím stabilnější pěna) a docilují zvýšením sušiny v roztoku (v shake je méně sušiny než např. ve 

smetaně) vyšší schopnost nášlehu.

Produkt % nášlehu 
našlehaná jogurtová p�na 80 – 100 % 
p�na, neutrální (Mousse) 80 – 100 % 
�erstvý sýr 20 – 50 % 
našlehané pudinky a deserty 20 – 50 % 
našlehané tvarohové deserty 20 – 30 % 
shakes 20 – 40 % 
toppingy > 150 % 
Meringue / marshmallows > 200 % 
pom�cky pro pln�ní a p�ny > 200 % 

Vedle použití stabilizačních systémů hraje rozhodující roli optimálně nastavená výrobní techno-

logie. Zde se mohou nalézat možné zdroje chyb, díky kterým nedojde ke stabilnímu nášlehu.

Již u standardizované výrobní technologie, jaká je vidět na zobrazení, mohou chyby vznikat např. 

při nastavení hodnoty pH ve velkém míchacím tanku. Když je hodnota pH příliš nízká, dochází ke 

srážení proteinů a produkt je písčitý, při příliš vysoké hodnotě pH naproti tomu dochází k tvorbě 

mýdelnaté příchuti. Pokud k tomu je zvýšení teploty při průchodu ohřívačem k homogenizátoru příliš 

nízké, je homogenizační efekt příliš nízký a dochází k nechtěnému vyvstávání smetany. To jsou jen 

příklady z výrobní technologie, které mohou negativně ovlivnit kvalitu výrobku.

Nášleh jako poslední výrobní krok v sobě také skrývá různé zdroje chyb. Ve výsledku mohou 

vznikat kolísání nášlehu, nekontinuální průtok produktu a nežádoucí bubliny, v nejhorším případě 

zůstává produkt nenašlehaný.

Základy pro tyto chybné výroby jsou rozmanité a je potřeba přesné znalosti procesních parametrů, 

abychom mohli zavést odpovídající protiopatření. Technologové firmy HAHN jsou na základě svých 

dlouholetých a mezinárodních průmyslových zkušeností schopni určit vedle individuální optimaliza-

ce stabilizačních systémů i ve výrobě vznikající rozpory. Ty pak mohou být v souladu s recepturou v 

jednotlivých procesních parametrech a výrobních linkách optimálně korigovány a sladěny a ve výsled-

ku bylo dosaženo požadované standardizované hodnoty nášlehu. V některých případech je dostaču-

jící již jen regulace teploty při nášlehu nebo zvýšení otáček rotoru. Ale také kompletní přepracování 

receptur nebo požadovaná výměna surovin, např. na základě růstu cen surovin nebo podobných ob-

chodních potřeb, potřebuje vždy znovu přizpůsobení výroby. Zde se technologové HAHN osvědčují 

jako specialisté ve svém oboru. Světová denní praxe ve vlastních HAHN technologických centrech, 

testování nových synergických systémů v souhře s různými výrobními technologiemi, a schopnost 

přenášet úspěšné výsledky do velkovýroby, z nich dělají skutečné a spolehlivé partnery pro potravi-

nářský průmysl.

HAHN technologické centrum v Lübecku – tam technologové simulují výrobní procesy a pracují na 

optimalizaci stabilizačních systémů a odpovídajících výrobních postupů.

Stabilizace to umožňuje -
nové koncepce nápojů s Extra-Schuss Wellness

Stále více konzumentů chce volbou svých potravin ovlivňovat své zdraví. Trend Wellness je proto 

jedním z nejsilnějších zdrojů impulzů také v nápojovém segmentu a tím příkladem pro trh s mlékem. 

K tomu patří Pre-biotické, Pro-biotické a Syn-biotické produkty, ať už je to jogurt, mléčný míchaný 

nápoj, jogurtový nápoj, syrovátkový nápoj nebo také nápoj s ovocnou šťávou. Pro výrobu těchto růz-

ných nápojových produktů, ať kyselých, neutrálních nebo následně okyselených jsou použity obvyklé 

standardy klasické jogurtové technologie a technologie mléčných nápojů, s optimálním stabilizačním 

systémem k výrobkům nejvyšší kvality. Ale stabilizační systémy nabízí ještě větší potenciál. Mohou 

být rozhodujícím příspěvkem k úspěšnému vývoji inovativního a kreativního nápojového konceptu, 

což můžeme zjistit na příkladu vývoje různých výrobků lübeckého výrobce stabilizačních systémů, 

HAHN & Co.

Inovativní koncepty výrobků – stabilizace je umožňuje
V hledání uspokojování různých potřeb  jsou konzumenti v segmentu nápojů velmi ochotni ke 

zkoušení. Nejdůležitější již dlouho není pouhé vyrovnání ztráty kapalin. Požadovány jsou změny, 

nové chuťové zážitky, zábava a spontánní požitek, všechno v souladu se zdravím, wellness, pohodou 

nebo fitness.

Proto HAHN vyvíjí novou koncepci nápojů pro tyto oblasti s těžištěm Fun & Wellness, jako je 

například Fruity Glitter Juice, nápoj s ovocnou šťávou s třpytem (jiskřením?). Výchozím bodem byl 

vývoj nápojové kreace s viditelným přídaným užitkem, v tomto případě Fun (zábavným) charakterem. 

Nápoj je založen na ovocné šťávě, která obsahuje jistý podíl blýskavých částic. Zvláštností této kreace 

je stabilizační systém, který i přes velmi malou viskozitu blýskavé částice udržuje ve vznosu. Další 

inovací je dvouvrstvý produkt, Double One. Zvláštní stabilizace umožňuje stáčení za studena tak, že 

druhá vrstva může být přímo dávkována aniž by se vrstvy promíchaly. Tvorba lehkého gelu, který 

může být protřepán nebo rozehřát, poskytují nové nápojové výrobky s velmi speciálním požitkem. 

Tak lze například jednu variantu „Double One“ používat chlazenou jako desert-snack, a po zahřátí v 

mikrovlnné troubě vychutnat jako homogenní krémový nápoj.

Jiné HAHN nápojové koncepty se speciálně pro tento účel vyvinutými stabilizačními systémy zvět-

šují silněji aspekt Wellness. Jmenovat můžeme úplně nově vyvinuté pomerančové nápoje s chuťově 

kreativními kombinacemi zázvor / citron nebo rajče / chilli. Další ukončené vývoje jsou například 

neutrální míchaný mléčný nápoj s ovesnou vlákninou a vejci, dále mléko obohacené vápníkem nebo 

mléčný nápoj se zeleným čajem. Stabilizace takových nápojů musí plnit různé funkce. K tomu patří 

držet ve vznosu nerozpustné částice vlákniny (ovesná vláknina, částice vápníku nebo částice zeleného 

čaje), ochrana mléčných a vaječných proteinů během zahřívání, možnost nastavení požadované visko-

zity a dosažení příjemného, krémového pocitu v ústech navzdory velmi malému obsahu tuku.

Wellness aspekt otevírá již delší dobu v Fun nebo Fitness aspektech mnohé možnosti nasazení  kre-

ativních vývojových produktů, při čemž nápady a kreace v laboratorních podmínkách jsou bez hranic. 

Když jsou tyto nápady profiltrovány a slibují obchodní úspěchy, začíná další fáze vývoje. Neboť vedle 

všech důležitých obchodních měřítek, v mnoha případech o reálnosti prosazení daného vývojového 

konceptu rozhoduje praktický test technolgického postupu v pilotním zařízení.

Stabilizační systémy – klíč k úspěchu . . .
V tomto bodě rozvíjí stabilizační systémy  celou šíři svých vazeb vztahujících se k oblastem použití 
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a rozmanitosti funkcí. Ony jsou důležité faktory pro úspěšný vývoj produktu. Tyto stabilizační látky 

mají zcela závažný vliv na průmyslovou použitelnost a tím kvalitu konečného produktu ve vztahu k 

viskozitě, stabilitě, konzistenci, textuře, pocitu v ústech, trvanlivosti, schopnosti přepravy a podobně. 

