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Úvod

 Kroměřížské mlékařské dny 2006 - několik slov úvodem

Vážení účastníci a hosté konference,

Před dvěma lety jsme se poprvé setkali v krásné Kroměříži při příležitosti nově založené konference „Kro-
měřížské mlékařské dny“, jež navázala na předchozí odborné akce mlékařů v tomto městě. První ročník kon-
ference, určené především technikům a technologům a střednímu managementu mlékáren, se setkal s pozi-
tivním ohlasem jeho účastníků. Tato skutečnost a aktuální požadavky pracovníků z průmyslu nás vedly ke 
koncipování letošního, v pořadí tedy již druhého ročníku konference. Do programu byly zařazeny příspěvky 
a informace z různých oblastí zpracování mléka, aby tak oslovily opět co nejširší spektrum účastníků.

V prvním přednáškovém bloku bude nejprve podána souhrnná informace o současném stavu mlékáren-
ství u nás a v Evropské unii. Se zajímavým příspěvkem zde vystoupí zástupce Německého mlékárenského 
svazu (MIV) pan Alexander Anton, který se věnuje právním otázkám a který rovněž zastupuje MIV přímo v 
Bruselu. Jeho příspěvek si klade za cíl objasnění problematiky výroby mlékárenských výrobků s ochranným 
označením původu, která je  v současnosti tolik diskutovanou, a která zajímá české mlékárenství např. s 
ohledem na výrobu Pravých olomouckých tvarůžků, ale také při používání některých označení jako jsou 
ementál, mozzarella, a další.

Druhý blok přednášek se věnuje oblasti potravinářské legislativy a otázkám inovace výrobků. Vedle 
osvědčených českých odborníků zde vystoupí zástupce německé společnosti OTT se zajímavým pohledem 
na nové možnosti při rozšiřování sortimentu a získání tak lepší pozornosti spotřebitelů.

Třetí a čtvrtý přednáškový blok bude diskutovat témata technicko-technologická. Seznámíme se s novými 
nabídkami dodavatelů strojních zařízení, např. od společností ALPMA, VPS, Multivac Verpackungsmaschi-
nen, ale také novými technologickými přístupy a doporučeními presentovanými výrobci bakteriálních kultur 
(DSM Food Specialties, Christian Hansen) či přídatných a pomocných látek a ovocných složek (FRUJO, 
Natura).

Sanitace a hygiena v potravinářství hraje bezesporu významnou roli při výrobě zdravotně-nezávadných 
a bezpečných potravin, a proto se jí bude věnovat pátý přednáškový blok. Ten bude zcela v režii jednoho ze 
sponzorů konference, společnosti ECOLAB Hygiene, nicméně svůj pohled na problematiku a praktická do-
poručení pro mlékárenské provozy sdělí také zkušený auditor systémů ISO a HACCP pan ing. Jan Rychtár.

S bezpečností potravin pak úzce souvisí také potřebná laboratorní kontrola, kterou se bude zabývat závě-
rečný, tedy šestý blok konference. Své novinky představí zejména společnost FOSS z Dánska a další význam-
ní dodavatelé laboratorního zařízení na českém trhu, firmy NOACK a O.K.SERVIS Bio Pro. 

Jakkoliv zahrnuje tento sborník pouze krátké souhrny jednotlivých presentací z konference,  měl by 
se stát opět Vašim každodenním pomocníkem s přehledem o současných možnostech a trendech, ale také 
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s přehledem kontaktů na jednotlivé přednášející, resp. zastoupené firmy, se kterými mohou být následně 
řešeny individuální projekty a požadavky Vašich mlékáren a pracovišť.

Pořadatelé konference děkují všem společnostem, které podpořily a umožnily uskutečnění této užitečné 
mlékařské akce. Loga sponzorů jsou uvedena ve sborníku na straně 3, upřímný dík patří především dvěma 
generálním sponzorům, společnosti MILKPOL a společnosti ECOLAB Hygiene, a rovněž mediálnímu partne-
ru konference Potravinářskému zpravodaji.

Vážení účastníci konference a milí kolegové,

od přistoupení České republiky k Evropské unii uplynuly již více jak dva roky. Dva roky významných 
změn v českém mlékárenství, ve kterých ale s určitostí náš průmysl zatím obstál. Současná konkurence je 
veliká, podnikatelské prostředí, ve kterém se nacházíme je velmi tvrdé a podmínky probíhající reformy Spo-
lečné zemědělské politiky a vyjednávání v rámci WTO ostatně ani tuto náročnost do budoucna nezmění. A i 
když se mnohdy řada mlékáren dostává do existenčních potíží a někteří výrobci mléka či jeho zpracovatelé 
museli svoji činnost již dokonce ukončit, jedná se koneckonců o přirozený vývojový proces, kterému nezů-
stane stát stranou ani mlékárenství. Pozitivní je však skutečnost, že dnes provozujeme moderní mlékárenské 
provozy, ve kterých vyrábíme zdravé a bezpečné potraviny, jejichž spotřeba trvale roste, rychle se přibližuje 
západoevropskému průměru a je také jednou z nejvyšších v zemích střední a východní Evropy. Naše pozice 
v evropském mlékárenství, jakkoliv je z hlediska velikosti malá, je velmi dobrá a české mlékárenství má 
velmi dobrý zvuk. O tom svědčí ostatně i skutečnost, že společný výroční kongres Evropské mlékařské aso-
ciace (EDA) a ASSIFONTE, tedy evropského svazu výrobců tavených sýrů, se v roce 2007 uskuteční v Praze. 
Určitě to bude opět pro některé z Vás příležitost setkat se s předními evropskými mlékárenskými odborníky 
a manažéry. 

A k tomu, abychom i nadále dokázali držet krok se současným vývojem, by měla posloužit i letošní 
konference „Kroměřížské mlékařské dny 2006“. Přejeme Vám, abyste zde získali nové informace a poznatky 
pro Vaší budoucí mlékárenskou praxi. Setkání v Kroměříži by však nemělo být pouze odbornou či pracovní 
záležitostí. Nesporný význam má totiž i jako společenská událost, při které budete mít možnost potkat své 
bývalé kolegy, spolužáky a přátele nebo naopak poznat  zcela nové tváře. Nechť Vám k tomu přispěje i pří-
jemné prostředí Kroměříže, města s bohatou historií, významnými památkami a krásnými zahradami, města 
hudby, ale také a především tradičního města mlékařů. 

Ing. Jiří Kopáček, CSc., odborný garant konference



9K r o m ě ř í ž  1 3 . - 1 4 .  z á ř í  2 0 0 6

Mlékárenství v ČR a EU

 1. blok přednášek – Mlékárenství v ČR a EU

 Aktuální stav mlékárenství v ČR
  Michal Němec
  Českomoravský svaz mlékárenský

Pokud máme hodnotit vývoj v českém mlékárenství v posledním období, musíme samozřejmě začít na-
ším vstupem do EU, což byla jednoznačně jedna z nejvýznačnějších událostí pro celou naši společnost, 
mlékárenský průmysl nevyjímaje. Splnění přísných a náročných evropských hygienických norem bylo pro 
mlékárny velmi složité a také velmi nákladné. Zároveň se dalo očekávat, že dojde k poměrně zásadním změ-
nám jak na trhu s mlékem jako surovinou pro mlékárenské zpracování, tak na vnitřním i zahraničním trhu s 
mlékárenskými výrobky. Přesto je možno konstatovat, že se podařilo v naprosté většině případů požadavky 
splnit a s touto významnou změnou se poměrně úspěšně vyrovnat.

Co tedy přineslo naše zapojení do evropských struktur, jak se změnila situace na trhu s 
mlékem v ČR?

Došlo určitě k úbytku mlékárenských kapacit. Jen na základě pasportizace potravinářských podniků 
zpracovávajících živočišnou produkci, kterou organizovala a prováděla Státní veterinární správa v souvislosti 
s naplněním požadavků unijní legislativy, byla ukončena činnost asi v deseti mlékárenských provozech, 
pokud bereme v úvahu pouze průmyslové zpracování mléka. Je velmi pravděpodobné, že tento proces není 
ani zdaleka ukončen a s dalším pokračováním snižování počtu mlékárenských podniků je potřeba i nadále 
počítat.

Dalším faktorem na trhu s mlékem je znatelná změna vztahů mezi zemědělskými producenty mléka, 
resp. jejich zastupujícími organizacemi a mlékárenskými podniky. Došlo totiž k postupnému navyšování 
dodávek syrového mléka na zpracování v zahraničních mlékárnách, především v Německu, protože nabídka 
zahraničních odběratelů byla pro české producenty velmi lákavá, cenově výhodná, zajišťující smluvně dlou-
hodobé odběry. Hlavní roli v tomto procesu měla odbytová družstva, především OD MLECOOP. V loňském 
roce dosáhly vývozy mléka na zpracování v zahraničí podle údajů ČSÚ 143 mil. kg, což představuje téměř 
6% objemu mléka, nakoupeného na zpracování českými mlékárnami a v letošním roce tento export ještě 
více stoupá. Zároveň však je k tomu potřeba ještě říci, že podobně – i když ne tak razantně – stoupá i dovoz 
mléčné suroviny do ČR. V minulém roce to bylo více jak 63 mil.kg, a to hlavně z Polska a Slovenska.

Přímým důsledkem vývozu mléka na zpracování do zahraničí byl výrazný růst ceny mléka u nás. Histo-
ricky nejvyšší cena mléka v ČR byla docílena v březnu roku 2005, kdy podle rezortní statistiky se průměrná 
realizační cena, placená mlékárnami zemědělským dodavatelům mléka, vyšplhala na 8,44 Kč/l. V průběhu 
druhého čtvrtletí loňského roku byla úroveň ceny mléka v ČR dokonce vyšší, než ceny mléka srovnatelných 
jakostních parametrů v nejvýznamnějších evropských mlékárenských společnostech (výsledky nizozemské 
agentury LTO). Velmi podstatné však je, zda z hlediska možnosti udržet si stávající pozice na našem a dal-
ších tradičních a nám blízkých trzích jsou podmínky srovnatelné a jaká je naše šance soutěžit s okolními 
zeměmi jako je Polsko, Slovensko, příp. Maďarsko. A právě v tomto případě znamenalo roztočení cenové 
spirály díky exportu suroviny výrazný rozdíl v cenové úrovni. Zatímco v ČR se v přepočtu cena mléka pohy-
buje v rozmezí zhruba 27 – 28 EUR/100kg, na Slovensku to je necelých 25 EUR/100kg, v Polsku se teprve v 
posledním období ceny dostaly nad úroveň 22 EUR/100kg a v Maďarsku, kde ještě před vstupem do EU došlo 
k výraznému snížení ceny mléka, se dlouhodobě pohybují okolo 23 EUR/100kg. Tyto skutečnosti významně 
zhoršují možnosti uplatnění české produkce nejen našem vnitřním trhu, ale také např. na Slovensku a jinde, 
protože cena přímého materiálu (mléka) v případě mlékárenských výrobků představuje většinou více než 
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70% ceny finálního výrobku a v našem regionu je cenové hledisko pro většinu zákazníků stále ještě prioritní, 
což české výrobky na trhu staví do pozice: buďto stlačit cenu na úroveň srovnatelných výrobků z dovozu, 
i když to bude znamenat ztráty, nebo ztratit konkurenceschopnost. Obě možnosti jsou z dlouhodobého 
pohledu neudržitelné.

Další oblastí, kde je možno evidovat určité změny v souvislosti s naším vstupem do EU, je mlékárenské 
výroba. Největší dopady se projevují ve výrobě komoditních výrobků, tedy másla a sušených mlék. Napří-
klad v loňském roce bylo v ČR vyrobeno o 13% méně másla a o téměř 20% méně sušených mlék v porovnání 
s předvstupním obdobím, tedy rokem 2003. Naopak, při tomto porovnání je možno sledovat výrazný nárůst 
výroby konzumního mléka o 20,1% a hlavně smetan o 41,1%. Vyšší výroba smetan však má návaznost na 
zvýšený export a následné další zpracování v zahraničí.

Výrazným způsobem se mění také sortimentní skladba výrobků na našem trhu. Například u konzumního 
mléka významně roste podíl trvanlivých mlék – v letošním roce to je již více jak 78% (v roce 2005 to bylo 74% 
a např. v roce 2002 jen 65,1%). Jen mírně se naproti tomu změnil sortiment konzumních mlék z hlediska 
obsahu tuku, stále převládá polotučné konzumní mléko (80,9%), téměř shodný je podíl odstředěného mléka 
(12,1%), zvýšil se podíl plnotučného mléka (6,7%), které však množstevně není významné.

Zvyšuje se výroba jogurtů, kde v porovnání s rokem 2003 došlo k nárůstu o 16,5% a za prvních pět mě-
síců letošního roku je index při porovnání na stejné období roku předcházejícího 119,6 bodu. Obdobně i u 
ostatních zakysaných výrobků dosahuje index při tomto porovnání v letošním roce 111,4 bodu.

Výroba sýrů v posledním období spíše stagnuje nebo i mírně klesá. Při porovnání na předvstupní rok 
2003 byla výroba sýrů přírodních v loňském roce o 3,3% nižší, výroba tavených sýrů se jen mírně zvýšila o 
0,4% a výroba sýrů celkem tak dosáhla indexu 2005/2003 jen 97,7 bodu. Za letošních prvních pět měsíců 
roku dosáhla výroba přírodních sýrů v porovnání na stejné období minulého roku indexu 101,6. Výrazně 
však poklesla výroba sýrů tavených, kde stejné porovnání vychází jen na 91,1 bodu.

Trh s mlékem je také výrazně ovlivňován zahraničním obchodem. I v této oblasti došlo v posledním ob-
dobí k poměrně významným změnám. Zůstalo sice zachováno kladné saldo bilance zahraničního obchodu v 
komoditě mléko (přebytek za rok 2005 je více jak 2,7 mld. Kč), jednotlivé položky se však podstatně změnily. 
Oproti roku 2003 se vývozy mléka a mléčných výrobků ve finančním vyjádření zvýšily o 61% a dosáhly 9,2 
mld. Kč, dovozy vzrostly dokonce o 74% na téměř 6,5 mld. Kč.

V případě vývozu patří mezi nejvýznamnější položky již zmíněný export syrového mléka na zpracování 
do zahraničí, ale také vývoz konzumních mlék, který neustále roste. Významný podíl má také export zakysa-
ných výrobků, především jogurtů. Naproti tomu vývoz sušených mlék v porovnání s rokem 2003 v loňském 
roce klesl o 23,6% a vývoz másla dokonce o 46,4%.

Dovozy mléka a mlékárenských výrobků se podobně jako exporty odehrávají převážně ve dvou hlavních 
položkách. Z hlediska množství byla v loňském roce významná skupina tekutých mlék s nárůstem o 115,9% 
v porovnání na rok 2003, ale hlavně dovozy sýrů, kde navýšení představuje 87%, množstevně to však zname-
ná nárůst sýrů z dovozu na náš trh oproti roku 2003 o více jak 20 tis. tun.

Ještě jednu změnu je potřeba v návaznosti na naše začlenění do EU v souvislosti s produkcí mléka zmí-
nit, a to je systém mléčných produkčních kvót. Je sice pravda, že regulace produkce mléka pomocí tohoto 
systému u nás byla zavedena již v roce 2001, objem dávek však byl v rámci vyjednaných podmínek pro náš 
vstup o téměř 9% nižší než limit, který jsme si předtím stanovili sami, takže muselo dojít ke zkrácení  indivi-
duálních kvót na stanovenou úroveň a protože jsme se neuměli dohodnout jinak, došlo k plošnému krácení 
všem vlastníkům kvót, bez ohledu zda kvótu plní nebo ne. Následně se ukázalo, že toto opatření přineslo 
spíše problémy především těm producentům, kteří předpokládali rozvoj.

Společná legislativa EU v oblasti produkčních mléčných kvót pro nás znamenala ještě jednu změnu. V 
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právě skončeném kvótovém roce 2005/2006 překročila ČR stanovený limit národní kvóty a je tedy – podle 
platných pravidel – povinna zaplatit příslušnou dávku za toto překročení. Pro tento kvótový rok je určena 
výše dávky na 30,91 EUR/100kg. Podle posledních informací SZIF toto překročení v případě ČR představuje 
16 832,2 tun mléka a znamená celkovou částku 148,9 mil. Kč. Protože za odvod je odpovědný odběratel mlé-
ka, bude se tato záležitost přímo dotýkat také mlékáren. Pravidla umožňují tzv. „vysaldování“, což znamená 
zohlednění jak překročení kvóty, tak její nenaplnění. V našem případě došlo k tomu, že sice téměř 1 500 
producentů svoji kvótu překročilo, zároveň však více jak 1 400 ji nenaplnilo, takže z absolutního překročení 
o zhruba 100 mil.kg zůstalo po odečtení množství za nenaplnění kvót výše uvedených 16,8 mil.kg. Určitou 
roli v kladném i záporném smyslu hraje v systému odvodu těchto dávek i obsah tuku v mléce v porovnání 
na referenční tučnost. Poslední dostupná informace hovoří o tom, že průměrná sazba dávky za skutečné 
překročení kvóty, po „vysaldování“ a zohlednění tuku, by měla činit 1,42 Kč/kg.

Aktuální stav mlékárenství v ČR a jeho předpokládaný další vývoj je možno charakterizovat na základě 
následujících trendů:

• pokračují přesuny syrového mléka na zpracování do zahraničí, což na jedné straně snižuje objem nakupo-
vaného mlékárnami v ČR, na druhou stranu však také částečně řeší nadvýrobu mléka u nás,

• dochází k postupnému snižování ceny nakupovaného mléka, a to i navzdory neustávající snaze produ-
centů o její udržení,

• je zaváděna nebo se připravuje případná změna způsobu proplácení mléka prosazováním konstrukce 
ceny, zaměřené hlavně na ocenění obsahových složek,

• z hlediska výrobního zaměření stále pokračuje odklon od komoditních výrobků, jejichž výroba se postup-
ně snižuje. V důsledku dopadů reformy CAP, která postupně snižuje intervenční cenu másla a SOM, lze 
očekávat narůstající problémy s mléčným tukem,

• na vnitřním trhu pokračuje posilování vlivu obchodních řetězců, jejich podílu na prodeji, tlaku na ceny a 
zlepšování obchodních podmínek na úkor dodavatelů,

• neustále se zvyšuje podíl dovozu mléka a mléčných výrobků tak, že u některých skupin je případný nárůst 
spotřeby plně saturován dovozem. To se týká především sýrů.
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 Aktuální stav mlékárenství v EU
 Jiří Kopáček
 Českomoravský svaz mlékárenský

Mlékárenství Evropské unie se v současném období, tedy v polovině roku 2006, vyznačuje svoji další 
liberalizací a internacionalizací, která vychází ze dvou zásadních politicko-ekonomických skutečností:

• reformy společné zemědělské politiky
• a dalšího jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO) o liberalizaci světového trhu

Určitými faktory může ale také být další rozšíření EU od roku 2007/2008 o Bulharsko a Rumunsko a 
pokračující vyjednávání s Tureckem či Chorvatskem.