Současně jsou přídatné látky v některých výrobních linkách nepostradatelné jako technické pomocné 

prostředky k podpoře během výrobního procesu. Abychom přesněji pochopili fungování přídatných 

látek, je poučné detailní pozorování skupiny látek hydrokoloidů.

Hydrokoloid - funkce P�íklad pro oblasti použití 

Prost�edek ke šlehání � mlé�né výrobky 
Pojidlo � uzeniny
Zahuš�ovadlo � Polévky, omá�ky
Zachování plnosti v ústech � mlé�né výrobky, dietní potraviny, 

Light výrobky 
Ochranné povlaky � cukrovinky, masné nebo rybí výrobky 
Formování � želé bonbóny, gumové dropsy 
Stabilizátor emulze � zmrzliny, majonézy, dresinky 
Vlo�kovací prost�edek � �išt�ní vína a š�áv
Plnicí prost�edek � nízkokalorické potraviny 
Želírovací prost�edek � želé, aspiky, marmelády 
Prost�edek pro držení? � glazury
Stabilizátor suspenze � mixované mlé�né nápoje, ovocné š�ávy
Tvorba ochranných kolloid� � ochrana protein�
Stabilizátor p�ny � cukrové p�ny, šleha�ka 
Regulace obsahu vody � pe�ivo, t�sta
Zabrán�ní synerezi � sýrové p�ípravky, mražené potraviny 
Snížení krystalizace � zmrzliny 

Pokud pozorujeme jednotlivé funkční profily hydrokoloidů přeněji a především z hlediska opti-

mální stabilizace, zjistíme, že málokdy jedna přídatná látka v sobě spojuje všechny definované 

vlastnosti ve vztahu ke kvalitě produktu, především z hlediska přizpůsobvení se výrobní tech-

nologii.

HAHN & Co. z Lübecku vyvíjí proto již více než 55 let kombinace z různých hydrokoloidů a/nebo 

jiných přídatných látek (emulgátory, soli, atd.). Tyto znamenitě se doplňující synergické efekty, dosa-

žitelné mícháním a různým dávkováním, umožňují HAHN několik desetiletí nabízet potravinářskému 

průmyslu stále nové vysoce funkční stabilizační systémy. Všechny poznatky plynou přesahujíc obory 

a konstantně do vývoje specifického pro zákazníky i domácího vývoje produktů. Všechny výrobní 

komponenty , jako například výběr základních surovin, přesné dávkování stabilizace a optimální vý-

robní technologiejsou při tom optimálně vzájemně sladěny.

Dodavatelé přídatných látek jako HAHN jsou tak jistými a spolehlivými partnery při vývoji produk-

tů, neboť harmonizovanou souhrou různých výrobních komponentů dosahují vývojáři dnes měřitelný 

výsledek, který dá rozhodující informaci o prosaditelnosti nápadu v prodejném konečném produktu.

Čas pro pikantní mléčné výrobky

Mléčné výrobky jako jogurt a tvaroh jsou již dlouho podloženy vesměs pozitivním image a mezitím 

od snídaní jsou požívány v každou denní dobu. Jsou ideálním řešením pro snack doma i venku. Abso-

lutně ve vývojové tendenci leží pikantní mléčné produkty. Dříve to byly dresinky a lahůdkové saláty, 

založené na různých mléčných částech,  dnes jsou to kombinace z oblastí Mléko a Lahůdky, které 

vykazují prodejné úspěchy a slibují větší potenciál.

Nový vývoj produktů G.C.Hahn & Co. sleduje přesně tento kombinovaný trend. Produkt se vyzna-

čuje lehkostí plus sytostí a vysokou flexibilitou při použití.Tento cíl je dosažen cíleným použitím na 

míru šitých stabilizačních systémů v receptuře, které nabízí prostor pro individuální variace ve vztahu 

k vlastnostem produktu a také technologie. Produkt svou konzistencí může být zařazen mezi jogurt a 

tvaroh. Je o něco viskóznější než jogurt, přitom krémovější a hladší než tvaroh a zase lehčí než čerstvý 

sýr. Díky svým vlastnostem jde o dokonalý nový samostatný výrobek.

Stabilizační systémy umožňují velmi zvláštní senzoriku. Od našlehané, lehké konzistence přes 

velmi krémový, hladký pocit v ústech s jemnou strukturou až po nískoviskózní roztíratelnou texturu 

nabízí tento produkt rozmanité možnosti nabídky. Pokud je snaha o použití jako snack nebo dip, je 

krémová konzistence optimální.

Pokud je cílem umístění v prémiovém segmentu, může to být podtrženo lehkou, našlehanou kon-

zistencí. Ve variantě pomazánka je úspěšné lehké zvednutí konzistence a tím dostat krémový a přitom 

roztíratelný výrobek. Také zde je možná i další varianta s našleháním a charakterem pěny. Všem pro-

duktům je společná stabilita a kvalita po celou dobu trvanlivosti, bez výskytu netečnosti séra.

Nekomplikovaný výrobní proces dělá produkt pro mlékárny zajímavým. Výroba může probíhat na 

tradiční lince pro jogurt nebo čerstvý sýr, odstředivka na tvaroh není nutná. Dalším plusem ve srovná-

ní s výrobou tvarohu je fakt, že při výrobě nezbývá žádná syrovátka.

Pozitivnní podporou bude prezentace produktu podle zvolené chuti, která harmonizuje s použi-

tím. Příkladem pro pomazánku  může být středomořská varianta se soté Pesto nebo krutony v dvouko-

morovém kelímku. Jako mléčný snack se hodí například lososová varianta s Grissini jako Dipp. Jemne 

okyselení, vysoký obsah proteinu a příjemná, krémová konzistence tyto výrobky předurčují pro děti 

i dospělé.
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 Ingredience dsm food specialties pro mlékárenství
 Ing. Zdeněk Rozehnal

 O.K. SERVIS Bio Pro, s.r.o.

V následujícím textu je představena společnost a hlavní produkty firmy DSM, divize Food Special-

ties, které jsou dodávány pro mlékárenský průmysl.

O.K.Servis BioPro je česká společnost působící v oblasti zajišťování komplexních dodávek potra-

vinářských ingrediencí do oborů mlékárenství , pekárenství, vinařství, lihovarnictví, lisování ovoce a 

pivovarnictví, současně s dodávkami laboratorních přístrojů a diagnostik pro tyto i jiné obory. 

Úzce spolupracujeme s renomovanými výrobci, představujícími špičky ve svém oboru. V oblasti 

ingrediencí do potravinářského a zvláště mlékárenského průmyslu je to koncern DSM a jeho divize 

Food Specialties, zaměřená na biotechnologické procesy, především na poli enzymové a genetické 

technologie produkčních mikroorganismů. Ze sortimentu firmy DSM, který již mnoho let dodáváme 

našim zákazníkům je třeba zmínit mlékárenské ingredience (syřidla, kultury, přípravky pro ošetření 

sýrů, přírodní ochranné látky), pekařské ingredience (enzymy a kvasnice), chuťové ingredience (kvas-

nicové extrakty, frakční aromata aj.), nápojářské ingredience (enzymy a kvasinky pro veškeré kvasné 

procesy).

Pro mlékárenský průmysl je k dispozici kompaktní řada osvědčených produktů v celé šíři potřeb 

pro kontrolu nakupovaného mléka na přítomnost inhibičních látek, kultury pro přímé zaočkování ve 

výrobě sýrů i kysaných výrobků, kultury pro výrobu zákysu, všechny typy syřidel, přípravky pro po-

vrchové ošetření sýrů a speciální enzymové přípravky, jako např. laktáza pro výrobu delaktózovaného 

mléka a lipáza pro zlepšení chuti některých sýrů. V tabulce je uveden stručný přehled produktů pro 

mlékárenský průmysl.