Situace v dodávkách mléka
I přes zvýšení mléčných kvót především v zemích EU-15 v novém kvótovém roce 2006/2007 je možné 

pozorovat výrazné snížení dodávek mléka ke zpracování, a to téměř ve všech evropských zemích (viz.graf). 
Tato skutečnost sice na jedné straně částečně stabilizovala mléčný trh, alespoň podle současného hodnocení 
Ecolait (Evropský svaz obchodníků s mléčnými výrobky), na druhé straně je tato stabilita příznačná pouze 
u výrobků, ve kterých je zhodnocena mléčná bílkovina, tedy u sušených mlék a sýrů, přičemž naopak v 
případě výrobků na bázi mléčného tuku nás trvale provázejí značné problémy.

10

11

12

VI IX XII III VI

2004/05

2005/06

mil.
tun

EU–25: dodávky mléka ke zpracování

Za 5 měsíců roku 2006 došlo v EU-25 ke snížení dodávek mléka ke zpracování oproti předchozímu roku o 
1,4%; v EU-15 to bylo ještě o něco více (-1,7%) a v nových členských zemích je v průměru zatím vykazována 
relativní stabilita (+0,1%). K největším propadům dochází především v zemích, které evropské mlékárenství 
nejvíce ovlivňují, tedy v Německu (-3,3%), Francii (-3,9%), v Itálii (-2,3%), ale také ve Španělsku (-2,5%). Z 
nových zemí vykazuje nejvyšší propad Maďarsko (-5,4%). Vyšší výroba mléka je naproti tomu zaznamená-
vána v Řecku (+5,6%), Lotyšsku (+8,5%) a Litvě (+8,7%), ale také v Rakousku (+2,6%). V ČR byly ve stejném 
období dodávky jen nepatrně nižší (-0,4%).

Vývoj průměrné ceny mléka provází postupný pokles, který byl předurčen reformou zemědělské politiky, 
resp. vlivem stanovených intervenčních cen pro nákup přebytkových komodit másla a sušeného odstředěné-
ho mléka do intervenčních skladů. Je však nutné podotknout, že i přes již třetí stupeň snížení intervenčních 
cen, ke kterému došlo k 1.7.2006, neodpovídá současný vývoj původním předpokladům a nákupní cena 
mléka se jen velmi pomalu přibližuje k úrovni světové virtuální ceny. 
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Zásahy v intervenčních cenách mají relativně dobrý dopad do komodity sušených mlék, jejichž trh je 
dlouhodobě poměrně stabilizován a mléčná bílkovina je účelně zhodnocována ve zvýšené výrobě sýrů, nic-
méně trh s mléčným tukem přináší i nadále značné problémy. To jednak vedlo za 5 měsíců letošního roku 
k dalšímu snížení výroby másla (-2,6%) a bezvodého mléčného tuku (-18,7%) a jejich exportů, ale také k 
výraznému snížení ceny másla na světových trzích. Máslo je dnes obchodováno za přibližně pouhých 1.725 
U$D/t, což je nejméně o 400 U$D/t nižší než na počátku roku.

Problémy s mléčným tukem rovněž způsobují změny v jeho proplácení při nákupu mléka. Mléčný tuk 
je oceněn vůči mléčné plasmě poměrem přibližně 35 : 65. To v absolutním vyjádření znamená proplácení 
mléčné jednice u německých mlékáren částkou 2,2 ct, zatímco za bílkovinnou jednici se platí až 5,0 ct.     

Zpracovatelský průmysl
U příležitosti posledního zasedání Poradního výboru pro mléko při Evropské komisi zdůraznilo DG AGRI 

především skutečnost výrazného nárůstu výroby sýrů (za 5 měsíců +2,6%). To potvrdila i delegace EDA, 
která uvedla prognózu dalšího zvyšování spotřeby (nárůst z 18,4 kg/os v roce 2005 na předpokládaných 18,6 
kg/os v roce 2006). Zástupci obchodu očekávají, že sýry se pravděpodobně opět stanou dobrým vývozním 
artiklem.

Bilance sýrů EU-25

 

´000 tun 2002 2003 2004 2004 2004 2005* 2006*

EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 EU 25 EU 25

Výroba 7 220 7 318 7 420 1 015 8 421 8 559 8 660
- z kravského mléka            
v mlékárnách 6 603 6 680 6 768 933 7 701 7 834 7 930
- na farmách 65 68 66 55 121 115 110
- z ostatních mlék 552 571 572 27 599 610 620

Dovozy 156 176 111 102 90
Výrobní navýšení 1) 218 213 215 46 261 246 240
K dispozici 7 594 7 708 8 793 8 907 8 990
Vývozy 487 510 573 536 520

Spotř eba 7 107 7 198 7 284 935 8 220 8 371 8 470
- spotř eba na osobu (kg) 18,70    18,80    19,10    12,50    18,10    18,40    18,60

*) př edbě žně /odhad 1) z výroby tavených sýrů stav: č ervenec 2006

Bilance EU-25 pro konzumní mléka
Z níže uvedené bilance je zřejmá stabilita až nepatrné oživení výroby a stejně tak spotřeby konzumních 

mlék. Nejvýraznější nárůst je očekáván v Polsku (prognóza pro r.2006 +46,2%), Lotyšsku (+4,3%), v Česku 
(+1,6%). Propad naproti tomu postihne Estonsko (-3,1%), Španělsko (-5,5%) či Velkou Británii (-3%).

 

´000 tun 2002 2003 2004 2004 2004 2005* 2006*

EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 EU 25 EU 25

Výroba 29 504 29 446 29 327 4 017 33 344 33 368 33 500
Dovoz 1        -    -    -    -      -      -
Vývoz 91      100    -    -    114      100      100

Prodej 29 414 29 347 29 220 4 030 33 250 33 285 33 400

*) př edbě žně /odhad stav: č ervenec 2006
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Bilance EU-25 pro máslo
Z následujícího přehledu je sice zřejmý pokles výroby másla, ten je však výrazně menší než bylo původně 

podle reformy očekáváno. Výrobní snížení je pak především dáno nižšími dodávkami mléka ke zpracování, 
ale i nižší výrobou na farmách a není ani dostatečně kompenzováno zvýšenou spotřebou mléka pro výrobu 
sýrů.

´000 tun 2002 2003 2004 2004 2004 2005* 2006*

EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 EU 25 EU 25

Počáteční zásoby 190     240     250     30       280     200     160 
Výroba 1 865  1 871  1 802  309     2 112  2 124  2 080 

- mlékárenská výroba 1 855  1 860  1 792  285     2 078  2 095  2 060 
- na farmách 10       11       10       24       34       29       20       

Dovoz 116     115     93       93       90       

Vývozy 219     316     344     330     220 

Změna stavu zásob 1 712  1 659  1 640  300     1 940  1 927  1 900 

- v tržních cenách 1 188  1 164  1 160  300     1 460  1 457  1 430 
- s dotacemi 499     494     480     -       480     470     470 

- spotřeba na osobu (kg) 4,5          4,4          4,4          4,0          4,3          4,2          4,2          

*) předběžně/odhad stav: červenec 2006
1) včetně bezvodého máselného oleje   2) není zahrnuta dotovaná smetana

Trh másla je velmi výrazně ovlivňován administrativně řízenou cenovou politikou. Problémy s máslem 
způsobily i to, že po letošním naplnění intervenčního nákupu ve výši 50 tis.tun vyhlásil Řídící výbor pro 
mléko při Evropské komisi možnost dalších nákupů másla prostřednictvím tendrů. Koncem června 2006 
tak došlo ke zvýšení zásob másla v intervenčních skladech na 129 tis.tun a dalších 73 tis. tun je skladováno 
v soukromých skladech výrobců. Přesto Komise očekává maximální množství vývozu másla v objemu 220 
tis.tun.

Bilance EU-25 pro sušená a kondenzovaná mléka
V dalším pro úplnost uvádím ještě bilance sušených a kondenzovaných mlék, tak jak jsou předpokládána 

ZMP a EDA:

• Sušené odstředěné mléko

 

´000 tun 2002 2003 2004 2004 2004 2005* 2006*

EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 EU 25 EU 25

Počáteční zásoby 147     225     291     19       310     148     103 
Výroba 1 155  1 117  891     193     1 084  1 110  1 000 

Dovoz 69       93       25       7         10       

K dispozici 1 371  1 435  1 419  1 265  1 113 

Spotřeba 952     943     920     70       990     970     950 
- v tržních cenách 516     517     505     60       567     600     600 
- ke krmení 436     426     413     10       423     370     350 

Vývozy 154     222     281     192     100 

Konečné zásoby 225     291     148     103     63       
- v intervencích 140     195    64     -   64     8         -

*) předběžně/odhad stav: červenec 2006
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Jak je z přehledu patrné, předpokládá se další snížení výroby sušeného odstředěného mléka při nepatr-
ném snížení jeho spotřeby, ale především výrazném snížení vývozu této přebytkové komodity. Ke snížení 
výroby dochází v celé Evropské unii (za 5 měsíců roku 2006 pokles o -4,7%), i když nejvýraznější pokles je 
možné pozorovat především v nových členských zemích (v 1.čtvrtletí dokonce propad -23%). Tento vývoj a 
skutečnost nerealizace intervenčních nákupů SOM podporují i relativně stabilní ceny komodity v meziná-
rodním obchodu a zatím není očekáván jiný vývoj.

• Sušené plnotučné mléko

 

´000 tun 2002 2003 2004 2004 2004 2005* 2006*

EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 EU 25 EU 25

Výroba 799     787     775     70       845     850     820 

Dovoz 18       16       3         2         2         

Vývozy 495     481     509     474     452 

Změna stavu zásob 17 -      -       -       -       20 -      20       -  

Prodej 338     322    320   40     359   358     370 

*) předběžně/odhad stav: červenec 2006

Vývoj bilance sušeného plnotučného mléka je podobný jako u SOM. Na jedné straně dochází k částečné-
mu poklesu výroby, která tak vychází z celkové bilance užití mléka, tedy z jeho nižšího nákupu, ale zvyšují 
se výroby sýrů, na druhé straně je pokles exportu této významné komodity mlékárenského obchodu stále 
ještě nižší než pokles u SOM. Sušený plnotuk je tedy stále zatím relativně žádaným zbožím především na 
asijském trhu, a to v zemích, které vykazují výrazný nedostatek vlastní mléčné suroviny. Rovněž u SPM jsou 
ceny na mezinárodních trzích v současném období pevné.

• Zahuštěná a kondenzované mléka

 

´000 tun 2002 2003 2004 2004 2004 2005* 2006*

EU 15 EU 15 EU 15 EU 10 EU 25 EU 25 EU 25

Výroba 1 236  1 178  1 159  53       1 212  1 181  1 180 

Dovoz 6        9         1         1         -  

Vývozy 253     218     198     201     200 

Změna stavu zásob 10 -      10 -      -       -       10       -       -  

Spotřeba 998     978    950   55     1 005 981     980 

*) předběžně/odhad stav: červenec 2006

Jak vyplývá z bilance, je vývoj v segmentu zahuštěných a kondenzovaných mlék podobný jako u sušené-
ho plnotučného mléka. Zde však dochází k poměrně vyšším výkyvům cen na mezinárodním trhu. 

Rozpočet EU pro sektor mléčného trhu
Výše rozpočtu EU pro oblast mléka představovala ještě v roce 2003, tedy v období před rozšířením Unie, 

3,2 mld. €, v roce 2004 (vstup 10 nových členských států) to však již bylo jen 2,76 mld. €, o rok později, tedy 
v roce 2005 dokonce jen 1,8 mld. €. V souladu s reformou CAP byl letošní rozpočet pak přizpůsoben výši 
1,42 mld. €.

Celková představa rozpočtu pro příští rok, jak jí dnes vidí Komise, je ve výši 773 mil. €, zatímco Rada 
Evropy  doporučuje přijmout výši rozpočtu pro mléko dokonce jenom ve výši 623 mil. €. 
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Odůvodněním tohoto rozdílu je skutečnost čistě rozpočtově technických a administrativních změn, kdy 
byly dosud vykazovány tzv. „super-levy“, tedy odvody za překročení národních mléčných kvót jako „záporné 
výdaje“, ale nově v rozpočtu 2007 se má jednat o tzv. „assigned income“, tedy „přidělený příjem“.

Německé ministerstvo zemědělství požaduje na Bruselu, a to i navzdory současnému poklesu dodávek 
mléka v celé Evropě a již rozhodnutému navýšení kvót, aby byla v rozpočtu zkorigována a navýšena výše 
těchto Komisí očekávaných odvodů ze 306 mil € až na hodnotu 456 mil. €.

Současný stav implementace Reformy společné zemědělské politiky z r.2003

a) Vývoj cen 
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Vysvětlivky : 
• EU-IP: Cenový ekvivalent mléka při 3,7% tuku vycházející z intervenčních cen; opírající se o inter-

venční cenu SOM a 90 % intervenční ceny másla. Intervenční ceny se snižují skokově vždy k 1.7. od 
roku 2004 do roku 2007.

• EU: cena mléka v EU 15/25, vážený průměr při 3,7 % tuku
• EU+komp.: cena mléka v EU 15/25 kompenzovaná (povýšená) o výši přímých plateb zemědělcům 

(po odpočtu 5% modulace)
• EU-odhad: odhad vývoje ceny v EU 15/25 při 3,7 % tuku
• Svět: virtuální světová cena mléka vycházející z kvotací SOM a másla, při 3,7% tuku
• OECD: předpokládaný vývoj virtuální ceny mléka založený na analýze OECD

Budoucí vývoj cen mléka, tak jak jej analyzuje Komise, bude věrně odrážet uskutečněná politická roz-
hodnutí. Do roku 2009 by proto měla cena mléka dosáhnout úrovně přibližně 25,8 Ct./kg (současně je to asi 
28,2 Ct.), kterážto ale již zahrnuje i přímé platby ve výši 3,55 Ct.
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„Světová cena mléka“ by měla v roce 2009 podle odhadů Komise oscilovat okolo úrovně 19 Ct/kg, tedy 
na přibližně současné hodnotě.

Cenový vývoj od roku 1997 a jeho prognóza do roku 2009 je znázorněna v grafu:

b) Hygienický balíček a „cross compliance“ (křížová shoda)
Komise upozorňuje na to, aby nařízení zahrnutá do tzv. „hygienického balíčku“, jež nabyla účinnosti k 

1.1.2006, byla odpovídajícím způsobem integrována v pravidlech tzv. „cross compliance“. Významná zod-
povědnost za veterinárně hygienickou bezpečnost musí nyní jít až na primárního výrobce. V rámci zpra-
covatelského průmyslu byla již přísná hygienická pravidla akceptována a jsou také dlouhodobě úspěšně 
dodržována. Dostačujícím způsobem je vypracování  příruček „správné výrobní praxe“ a respektování v 
nich uvedených zásad. Komise věří, že rovněž národní interpretace těchto zásad bude reflektovat unijní 
požadavky.

c) Zvýšení kvót
Komise vyhověla požadavkům několika nových členských zemí a převedla část stanovené kvóty pro pří-

mý prodej do dodávkových mléčných kvót. Tuto změnu však Komise neoznačuje za zvýšení kvóty, neboť se 
tím neočekává navýšení výroby mléka. 

Současný stav vyjednávání EU ve Světové obchodní organizaci (WTO)

V závěru července 2006 selhala bohužel současná jednání ve WTO, tzv. vyjednávacího kola z Doha, 
týkající se problematiky liberalizace světového obchodu. Za Evropskou unii je včele vyjednávacího týmu 
komisař pro obchod, pan Peter Mandelson, který vyjádřil své zklamání v tiskovém prohlášení slovy „Minuli 
jsme poslední výjezd z dálnice…“ Dále uvedl: „USA odmítají přijmout či vůbec uznat flexibilitu již dříve 
prokázanou jinými. Pro celou Evropskou unii je to obrovské zklamání. Tento kolaps v jednání rozhodně 
nebyl nevyhnutelný. Setkání G6 dne 23.7.2006 jsem považoval za dosud nejlepší jednání na této úrovni, až 
do chvíle než se paradoxně stalo „nejhorším“. USA totiž odmítly uznat flexibilitu prokázanou EU v nejspor-
nějším bodu jednání, kterým je podpora zemědělství…“

Výsledkem toho bylo rozhodnutí USA, že bude nejlepší v tomto okamžiku jednání přerušit. K přerušení 
jednání ze strany USA došlo přesto, že EU avizovala, že je připravena plně eliminovat další exportní podpo-
ry, provést 75%ní snížení v oblasti domácích podpor a 50%ní snížení importních tarifů. Dále EU avizovala 
připravenost jednat i o tzv. „senzitivních“ produktech. 

Peter Mandelson prohlásil mimo jiné dále: „Ztratili jsme nejen příležitosti pro obchod se zemědělskými i 
průmyslovými produkty a službami, ale také nová obchodní pravidla, která mohla přinést ekonomický růst 
pro nejpotřebnější části světa. A snad nejdůležitější ze všeho je, že nemáme připraven multilaterální program 
zásadní reformy zemědělských dotací, který stál v centru pozornosti tohoto jednání. Ztrácíme ovšem daleko 
více. Riskujeme snížení prestiže WTO a její oslabení. Ať je jasně řečeno, že kolaps jednání s sebou nese nejen 
ekonomické, ale také politické důsledky“.

Evropský komisař pro obchod ale zdůraznil, že EU toto kolo jednání nevzdává, protože nabídla pro jed-
nání více než jeho ostatní účastníci a je připravena jednání znovu zahájit.
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Jaká je argumentace EU?

USA odmítly další postup jednání z důvodu nedostatku „nového přístupu na trhy“. Jaká jsou ale fakta?
• EU nabídla snížení tarifů z původních 39% na 51,5%
• EU nabídla jednat o senzitivních produktech
• EU předpokládá, že její nová nabídka může např.znamenat možnost dovozu do EU cca 800 000 tun 

hovězího masa (v případě jeho uznání za senzitivní produkt)
• EU po odstranění svých ochranářských opatření výrazně sníží své exporty a tak otevře možnosti pro 

export jiným. Konkrétně se může jednat o cca 5 mil.tun cukru, či 8 mil.tun mléka exportovaných v 
současné době z EU. Export drůbeže se sníží o 25%.