Testy pro stanovení reziduí inhibi�ních látek 
Delvotest®SP širokospektrální test (ß-lactamy, tetracykliny, amino-

glykosidy,..)
Delvo-X-Press® rychlý test pro stanovení ß-laktamových antibiotik 
Delvo-Scan® vybavení pro rychlé vyhodnocování Delvotest� SP- desti�ky

Kultury a  média - Delvo-systém 
Bulk-set® zákysové kultury 
Direct-set® Cultures kultury pro p�ímé zao�kování mléka 
Delvolac® Media živná média pro p�ípravu zákysu 

Sy�idla a enzymy
Fromase®L,TL,XL mikrobiální sy�idla nejvyšší kvality 
Maxiren® 100% chymosin  vyrobený fermentací 
Delvoren® klasické živo�išné sy�idlo 
Maxilact® enzymatický p�ípravek laktáza 
Piccantase® enzymatický p�ípravek lipáza 

P�ípravky pro ošet�ení povrchu sýr�
Delvocid® natamycinový preparát zabra�ující r�stu kvasinek a plísní 
Plasticoat® PVAC nát�ry pro p�írodní zrání sýr�
Delvowax® sýra�ské vosky pro zrání a finalizaci sýr�
Delvozyme® lysozymový preparát  

Nyní se zaměřím na nejdůležitější  produkty potřebné pro mlékárenský průmysl a jejich vlast-

nosti.

Testování mléka na přítomnost inhibičních látek 
Zde jsou k dispozici dva již klasické testy :

Jedná se o DELVO X-Press®, který  představuje rychlou metodu stanovující jen betalaktamová 

antibiotika. Je to daň rychlosti a dosud neexistuje test i na ostatní RIL a tak rychlý zároveň. Jedná se o 

fotometrické a tím na rozdíl od jiných testů i o objektivní vyhodnocení. Navíc proti jiným se srovnává 

výsledek se standardním vzorkem. Tím je zaručena vysoká přesnost,objektivnost a citlivost metody. 

Tento test je extrémně citlivý na RIL a proto jeho nejvhodnější použití je v praxi mlékárenských labora-

toří se zapracovaným personálem. Při instalaci testu je přítomen náš specialista, který obsluhu zaškolí, 

nějakou dobu je dobré testy provádět pro získání rutinních návyků a po krátké době náš pracovník 

opět navštíví klienta a zkontroluje pracovní návyky. Tento test je plně akceptován veterinárním dozo-

rem mlékáren ke splnění požadavku pro příjem mléka do mlékárny. 

Pro vlastní provádění tohoto rychlotestu je zapotřebí se vybavit pracovní fotometrickou stanicí  

ISRP což je kompaktní zařízení se zabudovanou tiskárnou a tato sada obsahuje vše co je z laborator-

ních potřeb pro testování potřeba. Pro provádění vlastních testů je dodávána sada „DelvoX-Press test 

kit, která obsahuje 100 testovacích ampulí vč. veškerého spotřebního materiálu.

DELVOTEST SP ® slouží pro objektivní a přesné stanovení RIL. Jedná se o metodu rozhodčí a 

velmi přesnou, založenou na inhibici růstu mikroorganismu Bacillus stearothermophillus v agarovém 

médiu. K jeho provádění je třeba mít k dispozici termostat s regulací teploty  64°C +/- 0,5°C. (pozor, 

ne všechny běžné termostaty tuto podmínku splňují) a samozřejmě sadu testů Delvotest SP.

Tyto sady jsou k dispozici ve dvou provedeních jako zkumavky po 100 kusech nebo odlamovací 

destičky dodávané vždy po 5 ks x 96 komůrek. V těchto sadách je opět vše co je třeba pro provádění 

testů. Zaškolení a provádění je velmi jednoduché, bez problému je možno zavést testování  přímo u 

dodavatele mléka. 

Mlékařské kultury pro přímé zaočkování – Direct - set®
Systém pro přímé očkování firmy DSM je založen na několika základních skupinách kultur podle 

jejich působení v technologii výroby nebo podle použití do konkrétního výrobku. Tento „DELVO“  - 

systém má základní skupiny, uvedené v tabulce níže :
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Skupina Charakteristika: Typické aplikace: 

DELVO-TEC�

Direct - set 

Kultury zam��ené na prokysání sýr�, ur�ené pro p�ímé 
o�kování,ve form� hlubokomražených nebo lyofilizovaných 
sm�sí. 

Mezofilní kultury, p�ípadn� kombinované s termofilním 
podílem . 

Ur�eny pro �ist� homofermentativní aplikace, nebo 
kombinované hetero a homofermentativní aplikace. 

Podskupina i pro �ist� termofilní aplikace. 

Pro tvrdé sýry, polotvrdé sýry, 
m�kké sýry, pa�ené sýry – 
mozzarella, sýry v solném 
nálevu aj. 

DELVO-ADD�

Direct-set

Kultury zam��ené speciáln� na vývoj aroma, chuti, zlepšení 
textury a ovlivn�ní zrání sýr�.

Ve form� pro p�ímé o�kování, n�které druhy pouze pro 
výrobu zákysu. 

Pro sýry u nichž se o�ekává 
delší zrání a zlepšení 
organoleptických vlastností. 
Jsou ur�eny pro kombinování 
s kulturami Delvo-Tec®.

DELVO-DOP�

Direct-set

Kultury pro termofilní aplikace p�i výrob� originálních 
italských typ� sýr�.

Ve form� pro p�ímé o�kování. 

Grana Padano a další italské 
speciality. 

DELVO-PRO�

Direct-set

Probiotické kultury pro použití v jogurtech a fermentovaných 
mlé�ných výrobcích v kombinaci s kulturami Delvo-Tec� a 
prebiotiky Culture-Pro�.

Ve form� pro p�ímé o�kování. 

Kysané mlé�né výrobky, 
probiotické výrobky. 

DELVO-YOG®

Direct-set

Jogurtové kultury všech typ� pro tradi�ní, klasické i „mild“ 
jogurty s definovanými vlastnostmi. 

Ve form� lyofilizované i hlubokomražené. 

Jogurty a kysané jogurtové 
výrobky. 

Kombinovatelné s kulturami 
Delvo-Pro� a Delvo-Add�.

Použití kultur pro přímé očkování je již u některých druhů mlékárenských výrobků běžné. Napří-

klad při výrobě jogurtů a tekutých kysaných výrobků se v ČR používají více než 10 let s pozitivními 

dopady na standardnost, přesné zastoupení jednotlivých druhů mikroorganizmů a tím i definované 

senzorické vlastnosti finálních výrobků. Jejich použitím je možno rozšířit sortiment klasických ale i 

speciálních probiotických výrobků s deklarovanou mikroflórou. Finanční náročnost tohoto přímého 

očkování je z důvodu relativně malé dávky kultur a dlouhého kultivačního času minimální, profit z 

tohoto systému je  zřejmý a lehce kalkulovatelný. 