• EU nabízí provést zásadní zásah do svého zemědělství, který postihne zaměstnance v zemědělství 
a živočišnou výrobu v zemích EU

„Žádná dohoda je lepší než špatná dohoda“ - to byl argument poradců vyjednávačů USA
• „žádná dohoda“ znamená oslabení důvěryhodnosti WTO a vede zpět k systému bilaterálních 

smluv
• „žádná dohoda“ znamená ztrátu možnosti integrovat nové rostoucí trhy Číny a Brazílie a další 

rostoucí ekonomiky Jižní Ameriky do světového obchodu.
• „žádná dohoda“ znamená ztrátu možnosti navázat zemědělské reformy EU na podobné požadova-

né reformy v USA
• „žádná dohoda“ znamená ztrátu nabízeného historicky nejvyššího snížení tarifů a tak přístupu 

na trh

Co požadovala EU od USA pro toto kolo jednání?
• reálné snížení zemědělských podpor. V roce 2001 činily 21,5 mld. U$D, od roku 2002 činily cca 

od 10 mld. do 19,5 mld. U$D ročně. Nyní USA navrhují výši 22 mld. U$D, tedy více než je jejich 
současná výše.

• USA nabídly výrazné snížení podpor v „Amber boxu“ – z 19,1 na 7,6 mld. U$D. Nicméně současně 
navrhují zvýšení v jiných kategoriích podpor. Skutečná výše vyplácených podpor po sloučení všech 
jejích kategorií by činila 22,7 mld. USD, tzn. více než se v současné době vyplácí..

Co mohou USA udělat pro další nastartování jednání?
• EU nabídla 51,5%ní snížení tarifů – i USA by se měly přiblížit k této hranici a domácí podpory snížit 

cca na 10,5 mld. U$D.
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Závěr
Z uvedeného přehledu je patrné, jak se v současnosti vyvíjí mlékárenské odvětví v Evropské unii, jaké 

jsou očekávané trendy, a jak je složité naplňování nastartované reformy evropské zemědělské politiky. Žije-
me v tvrdém konkurenčním prostředí, ve kterém se prolínají obchodní zájmy jednotlivých hráčů rozvinuté-
ho světa, ale rovněž rozvojového světa a vysloveně chudých zemí. Složitost vyjednávání ve WTO prohlubují 
vedle obchodních zájmů i politické ambice řady zemí a průběhy vyjednávání mohou být narušována i poli-
tickými, národnostními a koneckonců i válečnými konflikty v některých teritoriích. Jakkoliv se mohou tato 
jednání běžným lidem jevit jako „běh na dlouhou trať“, přinášejí postupně řadu pozitivních změn v celé 
globální společnosti. A ne jinak tomu je také v mlékárenství.
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Tradiční speciality a speciality se zeměpisným označením původu 
 Alexander Anton
 vedoucí kanceláře Milchindustrie-Verband e.V., (Bonn – Německo) v Bruselu
 krátký souhrn – překlad J.Kopáček, ČMSM

• úvod : zlepšení přidané hodnoty výrobku s využitím udání zeměpisných údajů 
• problémové oblasti:  

a) druhové označení
b) značky

• možné úrovně konfliktů
a) uvnitř EU
b) na mezinárodní úrovni 

Výrobky jako: Prosciutto di Parma (Parmská šunka), Camembert de Normandie (Normandský Camem-
bert), Aceto balsamico tradizionale di Modena (Tradiční balzamikový ocet z Modeny), Karlsbader Oblaten 
(Karlovarské oplatky)…., tedy potraviny se zeměpisným označením původu slibují spotřebitelům 21.století 
autentický zážitek chuti a radost ze života „k nakousnutí“. 

Údaj o původu zboží je asi nejstarší formou označování výrobku; do jaké míry to byly z historického 
pohledu  důvody čistě fiskální či administrativní, související třeba s dohledem dalšího výrobního monopolu 
či například bezúhonnost při platbách za zboží, není už tak důležité. 

V každém případě vyplývají z historické skutečnosti dva důsledky:
• za prvé: údaje o původu vedly k vytvoření „druhových označení“ výrobků, u kterých není typ výrobku 

závislý na svém původu ( např. camembert nebo ementál)
• a za druhé: velmi brzo se prokáže, že výrobky, které nesou označení původu jsou zajímavějšími pro 

kupujícího a mají tedy pravděpodobně i lepší tržní uplatnění.

Přitom není vždy nutná souvztažnost pouze k regionálním termínům, ale také např. pouhý vztah k his-
torickým osobnostem (např. šampanské víno „Bonaparte Champagner“, koňak „Napoleon“, „Mozart-Scho-
kolade“ -Mozartova čokoláda aj.) může přinejmenším poukázat na původ zboží a tak zlepšit konkurenční 
pozici výrobku na trhu, neboť:

v důvodovém článku č.3, k Nařízení Rady (ES) č.510/2006 z 20.03.2006 „o ochraně zeměpisných ozna-
čení a označení původu zemědělských produktů a potravin“ se uvádí: 

„Stále zvyšující se počet spotřebitelů přikládá při stravování větší význam jakosti potravin než jejich 
množství. Toto vyhledávání zvláštních produktů vyvolává poptávku po zemědělských produktech nebo 
potravinách s rozpoznatelným zeměpisným původem.“ 

V Evropské unii je dnes registrováno přes 730 záznamů pro potraviny s chráněným označením původu 
(PDO), chráněným zeměpisným označením (PGI) nebo jako garantovaná tradiční specialita (TSG).

Přitom zcela zvláštní význam zde přísluší sýrům: téměř 160 registrovaných názvů sýrů představuje více 
než 15% celkové evropské výroby sýrů. A již pouhý pohled do regálů supermarketů ukazuje, že převážná 
část těchto sýrů umožňuje lepší zhodnocení mléka.
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 V rámci EU je ovšem na trhu sýrů zřejmý rozdílný přístup spotřebitelů: zatímco v Itálii nebo Francii je 
spotřebitel téměř vždy ochoten zaplatit za sýry s označením „AOC“ více peněz, není tomu tak vždy v zemích 
střední Evropy. Tento rozdíl „ spotřebitelských kultur“ je možné doložit i v číslech: jestliže např. v Itálii je více 
než polovina sýrařské výroby vyráběna s ochranným označením původu (Gorgonzola, Grana Padano, Parmi-
giano Reggiano, Fontina, atd., atd.), v Německu je to pouze množství jen okolo 0,5% z celkové výroby.

Zeměpisné údaje a druhová označení
Zbývající výroba sýrů v Německu, ale také v ostatních zemích střední a východní Evropy, je pak do určité 

míry prodávána a obchodována pod obchodními jmény (značkami), ale rovněž a především pod tzv. „dru-
hovými označeními“ (ementál, camembert, gouda, eidam, atd.).
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Velký hospodářský význam a tento rozdílný přístup v rámci  zemí EU se odráží v řadě sporů o označování 
sýrů, o kterých se rozhoduje v soudních kauzách, např. soudní spor ve věci sýra Feta (C-465/2002),  sýra 
Parmesan (C132/2005),  sýra Ementál (ochrana názvu pouze pro Švýcarsko), apod.

Zásadní otázkou při tom zůstává, která označení je možno charakterizovat jako „generická“, tedy druho-
vá pro jeden druh výrobku a která označení mohou být chráněna jako skutečná označení původu.

Přitom je právě u sýrů očividné, že převážná většina druhových onačení sýrů se vrací zpět k zeměpisným 
údajům (Edam, Gouda, Emmental, Camembert, Brie).

Tento problém se ale jeví i u jiných potravinářských oborů:  rozumí se například pod pojmem „Pilsener“ 
(=tedy plzeňské) pouze určitý typ piva, totiž „spodní kvasinkové plné pivo“ s výrazným chmelovým aroma 
(=ležák) nebo musí bezpodmínečně pivo typu „Pils“ vždy pocházet z Plzně?

Bohužel ani na to nedala Evropská komise v novele příslušného evropského právní předpisu na jaře 2006 
dostatečnou odpověď. Článek 3, Nařízení (ES) č.510/2006 uvádí:

 „Názvy, které se staly druhovými označeními, nesmějí být zapsány. Pro účely tohoto nařízení se „ná-
zvem, který zdruhověl“ rozumí název zemědělského produktu nebo potraviny, který, přestože se váže k 
místu nebo regionu, kde byly tento produkt nebo potravina původně vyprodukovány nebo uvedeny na 
trh, se stal ve Společenství běžným názvem zemědělského produktu nebo potraviny“

Při určování toho, zda se název stal druhovým označením, se přihlíží ke všem činitelům, a zejména:
a) ke stávající situaci v členských státech a oblastech spotřeby
b) k příslušným vnitrostátním právním předpisům nebo právním předpisům Společenství“

Uvedené definice tak umožňují značnou vůli v jejich interpretacích, takže se zdá, že probíhající právní 
spory jsou takřka naprogramovány.

Návrh, který by s ohledem na právní záruky umožnil na celoevropské úrovni vypracování jakéhosi „vý-
vojového“ registru uznatelných druhových názvů, nebyl bohužel přijat.

Zeměpisné údaje a značková jména (značky)
Dalším, rovněž mezinárodní kolizním bodem, se jeví být společný zápis ochranné značky a geografic-

kých údajů. Zde stačí zmínit „Budějovické pivo“ nebo přesněji „Budweiser“, aby se ozřejmila dimense tohoto 
konfliktu.

Ani tady neumožňují pravidla nového Nařízení ES 509/2006 rozhodujícím způsobem další jasný po-
stup:

„Označení původu nebo zeměpisný údaj nebude zapsán, jestliže je název „zavádějící, jako například 
odkaz na zjevnou vlastnost produktu nebo na vlastnost neodpovídající specifikaci, a v důsledku toho 
může uvést spotřebitele v omyl ohledně vlastností produktu“. 

Rozdílné přístupy uvnitř Evropské unie
Rozdílný přístup středomořských členských států v porovnání se zeměmi střední Evropy se odráží ve 

spotřebitelském chování a z něho plynoucím hospodářském významu a tomu odpovídajícím údajům o vý-
robě.

K divergenci současných hodnocení, zda vůbec existují  taková druhová označení, která by byla schopná 
ochrany či nikoliv, se nabízí ještě řada věcných otázek: 
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- Do jakého stupně zpracování může být ještě ochrana zahrnuta? 
- Musí probíhat např. balení a zpracování (např. strouhání sýra)  také výlučně v zeměpisné oblasti? 
- Musí být obalový materiál rovněž předmětem pozornosti dozorových orgánů?
- a další.

Rozdílnosti na mezinárodní úrovni
Evropská unie usiluje o to, aby byl ochranný systém celosvětově rozšířen. Na jedné straně je evropský 

ochranný systém otevřen výrobkovým označením ze třetích zemí (např. Kolumbijská káva), na druhé stra-
ně se pokouší Evropská komise v tomto právním rámci TRIPS (trade related intellectual property rights = 
obchodně související práva duševního vlastnictví) upevnit jednání na úrovni WTO (Mezinárodní obchodní 
organizace).

Při tom musí být ale zřejmé, že naši partneři při jednáních, a z nich především USA a Nový Zéland jsou 
zeměmi, jejichž obyvatelstvo je historicky založené na imigraci z Evropy. Tento „evropský přistěhovalec“  
přinesl s sebou do svého „nového světa“ také své tradice a s nimi i potraviny - speciality, resp. jejich výrobní 
know-how, a ty jsou nyní součástí zdejší regionální kultury.

Tak je možné vysvětlit mezinárodní odpor proti EU ochranné soustavě: celosvětově nejdůležitější země-
pisná označení vztahující se sice na určitou oblast Evropy se  stala mezitím natolik mezinárodními a tudíž 
typovými, resp.druhovým označeními určité výrobkové kategorie.

Tak je tomu také i v případě sýra „Ementál“, který se asi před dvěma sty lety dostal z údolí říčky Emme 
do Francie a Německa. Švýcarští sýrařští mistři rozšířili svoji sýrařskou tradici a tento druh „Ementálského“ 
sýra postupně zdomácněl a stal se oblíbeným v celé Evropě.

To, že nyní Švýcarsko usiluje a to, aby si název „Ementál“ nechalo zapsat a tato ochrana byla vztažena 
pouze na oblast Švýcarska, ukazuje na dvojí: zeměpisné označení mají nesmírnou hospodářskou přitažlivost 
a význam, neboť spotřebitel, nebo přinejmenším určité spotřebitelské vrstvy, je a bude ochoten vynaložit 
vždy více peněz za „autentický požitek“ a proto spory v tomto směru nebudou probíhat pouze dnes, ale 
určitě na všech možných úrovních také v budoucnu.
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  2. blok přednášek – Potravinářská legislativa a možnosti inovací

Novinky v potravinářské legislativě a Codex alimenatarius
 Jarmila Štípková
 MILCOM servis a.s.

Po přijetí České republiky v roce 2004 do Evropské Unie se vyžaduje kompatibilita české legislativy s 
právními předpisy EU. To platí i pro oblast potravinářství  včetně mlékárenství.

 Středisko VTN MILCOM servis a.s. má dlouholetou spolupráci s většinou mlékáren a dalšími společ-
nostmi, které se zabývají výrobou a prodejem mléka a mléčných výrobků. Na seminářích pořádaných naším 
střediskem jsou na programu vždy aktuální předpisy v gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravot-
nictví. V současné době se v novelách neočekávají zásadní změny, ale zpřesnění nebo rozšíření.

V příspěvku si dovolím ukázat na některá stanoviska mezinárodní legislativy reprezentované standardy 
Codex Alimentarius (=CA), případně stanoviska EU v kontextu k sortimentu mléčných výrobků v ČR.          

Mlékárenská výroba v ČR zahrnuje tradičně celý sortiment tak,  jak jej sleduje EUROSTAT, statistický 
orgán EU, avšak objemy výroby se mění v návaznosti na tuzemský trh, mezinárodní obchod, dotační  politi-
ku a inovační procesy. Ve sborníku přednášek z předchozí odborné konference v Kroměříži ze září 2004 je 
popsána úloha Komise Codex Alimentarius a Kodexové komise pro mléko a mléčné výrobky s cílem ochrany 
spotřebitelů i odstraňování legislativních překážek pro podporu mezinárodního trhu. Naše středisko VTN 
je pověřeno odborem potravinářské výroby Ministerstva zemědělství ke zpracování odborných stanovisek 
k úkolům technické normalizace v rámci Komise CA pro mléko a mléčné výrobky včetně návrhů kompro-
misních řešení. Materiály CA se na rozdíl od EU projednávají na úrovni členských zemí FAO/WHO všech 
světadílů.

Do roku 1999 bylo v rámci CA vydáno 14 standardů (norem) pro sortiment mléčných výrobků a 33 
individuálních norem pro sýry, které jsou předmětem světového obchodu. V roce 1999 schválila Komise CA 
normu pro používání mlékařské terminologie (Codex General Standard for the Use of Dairy Term 206-1999), 
který je významným odborným dokumentem pro praxi k ochraně označování výrobků proti zneužití. V EU 
platí Nařízení Rady č.1898/87 o ochraně názvů používaných při marketingu mléka a mléčných výrobků a 
Nařízení komise (ES) č.213/2001, kde jsou popsány metody rozborů i senzorického hodnocení jakosti másla 
a sušeného mléka. Chráněné označování se týká většiny základních názvů mléčných výrobků – smetana, 
máslo, podmáslí, bezvodý mléčný tuk, sýr, jogurt, kefír, kysaná mléka, syrovátka.

V následujících letech byly novelizovány další standardy, zpracovány požadované návrhy nových norem 
a tato práce pokračuje i nadále.

K jednotlivým skupinám mléčných výrobků uvádím následující komentář v návaznosti na Codex alimen-
tarius a EU předpisy:

Konzumní mléko
Naše vyhláška je v souladu s Nařízením Rady č. 2597/97, v praxi však v ČR využíváme jen spodní hra-

nice tučnosti plnotučného mléka 3,5% a polotučného mléka 1,5%, na rozdíl od sousedního Německa. Podíl 
plnotučného mléka je stále velmi nízký 4,5%. CA normu nemá, ale zabýval se problematikou standardizace 
bílkovin v mléce. Některé země, např.Velká Británie, byly zásadně proti. Obsah bílkovin podle citovaného 
nařízení EU může být uplatňován, pokud to připouští národní legislativa. V kladném případě musí být obsah 
bílkovin v mléce zvýšen na hodnotu nejméně 3,8% a fortifikace uvedena na obale. EU za obdobných podmí-
nek definuje obohacování minerálními látkami, vitamíny a enzymatické snížení obsahu laktózy.
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Smetana
CA standard Alinorm 03/11/II zahrnuje smetany včetně šlehaných a  zakysaných, minimální obsah tuku 

pro smetanu všeobecně (10%) je shodný s EU. Některé země mají stanovený nejnižší obsah tuku pro zaky-
sanou smetanu (15%). I u nás byla zavedena do výroby vysokotučná smetana 40%, která je v zahraničí ur-
čena zejména pro cukrářské účely. CA standard zahrnuje i smetanu ve spreji, která je předmětem světového 
trhu.

Zakysané mléčné výrobky
Zpracování kodexové normy CA Standard 243-2003 bylo náročné s ohledem na dlouhodobé zvyklosti 

členských zemí. Jednalo se o definici jogurtů s ohledem na možnost použití jiné kultury rodu Lactobacillus 
než L.bulgaricus s označením výrobku jako variantu „mild“, s méně výraznou kyselostí, zejména L.acido-
philus. Tyto zájmy prosazovalo zejména Německo; CA přijal kompromisní formulaci, podle které záleží na  
legislativě země spotřeby výrobku tak, aby konzument nebyl mýlen. Další problém představoval seznam 
přídatných látek, neboť zvyklosti závisejí na zemi původu a komise pro schvalování aditiv JECFA posuzuje 
pouze zdravotní nezávadnost těchto přídatných látek v návaznosti na dávkování. Po zasedání Komise pro 
mléko a mléčné výrobky v dubnu 2006 byl publikován seznam přídatných látek pro kysané výrobky, který 
je opět široký, i když v návaznosti na typ výrobku (bez ochucení, s přísadami,tepelně ošetřený po zakysání). 
Želatina a škrob nejsou přídatné látky, posuzují se jako potravinářská přísada k úpravě konzistence.

V současné době narůstá i v ČR výroba kysaných mléčných nápojů a CA připravuje normu, kde je z naše-
ho pohledu podstatné, zda minimální podíl mléčných složek bude 40% nebo 50% hmotnostních.

Mléčné dezerty
Jedná se o širokou skupinu mléčných výrobků s velmi rozdílnými recepturami a technologickými postu-

py – tvarohové, smetanové, pudinkové. Normy CA ani EU nejsou účelné.

Zahuštěné mléko
V roce 1999 byla provedena revize standardu na zahuštěné mléko neslazené Evaporated Milks A-3 1971, 

rev.1-1999 a zahuštěné mléko slazené Sweetened Condensed Milks A-4-1971, rev.1-1999. Naše vyhláška je v 
souladu. Na zasedání CA v dubnu 2006 byly v konečném znění odsouhlaseny návrhy standardů pro směsi 
zahuštěných mlék s rostlinným tukem, na kterých měly zájem sílící asijské země (Standard for a Blend of 
Evaporated Skimmed Milk and Vegetable Fat; Standard for a Blend of Sweetened Condensed Skimmed Milk 
and Vegetable Fat –Alinorm 06/29/11, App. III a V).

Sušené mléko
V roce  1999 byl vydán CA Standard for Milk Powders and Cream Powder 207 – 1999, který zahrnuje celý 

sortiment sušeného mléka podle tučnosti a sušenou smetanu. Naše předpisy jsou v souladu. V letošním 
roce byl rovněž na základě tlaku asijských zemí dokončen standard pro směs sušeného odtučněného mléka 
a rostlinného tuku (Standard for a Blend of Skimmed Milk and Vegetable Fat in Powdered Form - Alinorm 
06/29/11,App.IV).

Směrnice EU 2001/114/ES popisuje zahuštěná a sušená mléka, naše vyhláška je v souladu.

Máslo a máselné výrobky
Tradiční máslo má předepsaný obsah mléčného tuku 82%, Codex Standard A-1-1971, rev.1-1999 je v 

souladu s nařízeními EU. Standard for Milkfat Products A-2-1973, rev.1-1999 kodifikuje bezvodý mléčný 
tuk a máselný olej, naše předpisy jsou v souladu. Nařízení Komise (ES) č.623/98 rozšiřuje legislativu EU se 
zřetelem na široké rozpětí obsahu mléčného tuku v máselných výrobcích a Nařízení Rady  (ES) č.2991/94  
předepisuje označování pro máslo, máselné výrobky včetně mléčné pomazánky s obsahem tuku nižším než 
39% (dairy spread), směsné tuky a margariny jako norma pro roztíratelné tuky.
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V rámci CA byl rovněž předmětem diskusí  Standard for Dairy  (Fat) Spread – Alinorm 06/29/11, App.
XXIII. V sortimentu ČR se jedná o pomazánkové máslo s obsahem mléčného tuku 31%. Doslovný překlad z 
angličtiny do češtiny není výstižný, nižší obsahy mléčného tuku je možno v zahraničí dosáhnout jen aplikací 
řady aditiv jako stabilizátorů .

Sýry
Základní normou CA je všeobecný  General Standard for Cheese A-6-1978, rev.1999, pro syrovátkové sýry 

A-7-1978, rev.1999. Jak bylo již uvedeno,existuje řada individuálních norem pro sýry a v roce 2006 byla pro-
jednávána revize 14 standardů (Edam, Gouda, Emmental, Camembert, Brie, Mozzarella a další). Na úrovni 
zemí EU-Německa a Francie se jedná se Švýcarskem, které obnovilo starý problém ochrany názvu „ementál“ 
s náročnými jakostními parametry. Mezinárodní stanovisko trvale bere název ementál a parmazán jako ge-
nerický s možností využívání v různých zemích výroby (bez ohledu na přepis dle příslušného jazyka).

V každém případě jde u sortimentu sýrů o záležitost náročnou, často spojenou s lobováním některých 
zemí a jejich seskupením, které chtějí získat na trhu výhodu. Tradiční výrobci zejména z EU a Švýcarska 
zdůrazňují  náročné jakostní parametry jednotlivých druhů sýrů, které realizují za odpovídající ceny.

Tavené sýry
Původní soubor 3 CA standardů je již neuvěřitelných 15 let předmětem projednávání a lobování v návr-

zích novely. Na letošním zasedání Komise pro mléko a mléčné výrobky na Novém Zélandě nebyl zpracovaný 
návrh na zúžený standard pro roztíratelné tavené sýry odsouhlasen s ohledem na rozdílná stanoviska k 
definování minimálního množství přírodních sýrů ve výrobku. Tavené sýry představují významnou položku 
v mezinárodním obchodu včetně rozšiřování prodeje v netradičních asijských zemích, národní legislativy 
se však liší. Práce v rámci CA má pokračovat, česká vyhláška vychází z definice tavených sýrů a tavených 
sýrových výrobků rozlišených limitem obsahu laktózy 5% hmotnostních. To je kriteriem v existujících stan-
dardech CA včetně definice druhově pojmenovaných tavených sýrů.

Kaseiny, sušená syrovátka
Potravinářské kaseiny zahrnují sladký kasein (rennet casein) a kyselý kasein (acid casein), CA standard 

se jmenuje CS for Edible Casein Products A-18-1995 a naše vyhláška je s ním v souladu. Vzhledem předcho-
zím vysokým dotacím na vývoz sušeného kaseinu vydala EU nařízení týkající se omezení aplikace kaseinu 
a kaseinátů pro tavené sýry náhradou za přírodní sýry jako surovinu. Sledování spotřeby kaseinu v  ČR 
provádí SZIF.

Sušená syrovátka může mít rozdílné složení podle technologie výroby sýrů, tvarohů, kaseinu, při kterých 
vzniká jako vedlejší produkt k dalšímu zpracování. Základní CA norma je Standard for Whey Powders A-15-
1995, která rozlišuje produkt ze sladké a kyselé tekuté syrovátky.

Základním úkolem legislativy zůstává i nadále ochrana spotřebitele z hlediska zdravotní nezávadnos-
ti výrobků, ale i definování jakostních parametrů tak, aby byla splněna  spotřebitelská očekávání. Při 
nárůstu  světové výroby mléčných výrobků a velké konkurenci jde o náročné úkoly. 
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Aplikace výsledků mlékárenského výzkumu především v oblasti 
mlékárenských mikroorganismů.

 Jan Drbohlav, Petr Roubal, Marta Pechačová, Irena Němečková
 MILCOM a.s., VÚM

Předpokladem konkurenceschopnosti je přinášet své zboží na trh s nějakou výhodou. Taková výhoda 
se nikdy nezíská jen tak, sama od sebe, zadarmo. Vždy v tom musí být nějaký nápad. Ten nápad mnohdy 
přináší věda, výzkum, vývoj. O tom, že bez vědy, výzkumu a vývoje žádná firma nemůže dlouhodobě pro-
sperovat, jistě nikdo nepochybuje.

Česká mlékařská a mlékárenská věda, výzkum a vývoj je reprezentován řadou výzkumných, univerzit-
ních, vysokoškolských pracovišť, jak ze sféry zemědělské, tak potravinářské. Řeší výzkumné projekty a pro-
dukují výsledky, které docházejí svého uplatnění někdy průběžně, brzy, někdy později, většinou však zvy-
šují znalostní úroveň výzkumného pracoviště a výzkumníka, ale tím celého mlékařství a mlékárenství a do 
života se vloudí aniž bychom si toho povšimli. Většina této činnosti je nyní financována ze státního rozpočtu 
nebo z rozpočtu EU. U některých projektů se spolufinancování účastní některé mlékárenské podniky buď  z 
generálního přesvědčení, ale většinou z kolegiálního pochopení. Za tuto podporu jim náleží uznání a dík, i 
když ve své podstatě to dělají pro sebe. Rozhodující roli ve financování však sehrává stát . 

Zmíněná výzkumná pracoviště, kromě vědy a výzkumu, poskytují mlékárenství a mlékařství v různé 
míře mnoho dalších  různorodých činností, které také podporují konkurenceschopnost mlékárenských pod-
niků. Je to především poradenství, vývoj nových výrobků, provádění různých analýz, školení pracovníků, 
předávání informací a znalostí na seminářích.

Služba výzkumu podnikům není jen výhodná pro podniky, je zpětnou vazbou pro výzkum. Přináší infor-
maci co podniky potřebují. Tuto znalost by měly více využívat i státní orgány k organizování podpory vědy 
a výzkumu správným směrem. Poslední roky ukazují, že mnohé naše mlékárenské  podniky v konkurenci 
obstávají a že k tomu využívají poznatky vědy a výzkumu stále více, že si tuto potřebu stále více uvědomují 
a že tímto směrem budou stále více a cíleněji investovat. Stát tomuto snažení  stále více napomáhá a to přede-
vším v určených směrech. Potravinářský výzkum by měl být trvale zaměřen, aby jeho výsledky poskytovaly 
žádoucí výše zmíněné efekty a dosáhly své realizace, následujícími směry:

1. výzkum složení surovin, meziproduktů, výrobků
2. vývoj metod chemických, mikrobiologických, fyzikálně chemických i senzorických
3. výzkum nových technologií zabezpečujících konkurenční výhodu, kvalitu a bezpečnost, atraktivnost, 

ekonomiku – úsporu nákladů
4. výzkum potravin - mléčných produktů se zdravotním benefitem pro konzumenta nebo pro speciální 

skupiny konzumentů, obyvatel, pacientů
5. výzkum výživových potřeb obyvatel a parametrů mléčných surovin a výrobků

Výzkumný ústav mlékárenský v současné době v těchto směrech řeší následující výzkumné projekty. 
Mnohé z nich jsou řešeny ve spolupráci s vysokými školami a universitami a dalšími výzkumnými ústavy a 
některé dokonce za spoluúčasti mlékárenských podniků. 

1. MLÉKO JAKO SUROVINA
• Pozitivní ovlivňování kvality mlékárenských výrobků cestou modifikace technologických podmínek v 

prvovýroby
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• Vývoj metod a systémů pro hodnocení jakosti syrového mléka a pro potřeby kontroly a technologické-
ho rozhodování v prvovýrobě i při mlékárenském zpracování

• Intenzifikace a efektivní management chovu dojného skotu s ohledem na budoucí členství v EU 
• Produkce a kvalita mléka a jeho technologické vlastnosti v závislosti na genotypu dojnic
• Využití genetických zdrojů národních plemen ovcí a koz pro produkci geneticky definovaných mléč-

ných výrobků s různými a funkčními vlastnostmi
• Determinace kvalitativních a kvantitativních  ztrát u siláží se zaměřením na kontaminaci houbovými 

mikroorganizmy a jejich metabolity.
• Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných aminokyselin

2. METODY
• Analytické metody pro rozšíření možností průkazu falšování (autenticity) vybraných potravinářských 

komodit
• Vývoj a ověřování metod  pro kontrolu a řízení technologie výroby mléčných výrobků v řetězci od 

vstupních surovin až po konečného spotřebitele
• Vývoj metod hodnocení a rychlé identifikace vybraných bakterií mléčného kvašení s využitím metod 

molekulární biologie
• Využití postupů na bázi molekulární genetiky při získávání nových kmenů bakterií s pro-biotickými 

vlastnostmi s cílem rozšíření specifických genetických zdrojů pro výrobu potravin.
• Molekulárně biologická analýza tuzemského fondu produkčních kmenů bakterií mléčného kvašení

3. TECHNOLOGIE
• Využití potenciálu „divokých“ kmenů bakterií mléčného kvašení v mlékárenských technologiích
• Výběr a hodnocení sýrařských kultur z hlediska nových parametrů pro zajištění kvality a zdravotní 

nezávadnosti tvrdých sýrů
• Vývoj potravin a doplňků stravy na bázi obilnin
• Výzkum možností zdokonalení postupu výroby dohřívaných sýrů s využitím biochemických charak-

teristik používaných ČMK

4. ZDRAVÍ, BEZPEČNOST
• Výzkum a vývoj nutričně definovaných potravin pro skupiny obyvatelstva se specifickými nároky na 

výživu
• Využití probiotik v mléčných výrobcích pro zvýšení jejich kvality, nutriční hodnoty a zdravotní bez-

pečnosti
• Průzkum výskytu patogenní a technolog.škodlivé mikroflóry v mléce a vývoj metod ke zvýšení tech-

nologické jistoty a zajištění zdravotní nezávadnosti mléka jako suroviny pro výrobu sýrů
• Nutričně definované výrobky na bázi mléka pro zvláštní skupiny obyvatel - vývoj, výroba, klinické 

zkoušky
• Biofilmy na technologických zařízeních jako zdroj kontaminace surovin a potravin živočišného půvo-

du zdravotně významnými mikroorganismy
• Vývoj metody pro určení původu kontaminace finálních mléčných výrobků potravními patogeny

Výsledkem výzkumných projektů především z oblasti mikrobiologie a využití mlékařských mikroorga-
nismů je mnoho receptur mléčných, především kysaných výrobků a jejich technologií, které jsou připraveny 
k realizaci. Většina těchto návrhů je chráněna uznanými užitnými vzory.
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Využití domácího genetického potenciálu čistých mlékařských kultur pro vývoj nových druhů mléč-
ných výrobků s požadovanými vlastnostmi

• Kysaný mléčný  nápoj obsahující mezofilní smetanovou kulturu a testované kmeny Lbc. casei
• Kysaný jogurtový nápoj s obsahem testovaných kmenů Lbc. casei
• Krémovité  jogurty s obsahem testovaných kmenů Lbc. casei
• Výroba proteinového probiotika (Lbc. acidophilus + bifidobakterií)
• Analogy sýrů s rostlinnými tuky

Vývoj metod hodnocení a rychlé identifikace vybraných bakterií mléčného kvašení s využitím metod 
molekulární biologie 

• výrobky s probiotiky – Bifidobacterium sp.
• Nápoje na bázi mezofilních kultur
• Nápoje na bázi termofilních kultur
• Laboratorní výroba BIFI jogurtů 

Výzkum a vývoj nutričně definovaných potravin pro skupiny obyvatelstva se změněnými nároky na 
výživu

• Návrh technologie výroby kysaného mléčného výrobku s vyšším obsahem kyseliny listové 
• Návrh receptury výrobku se sníženým obsahem fenylalaninu pro nemocné fenylketonurií 
• Sterilovaná nutričně definovaná tekutá výživa s vyšším obsahem energie
• Sterilovaná nutričně definovaná tekutá výživa se sníženým obsahem draslíku a fosfátů

Nutričně definované výrobky na bázi mléka pro zvláštní skupiny obyvatel – vývoj, výroba, klinické 
zkoušky

• Výroba produktu s upraveným obsahem PUFA 
• Tablety s obsahem mléčných minerálních látek 

Vývoj potravin a doplňků stravy na bázi obilovin 
• Potraviny na bázi bezpluchého ječmene se zvýšeným obsahem -glukanů: 
• Sójo-ječný fermentovaný výrobek s jogurtovou kulturou 
• Pomazánka z tofu a fermentovaného ječného extraktu 

Potraviny na bázi bezpluchého ovsa se zvýšeným obsahem -glukanů
• Tavený sýr s ovsem
• Ovesný dezert s tvarohem 

Mléko – významná součást zdravé a bezpečné výživy 
• Kefírové mléko, kombinace kefír + propionová kultura, zvýšený obsah B12 + kyseliny listové
• Kysaný mléčný výrobek s obsahem Enterococcus faecium
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SLUŽBY A PORADENSTVÍ
Pro služby a poradenství a další činnost je Výzkumný ústav mlékárenský, jako součást MILCOM a.s., 

vybaven následujícími certifikáty a pověřeními:

• certifikát ISO 9001 / 2000 /
• akreditace Zkušební laboratoře
• rozhodnutí SVS provádění laboratorní diagnostické činnosti, pro účely státního veterinárního dozo-

ru.
• činnost autorizovaná SVS pro centrální laboratoře i další laboratoře mlékárenského průmyslu

Pro mlékárenské podniky poskytuje následující služby:
• školení pracovníků mlékáren, dodavatelů mléka, 
• poradenská a analytická činnost pro zajišťování kvality syrového mléka v prvovýrobě
• chemické, senzorické, fyzikální a mikrobiologické analýzy
• vývoj nových druhů výrobků pro mlékárenské podniky
• technologická pomoc při technologických či mikrobiologických problémech
• spolupráce s Národním komitétem IDF 
• spolupráce v normotvorné činnosti s MZe ČR, ČSNI -  ISO, CEN
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Moderní a výhodná prezentace výrobků je bez plátkování nemožná.
 Rudolf Ott
 Ott International, Waršava, Polsko

Existuje mnoho různých vlivů, které upravují stravovací a nákup-
ní zvyklosti. Rozhodujícími faktory jsou například: geograficky dané 
skutečnosti, infrastruktura, společenská a sociální struktura, jakož i 
náboženství, dějiny a tradice. Závažnost jednotlivých faktorů se může v 
různých kulturách lišit.

  

Stravovací a nákupní zvyklosti.
Mnoho civilizovaných zemí na světě spojuje skutečnost, že čas jsou 

peníze a komfort je žádán. Stále individuálnější způsob života jednot-
livců a neustále se zvyšující nároky kladou vysoké požadavky na potra-
vinářský průmysl, a tím i na plátkované výrobky a jejich výrobce. Téměř 
v každé zemi na světě vyžaduje trh výrobky, které jsou naporcovány, 
čerstvě zabaleny a příslušně prezentovány k okamžité spotřebě.

Každým rokem zaznamenáváme silnější tlak na kvalitativně vyšší prezentační řešení, což jistě významně 
ovlivňují zahraniční obchodní řetězce. Náš trh je stále náročnější a tento fakt je pro výrobce jistě výzvou.

Nezastupitelné místo hygieny v prodeji čerstvého zboží
Přestavte si tuto situaci, jste v obchodě a prodavačka Vám svým palcem a ukazovákem pečlivě urovnává 

plátky sýru na balicí papír. Jak Vám bude tento sýr asi chutnat? Je to možná přehnané, ale jak všichni víme z 
vlastní zkušenosti, ne vždy. Existují sice hygienické předpisy, rukavice atd., ale neprozradíme žádné tajem-
ství, když řekneme, že všechna tato opatření lze porušit. Snažme se co nejvíce chybám předcházet! Pokud 
se krájeného sýra nikdo nedotkne, nemusíme kontrolovat, zda si někdo oblékl rukavice na jedno použití či 
nikoliv.

Přesvědčivá prezentace zboží díky plátkování.
Procházíte-li supermarketem narazíte na krájený sýr, prezentovaný v líbivých baleních. Dříve bylo bale-

ní považováno pouze za ochranu zboží, nyní se využívá jako podpůrný prostředek prodeje a i prezentace 
krájených výrobků následuje tento trend. Před několika lety se považovalo za standard balení krájeného 
výrobku do „komínku”. V dnešní době se na trhu objevují šindelové, míchané nebo „shaved cheese” balení. 
U posledního uvedeného způsobu prezentace se produkt krájí na tenké plátky (ca 0,5 mm tloušťka plátku) 
neuspořádaně a volně se rozděluje do porcí tak, aby konečný spotřebitel nabyl dojmu, že se jedná o velké 
množství. Výrobci nářezových strojů nabízejí v dnešní době široký program možností práce nářezového 
stroje. Takto je možné vytvořit rozdílné varianty vybavení linky: automatický vkladač zajišťuje zkrácení doby 
výměny produktu, Interleaver - automaticky vsunuje papírové proložky, kamerový systém předměřuje porce, 
a tím dosahuje porce se stejnou hmotností. Nářezový stroj se stává v kombinaci s automatickým vkladačem 
plně automatickou výrobní linkou.