Jiná situace je při aplikaci ve výrobě sýrů, kde je nutné z důvodu doby působení kultur volit vyšší 

dávky než v případě kysaných výrobků. Následně při zjednodušeném přepočítání na kilogram sýra 

vycházejí zdánlivě vysoká čísla, která odrazují od jejich aplikace při výrobě sýrů. Při těchto propočtech 

je samozřejmě nutné vzít do úvahy více faktorů než jen množství kultury a její cenu. Zjednodušeně 

řečeno, je při rozhodování o přímém očkování nutno počítat:

• s tím, že sýrař má v každém okamžiku k dispozici kulturu ve stádiu exponenciálního růstu, tedy 

maximálně a vždy stejně aktivní, vždy s přesně definovaným složením,

• s přesně definovaným kysáním a tím i pozitivním vlivem na standardnost sušiny,

• s úsporou mléka na zákys, které prakticky nepřechází do sýřeniny vlivem vlastností kyselého koagu-

látu, 

• s úsporou pracovní síly potřebné při přípravě zákysu,

• s úsporou energie pro ohřev a chlazení,

• s tím, že není třeba předem připravovat vždy o něco větší množství zákysu pro případ zhoršeného 

kysání,

• s možností velké variability sortimentu i zpracovávaného množství v jednom výrobním dni,

• s jednoduchostí použití a kontroly aplikace ve výrobě,

• s tím, že systém je bez investičních nákladů na rozdíl od dobře vybavené zákysové stanice.

Samozřejmě je nutno tento výpočet a rozvahu o použití jednotlivých systémů kalkulovat podle 

konkrétního zákazníka, jeho zpracovávaného množství, sortimentu i technologie výroby. V této věci 

jsme vždy k dispozici a i nezávazně je možné celý systém analyzovat pro nalezení optimální varianty.

V případě výroby speciálních sýrů a rozšiřování sortimentu je v našich podmínkách tento systém 

jasně výhodný. K tomu slouží mimo jiné i systém DELVO-ADD®, který dává k dispozici kultury pro 

doplnění běžných kysacích kultur a s jeho pomocí je možno připravit sýry specifických vlastností. Náš 

tým mlékařských technologů je připraven vám nabídnout řešení co nejvíce vhodné pro vaše stávající 

technologie ale i pro přípravu nových investic a sortimentu pro ně. 

Syřidla 
Syřidla patří k nezbytným ingrediencím mlékárenského průmyslu a produkty firmy DSM patří 

svou kvalitou do světové špičky výrobců.  K dispozici jsou všechny druhy syřidel:

Skupina Charakteristika Typické aplikace 

FROMASE�

� Mikrobiální sy�idlo nejvyšší kvality 
produkované Rhizomucor miehei

� K dispozici v n�kolika termolabilních formách, 
L, TL and XL.  

� V tekuté form� se sílou 750 IMCU/ml, na 
vyžádání v práškové form�.

� Kosher/Halal  certifikát k dispozici 

� Všeobecné použití pro výrobu 
všech druh� sýr�

� S deklarací „non-GMO“ 
� Pro vegetariánské aplikace  
� Pro sýry s deklarací 

Kosher/Halal 

MAXIREN�

� �istý p�írodn�-identický chymosin produkovaný 
kvasinkou Kluyveromyces lactis.

� Funk�ní náhrada živo�išných sy�idel 
� Absence bovinního pepsinu zvyšuje výt�žnost

sýr� a zlepšuje vývoj chuti. 
� K dispozici v tekuté form� se sílou 600 

IMCU/ml 
� Kosher/Halal  certifikát k dispozici 

� Pro všechny typy sýr� v�etn�
nejnáro�n�jších 

� Pro vegetariánské aplikace  
� Pro sýry s deklarací 

Kosher/Halal 

DELVOREN�

� Standardizovaný kapalný extrakt ze �tvrtého 
žaludku telat  

� Živo�išné sy�idlo se sílou 215 IMCU/ml,  
o 85 % chymosinu 

� K dispozici v tekuté form�

� Pro sýry s deklarací p�vodu 
„DOC“  

� Pro tradi�ní i speciální sýry   

Podle našich zkušeností je pro téměř všechny aplikace v oblasti českého sýrařství nejvhodnější vy-

nikající mikrobiální syřidlo Fromase® TL. Běžně je možné s ním vyrábět i sýry vysokodohřívané jako 

je např. Moravský bochník. Kvalita mikrobiálních syřidel se v průběhu let vývoje a výzkumu posunula 

tak daleko, že tato syřidla svojí ekonomickou stránkou a při vysoké kvalitě nahradila mnoho aplikací, 

které dříve patřily přírodním syřidlům. Zcela neznámé jsou již senzorické závady známé z původních 

tuzemských mikrobiálních syřidel a naše zkušenost z výrobních závodů je taková, že pokud je dodr-

žen správný technologický postup výroby, je možné se syřidlem Fromase® zrát mnoho měsíců bez 

jakýchkoliv negativních senzorických změn. Syřidlo Fromase® je natolik kvalitní, že někteří dovozci 

si jej berou jako srovnávací standard pro své produkty. V současné době je ukončen vývoj dalšího typu 

syřidla Fromase®, který bude k brzy dispozici.

Přírodní syřidla Delvoren® se však i nadále ve světě používají ale vzhledem k jejich vysoké a kolí-

sající ceně  je jejich pole působnosti v oblasti  především tradičních sýrů s deklarací původu, kde jsou 

přímo vyžadována a jejich cena není určující při rozhodování o použití. Například v Holandsku, které 

je výrobcem tradičních značkových sýrů se používá asi 80% syřidel přírodních a 20% mikrobiálních . 



114 S B O R N Í K  P Ř E D N Á Š E K 115

Popis dané části

K r o m ě ř í ž  2 2 . - 2 3 .  z á ř í  2 0 0 4

Naopak v Německu které je zaměřeno spíše na kvalitní konzumní zboží průměrné ceny, se používá asi 

80% mikrobielních a 20% přírodních syřidel. 

Přírodně identický chymosin Maxiren®, produkovaný geneticky modifikovanou kvasinkou je pl-

nou náhradou přírodních syřidel i když v mnohých státech Evropy není používán především z důvodu 

marketingových, či legislativních. Pro výrobu všech  100% chymosinů, které jsou na trhu k dispozici je 

vždy použit geneticky modifikovaný organismus ale jeho produktem je bílkovinná molekula chymosi-

nu, která nemůže nést žádnou genetickou informaci. Čisticí procesy jsou tak dokonalé, že v produktu 

nejsou žádné zbytky produkčního organismu. Tato skutečnost je i předmětem naší písemné deklarace 

dodávané k syřidlu Maxiren®. V naší legislativě nic nebrání používání těchto syřidel a není nutné tato 

syřidla deklarovat jako GMO látky. Při exportu sýrů je třeba se vždy seznámit s požadavky odběratelů, 

z nichž někteří přímo požadují deklarovat to, že při výrobě nebyl použit GMO. V tomto případě je třeba 

pracovat s jiným syřidlem, např. Fromasa.

Další enzymatické preparáty
MAXILACT® 

Velmi zajímavým a u nás dosud nedoceněným enzymem je laktáza pod názvem Maxilact®, enzym 

rozkládající laktózu na monosacharidy glukózu a galaktózu. Výrobky s takto odbouranou laktózou 

jsou ze zdravotního hlediska velmi zajímavé a mohou tímto způsobem oslovit populaci trpící laktózo-

vou intolerancí. 

Obvykle je dostačující stupeň hydrolýzy na 70% i když podle dávky enzymu a času působení je 

možné dosáhnout i úplného odbourání laktózy. Vzhledem k tomu, že výsledný produkt má nasládlou 

chuť, často se výrobky ochucují a tato prvotní sladkost pak snižuje potřebné množství dodávaného 

sladidla.

Rozsah aplikací je poměrně široký a překračuje možnosti této přednášky. Informace pro zájemce 

jsou k dispozici u dovozce. Použití v ČR je schváleno MZd ČR.

PICCANTASE®
Jedná se o preparát enzymu lipáza v granulované formě a jeho použití bývá voleno při výrobě 

pikantních sýrů typu Romano, Provolone, Feta a sýrů s modrou plísní pro urychlení lipolýzy a zvý-

raznění chuti. Je možné jej použít i pro jiné druhy sýrů. Aplikace je velmi jednoduchá : po rozpuštění 

granulátu ve 20 ti násobku pitné vody se přidává zvolená dávka přímo do mléka ve výrobníku. Obvyklé 

dávkování je  2g/1000 l mléka ale může být různé podle konkrétní technologie a senzorických zkoušek 

finálního výrobku. Použití v ČR je schváleno Mzd ČR.