Co představuje moderní nářezový stroj?
Nabízí Vám kombinaci kvality, hygieny, rentability a flexibility. Každý nářezový stroj musí umět krájet a 

skládat porce do komínků a šindelů. Kromě těchto základních funkcí je předností každého nářezového stroje 
především jeho preciznost, mnohostranné využití a rozmanitost variant dovybavení stroje. Díky tomu se z 
„malého“ stroje stává „velký“.
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Charakteristickými znaky moderního nářezového stroje jsou:

• Ergonomický tvar, nastavitelný obsluhovací panel ve vodotěsném 
a dobře čistitelném provedení.

• Infračervené nářezové pole pro snímání údajů váhy nebo kráje-
cích a porcovacích údajů z řídicí jednotky.

• Lehká přístupnost místa řezu a všech komponentů namontovaných 
na porcovací jednotku, 
stejně jako Interleaveru 
(zpravidla dodatečné 
příslušenství) je z po-
hledu čištění stroje více 
než žádoucí.

Varianty prezentace
Moderní nářezové stroje nabízejí různé varianty prezentace výrobků. 

Spektrum různých podob porcí sahá od podélného a příčného ukládání, 
šindelování, komínkování, ukládání do kruhu, shaved cheese, přehýbání 
plátků až po ukládání podle specifických požadavků zákazníka. Podoba 
strojově naporcovaného produktu je v podstatě z porcovací jednotky 

(CCU - Computer Controlled Unit) 
již z většiny předurčena. Změna 
podoby výrobku, lišící se od této 
řady, může být uskutečněna pouze 
časově a cenově nákladnou přestav-
bou používané porcovací jednotky, 
potažmo její výměnou. Firma WE-
BER MASCHINENBAU GmbH & 
Co. KG z Německa, zastoupená v 
České republice firmou OTT Inter-

national Sp. z o.o ve Varšavě nabízí 
ulehčení pomocí výměnných porco-

vacích jednotek - CCU. Tyto porcovací jednotky se dají za pomoci srov-
natelně nákladné a časově méně náročné přestavby změnit například na 
výšku komínku až do 80 mm nebo shavedcheese. Kdo si chce ponechat 
možnost přestavby pro zvláštní použití, měl by se při koupi nářezového 
stroje rozhodnout pro výměnnou porcovací jednotku - CCU.

Optimalizace
Rozhodujícím faktorem pro úspěšné a úsporné použití nářezových strojů a baliček je optimalizace vý-

robního procesu.

Prezentace výrobků nespočívá jen v jeho plátkování, nýbrž začíná již při tvorbě tvaru ve výrobním pro-
cesu.Nároky na kvalitu jsou u plátkovaných výrobků vyšší než u kusového zboží. V prodeji dochází k „pre-
zentaci kvality”, zákazník si může výrobek lépe „prohlédnout”, neboť je mu předkládán zhruba každé 2 mm 
kontrolní řez.

Tato možnost kontroly není u kusového zboží dána. Nároky na neustálou kontrolu kvality se tímto také 

 (Hygiena v detailu: zaoblená hlava 
šroubu)

(Weber Slicer CCS 602)

(varianta prezentace: Staggered 
Stack)

 (varianta prezentace: šindelování)

(varianta prezentace: shavedcheese)
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snižují. Velmi měkké výrobky jako např.tavené sýry, kladou na nářezový stroj vysoké požadavky. Délka 
výrobku, tvary počátků a konců, barva, hustota, stejně jako konzistence výrobku hrají rozhodující roli pro 
úspěšnou, a tím i náklady šetřící, výrobu plátkovaného zboží. Výrobky určené pro plátkování nářezovým 
strojem je důležité z těchto důvodů optimalizovat.

Dostupnost přináší úspěch
Kvalitní nářezové stroje, které vykazují nízkou poruchovost, a zároveň mají zajištěn spolehlivý servis 

(např. i předzásobení náhr. díly) vykazují vysokou použitelnost a tím se významně podílejí na úspěchu celé 
produkce.

Firma Ott International Sp. z o.o. má dlouholeté zkušenosti na evropských trzích v optimalizaci výrobků 
a v pracovních postupech ve výrobě.

Poskytuje svým zákazníkům poradenství a kompletní servis nejen před koupí stroje, ale i po předání 
stroje do výroby. Klientům nabízí stále novější technologická řešení sloužící ke zdokonalení jejich potravi-
nářských linek.

Ott International Sp.z o.o.
Ul. Laczyny 3

PL – 02 820 Warszawa
Tel. 0042 - 2 - 444 710 12
Fax 0042 - 2 - 444 722 38
Internet: www.OTT-cz.cz

Innovation durch High-Tech
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Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - 
Mléko a mléčné výrobky ČSN 56 9601

 Václav Bárta
 MILCOM servis a.s.

Stávající potravinářská legislativa ukládá výrobcům potravin resp. provozovatelům potravinářských 
podniků v souladu s vyhláškou MZe č. 147/1998 Sb. v pozdějších zněních povinnost zavést v technologii 
výroby nebo v procesu uvádění potravin do oběhu systém kritických bodů HACCP. Tento systém zdravotní 
nezávadnosti nebo bezpečnosti potravin prošel i v našem mlékárenském průmyslu během uplynulých let 
velkým vývojem. Řada mlékáren má již systém HACCP certifikovaný, někteří výrobci dále zavádí v souladu 
s požadavky svých odběratelů zejména obchodních řetězců vyšší standardy systému zdravotní nezávadnosti 
např. BRC, IFS, ČSN EN ISO 22 000 a další. Termín „správná hygienická a výrobní praxe“ se v běžné mléká-
renské terminologii  u nás začal používat až  v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky MZe č. Sb.196/2002 
1.července 2002,  která změnila výše zmíněnou vyhlášku MZe č.147 z roku 1998. Zpracovaná „Pravidla správ-
né hygienické a výrobní praxe“ představují sféru nezávaznou a tvoří nadstavbu systému kritických bodů 
HACCP,  který je součástí správné hygienické a výrobní praxe.

Vyhláška MZe č.196/2002 Sb. uvádí, že
• „správnou výrobní a hygienickou praxí se rozumí dodržování všech právem upravených výrobních po-

stupů a požadavků a uplatnění technických, technologických a hygienických pravidel odpovídajících 
obecně uznávanému vědeckému poznání pro dosažení zdravotně nezávadných výrobků“

• „výrobce může přizpůsobit systém kritických bodů i pravidlům správné výrobní a hygienické praxe, 
pokud prokáže analýzou nebezpečí schopnost ovládat nebezpečí po zavedení těchto pravidel (nejde-li 
o výrobu pokrmů v zařízeních poskytujících stravovací služby)

 
Výrobcům potravin resp. provozovatelům potravinářských podniků byla tedy s časovým odstupem dána 

možnost významně zjednodušit již zavedené systémy HACCP o obecnější požadavky např. na konstrukce 
a vybavení výrobních budov, osobní hygienu pracovníků, balení, označování a skladování výrobků apod., 
pokud budou mít ve svých podnicích zpracovaná a zavedená pravidla správné hygienické a výrobní praxe. 
Ministerstvo zemědělství ČR proto na podzim roku 2002 zadalo oborovým svazům zpracování těchto pravi-
del pro jednotlivé potravinářské komodity. Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro mléko a mléčné 
výrobky tehdy zpracovaly z pověření Českomoravského svazu mlékárenského společně oddělení VTN a.s. 
MILCOM servis a Výzkumný ústav mlékárenský. Práce probíhala ve velké časové tísni z důvodu čerpání pro-
středků MZe v příslušném kalendářním roce, k dispozici nebyly ani původně slíbené zahraniční materiály. 
Přesto se podařilo tato pravidla jako základní materiál po odborných oponenturách Státní veterinární správy, 
Potravinářské komory ČR a VŠCHT Praha dokončit v plánovaném termínu a vydat a prostřednictvím ČMSM 
i předat jednotlivým mlékárenským výrobcům. Tito mohli pravidla použít buď v původní verzi a zapracovat 
je do svých systémů zdravotní nezávadnosti nebo si podle nich a svých potřeb zpracovat pravidla správné 
hygienické a výrobní praxe svá (především velké podniky se zahraničním majitelem).

Po 3 letech a zejména v souvislosti s nabytím účinnosti  tzv. „hygienického balíčku“ – z něj především na-
bytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, č.853/2004  a  č. 854/2004  vyvstala 
od 1.1.2006 potřeba pravidla správné hygienické a výrobní praxe aktualizovat a po dohodě MZe s jednotlivý-
mi oborovými svazy bylo rozhodnuto o zpracování a vydání této jejich novelizace v podobě technické normy 
– ČSN s nezávazným, doporučujícím charakterem.
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 „Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Mléko a mléčné výrobky“ byla jako ČSN 56 9601 zahrnuta 
do plánu technické normalizace na rok 2005, ale termín byl později posunut asi o půl roku z důvodu rozdíl-
ného pohledu MZe a Potravinářské komory ČR na nezávaznost a pozdější možnou závaznost této technické 
normy. Po konečném vyjasnění situace a opětném potvrzení   nezávaznosti a doporučujícího charakteru 
normy zadavatelem – MZe ČR, odbor potravinářské výroby,  byla v prvním pololetí roku 2006 tato „Pravidla 
správné hygienické a výrobní praxe  - Mléko a mléčné výrobky“ oddělením VTN a.s. MILCOM servis  z po-
věření ČMSM dokončena a po příslušné legislativní připomínkovací a schvalovací proceduře v srpnu 2006 
vydána. Ve fázi návrhu byla předána k připomínkám rovněž všem významným mlékárenským podnikům 
a jako konečná verze je ČSN 56 9601 k dispozici v prodejnách norem Českého normalizačního institutu v 
Praze, lze objednat i zaslání poštou nebo elektronicky (bližší informace na www.cni.cz). Jako každá jiná 
ČSN podléhá i tato norma zákazu kopírování, k jejímu vlastnictví je třeba ji zakoupit.

ČSN 56 9601 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe má 25 stran a je členěna následujícím způ-
sobem:  

0. Úvod
1. Předmět normy
2. Definice – zde byly na žádost zadavatele MZe sjednoceny termíny a definice pravidel správné hygienic-

ké a výrobní praxe pro mléko a mléčné výrobky  s pravidly pro jiné potraviny  
3. Hygienické požadavky na produkci syrového mléka – zahrnují senzorické znaky, fyzikálně- chemické 

znaky, kontrolu zvodnění mléka a veterinární dozor
4. Požadavky na potravinářské podniky – požadavky na výrobní prostory, sociální prostory zaměstnanců, 

pitnou vody, odpady apod., požadavky na deratizaci a dezinsekci,uskladnění nebezpečných látek,ulo-
žení a odstraňování odpadu, zařízení a nástroje a požadavky na osobní hygienu pracovníků

5. Povinnosti provozovatele potravinářského podniku – registrace a schválení, zavedení systému HACCP, 
uchování písemných záznamů, označování výrobků identifikační značkou atd.

6. Požadavky na výrobu konzumního mléka a mléčných výrobků – obecné požadavky, požadavky na 
výrobu konzumních mlék – pasterovaných, vysoko pasterovaných a UHT, požadavky na výrobu mléč-
ných výrobků

7. Mikrobiologické požadavky – odkaz na příslušné Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologic-
kých kriteriích pro potraviny

8. Balení výrobků – požadavky na první balení výrobků a na místnosti, ve kterých balení probíhá včetně 
uložení, manipulaci  a skladování obalů

9. Označování výrobků – identifikační značka pro výrobky živočišného původu, specifika označování 
mléka a mléčných výrobků

10. Skladování a přeprava výrobků – požadavky na nádoby na přepravu mléka, požadavky na přepravní 
vozidla, požadavky na skladování výrobků

Příloha A: Kontrola a zajišťování kvality mléka a mléčných výrobků – kontrola možnosti kontaminace 
výrobků, hlavní zdroje kontaminace mikrobiální, chemické a fyzikální, kontrola jakosti – co podléhá kontro-
le, jaká je kontrola při výrobě a kontrola hotových výrobků, požadavky na dokumentaci ke kontrole jakosti 

Příloha B:  Související právní předpisy – výčet v době vydání normy platných zákonů a vyhlášek, Na-
řízení Evropského parlamentu a rady (ES), Nařízení Komise (ES) a související české technické normy ČSN 
a ČSN EN ISO
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  3. blok přednášek – Mlékárenská technologie a technika

DSM Kultury pro přímé očkování mléka na výrobu sýrů
 Kees Daamen, DSM Food Specialties, Nizozemí
 Zdeněk Rozehnal, O.K. Servis Bio Pro, s.r.o. Praha

Souhrn přednášky

Příspěvek je věnován problematice sýrařských kultur vyráběných holandskou společností DSM Food 
Specialties. Zaměřen je na hlavní skupiny mikroorganismů používaných při výrobě sýrů, především na me-
zofilní, termofilní a aditivní kultury.

 

Pro kapacity menších a středních sýráren, které pracují v českých zemích, je doporučováno použití kul-
tur pro přímé očkování mléka, neboť zaručují kromě 100% technologických vlastností především pružnost 
výroby a operativní změnu sortimentu, která bude výhodou menších kapacit proti velkým zpracovatelským 
celkům. Systém přináší další výhody, jako je standardní prokysávání,  fágové varianty pro bezporuchové 
kysání atd.

 

Součástí dodávek zákazníkům je technologický servis místních i firemních specialistů, spolupráce je 
zaměřena především na zavádění kultur a vývoj nových výrobků. V prezentaci jsou zmíněny též probiotické 
kultury s deklarovaným účinkem, jejichž aplikace v sýrech je zajímavou inovační možností pro sýry s vyso-
kou přidanou hodnotou. 

Pro velké odběratele je firma schopna vyvinout originální kombinace kultur. Menší odběratelé oceňují 
balení v různých množstvích, kdy je možné kultury kombinovat, ale také optimalizovat jejich dávku do 
výrobníku.

Přednáška se dotýká základních procesů při výrobě sýrů z pohledu kysání a následného zrání, vlivu 
jednotlivých typů kultur a možností zlepšení výsledného produktu doplňkovými kulturami.

 

Logistika kultur je zvládnuta a několikaletými zkušenostmi potvrzena – dodávky z Nizozemí jsou u 
výrobce nebo distributora do 48 hodin, po tuto dobu jsou boxy chlazeny suchým ledem. Zákaznické odběry 
od distributora jsou bezproblémové, vždy je nalezeno optimální dodávané množství, termíny dodávek jsou 
optimalizovány dle požadavků zákazníka.

 

Prezentace bude doplněna praktickými zkušenostmi při používání kultur pro přímé očkování mléka v 
našich podmínkách.
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DFS Dairy Ingredients

DFS Dairy Ingredients - Kultury

• Kompletní systém kultur pro výrobu sýr a
kysaných výrobk

• Hlubokomražené kultury pro p ímé
o kování mléka 

• Technologická podpora zákazník p i
aplikaci kultur a vývoji nových výrobk

• Speciální probiotické kultury s 
deklarovaným zdravotním ú inkem

Kultury

Sýra ské kultury

Probiotika

DFS Dairy Ingredients

Systém kultur DSM

Sýra ské kultury  DIRECT SET

DELVO-TEC®

DELVO-ADD®

Systém kultur pro základní proces prokysání

Vybrané kmeny aditivních kultur pro zlepšení
senzorických vlastností pro kombinaci s kulturami
DELVO-TEC®

DELVO-TAM® Zákaznické sestavy kultur „na p ání“

DELVO-DOP™ Autentické kultury pro italské typy sýr

DELVO-PRO™ Probiotické kultury
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DFS Dairy Ingredients

Kultury a výroba sýr

O kování sýra ského mléka kulturami DIRECT SETTM

Lisování

Solení

Zrání

Sý ení a zpracování

Kultury

P ídavek aditivních kultur 
DELVO ADDTM

DFS Dairy Ingredients

Kultury - p sobení

Kyselá sraženina

Krájení/doh íváníSy idlo Sy idlový koagulát

Odstran ní syrov.

Formování
Zrání

Sýr

erstvé fermentované
výrobky

Kyselý koagulát
Sýra ský koagulát

Laktóza

G
lu

kó
za

G
al

ak
tó

za

Bakterie
ml.kysání

Kyselina mlé ná
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DFS Dairy Ingredients

Mezofilní kysací kultury

• Lactococcus lactis ssp. lactis

• Lactococcus lactis ssp. cremoris

• Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis

DELVO-TEC™

DFS Dairy Ingredients

Lactococcus lactis
ssp. lactis biovar

diacetylactis

–
Lactococcus lactis

ssp. lactis

–––
Lactococcus lactis

ssp. cremoris

Fermentace 
citrát (plyn)

R st nad 
40°C

R st ve 4% 
soliKmen

Vlastnosti mezofilních kultur DELVO-TEC™



41K r o m ě ř í ž  1 3 . - 1 4 .  z á ř í  2 0 0 6

Mlékárenská technologie a technika

DFS Dairy Ingredients

Termofilní kysací kultury

• Streptococcus thermophilus

• Lactobacillus delbrückii ssp. bulgaricus

• Lactobacillus helveticus

• Lactobacillus delbrückii ssp. lactis

DELVO-TEC™

DFS Dairy Ingredients

D+/-2.5 – 3.0
Lactobacillus del. ssp.

lactis

D–2.5 – 3.0
Lactobacillus del. ssp.

bulgaricus

DL+2.5 – 3.0
Lactobacillus
helveticus

L–2.0 – 3.0
Streptococcus
thermophilus

Typ kyseliny 
mlé né

Fermentace 
galaktózy

Tolerance
% soli

Kmen

DELVO-TEC™Vlastnosti termofilních kultur
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DFS Dairy Ingredients

Dopl kové kultury

• Lactobacillus casei
• Brevibacterium linens
• Lactobacillus helveticus
• Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis
• Streptococcus thermophilus (filant)
• Undefined heterofermentative meso
• Lactobacillus debrueckii ssp. bugaricus
• Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris

DELVO-ADD™

DFS Dairy Ingredients

Funkce aditivních kultur

• Zlepšení chuti a v n sýr
• Urychlení zrání

• Snížení tvorby ho kých chutí

• Zvyšení intenzity v n (diacetyl,…)
• Zm ny textury zvýšenou proteolýzou

• Snížení tvorby krystal mlé nanu vápenatého
• Zvýšení ochrany proti napadení fágy
• Vliv na produkci kyselin

DELVO-ADD™
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DFS Dairy Ingredients

Hlavní cesty tvorby aroma a chuti

CitrátyCitráty LaktózaLaktóza ProteinyProteiny TukTuk

Kys.octová

Diacetyl

Acetaldehyd

Etanol

Kys.octová

Diacetyl

Acetaldehyd

Etanol

Mlé nanyMlé nany

Propionany

Kys.octová

Propionany

Kys.octová

Peptidy
Amino

kyseliny

Aminy

Peptidy
Amino

kyseliny

Aminy

Sirné
slou eniny

Sirné
slou eniny

Ketony

Laktony

Aldehydy

Ketony

Laktony

Aldehydy

Masné
kyseliny
Masné

kyseliny

ThioesteryThioestery

CO2CO2

DFS Dairy Ingredients

Probiotické kultury

• Bifiobacterium lactis BLC - 1
• Lactobacillus acidophilus LAC - 1
• Lactobacillus casei LCS - 1

DELVO-PRO™

Standardní kmeny  DELVO-PRO ™

Kmeny  s deklarovaným  probiotickým ú inkem
LAFTI ™

• LAFTI L10 Lactobacillus acidophilus
• LAFTI B94 Bifidobacterium lactis
• Lafti L26 Lactobacillus casei





45K r o m ě ř í ž  1 3 . - 1 4 .  z á ř í  2 0 0 6

Mlékárenská technologie a technika

Novinky v technologickém procesu s využitím zařízení firmy ALPMA 
 Milan Harhovský
 ABALA CZ, s.r.o. Kroměříž

Zlatá medaile na veletrhu Anuga FoodTec 2006 za novinku FORMATIC

European FoodTec Award 2006 
Nositeľ ceny je známy: Renomované vyznamenanie za inovačný projekt v eu-
rópskom potravinárskom priemysle je firme ALPMA udelené od Nemeckej Poľ-
nohospodárskej Spoločnosti DLG a od odborných časopisov „European Dairy 
Magazine“, „Deutsche Milchwirtschaft“, „Fleischwirtschaft“, „Fleischwirtschaft 
international“ a „Lebensmitteltechnik“.

Firma Alpma Alpenland Maschinenbau (Rott am Inn) je vyznamenaná za inštalované vo firzariadenie  
„Formatic“ pre porciovanie syroviny pre polotvrdé syry, me Hochland Polska vo 
Wegrowe, Polsko.     

Víťaza zvolila medzinárodná porota zložená z expertov medzi inými: Prof. Dr. 
Petr Dejmek (Universität Lund, Schweden), Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik (Tech-
nische Universität München, Freising-Weihenstephan), Prof. Dr.-Ing. Achim Stie-
bing (Fachhochschule Lippe und Höxter, Lemgo), Prof. Dr.-Ing. Erich Josef Wind-
hab (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich/Schweiz).

Porciovanie je presná práca. Kvalita syroviny a porciovacia technika charakterizujú kvalitu budúceho 
syru už v jeho prvotných štádiách výrobného procesu. Chyby môžu byť neskôr len ťažko napraviteľné. Preto 
firma ALPMA venuje týmto krokom výroby najvyššiu pozornosť. Kontinuálny tok technológie je podmien-
kou pre dosiahnutie najvyšších presností dávkovania. Samotný spôsob dávkovania potom určuje hmotnosť, 
konzistenciu, tvar a kvalitu syrov. 

Zariadenie FORMATIC je vysokovýkonné porciovacie zariadenie pre plnenie polotvrdých syrov pod sr-
vátkou. Aby sa plniaci prúd neprerušil, tak pracujú neustále najmenej dve plniace hlavy, z ktorých jedna 
formu plní a druhá syr predlisuje. 

FORMATIC FLEXIBILITA 
• možnosť zmeny výrobku v priebehu krátkeho času
• variabilita formátov bez veľkých investícií
• krátky čas na nasadenie nového formátu

VÝHODY PRE UŽÍVATEĽA
• Presné objemy plnenia = presné veľkosti syrov = bezodpadové porciovanie
• Zamedzí sa tvorba dierok pri okraji syru a textúra syru má vysokú kvalitu 
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• Plniť je možné tvar hranatý, okrúhly, alebo 
atypický zvláštny, a pri tom je možnosť 
technologicky správne optimalizovať porcio-
vanie pre každý jednotlivý druh syru.

• Stavebné prevedenie porciovania je výni-
močne úsporné na priestor čo do plochy 
aj do výšky, ktorého je v syrárni spravidla 
nedostatok. 

• Investičný náklad je nižší v porovnaní s 
inými systémami.

• Cele zariadenie sa ľahko čistí, hygienická 
úroveň je veľmi vysoká, čistiace časy krátke. 

• Ľahká údržba. 

Nové zkušenosti s partikularizací syrovátkových bílkovin 
Milan Harhovský
Gerhard Schier, LTH Dresden, pobočka firmy ALPMA

Inovativní proces pro tekutou úpravu syrovátky
Výroba partikularizovaných (dělených) syrovátkových bílkovin byla vyzkoušena již před několika lety. 

V současné době je ALPMA / LTH Dresden první výrobce zařízení pro 
procesy partikularizace a integrace upravených bílkovin do další výro-
by. Nabízíme úplné know-how a praktické zkušenosti.

Mikro-partikularizační proces je v současnosti velmi žádaný napříč 
celou Evropou ve všech sýrárnách a zájem stále roste. Tento postup se 
brzy stane další samozřejmostí pro mnohé výrobce. 

Instalace prvního výrobního závodu pro partikularizaci syrovátkové 
bílkoviny byla provedena firmou LTH Dresden, divize ALPMA, v roce 
2001 a pak následovaly dodávky pro rekonstrukci dalších sýrařských 
závodů. 

Partikularizované syrovátkové bílkoviny mají úplně bílou barvu a chutnají jako smetana do kávy (není 
vůbec cítit kyselost ani syrovátka). Tento typ syrovátkové bílkoviny se používá v celém sektoru mlékařství 
z důvodů reálných ekonomických benefitů a také pro její vlastnosti vzniku krémové chuti výrobku a pro 
vázání vody. 

Partikularizované syrovátkové bílkoviny se přidávají do mléka pro výrobu sýrů, ale nedají se přidávat do 
všech možných sýrů. Nejlepší je dávat je do měkkých sýrů nebo polotvrdých sýrů. Chuť a konzistence byly 
zdokonaleny, zvláště výhodně se projevili v případě nízko tučných sýrů. Stejně tak se vyplatí použít je v 
tavených a krémových sýrech, které mají mít krémovou texturu když byla aplikována partikularizace. 
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Také například i při výrobě sýrů Feta, který nemá krémovou texturu, po použití partikularizace zůstaly 
barva a charakteristické dírky identické ale chuť výrobku byla vyhodnocena jako excelentní. Je možné je po-
užít i při výrobě tavených sýrů, pudinků, dezertů, zmrzliny, kdy vzniknou ještě větší úspory jako při vracení 
bílkoviny do mléka při výrobě přírodních sýrů.

K ochraně před účinkem bakteriálních 
fágů se používají různé postupy, kupříkladu 
přerušování návratu syrovátkových bílko-
vin do mléka pro výrobu sýrů, nebo zničení 
fágů ohřevem partikularizované bílkoviny na 
125°C, nebo používání syrovátkových bílko-
vin z jedné sýrárny do mléka v druhé sýrárně 
resp. je použít na jiný výrobek.

Ve velkých sýrárnách, které již používají 
zařízení na partikularizaci bílkoviny od firmy 
ALPMA, došlo ke zvýšení výtěžnosti při výro-
bě sýrů o přibližně 4 až 6 %, přičemž každá sýrárna si vyřešila zamezení vzniku fágů svým způsoby.

Syrovátkové bílkoviny musí být denaturalizované, pak se  mechanicky upravují aby vznikli kuličky o 
velikosti jednoho až 4 mikrometrů (tak velké jako kuličky tuku), protože při 40 mikrometrech by bylo již 
cítit moučnou chuť a při 80 mikrometrech pískovou chuť produktu. Když je naopak méně mikrometrů než 
1, tak syrovátkové bílkoviny vytečou se syrovátkou pryč.

Firma LTH má také zkušební zařízení na 300 lit. objem, které půjčuje potenciálním zákazníkům a které 
je pořád v oběhu, protože s partikularizací se chtějí zabývat v každé výrobně sýrů.

Výroba je velmi zajímává pro obchodníky i manažery, protože návratnost investice je do 1 roku.
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ALPMA a LTH Dresden
Firma ALPMA má samostatnou pobočku LTH Drážďany, kde naši mezinárodně zkušení projektoví inže-

nýři a montážní mistři pro zákazníky ALPMA plánují, konstruují, kompletují a montují zařízení na míru. 

Našim cílem je ve spolupráci se zákazníkem dosáhnout optimální výrobní podmínky. Kromě před-přípra-
vy mléka pro sýrařský proces zaměřujeme naše aktivity na ekonomiku mlékárny, zejména v dalším zpraco-
vání sladké a kyselé syrovátky na vysokohodnotné výrobky se syrovátkovou bílkovinou. 

Zde se skloubila inovace nových postupů s našim know-how v membránové filtrační technice. K tomu 
přebíráme

• návrh, sestavu a provedení dodávku a montáž.
• zařízení pro příjem surového mléka, 
• výbava provozních prostor a tankovny, 
• zařízení pro před-přípravu mléka pro výrobu sýrů, 
• membránová filtrace
• zpracovatelské linky pro využití sladké a kyselé syrovátky, 
• CIP zařízení a propojovací potrubí

Zretie syrov v skladoch s upravenou klímou

Nové zaobchádzanie so vzduchom
Odporúčame inžiniersky pohľad a vyriešenie naliehavých problémov s hygienou syrov a ich trvanlivos-
ťou, s výťažnosťou kvôli odparovaniu vody zo syru počas zrecieho procesu, s prevádzkovými nákladmi 
na energie a s rovnomernou kvalitou všetkých syrov zo skladu

V horúcich dňoch tohoto leta sa mnohí 
výrobcovia stretli s hygienickými probléma-
mi počas výroby a potrebou intenzívnejšieho 
chladenia stratili ich produkty množstvo vody. 

Na juhu Francie, pri Atlantickom oceáne, 
sa bežný život vyznačuje teplom, spracovaním 
rýb, výrobou syrov a francúzskych gurmán-
skych špecialít. Takáto prax je najlepšia škola 
pre vznik špičkovej rodinnej firmy SAFRAIR 
zameranej na vetranie, ohrievanie a chladenie 
priestorov. 

Po 20-tich rokoch skúseností vývoja a vý-
roby kompletných klíma zariadení na potreby 
predovšetkým vlhkej potravinárskej výroby 
(napríklad syrov) pracuje dnes v desiatke zemí 360 patentovaných klimatických jednotiek.

SAFRAIR upravuje vzduch s totálnou zdravotnou bezpečnosťou. Množstvo mikróbov, ktoré prežívajú 
obzvlášť vo vlhkom prostredí je podstatne znížené. 

Nové koncepty sa vyznačujú tým, že všetky stupne úpravy vzduchu prebiehajú priamo v priestoroch, 
v ktorých je potrebné riadiť parametre klímy. Zariadenia prispôsobené jednotlivým potrebám priestorov 
zabezpečujú cirkuláciu, rozdelenie prúdenia a odvedenie spotrebovaného vzduchu podľa individuálnych 
požiadaviek. 
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Pretože celá klimatizácia je začlenená do HACCP 
- postupu tak sú globálne riadené aj pomery tlakov 
vzduchu pre celý výrobný proces. Permanentný 
pretlak ultrafiltrovaným vzduchom (EU13) je za-
bezpečovaný v centrále prípravy vzduchu.

Klimatické jednotky SAFRAIR sa odlišujú od 
štandardných systémov v princípe ohrevu a chlade-
nia vzduchu. V bežných systémoch prúdi vzduch 
vodorovne okolo lamiel alebo okolo hadov potrubí, 
ale v patentovanom systéme SAFRAIR je to naopak. 
Vzduch prúdi vnútri čistých zvislých potrubí, a 

teplonosné médium okolo. Teplozmenné potrubia sú zvn-
útra čistiteľné CIP zariadením. Toto patentované CIP zaria-
denie rozstrekovacou hlavicou čistí aj listy vrtule ventilátora 
umiestneného nad valcovou klimatickou jednotkou, aj celé 
vnútro klimatickej jednotky. Čistiaci roztok je zberaný do 
zásobníka kondenzovanej vody pod jednotkou a trasou pre 
odvod kondenzátu odchádza z priestoru. Cykly čistenia a 
priebeh čistenia sú automatické. Klimatizačná jednotka sa 
vertikálnym pneumatickým posuvom dna a vrchnáku uza-
vrie do jedného komplexného celku. Počas čistenia nie je 
potrebné odstraňovať potravinové produkty z priestoru. Pre-
to je klimatizačný prístroj SAFRAIR zvnútra aj zvonku stále 
100 % čistý, čo potvrdzujú pravidelné laboratórne kontroly 
sterov povrchu.

Chladenie vykonávajú jednotky vodou s prídavkom gly-
kolu pripravenou v zvláštnej jednotke, alebo ľadovou vodou. 

Ohrev je elektrickým odporom alebo teplou vodou. Plynulo meniteľnými otáčkami vrtule ventilátoru sa 
vzduch dole nasáva, cez potrubia sa mení jeho teplota a hore sa vytláča do klimatizovaného priestoru. V 
potrubí sa vzduch ochladzuje a vysušuje, voda zo vzduchu sa zráža a vertikálne steká vnútri potrubia do 
kondenzačného zásobníka pod jednotkou a ihneď je odvádzaná z priestoru preč. Ak má jednotka sušiacu 
funkciu, tak je vzduch privádzaný do potrubí kde dochádza k jeho ohrevu. Zvlhčovanie vzduchu zabez-
pečuje patentovaný ultrazvukový zvlhčovač, ktorý rozprašuje špeciálne pripravenú ultrafiltrovanú vodu s 
tlakovým chladeným vysušeným a čistým vzduchom. Mikroskopické partikulárne kvapôčky vody roznáša 
kondiciovaný vzduch do priestoru. Pretože ultrazvukovou technológiou získané čiastočky majú veľký po-
vrch výmeny tepla, tak sa ihneď odparujú a umožňujú vytvárať až čiastočné presýtenie vzduchu vlhkosťou. 
SAFRAIR garantuje na výstupe vlhkosť vzduchu aj okolo 100% pričom zabráni usadzovaniu vody na produk-
toch a súčasne minimalizuje vyťahovanie vody z produktov.

Záruka parametrov: Patentovo chránený SAFRAIR – psychrometer a teplomer zabezpečujú udržanie hod-
noty teploty s presnosťou 0,5% a relatívnej vlhkosti 3% vďaka samočinnému vyrovnávaniu hodnôt. Centrálny 
počítačový systém riadenia klimatických jednotiek umožňuje ovládať až 50 jednotiek a samozrejme okrem 
regulácie aj dlhodobo eviduje všetky parametre, aby obsluha mohla proces optimalizovať podľa požiadaviek 
výrobku a podľa iných prevádzkových vplyvov.
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Funkcia a obsluha sú zo 
samotného princípu také 
jednoduché, že je vylúčený 
vplyv omylu alebo nedban-
livosti obsluhy. Jednoduchý 
koncept má malú pravdepo-
dobnosť poruchy a údržba 
trvá krátky čas.  

SAFRAIR zabezpečuje 
rozvod vzduchu jednotkami 
montovanými priamo pod 
stropom (s výkonom 5.000 
až 12.000 m3/h), alebo jed-
notkami stojacimi na zemi a 
z nich vedúcimi rukávmi pre výkony 2.000 až 100.000 m3/h. Ošetruje sa určitý objem vzduchu aby bolo 
docielené splnenie požiadaviek cieľovej vlhkosti, teploty a prúdenia.

Úplné rešpektovanie zvláštností špecifických pre výrobok (chuť, aróma, vzhľad, textúra) dáva výrobcovi 
organoleptickú istotu a zabezpečenie požadovanej opakovateľnosti parametrov výrobku.

Ekonomická istota pre investíciu do riešenia klimatizácie je diagnostikou odborníkmi SAFRAIR u odbe-
rateľa optimalizovaná na pomer ceny a výkonu. Zohľadňované sú sekundárne výhody ako redukcia straty 
hmotnosti produktu v sklade viditeľná ako nárast celkovej výroby v tonách, a nárast produktivity vplyvom 
zníženia prestojov a výpadkov pri hygienickej poruche. Úspora elektrickej energie je 3 až 5 násobná. Úspora 
pracovných síl sa dosiahne pri súčasnom zvýšení produkcie na rovnakej ploche, pretože podľa skúseností 
koncept zaručuje, že nie je potrebné sklad vyprázdňovať za účelom čistenia a výroba môže prebiehať ne-
pretržite.

Je vhodné vyvarovať sa napodobeninám a dnes už prežitým spôsobom riešenia vzduchotechniky a treba 
prevziať kompetentnú dodávku na kľúč a so zárukou.

Prvé mikrofiltračné zariadenie pre konzumné ESL mlieko v Poľsku

Vysoko efektívne spôsoby prípravy mlieka pre syry, jogurty a smotany  
Trvanlivosť a chuť syrov závisí od kvality mlieka. ALPMA – LTH 
postup pre výrobu mlieka s vyššou trvanlivosťou a so zachovaním 
pôvodných chuťových vlastností sa presadzuje už takmer v každej 
modernej syrárni.

ESL mlieko (Extended Shelf Life) má trvanlivosť v rozpätí 12 až 21 
dní oproti pasterizovanému mlieku (5 až 6 dní), avšak kratšiu ako UHT 
mlieko a ESL mlieko musí byť chladené. Záujem o ESL mlieko stále viac 
stúpa a ALPMA vyvinula spôsob, ktorý kombinuje rôzne postupy záhrevu 
s odstránením mikroorganizmov a s vysoko hygienickým riešením zaria-
denia. 

V Poľsku už vyše 2 rokov úspešne pracuje takýto systém s výkonom 
10.000 lit/hod. Zo surového mlieka sa s novou technológou odstraňujú 
zárodky pomocou mikrofiltračného zariadenia a pri tom bez použitia in-
vestične náročných a energeticky zaťažujúcich systémov UTP (Uniform 
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Transmembrane Pressure).  Trvanlivosť mlieka majú pri 6°C podstatne dlhšiu ako 3 týždne. U nás je za-
vedenie tejto technológie dôležité okrem kravského mlieka aj pre klasické výrobky z ovčieho mlieka a pre 
výrobky z kozieho mlieka. Pokusy na ovčom a kozom mlieku ukázali zaujímavé výsledky v kysacom procese 
a v synerézii.