Přípravky pro ošetření povrchu sýrů
Tato skupina výrobků firmy DSM završuje komplexní sortiment ingrediencí pro výrobce sýrů a má 

velký význam při obchodování a finalizaci sýrů pro tržní síť. 

PLASTICOAT® 
Po přechodu na masivní používání zracích folií byla hledána možnost odlišení se v sortimentu 

a též v jiných senzorických vlastnostech sýrů. Přírodní zrání s sebou vždy neslo problémy mikro-

biologické i ekonomické vlivem vysokých ztrát zráním. Proto byl vyvinut systém zracích nátěrů na 

bázi potravinářského polyvinylacetátu Plasticoat®, který splňuje uvedené požadavky a zrání pod tímto 

nátěrem se blíží přírodnímu. Aplikace těchto nátěrů je jednoduchá, buďto ručním natíráním nebo i 

mechanizovaná na nanášecích strojích. Plasticoat® je k dispozici v mnoha barvách a tak je možno 

kromě nezaměnitelného způsobu zrání zajistit i estetickou odlišnost výrobků v tržní síti. Zrání pod tě-

mito nátěry si vyžaduje především dodržování určitého rozmezí vlhkosti vzduchu ve zracím sklepě na 

hodnotách kolem 80 – 90% r.v., tak aby sýry od povrchu nevysychaly a naopak aby čerstvý nátěr mohl 

vyschnout. Teplota zrání je pak volitelná podle druhu sýra. Na trhu v ČR je již několik druhů sýrů, 

které používají zrání pod Plasticoatem a všechny vykazují výborné senzorické parametry. Plasticoat® 

je schválen pro použití v ČR.

DELVOWAX®
Zájmem mnoha výrobců je zpestření sortimentu i zajištění tradičního vzhledu některých výrobků. 

Toto je možné mimo jiné i tradičním voskováním povrchu sýrů, které má nejen estetické vlastnosti ale 

zamezuje také růstu plísní a vysychání povrchu. Také senzorické vlastnosti sýrů zrajících pod voskem 

je odlišují od zrání pod folií. 

Delvowax® je obchodní značkou vysoce kvalitních parafínů dodávaných v mnoha barevných od-

stínech a variantách pro různé způsoby nanášení. Delvowax® je možno nanášet na počátku zrání ale 

i před expedicí vždy na suchý povrch sýra. V zásadě se tloušťka vrstvy řídí teplotou vosku a počtem 

vrstev. Teploty nanášení jsou podle druhu vosku od 65 do 140°C. Delowaxem® je tak možno oboha-

covat sortiment bez náročnějších investic. Sýry zrající pod Plasticoatem® je možné finalizovat voskem 

pro zabránění vysychání povrchu. Delvowax je schválen pro použití v ČR.

DELVOCID®
Nárůst nežádoucích plísní a kvasinek způsobuje znehodnocení sýrů a možnost jejich kontaminace 

mykotoxiny. Jejich karcenogenita je známá a jako řešení je možné použití Delvocidu®. Skupina těchto 

produktů slouží pro preventivní ošetření povrchu sýrů k zabránění růstu plísní a kvasinek. Aktivní 

složkou je Natamycin (Pimaricin), který je účinný proti plísním a kvasinkám i při velmi nízké koncen-

traci, není  účinný proti bakteriím a proto nezasahuje do přirozených zracích procesů sýrů. Delvocid® 

nevniká do sýra, působí jen na povrchu.

Pro aplikaci je možné zvolit dvě formy: DELVOCID® DIP s vyšší viskozitou pro natírání nebo DEL-

VOCID® Instant s viskozitou nižší, vhodný pro nanášení postřikem. Koncentrace se volí podle předpo-

kládané kontaminace, způsobu povrchového ošetření a balení. Obvyklé je použití 0,1 – 0,5% roztoku 

Delvocidu®. Je vhodné jej použít jako prevenci i při zrání pod folií. Delvocid® je nutné nanášet již po 

výrobě, tak aby byl povrch sýra chráněn preventivně – takto je zajištěno minimální dávkování a maxi-

mální účinnost. Přípravek je schválen pro použití v ČR a mnoha dalších státech světa.

Závěr
Jak je z uvedeného sortimentu zřejmé, jsme schopni společně s naším partnerem, firmou DSM 

Food Specialties vyhovět všem základním potřebám mlékárenského průmyslu. Samozřejmostí je i náš 

osobní přístup ke každému i tomu nejmenšímu zákazníkovi s tím, že se vždy snažíme o splnění jeho 

požadavků tou nejekonomičtější cestou, vždy však při dodržení všech kvalitativních parametrů jeho 

výrobku. Mimo přímého přístupu k technologickým zkušenostem firmy DSM, má zákazník k dispozi-

ci i tým zkušených mlékárenských technologů, jmenovitě Ing. Jarmilu Štípkovou,Ing. Václava Bártu a 

Ing. Zdeňka Rozehnala. S dodávkou uvedených produktů je tak spojen i technologický servis a v pří-

padě zájmu i zdarma vývoj nových výrobků dle požadavků zákazníka. Náš stálý zákazník nezůstává 

nikdy osamocen a technologický tým včetně celého zázemí firmy O.K.Servis BioPro, s.r.o. s širokým 

sortimentem potravinářských ingrediencí a laboratorních přístrojů je mu vždy k dispozici.
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 Aktuální vývoj v mlékárenství v Evropě ve vztahu k ovocným 
  složkám a novým výrobkům  

 Ing. Jaroslav Stuchlík

 Wild Czech Republic spol. s r.o. Plzeň   
     

Krátká exkurze mlékárenstvím v Evropě v následujících minutách nám dovolí se omezit pouze na 

několik zastávek např. u konzumace, výroby a trendů výroby jogurtů a kysaných mléčných výrobků.

Existují ještě zřetelné rozdíly v produkci mléka ve východní a západní Evropě. I když zde uvedené 

srovnání situaci silně přehání, je přesto možné všeobecně konstatovat, že produkce mléka na západě 

již není z velké části rolnicky strukturovaná v tradičním smyslu. V zemích jako je Francie a Německo 

se v důsledku tlaku obchodu a zániku menších mlékáren v zesílené míře vytvořily zemědělské velko-

podniky, (stejný trend i u nás). Tento vývoj pokročil nejdále asi ve Francii. Naproti tomu v některých 

východních regionech existují ještě dnes četné venkovské struktury. Nicméně je jen otázkou času, kdy 

i zde koncentrační proces nabude odpovídajících rozměrů.

Naproti tomu u výrobků již nelze takové rozdíly snadno rozeznat. Jakost výrobků a vybavení mlé-

káren je ve východní a západní Evropě  z velké části podobné a k nerozeznání. Také velikost oddělení 

s mléčnými výrobky v obchodech je působivá a mléčné výrobky  si na východě a jihovýchodě Evropy 

vydobyly pevné místo v prodejních regálech.

Pro názornost: výroba mléka ve „staré EU“ činila dle informací centrálního tržního zpravodajství 

v Bonnu v roce 2002 asi 122,5 milionů tun. Více než 5% tohoto množství a to 6,5 milionů tun mléka 

bylo v rámci EU zpracováno na jogurty a kysané mléčné výrobky, což je pro výrobce přísad jeden z 

nejzajímavějších trhů. 

Zde bych chtěl uvést, jak se vyvíjel trh s ovocnými jogurty v jednotlivých zemích. V evropském 

průměru mohl být v roce 2002 zaznamenán potěšitelný vývoj odbytu u ovocného jogurtu. Spotřeba na 

osobu vzrostla o 1,6% oproti předcházejícímu roku na 8,9 kg. 