Mlieko sa v procese zahrieva na nízke teploty, konkrétne v Poľsku na 55°C, a potom nasleduje ešte ďalšie 
ohrievanie. Napríklad pri výrobe syrov už neplatí zásada, že prvý ohrev bol vyšší (pasterizovanie), potom 
nasledovalo ochladenie s predzrievaním a prípadne ešte druhé termizovanie s ochladením na zakvášaciu a 
sýriacu teplotu. Dnes môžu byť teploty opačné.

Parametre:
• Mezofilná flóra: 3,2 < LRV < 3,5 (LRV = Luftreinhalte-Verordnung / nariadenie EU o kvalite vzd.) 
• Psychrofilná flóra: 3,4 < LRV < 3,5
• Kvasinky: LRV > 4
• Pliesne: LRV > 4
• Listeria monocytogenes: LRV = 3,4
• Salmonella typhimurium: LRV = 3,5
• Mycobacterium tuberculosis: LRV = 3,7
• Somatické bunky: celkové zadržanie

Výhody:
• V krátkosti možno zhrnúť nasledovne:
• Zachovanie pôvodnej typickej chuti a vône surového mlieka
• Žiadne denaturácie bielkovín
• Oddelenie sporov
• Žiadny materiál mŕtvych buniek a mikroorganizmov!

abala.cz stroje obaly folie s.r.o.
Firma abala.cz vznikla paralelně k dobře zavedeným firmám INDUSTRING BRATISLAVA a INDUSTRING 

KROMĚŘÍŽ reakcí na evropskou integraci a na elektronické zpracování dat. Proto dnes tato podle ISO cer-
tifikovaná firma výhradně zastupuje a prodává zařízení od firem jako ALPMA, DIMA, a.r.c.i.l., SAFRAIR 
a dalších, které jsou mlékařském odvětví dobře známé jak pro technologie výroby potravin tak pro balící 
techniku, folie i průmyslovou klimatizaci. Z některých firem zde následují odborné příspěvky ke konferenci 
s mlékařskou tématikou.



aba la . cz
stroje obaly folie s.r.o.

POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE, BALÍCÍ STROJE, VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ

Ing. Milan Harhovský

DENKOVA UL. .3602

CZ- 767 01 KROMĚŘÍ

TEL. +420 573 502 640

TEL. +420 603 415 962

FAX. +420 573 502 646
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abala@abala.cz
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Novinky ve výrobním programu firmy VPS
 Jiří Hladík
 VPS Engineering, a.s. Hradec Králové

Vzhledem k tomu, že již uběhl delší čas od poslední mlékařské akce,  na které jsme se setkali se zástupci 
mlékáren, rádi využíváme této příležitosti k představení několika novinek v našem výrobním programu širší 
mlékařské veřejnosti.

Protože naše výroba je převážně zakázková, vznikají novinky nebo nové výrobky téměř na každé zakáz-
ce. Většinou se ale v těchto případech jedná o jednoúčelové nebo atypické stroje. V tomto příspěvku bych 
se však chtěl zaměřit  na tři naše výrobky vzniklé v uplynulém období, které, jak doufáme, budou zajímavé 
pro širší okruh našich zákazníků.

Jedná se o dva výrobky z našeho hlavního výrobního sortimentu tj. zařízení sýráren a o jeden výrobek 
určený pro oblast výroby tvarohových a zakysaných mléčných výrobků.

Jsou to:

• vibrační síto syrovátky SV 1000
• nová řada lisovacích van na polotvrdé a tvrdé sýry
• termizační zařízení

1. Vibrační síto syrovátky SV1000
VPS vyrábí již více než 20 let rotační filtry syrovátky. Za tuto dobu vzniklo postupnými inovacemi celkem 

5 generací. Tyto rotační filtry se dobře prodávají, ale jejich technické možnosti jsou u posledního typu již 
téměř vyčerpány. Jejich hlavní slabinou je úzké výkonové rozpětí (optimum 10.000 l/h při max. účinnosti, 
max. 20.000l/h při snížené účinnosti) a vlivem odstředivé síly vyvozené rotorem pasírování měkkých a velmi 
jemných částic skrze filtrační tkaninu.

Z těchto důvodů byl vyvinut nový typ zařízení na filtrování syrovátky na principu vibračního síta. Základ-
ní uspořádání je patrno z následujícího náčrtu. 
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V horní části je nerezové horizontální vibrační síto kruhového tvaru uzavřené v nerezové skříni. Přítok 
syrovátky je na střed síta se shora. Přefiltrovaná syrovátka protéká vibrujícím sítem a je svedena do sběrné 
nádrže umístěné pod skříní síta. Úlomky sýřeniny jsou řízenými vibracemi transportovány na okraj síta a 
vypadávají otvorem do nerezové přepravky vystlané perforou. Případné zbytky syrovátky odtékají dolu do 
sběrné nádrže. Tato nádrž je vybavena hladinovými čidly, která spínají plnící případně odtahové čerpadlo 
v závislosti na tom, jestli je požadován konstantní nátok nebo konstantní odtah (např. na odstředivku). In-
tenzita vibrací je nastavitelná v závislosti na požadovaném výkonu a průměrné velikosti (hmotnosti) částic 
sýřeniny.

Celé zařízení je sanitovatelné CIP bez nutnosti jakékoli demontáže.

Tímto řešením se podařilo dosáhnou velmi širokého rozsahu výkonu 1-35tis.l/h, který obsáhne všechny 
velikosti sýráren. Zároveň se podařilo odstranit pasírování drobných částic přes síto, což výrazně zvýšilo 
jeho účinnost.  Vzniklo tak velmi kompaktní zařízení, které pracuje bezobslužně a jehož montáž spočívá 
pouze v připojení přítokového a odtokového potrubí syrovátky. Čištění se provádí z CIP společně s potrubím 
syrovátky. 

2. Lisovací vany nové řady
V roce 1988 bylo direktivně rozhodnuto o zastavení dalšího vývoje tradičních lisovacích van jako neper-

spektivního zařízení. Budoucnost byla orientována zejména u holandských typů sýrů na linky s předliso-
vací vanou a následným dolisováním v plastových formách. Několik následujících let jsme i my považovali 
„Lisovací vany“ za výběhový typ zařízení a prováděly se pouze opravy a dodávky náhradního vyložení. 
Prvním impulsem k myšlenkám, že tyto vany nejsou ještě zcela mrtvé, byl záměr sýrárny v Moravských Bu-
dějovicích nahradit dosluhující zařízení sýrárny opět technologií lisovacích van, samozřejmě odpovídajícím 
způsobem zmodernizovaných. Pro toto rozhodnutí byly dva hlavní argumenty:

1. výrazně nižší investiční náklady ve srovnání s variantou „předlisovací vana“ a samostatné lisy
2. ověřená technologie zejména pro tvar „Cihla“

Tak vznikl první stupeň modernizace lisovacích van. Zásadní změnou bylo nahrazení gumového liso-
vacího polštáře systémem lisovacích desek s pneumatickými válci. Tím bylo dosaženo jednak usnadnění 
obsluhy, kdy byla odstraněna namáhavá manipulace s gumovými vaky, ale hlavně odstranění hlavní slabiny 
staré konstrukce, kterou byla nemožnost odpovídající sanitace gumových vaků a tím dosažení požadované 
mikrobiální čistoty zařízení. Lisovací desky se při sanitaci pohybují nahoru a dolů a zajišťují tak intenzivní 
protlačování čistícího roztoku skrz perforu a dokonalé umytí všech kritických míst.

Následné požadavky dalších sýráren ukázaly na budoucí perspektivu tohoto zařízení za předpokladu 
dalších modernizací. Došlo k řadě větších či menších konstrukčních úprav, kterými bylo dosaženo:

1. větší variability
- více velikostí a tvarů tvořítek
- více variant základních rozměrů vany

2. dosažením větší přesnosti při výrobě se dosáhlo výrazného snížení ztrát vlivem úniku zrna při plnění

3. zvýšení životnosti zařízení

Dnes je tedy k dispozici celá řada těchto jednoduchých, spolehlivých, a i přes zvýšení ceny o cca.30% 
oproti provedení s gumovými vaky, i velice levných lisovacích van.

Původní koncepce vany s vysokým podílem ruční práce během celého výrobního procesu a relativně 
nepřesný tvar lisovacích forem ale zůstal zachován.
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Po vyhodnocení požadavků řady zákazníků jsme se rozhodli pro vývoj zcela nového typu lisovací vany 
plně mechanizované, kde se činnost obsluhy omezuje pouze na kontrolní popř. řídící funkci.

Spodní část zařízení tvoří vlastní vana, ve které jsou umístěny nerezové formy na sýry. Formy jsou spo-
jeny do příčně umístěných kazet. Tyto kazety jsou vyjímatelné, ať již za účelem vyprazdňování forem nebo 
oprav. V jedné kazetě jsou např. čtyři formy na EUROBLOK(500x300x100) nebo 6forem na kulatý sýr o 
průměru 300mm, apod. Sýřenina je do forem plněna pomocí automatického rozdělovače, který se pohybuje 
periodicky nad formami pomocí manipulačního vozíku jezdícího po lemu vany. Po naplnění forem se vana 
uzavře víkem. Toto víko je upevněno na zdvihacím mechanizmu  a jsou na něm zavěšena víka lisovacích 
forem na pneumatických válcích. Každá forma má svoje samostatné lisovací víko se samostatným pneuma-
tickým válcem. To znamená, že každá forma se lisuje samostatně. Po vylisování se víko automaticky zvedne 
do horní polohy. Manipulační vozík vyzdvihuje jednotlivé kazety s formami, otočí je a vyfoukne sýry na 
odsunový dopravník. Po vyprázdnění všech kazet je vana připravena k dalšímu plnění nebo čištění. Čištění 
probíhá automaticky z CIP po uzavření vany víkem v jednom mycím cyklu. Vana se částečně zaplaví a pomo-
cí výkonného čerpadla, které je součástí vany roztok cirkuluje pomocí systému trysek a mycích koulí po jed-
notlivých sekcích vany. Současně je v tomto mycím cyklu umyto i přívodní potrubí  a rozdělovač sýřeniny.

Základní provedení vany je osazeno nerezovými formami svařovanými laserem. Do vany je však možno 
dle přání zákazníka umístit i plastové formy. 

Celý proces jak plnění, lisování tak i vyprazdňování je řízen automatem. Obsluha má pouze kontrolní 
funkci.

Hlavní výhody této vany oproti stávajícímu typu jsou následující:
- odstranění namáhavé ruční práce
- zvýšení hygieny – ruční obsluha nezasahuje do suroviny
- snížení ztrát - formy jsou přesné, nevznikají otřepy, sýry se neokrajují
- zajištění 100% umytí všech částí prostřednictvím CIP
- výrazné zvýšení životnosti - s formami ani s žádnou jinou částí se nemanipuluje ručně a nedochází k 

poškození. Formy nikdy neopouštějí vanu

Pro některé druhy sýrů je možno tento typ vany dodat i se spodním lisováním. To je výhodné zejména u 
sýrů s dlouhou dobou lisování, kde se hodnota pH na konci lisování blíží k 5,2-5,3. Při těchto hodnotách do-
chází k lepení sýřeniny a k obtížnému vyfukování sýrů z forem. Při použití spodního lisování vytlačí lisovací 
válec po skončení lisování sýr z formy nad horní okraj, odkud je mechanicky odebrán.

Tento druh vany je možno použít pro široký okruh tvarů forem od malých kulatých až po bloky rozměru 
EMENTÁLU.

V současné době je ve výrobě první vana s termínem dokončení do konce roku pro sýrárnu KOLIBA Hri-
ňová. Tato vana je určena pro dvě velikosti válcového (salámového) sýra. Přibližně polovina vany je osazena 
formami pro salámový sýr rozměru a druhá polovina formami pro sýr rozměru. Tento větší válec se bude po 
nasolení krájet na kola. Výsledným produktem tedy budou malá kola.

Druhá vana tohoto typu pro stejného zákazníka je určena pro sýr tvaru CIHLA.

Jsme přesvědčeni, že tento automatizovaný typ lisovací vany má zejména v našich podmínkách budouc-
nost. Je prostorově méně náročný v porovnání s linkou tvořenou předlisovací vanou a lisy, a u sýráren s 
kapacitou do 200-250 tis litrů je cenově výhodnější. Vany je možno dodat ve velikostech od 6.000 do 20.000 
litrů plnění. Vanu (případně několik van) obsluhuje jedna osoba.
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3. Termizační zařízení
Na začátku letošního roku jsme dokončili vývoj nového typu válcového termizátoru se stíranou plochou. 

Navázali jsme tím na termizátory vyráběné ve STROJOBALU před rokem 89. Jedná se o zcela nové zařízení, 
na kterém není použit žádný díl ze starého typu. 

Zařízení je určeno k termizaci případně chlazení pastovitých produktů např. tvarohy, tvarohové krémy, 
jogurty, pomazánkové máslo atd.

Cílem vývoje bylo:
- zvýšit životnost 
- výrazně zjednodušit údržbu zejména výměnu stíracích lišt
- zlepšit čistitelnost

Zařízení termizační je výměník se stíranou topnou (chladící) plochou. Skládá se ze dvou trubek, kde 
vnitřní trubkou proudí ohřívaný (chlazený) produkt a duplikátorem mezi trubkami proudí topná (chladící) 
voda. Produkt je termizačním zařízením protlačován čerpadlem v přívodním potrubí. Proudění produktu a 
jeho stírání ze stěn zajišťuje průchozí hřídel s plastovými stírátky, který je uložen na jedné straně v ložisku 
a na druhé nasunut na hřídeli převodovky. Těsnost zajišťuje mechanická ucpávka. Duplikátorová část je 
zaizolována a opláštěna. 

Vstup a výstup produktu je umístěn do komor, které je možno natáčet a vytvářet tak sestavy dvou, tří 
nebo víceválcové dle požadovaného výkonu.
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Technické parametry

parametr jednoválec dvouválec Tříválec
Výkon ohřívací  kg/hod 300-500 600-1000 900-1500
Výkon chladící  kg/hod 200-400 400-700 600-1000

Z uvedeného přehledu vyplývá, že chladící výkon je o něco nižší než ohřívací.  Je to dáno zvyšující se 
viskozitou většiny produktů při chlazení a tím zhoršujícím se prostupem tepla. Je tedy nutno pokud jsou 
ohřívací i chladící jednotky součástí jednoho zařízení použít  chladící sekci o jeden válec větší než ohřívací.

Jednotlivé válce lze snadno sestavovat do bloků a vybavit je společným topným nebo chladicím okruhem 
se společnou regulací.

U nového typu se podařilo výrazně zvýšit životnost zejména stíracích lišt a vnitřního ložiska a podstatně 
zjednodušit jejich výměnu. Rovněž bylo realizací úprav navržených ve spolupráci s mlékárnou Bohušovice, 
kde bylo zařízení odzkušováno, dosaženo optimálni čistitelnosti pomocí CIP bez nutnosti jakékoli demon-
táže dílů.

Tolik tedy o několika novinkách v našem výrobním programu. Doufáme, že Vás některé z výše uvede-
ných zařízení zaujme a rádi Vám poskytneme další doplňující informace.
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Balení sýrů systémem Multivac
 Překlad článku „Attraktiv in Form gebracht“ z DMZ č.23/2005
 Luděk Patera
 Multivac Verpackungsmaschinen Česká republika, s.r.o.

Zabaleno v atraktivní formě
Balení je vyráběno z vysoce transparentní folie, která je zpracována na hlubokotažném balícím stroji a poslé-

ze velmi přesně smrštěna kolem produktu. Produkt je následně prezentován v atraktivní formě díky krystalicky 
čisté průhlednosti použité folie. Tímto způsobem se dají zpracovat nezvyklé geometrické tvary, což umožňuje 
vytvořit individuální balení, které vytváří další diferenciace v oblasti balení. Baleno je dle těchto měřítek: pro-
dukty s kolísající hmotností a velikostmi, které se často objevují obzvláště v oblasti balení sýrů a mlékařských 
produktů a nepředstavují žádnou překážku pro balící formu, jež umožňuje zabalení produktů s odchylkou 
až 20%.  Po procesu zabalení se folie obepne kolem výrobku jako druhá kůže, chrání ho a dává mu přídavnou 
stabilitu. Okraje svárů  jsou kolem dokola na všech stranách redukovány na minimum a zvýrazňují formu pro-
duktu. Následně je proveden konturovací řez, čímž je automaticky odstraněna zbytková folie a rohové zóny.
O spokojenost spotřebitele se následně postará natrhávací lišta, jež umožní čisté a rychlé otevření balíčku.

Technologie výroby folií „made in Japan“
Vysoce transparentní smrštitelná folie se sestává z vrstev PET/PA/EVOH/PO, k jejichž vlastnostem patří 

velmi dobrá průtažnost a pevnost sváru. Folie se nabízí ve dvou kvalitativních variantách: Krehalon série FS 
50, jako standardní vrchní a spodní folie pro ploché balíčky a série FS 90 pro hluboké balíčky. Obě kvalita-
tivní série vykazují velmi dobré vlastnosti v parametrech formování stability a smrštitelnosti které obzvláště 
přispívají k zvládnutí kritických rohových zón. Podstatné kritéria odlišení obou sérií jsou jejich rozdílné 
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parametry při zpětném smrštění a průtahu. Kromě toho existují jiné série pro speciální aplikace jako „Boil-
-in-bag“ (varné folie) vhodné pro pasterizaci nebo „zrací“ folie. Použitá kyslíková bariéra ve formě EVOH při-
náší ještě jednu dodatečnou výhodu a sice žádné uhlovodíky, což zlevňuje pozdější likvidaci zbytkové folie.

Vhodné pro vysoké výkony v balení
Tyto folie jsou použity k balení na hlubokotažných balicích strojích typů R 550 nebo R 250, které byly 

speciálně vyvinuty a konstruovány firmou Multivac pro balení typu FormShrink. Typ R 250 je univerzální 
stroj s vyšším výkonem balení pro mnohá použití. Typ R 550 balí rozměrnější a těžší výrobky a je možné 
vybavit jej rozsáhlým příslušenstvím. U typu stroje R 550 můžeme současně formovat jak spodní tak i vrchní 
folii. Stroj rovněž umožňuje umístit svár na balíčku v předem definovaném místě, což se může pozitivně 
projevit na prezentaci výrobku. Kromě toho můžeme balit na tomto typu stroje neobyčejně vysoké nebo 
tvarované produkty, u nichž by průtažnost samotné spodní folie nebyla postačující.