Rakousko se v roce 2002 opět ukázalo být motorem ve výrobě mléčných produktů, i když to nebu-

de zřetelně viditelné z vývoje spotřeby na hlavu v rámci vlastních hranic. Relativně malá země všem 

ukázala, jak inovaci úspěšně uvést do praxe. O nově vyvinuté výrobky, jako jsou nápoje nebo středo-

mořské speciality je silný zájem nejenom mezi rakouskými konzumenty, ale tyto výrobky jsou plněny 

a exportovány také na německý trh, do Francie a Holandska. „Stagnace v pití mléka, boom mléčných 

míchaných nápojů“, tak zní také shrnutí odborného časopisu Rakouské mléčné a potravinářské hospo-

dářství pro rok 2002. Rakušané stále častěji sahají po „lehkých“ mléčných produktech: podíl ovocného 

jogurtu s obsahem tuku nižším než jedno procento vzrostl v alpské zemi během jednoho roku z 11,4% 

na 16% v roce 2002. 

Se spotřebou zhruba 12 kg na hlavu a rok vzrostl také německý trh s ovocným jogurtem v roce 

2002 o 0,8% oproti předcházejícímu roku. Z tohoto vývoje se ovšem nemohli radovat všichni účast-

níci trhu. Odbyt a obrat v oblasti ovocného jogurtu v roce 2002 klesl vyjádřeno v množství o -2,7% 

popř.hodnotově o -2,8% pod klasické obchodování oproti roku 2001. Pozitivní celkový výsledek lze 

odvodit především ze silných odbytových přírůstků u Aldi. Diskontní obchod zvýšil svůj tržní podíl 

u čerstvých mléčných produktů během jednoho roku o několik procent na více než 25% vyjádřeno v 

množství a téměř 20% vyjádřeno v hodnotě. Celkem dosáhl diskontní obchod v roce 2002 v Německu 

téměř 50% podílu u tzv. bílých výrobků – tj. o 5% více než v předchozím roce. Tento trend pokrčoval i 

v první polovině roku 2003. Tržní podíl diskontních obchodů činí aktuálně více než 50%. Konec tohoto 

vývoje není v současnosti v dohledu. „U mlékárenských výrobků by vývoj mohl v budoucnu dokonce 

ještě zesílit“, odhaduje profesor Thomas Roeb z odborné vysoké školy Bonn-Rhein-Sieg. Přitom tento 

trend v žádném případě není „typicky německý“. Takzvanou „aldizaci“ společnosti je možno také 

zaznamenat v Rakousku, Holandsku a mnoha jiných zemích.

Se spotřebou dobrých 10 kg ovocného jogurtu na  hlavu a rok představuje Francie evropský prů-

měr. Vzrůst spotřeby v roce 2002 o 0,9% v porovnání s předchozím rokem byl nízký. Francouzský trh 

s jogurty je méně fragmentován než německý. Některé velké koncerny dominují se svými trhy. Zde se 

ukazuje na začátku zmíněný vysoký stupeň koncentrace v rámci mléčného hospodářství.O trh se dělí 

v podstatě čtyři výrobci: Danone, Nestlé, Yoplait a Lactalis. Nápadné je také to, že privátní značky si ve 

Francii dobyly pozoruhodného podílu na trhu. Trendy trhu se ve Francii projevily podstatně dříve než 

v Německu, na jedné straně podle kvality a na druhé straně podle sortimentu s 0% tuku.

Nadprůměrně vysoké – alespoň pokud jde o porovnání v rámci Evropy – jsou spotřeby na hlavu u 

ovocného jogurtu v Holandsku a ve Švýcarsku. V průměru konzumuje každý Švýcar více než 15 kg 

ovocného jogurtu za rok. Jak se bude vyvíjet švýcarský trh, na to si musíme ještě počkat. Po sloučení 

obou podniků Emmi a Swiss Dairy Food do jednoho koncernu je možné očekávat významné změny.

Jediná země s klesajícím vývojem spotřeby na hlavu je Finsko stojící ve spotřebě na prvním místě. 

S 21,8 kg činila spotřeba sice o 1% méně než v předchozím roce, avšak vedoucí pozice v Evropě není 

zatím ohrožena ani Švýcarskem.

Poslední v tomto přehledu spotřeby ovocného jogurtu je Itálie. Ovšem musíme zde doplnit „pro-

zatím ještě“. Neboť díky extrémně vysokému růstu v roce 2002 o 20% by se mohlo pořadí rychle po-

sunout majíce na paměti velké úspěchy, kterých dosáhla německá mlékárna Müller v Itálii v důsledku 

tržní penetrace. O podíl na trhu se dělily s ovocnými jogurty tři podniky Danone 28%, Sitia Yomo 

20,5% a Müller 15,3%. Také v Itálii zaujímaly privátní značky v roce 2001 již 16,4% tržního podílu.

Nezanedbatelný nárůst odbytu ovocného jogurtu zaznamenala i Velká Britanie. Nárůst o 15,5% 

lze odvodit z inovací firmy Müller. Německý podnik Müller ovládá se svou dceřinnou společností asi 

třetinu britského trhu s ovocným jogurtem. Müller např. umístil ve Velké Británii svůj dvoukomorový 

kelímek. Také ovocný tvaroh a mléčná rýže s ovocem si získaly na ostrovech respekt až od doby, kdy 

jej ve velkém stylu zavedl Müller. Yoplait vstoupil na britský trh prostřednictvím příkupů. Podnik je 

velmi úspěšný se svou strategií zavádět na trh prostřednictvím stávajících odbytových kanálů fran-

couzské chuťové trendy.

Jako příklad východoevropské země bych zmínil Polsko. Polský trh s ovocnými jogurty se vyvíjí 

velmi pozitivně. Současná spotřeba na hlavu cca 5 kg (méně jak v ČR) není nijak závratná, ale potenci-

ál pro růst je velmi zajímavý. Přehled výrobců v Polsku ukazuje, že velká část koláče je již rozdělena. 

Vedle polského podniku Bakoma 22% trhu, společně s Danone cca 43% trhu má ještě cca 23,7% ně-

mecká firma Zott. Kvalita a vybavení výrobků mají již dlouho západní úroveň. Zott je velmi úspěšný se 

svou strategií vyzdvihnout zejména exotické ovocné kombinace jako sezónní ovoce. 

Vedle Polska jsou zajímavé i ostatní východní a jihovýchodní trhy v „rozšířené“ Evropě, tj. v zemích 

Ukrajina, Rumunsko, Česko, Slovinsko, Řecko a Turecko. Nesmíme zapomenout ani  na Rusko s 

mlékárnou Wimm-Bell-Dann, Ehrmann a Campina ovládajícími trh.

Mění se obchod, stále sílící je diskontní prodej v tuzemsku i v zahraničí. Je nutno definovat růstové 

segmenty v potravinářském průmyslu. Aby se daly určit, je zapotřebí se podívat na všeobecné spole-

čenské trendy, neboť z nich se odvozují změněná přání spotřebitelů a zvyklosti ve stravování.

Jsme přesvědčeni o tom, že udržení zdraví na celém světě v následujících letech – možná i dese-

tiletích – se stane důležitým společenským trendem. Trend ke zdraví a pohodě je založen na mnoha 
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faktorech.

Stoupající zdravotní náklady a přibývající zdravotní problémy – v neposlední řadě kvůli přestárlé 

společnosti – vedou k uvědomování si důležitosti zdraví. Stává se cenným majetkem, který odpovídají-

cím zveřejňováním v médiích a všeobecnou „vidinou mládí“ ještě více nabývá na významu. S rostoucí 

mírou informovanosti chápou spotřebitelé stále lépe, že vyrovnanou stravou mohou něco udělat pro 

udržení zdravého ducha a těla. To vše má vliv na životní styl budoucnosti. Spotřebitelé budou stále 

více žádat přírodní produkty a zdravé potraviny, aby zůstali fit až do vysokého stáří. To pro naši branži 

znamená: úspěšné produkty „zítřka“ budou ty produkty, které nabídnou prospěch pro zdraví.

Prognostický ústav v Basileji vychází z toho, že spotřebitelé budou ochotni v budoucnu více za-

platit za produkty prospěšné zdraví než v jiných oblastech. Z toho budou dle vědců rovněž profitovat 

potraviny a nápoje – s výjimkou alkoholických nápojů. Potěšující pro výrobce je také to, že wellness-

-produkty mohou stejnou měrou oslovit jak mladší, tak starší cílové skupiny. Být fit a zůstat fit, bude 

stále více přáním všech spotřebitelských vrstev.

Pro potravinářský průmysl to znamená: zdravotní trend představuje tak říkajíc špičku vývoje. Ale 

také touha po komfortu a praktických produktech bude stoupat. Jako třetí trend je nutno rozpoznat 

rostoucí poptávku po produktech pro potěšení a požitek. Do této pyramidy se dají zařadit celkem 

všechny potraviny a odhadnout je co do jejich „způsobilosti“ pro budoucnost. Functional Food se zpra-

vidla přiřazuje k zdravotním produktům, Food on the Go představuje komfort. Naproti tomu chuťové 

trendy mají často funkci připravit zábavu a požitek.

Mléčné produkty mají vynikající výchozí pozici - jsou známy jako zdravé výrobky, jsou chutné a 

rozmanité. Kdo na tomto základě může posloužit nově vyvinutými produkty, nemusí si dělat starosti 

se způsobilostí svého sortimentu v budoucnu.

I když tradiční skupiny produktů stagnují nebo vykazují už jenom malý nárůst, rostou všechny 

inovativní segmenty. Místo čerstvého mléka jsou to v mnoha zemích výrobky  Milk & More (mléko 

a více) a nápoje na bázi syrovátky, které vydělávají. V rámci jogurtového segmentu rovněž expandu-

jí nápoje, ale rovněž varianty dle ročních období nebo vysoce kvalitní produkty s příchutěmi. Sem 

především počítáme syrovátkové nápoje, nízkotučné jogurtové výrobky, jogurtové nápoje, snídaňové 

nápoje, wellness – výrobky, prémiové výrobky. Z tohoto vývoje se odvozují růstové segmenty a rovněž 

inovace, např. přehled vývoje čerstvých mléčných produktů v Německu v roce 2002 to zřetelně ukazu-

je, které produkty jsou úspěšné.        

Nápoje ze syrovátky dosáhly zvýšení  o více než 23% oproti předcházejícímu roku, ovocné jogurty 

s nízkým obsahem tuku následovaly s nárůstem o téměř 19%, jogurtové nápoje se zvýšily o13,6%. 

Přirozeně byla míra růstu tak vysoká také z toho důvodu, že základ  je zčásti ještě hodně malý. Ale 

nicméně poskytují důležité odkazy, kam se poptávka spotřebitelů v budoucnu bude ubírat, totiž k 

produktům s následujícími vlastnostmi: 

• nízký obsah tuku

• tekuté, tedy nápoje

• vhodné jako náhradní jídla (oběd,večeře)

 (viz následující příklady z evropského trhu).

K nové vlně Wellness & Function počítáme i výrobky ze sóji. Sója je jako potravina známá pro 

své účinky podporující zdraví. Vysoce cenný obsah proteinů vyzdvihují vědci pro výživu, stejně jako 

lékaři ochranu před onemocněním srdce a krevního oběhu. Na základě jejích prokazatelně positivních 

vlastností mohou produkty ze sóji v USA nést nápis – Sója pro zdravé srdce.

Po tomto přehledu trendů úspěšných a nových mléčných produktů bych chtěl ještě jednou zdů-

raznit, že naše firma Vám nabízí vhodné řešení pro každý růstový segment. Použití ještě téměř ne-

známých druhů ovoce a chutí splní i touhu náročného spotřebitele po inovacích a požitku. Jsou nově 

používány taková ovoce jako  Pitahaya (dračí ovoce), kaki, nebo karambola.  Stejně tak poptávku 

po wellness-produktech uspokojí neobvyklé kombinace vitaminů a minerálních látek nebo obsah 

takových surovin jako jsou aloe vera, ginseng nebo guarana. Také kombinace různých přísad nebo 

potravin může být velmi úspěšná. Proto bychom rádi s Vámi společně přemýšleli, co má následovat po 

„jogurtu s přísadami“. Máte v mlékárnách technologie, se kterými se dá kombinovat známé s novým. 

Máte know-how pro balení, abyste mohli oslovit a obsloužit různé cílové  skupiny. Dovolte nám učinit 

inovační skok společně s Vámi. Těšíme se na spolupráci.
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 6. blok přednášek – Přídavné látky

 Komponenty firmy Chr.Hansen pro mlékárenství
 Vladimír Valenta, Peter Budtz

 Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o. a Chr.Hansen, Dánsko

Přednáška nebyla v době uzávěrky sborníku dokončena; po dohodě s autory bude pro všechny 

účastníky k dispozici v tištěné podobě v průběhu konference „Kroměřížské mlékařské dny“.

The WILD Group, based in Heidelberg-
Eppelheim, is the world’s leading producer
of natural ingredients for the food and
beverage industry. WILD has specialized
in the manufacture of high-quality natural
products providing customers with a great
deal of added value and offering consu-
mers delicious taste and genuine added
benefits. The ingredients are used in be-
verages, dairy products, ice cream, cereals,
snacks, bakery goods and confectionery.

What makes WILD truly attractive to custo-
mers in the dairy business are its innovative
developments, which currently include the
Milk & More Drinks. In addition to fruit
purées and flavors, WILD supplies dairies
with stable juice preparations and flavor
systems. WILD’s own Resolver Technology
guarantees that the products will also have
a great taste.

WILD – One-Stop-Shop

WILD Czech Rep. s.r.o.
Plzenecká 75 · 32600 Plze	n

Tel: +420-377 457-185
Fax +420-377 457-186

www.wild.de



123

Popis dané části

K r o m ě ř í ž  2 2 . - 2 3 .  z á ř í  2 0 0 4

 Svět chutí aplikovaný do českých mlékárenských výrobků
 Ing. Peter Záhradník

 Frujo a.s., Tvrdonice

(Koncept přednášky)

Přednáška je rozdělena do těchto bodů:

1. FRUJO
 • Frujo 14 let na potravinářském trhu

 • Frujo postihuje další potravinářské obory, ovládá další technologie, prodává v zahraničí   

2. Novinky pro aplikace do mlékárenských výrobků
 a) více chutí  v jedné lžičce

 b) nezamrzající ovocné kousky pro průmysl zmrzlin

 c) kolekce pitných jogurtů, mléčná kysaná složka + více ovoce

 d) tradiční cukrářské inspirace aplikované do mléčných výrobků

 e) sezónní chutě

 f) ovocně-zeleninové chutě

 g) zeleninové saláty s mléčnými kulturami – zdravé svačiny 

 h) ovocné pěny pro vrstvící aplikace 

3. Funkční a “konvenientní“ komponenty
      (+ technologická schémata)

• přináší kromě senzoricky významných látek (kousky ovoce, chuť, fortifikace) i technologicky důle-

žité látky ve vztahu k finálnímu výrobku

PŘIDANOU HODNOTOU JE

   A) složení, které zajišťuje:
- aktivní ochranu bílkovin proti denaturaci 

- zjemňování konzistence ochucených kysaných výrobků

- simulaci vyšší krémovitosti  v přirozených tučnostech

- zdokonalení průběhu  chuťového pocitu během konzumace

- eliminuje synerezy a prodlužuje vizuální „nezávadnost“ 

   B) cílená technologická kompatibilita, která zajišťuje:
- zjednodušení výrobního procesu (aplikace po tepelném záhřevu ochucované složky ve fáze před 

plněním - tvarohové dezerty , tavené sýry, pomazánky a pomazánkové másla, brynzové pomazánky, 

atd.)

- akceptování zvláštností i u principiálně odlišných technologií

- stabilizační systémy asepticky přenášené z komponentů
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 Alternativy mléčného tuku (DFA)
 ing. Jan Tůma, CSc.

 Karlshamns AB, Švédsko

Firma Karlshamns nabízí pro český trh řadu možností, jak plnohodnotně nahradit mléčný tuk tzv. 

DFA (Dairy Fat Alternatives). Jedná se o tuky jejichž specifické vlastnosti odpovídají potřebám mléká-

renských výrobních procesů, finálních výrobků a to i z hlediska zdravé výživy.

Základem DFA jsou rostlinné tuky, které jsou pečlivě rafinovány, aby dosáhly vysoké kvality zejmé-

na v chuti, která je nezbytná pro zastoupení mléčného tuku. Při vývoji DFA si kladla firma Karlshamns 

za cíl nejenom jejich funkcionalitu, ale i zdravotní hlediska. Výsledkem vývoje byla řada tuků, které v 

mléčných výrobcích plní stejnou funkci jako mléčný tuk nebo jej svým významem pro zdravou výživu 

předčí. Přitom lze tyto dokonalejší mlékárenské výrobky získat velmi často jednoduchou cestou při 

využití stávajícího technologického zařízení mlékárenských provozů.

Alternativy mléčného tuku - DFA firmy Karshamns mají takové složení, že je lze používat buď 

samostatně anebo v kombinaci s mléčným tukem v libovolném poměru.

V přehledu  jsou uvedeny hlavní důvody, které hovoří pro použití DFA:

1) Výhodná cena ve srovnání s máslem

2) Nedochází k sezoním rozdílům v dodávkách

3) Stálá kvalita - odpadají rozdíly mezi létem a zimou

4) Lepší výživná hodnota - nepřítomnost cholesterolu, možnost měnit poměr

     mezi mono- a polynenasycenými mastnými kyselinami

5) Možnost vyvíjet nové mléčné výrobky neboť rostlinné tuky lze podle  potřeby            

     modifikovat 

6) Lze použít jakýkoli zdroj mléčného tuku a mléčných surovin

7) Není omezena mísitelnost mezi alternativami mléčného tuku a mléčným  

    tukem 

Při náhradě mléčného tuku v mlékárenských výrobcích je nutno brát v úvahu speciální vlastnosti 

výrobku a její závislost na vlastnostech mléčného tuku.

Chuť a vůně
Dobrá chuť a její stabilita a je nejdůležitější vlastností, kterou musí DFA mít. Tuk je důležitý nositel 

chutí, avšak mlékárenské výrobky do značné míry závisí i na chutích, které jsou rozpustné ve vodě. To 

znamená, že část mléčného tuku může být nahrazena chuťově neutrálním rostlinným tukem, aniž by 

to nějak znatelně změnilo jeho senzorické vlastnosti. Jestliže se nahrazuje větší množství mléčného 

tuku, pak je vhodné přidat některé máselné aroma.

Tání a konzistence
U některých výrobků jako máslo, mražené krémy a sýr závisí jejich konzistence na fyzikálně che-

mických vlastnostech tuku. Totéž platí i pro chuťový vjem při konzumaci těchto výrobků. Proto při 

výběru vhodných rostlinných tuků a olejů se hodnotí především jejich podobnost s mléčným tukem.
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Barva
Mléčné výrobky mají svou specifickou nažloutlou nebo smetanovou barvu díky ß-karotenu, který 

je rozpustný v mléčném tuku. U výrobků, kde je nahrazeno větší množství mléčného tuku  lze barvu 

snadno korigovat přidavkem tohoto přírodního barviva.

Stabilita hotových výrobků
Stabilita a zachování vlastností hotových výrobků závisí zejména na hygienických a skladovacích 

podmínkách, kterým je všeobecně věnována veliká pozornost.

Jak mléčný tak rostlinný tuk, může za určitých podmínek oxidovat (žluknout), avšak správným 

výběrem surovin, dobrou rafinací a desodorací lze tento negativní jev značně omezit. Obecně pak 

platí, že rostlinné oleje typu DFA mají vyšší stabilitu než mléčný tuk.

Hledisko  zdravé výživy
Z hlediska zdravé výživy znamená náhrada mléčného tuku rostlinými tuky obvykle změnu k lep-

šímu. Alternativy mléčného tuku firmy Karlshamns odpovídají svým složením   požadavkům zdravé 

výživy, což znamená, že mají nízký obsah nasycených mastných kyselin, jsou bohaté na nenasycené 

nebo více nenasycené mastné kyseliny, mají nízký obsah trans-mastných kyselin, anebo jsou kombi-

nací obou těchto parametrů.

Zpracování
Většinou při náhradě mléčného tuku DFA není třeba měnit obvyklý technologický postup, běžně 

stačí menší změny parametrů jako je např. teplota.

Podle dosavadních zkušeností  lze běžně využít stávající vybavení mlékárenských provozů. Dobré-

ho stupně emulgace se dosáhne při použití vhodných účinných emulgátorů již při pasterizaci.

Využití alternativ tuků typu DFA firmy Karlshamns 
Dnes se alternativ mléčného tuku používá téměř ve všech výrobcích od mražených krémů, měk-

kých a tvrdých sýrů až po pomazánky a šlehačkové speciality.

Zde je několik příkladů:

AKOMIX k výrobě mražených krémů
Tuky řady AKOMIX, které se používají v České republice již delší dobu, dávají mraženým krémům 

stejnou konzistenci a chuťový vjem jako smetana.

Složení mastných kyselin, které odpovídá zásadám zdravé výživy a dodává mraženým krémům 

mimo jiné větší stabilitu vůči změnám objemu při skladování.

AKOVAC - (mimo území ČR: Akoblend) - víceúčelový tuk používaný pro máselné směsi
Hlavní použití těchto tuků je při výrobě pomazánkových másel. Konzistence máselné směsi může 

být podobná jako máslo nebo měkčí.  Při  aplikaci AKOVACU se používá stejné výrobní zařízení a typ 

balení jako u másla. Není omezeno použití zdrojů mléčného tuku a mléčných surovin, stejně tak i 

poměrů rostlinného tuku a másla. AKOVAC se používá nejen do máselných směsí, nýbrž i do dalších 

mlékárenských výrobků. Emulgací AKOVACU s některou mléčnou surovinou jako je např. odstředěné 

i plnotučné mléko, nízkotučná smetana se získá tzv. rostlinná smetana, která se pak používá stejným 

způsobem jako běžné smetany k přípravě celé řady různých výrobků. AKOVAC byl zaveden v České 

republice před několika lety a je úspěšně využíván řadou mlékáren.

AKOTOP -ve smetaně a v přípravcích na zdobení (toppings)
Tuk pro tyto účely má specifické vlastnosti, aby byl vhodný ke šlehání, aby ozdoba správně “nased-

la”, měla potřebnou stabilitu a odolávala tání. AKOTOP se používá jak pro výrobky do maloobchodu 

tak i v průmyslovém měřítku.

AKOROMA - alternativa mléčného tuku pro sýry
Řada tuků AKOROMA se používají k výrobě tvrdých i tavených sýrů. Také tento tuk byl již v České 

republice úspěšně zaveden při výrobě tavených sýrů. Tukem AKOROMA lze nahradit v sýrech až 50 % 

mléčného tuku aniž by došlo k senzorickým ale i fyzikálně-chemickým změnám finálního výrobku.
