Oba stroje vycházejí z modulární konstrukce a jsou dle požadavků zákazníka sestavovány v nerezovém 
provedení. Vždy je brán ohledně na speciální prostorové požadavky nebo vybavení strojů zvláštním přídav-
ným zařízením. Samozřejmě veškerá místa „citlivá“ na hygienu jsou jednoduše přístupná a čistitelná. Obslu-
ha balicího stroje je nenáročná, stroje jsou vybaveny mikroprocesorovým řízením, jež má uloženy v paměti 
jednotlivé technologické parametry a automaticky nastaví hodnoty teplot, časů a jiných procesů. Ovládací 
display samostatně navádí obsluhující personál k jednotlivým úkonům a ulehčuje manipulaci se strojem. 
Předností použití hlubokotažné technologie je rychlé zakládání produktů do vyformovaných vaniček svrchu. 
Znečištění okrajových částí balíčků může být dodatečně zamezeno použitím krycí šablony. Pevnost sváru 
v porovnání s konvencionálním vakuovým balením do sáčků je zřetelně vyšší a redukuje počet zmetků. 
Hlubokotažné balící stroje pracují s vodícím řetězem pro uchycení vrchní folie a jsou vybaveny speciálně 
vyvinutým svařovacím systémem. Permanentně vyhřívané svařovací desky positivně ovlivňují pevnost svá-
rů. Oproti impulsnímu svařování sáčků na komorových balících strojích pracuje hlubokotažný balící stroj s 
konstantním tlakem ve svařovací desce.

Individuelně vyvinuté výrobky
Použitím samostatné spodní a vrchní folie docílíme osobitého způsobu zabalení produktu. V tom případě 

slouží vrchní folie k cílenému potisku jednotlivého balíčku a spodní folie např. k „nekonečnému“ potisku. 
Pak můžeme například na vrchní folii umístit design vztažený k samotnému produktu a spodní folii potisk-
nout za účelem zařazení do určité skupiny výrobků. Je-li spodní folie barevně provedena, může pak také 
vzbuzovat asociace s balením na „tvrdé“ misky. Pro případ označení výrobku datumem spotřeby či jiným 
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technickým kódem můžeme ještě před svařovacím procesem vložit etiketu do vlastního balení nebo apliko-
vat etiketu na hotový balíček.

Způsob balení FormShrink je vytvořen pro různé produkty: nechte si tedy zabalit sýr nebo jiné mlékařské 
výrobky s velmi dlouhou trvanlivostí.



Novinky pro
– dynamický trh se sýrem

Jako váš pracovní partner jsme vyvinuli nové řešení 
pro rostoucí trh s nízkotučným sýrem

• Základní kultury k dodání a zajištění jednotného dokysání

• Kultury řízeného zrání k dosažení optimálního chuťového profilu a konsistence

• Syřidla k dosažení vyváženého zrání a optimální výtěžnosti 

• Přírodní barviva pro dosažení optimálního vzhledu

Řešení založené na výrobních zkušenostech s optimální kombinaci ingrediencí

…přispíváme ke zlepšování kvality potravin 
a zdraví lidí na celém světě
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  4. blok přednášek – Mlékárenská technologie 

Probiotické kultury a vliv na zdraví
 Vladimír Valenta
 Chr.Hansen Česká republika s.r.o. 

V potravinářském průmyslu nastupuje trend zdravého životního stylu. Stále více lidí si uvědomuje, že 
konzumovat funkční potraviny je skvělá prevence řady chorob.

Příznivé účinky konzumace funkčních potravin na střevní mikroflóru dokládá řada seriózních studií, 
které byly provedeny nezávislými institucemi (výzkumné instituty, univerzity apod.). Funkční potraviny 
obsahují složky, které mají v lidském organismu určitou fyziologickou a zdraví prospěšnou funkci. Tyto 
potraviny neléčí konkrétní nemoci, ale působí na organismus preventivně. Jedná se o běžné potraviny obo-
hacené o další prospěšné složky pozitivně ovlivňující pochody v lidském organismu; např:

- upravují činnost střev a přispívají ke zlepšení trávení,
- upravují činnost srdce, krevní tlak, hladinu cholesterolu,
- snižují riziko ucpávání cév, zvyšují imunitu
- atd.

Funkční potraviny obsahují tři specifické složky: probiotika, prebiotika a symbiotika.

Probiotika  
jsou živé mikroorganismy vybraných kmenů, které se dodávají do běžné stravy. Probiotické kmeny (nej-

známější jsou lactobacily a bifidobakterie) zlepšují mikrobiální rovnováhu ve střevech; svojí metabolickou 
činností zvyšují kyselost prostředí a tím znemožňují růst choroboplodných a patogenních mikroorganismů 
v tlustém střevě. Probiotické bakterie se dnes vyskytují v komerční sféře převážně ve fermentovaných mléč-
ných výrobcích. 

Většinou se definují probiotika jako živé mikrobiální doplňky stravy, které pozitivně ovlivňují hostitele 
tím, že zlepšují jeho střevní mikrobiální rovnováhu. Tato definice zdůrazňuje důležitost živých buněk jako 
základní složky probiotik.

Slovo „probiosis“ pochází z řečtiny: pro (pro) a biosis (život) a je proto protikladem ve svém významu ke 
slovu antibiosis, podporující šíření bakteriálních druhů uvnitř trávicího ústrojí. Probiosis je definováno jako 
„vlastnost normální dospělé mikroflóry odolávat přílišnému růstu jednotlivých kmenů a vytvoření kmenů 
cizích“ a je upevněno a znovu vytvořeno probiotiky. Koncept probiotik jako součást preventivní medicíny 
pochází od Eli Metchnikoffa. On předpokládal, že obyvatelé balkánského poloostrova se dožívali vysokého 
věku díky konzumaci kyselého mléka obsahujícího probiotické baktérie Lactobacillus bulgaricus, které jsou 
přítomny jako jeden z hlavních kmenů v mikrobiologickém obrazu současných, ale netermizovaných jogur-
tů a jogurtových nápojů.

Prebiotika 
jsou látky sacharidového původu, které prochází trávicím traktem beze změn a v tlustém střevě slouží 

jako potrava pro užitečné bakterie, včetně probiotických. Jde tedy o nestravitelné součásti potravin, které 
příznivě ovlivňují konzumenta tím, že selektivně stimulují růst a/nebo aktivitu jednoho nebo limitovaného 
počtu kmenů bakterií v tlustém střevě. Mezi prebiotika patří např. nejznámější inulin.
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Symbiotika
jsou potravinářské produkty spojující účinky probiotik a prebiotik, jedná se v podstatě o směs obou výše 

uvedených složek.

Jak fungují probiotické baktérie
Proto, aby mohl být označen a používán určitý kmen bakterií jako probiotický, musí splňovat několik 

požadavků: provedená klinická studie dokazující pozitivní účinek dané bakterie; technologické vlastnosti, 
které umožní bakterii přežít ve výrobku ve stanoveném množství (10 mil. bakterií na gram či mililitr výrob-
ku) a zároveň nesmí negativně ovlivnit jeho senzorické vlastnosti (chuť, vůni) a také konzistenci.

Proto, aby byla probiotika účinná pro organismus člověka, je potřeba je přijímat pravidelně v určitém 
minimálním množství!

Klasické aplikace probiotických kultur
• mléčné výrobky
   - jogurty, jogurtové nápoje
   - z nových aplikací lze jmenovat probiotický sýr, kefír, či zakysanou smetanu;
• doplňky stravy – např. tablety jsou dostupné v lékárnách a prodejnách potravin;
• doplňky krmných směsí pro domácí zvířata – např. krmné směsi pro prasata.

Nové oblasti aplikace probiotických kultur v potravinách
• nápojový průmysl
   - probiotické džusy
   - fermentované zeleninové nápoje 
   - nebo v budoucnu také probiotická balená voda;
• aplikace do mražených krémů
• aplikace do trvanlivých masných výrobků.

Nejsou to jen jogurty
Pod pojmem probiotika si většina lidí zatím představí zakysané mléčné výrobky. Je to sice zjednodušená 

představa, ale je pozitivní, že mlékařský průmysl je vedle dalších oborů potravinářského průmyslu stále na 
čele v používání a propagaci probiotik. Probiotiky rozumíme všechny bakterie, které mají na stav střevní 
mikroflóry prokazatelně pozitivní vliv a které svým účinkem příznivě ovlivňují i zdravotní stav člověka. 
Bakterie mléčného kvašení jsou jedny z nich. 

Zakysané mléčné výrobky jsou výborné, obvykle mají největší smysl jako prevence. Tzn. stálá konzu-
mace mléčných výrobků s probiotiky má nesporně blahodárný vliv na mikroflóru našeho zažívacího traktu, 
pomineme-li zcela fakt přísunu využitelného vápníku do organismu.

Předností probiotik je především to, že působí šetrně a často i preventivně. Navíc neničí jiné bakterie 
plošně, jako to dělají třeba antibiotika. Probiotika pouze vytlačují špatné bakterie tak, aby vznikla rovnováha 
mezi prospěšnými a škodlivými bakteriemi. Současně stimulují naši imunitu a přispívají k jejímu správnému 
rozvoji. 

Čím víc chápeme, jak probiotika fungují, tím víc se musíme obdivovat přirozeným mechanismům pří-
rody. 

Nekončící nelítostný boj…
V našem trávicím traktu se odehrává nekončící, nelítostný boj kmenů baktérií. Navíc je to boj neuvěřitel-

ně rozsáhlý. Kdybychom náš trávicí a vylučovací trakt rozvinuli na fotbalovém hřišti, zabíral by plochu asi 
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400 metrů čtverečných, tedy přibližně dvou tenisových kurtů. Záleží na velikosti člověka. Na této ploše se 
miliardy bakterií snaží uchvátit svá území. Celkově máme bakterií v trávicím systému neskutečné množství. 
Podle některých odhadů zhruba desetkrát víc než je všech buněk v těle. Ideálním výsledkem neustálého 
souboje je rovnováha mezi těmi mikroorganismy, jež nám prospívají, a těmi, které nám mohou škodit. Klí-
čový význam mají bakterie mléčného kvašení, protože brání škodlivým bakteriím v tom, aby se přemnožily. 

A aby to opravdu nebylo jednoduché: boj mezi bakteriemi, které nám prospívají, a těmi, které nám mo-
hou škodit, nesmí skončit vítězstvím ani jedné strany. Naše zdraví závisí na rovnováze mezi nimi. Jako 
by bakterie vytvořily uvnitř našeho organismu důmyslný ekosystém, chcete-li, svébytný organismus. Podle 
jakých zákonitostí, to je zatím jedno z dalších tajemství přírody. Pokud je tento systém v rovnováze, bývá 
odolný. Když se rovnováha naruší, stane se zranitelným.

Stomach - žaludek
velmi málo bakterií – předpoklad Helicobacter pylori

Duodenum / Jejunum – dvanáctník / lačník
primárně: Streptococci, Lactobacilli, Bacteroides 
a Bifidobacteria

Ileum – tenké střevo (dolní část)
Lactobacilli, Bifidobacteriaceae, Bacteroides, 
Enterococcaceae, Clostridia

Colon – tlusté střevo
Masivní a rozmanitá flora – primárně: Bacteroides
Bifidobacteria, Streptococci, Clostridia a Enterobacteriaceae

 

Fyziologická rovnováha a dopady na lidský organismus
Zdravá střevní mikroflóra udržuje fyziologickou rovnováhu v trávicím traktu a chrání před infekcemi a 

chorobami. Vytváří mírně kyselé prostředí v trávicím ústrojí a brání rozvoji hnilobných mikroorganismů. 
Chrání a regenerují střevní sliznici, zvyšují její resorpční schopnost, aktivně zvyšují průchod vitamínů a mi-
nerálních látek do krevního oběhu. Eliminují tvorbu a vstřebávání toxických látek ve střevě. Upravují trávení, 
brání zácpě i průjmům, nadýmání, čistí střeva. Produkují vitamíny skupiny B a vitamín K.

Vytváření správného bakteriálního prostředí v našem trávicím a vylučovacím traktu je velice důležité pro 
normální vývoj našeho imunologického systému v dětství. Na základě posledních studií se zdá být reálný 
i předpoklad, že nás probiotika mohou do určité míry chránit před rozvojem alergií a dokáží také rozvíjet 
normální reakce místo alergických a tím i vývoj našeho imunologického systému od dětství. Tyto hypotézy 
však musí prověřit a upřesnit další výzkumy.

K podobnému závěru dospěli také finští vědci u dvou až čtyřletých dětí, u kterých pravidelná konzumace 
výrobků s laktobacily snížila riziko vypuknutí atopického ekzému, tedy ekzému alergického původu, téměř 
o polovinu. U dětí, které ekzém měly, se jeho stav zlepšil po dvou měsících.
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Pro komerční využití musí probiotické kmeny splňovat několik základních požadavků:

• aplikovatelné technologické vlastnosti, stejně tak jako stabilita a životaschopnost
• schopnost „přežití“ v gastrointestinálním prostředí (žaludek a střeva)
• bezpečné použití ve výrobě
• jasné definování na základě molekulárně-biologické metodiky
• dokumentace o význačných vlastnostech probiotických kmenů

Příklady velmi dobře dokumentovaných (Chr. Hansen) probiotických kmenů:

Bifidobacterium BB-12
 Bifidobacterium animalis subsp. lactis

LA-5
 Lactobacillus acidophilus

L. casei 431
 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei

LR-35
 Lactobacillus rhamnosus

Celkově se dají účinky probiotik shrnout do těchto bodů:
• omezení vlivu stresových situací na organismus 
• omezení průjmových a jiných trávicích potíží 
• zlepšení imunity a odolnosti proti nemocem 
• redukce symptomů chorob trávicího ústrojí jako je laktózová intolerance a syndrom dráždivého trační-

ku 
• stimulace peristaltiky střev (řešení potíží ze zácpou a zlepšení trávení potravy) 
• tvorba trávicích enzymů, potřebných k rozkládání potravy 
• snížení vstřebávání cholesterolu 
• tvorba vitamínů skupiny B (biotin, niacin B2, pyridoxin B6 a kyselina listová)

Negativní faktory moderní doby…
přispívají k vytvoření nerovnováhy baktérií v zažívacím traktu, ale jsou i další z nichž jsou nejmar-
kantnější:

• stres
• střevní nemoci
• léčba antibiotiky
• změna dietetických návyků
• špatné stravovací návyky
• věk



67K r o m ě ř í ž  1 3 . - 1 4 .  z á ř í  2 0 0 6

Mlékárenská technologie

Pro zvýšení odolnosti organismu a potlačení negativních vlivů prostředí je zajištění příjmu probiotik ve 
stravě důležitým faktorem v udržování stabilního stavu prostředí v našem zažívacím traktu.

Denní dávka je 108-109 probiotických buněk
Kolik to je? Výrobci garantují, že na konci záruky je ve výrobku, který se pyšní probiotickými vlastnostmi 

106 probiotických buněk v 1g výrobku.  To znamená, že by každý, kdo chce udělat něco pro své zdraví měl 
denně spotřebovat minimálně 100 g tohoto výrobku.

Závěr…
Probiotika se stávají stále větším hitem a trendem ve vývoji různých potravin. Dokáží příznivě působit 

na střevní mikroflóru. Jejím prostřednictvím ovlivňují náš zdravotní stav včetně imunity. Počet chorob a 
zdravotních potíží, které eliminují nebo zlepšují, se překvapivě rychle rozšiřuje.

Probiotické výrobky jsou zdárným příkladem výrobku s přidanou hodnotou, výrobku, kterým se výrobce 
dokáže odlišit od ostatních konkurentů a posílit svou značku. Společnost Chr.Hansen disponuje dlouholetý-
mi zkušenostmi v oblasti výroby a využití probiotických kultur. Podrobnější informace o využití některých 
probiotických kultur najdete na

www.ch-hansen.com

Kostelecká 879
196 00 Praha 9 – Čakovice

tel: +420 283 061 450
fax: +420 283 061 455



             www.frujo.cz, www.frujo.com

Frujo a.s, Tvrdonice je renomovaným výrobcem polotovar� aplikovaných v r�zných oblastech
potraviná�ského pr�myslu. 

Úsp�ch firmy Frujo a.s. je založen na silném vývojovém potenciálu, na moderním technologickém zázemí a propracovaném 
know-how. 

         

Komu vyrábíme ?    
MLÉKÁRENSKÝ PR�MYSL

                   Spole�nost Frujo je specialista na výrobu komponent� aplikovaných tém�� do všech
     známých forem ochucovaných mlé�ných výrobk� .
                    Naše produkty jsou zpracované vysp�lou aseptickou technologií, bez chemické konzervace  
     a plní se do nerezových p�epravních kontejner� o objemu 200, 400, 900 l . Toto balení pod inertní  
     atmosférou  umož�uje nep�etržit� sledovat objektivní kvalitu komponent� nejmodern�jšími 

analytickými metodami.

NÁPOJOVÝ PR�MYSL
PR�MYSL MRAŽENÝCH KRÉM�
ZMRZLINY A CUKRÁRENSTVÍ
LAH�DKY A POCHUTINY
„CONVENIENCE FOODS“, GASTRONOMIE A CATERING
PEKA�SKÝ PR�MYSL
CUKROVINKÁ�KÝ PR�MYSL

Co vyrábíme ? 
Ovocné a neovocné komponenty, pasty, koncentráty, nápln�, sirupy
Zeleninové komponenty, nápln� a nakládací sm�si
Emulze, báze, aromatické látky, barviva, koncentráty
Toppingy - sladké dezertní omá�ky a dekora�ní polevy
Práškové sm�si

Významn� široká kolekce polotovar� vyráb�ných a.s. Frujo  je neustále  dopl�ována  o nové produkty. 
Projekty jsou  koncipovány vždy s ohledem na finální aplikaci u jednotlivých potraviná�ských zpracovatel�.
Vývojový pracovníci, kte�í  tvo�í receptury,  uplat�ují své zkušenosti z r�zných  aplika�ních  prost�edí. 
P�itom  pln� akceptují  marketingové invence obchodník�, senzorické požadavky zákazník� a  zvláštnosti i u  
principiáln� odlišných technologií. 
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Nové trendy a význam aplikace ochucujících složek v mlékárenských 
a jiných potravinářských výrobcích a technologiích

 Peter Záhradník
 FRUJO a.s. Tvrdonice

Frujo a.s. je již  tradiční výrobce aseptických komponentů a chuťových ingrediencí. Svými produkty, 
technologiemi, sortimentem a zkušenostmi v aplikacích naplňuje zejména v mlékárenském, ale i jiných   
potravinářských oborech myšlenku

                         „Produkty vyvíjenými na míru sdílíme Vaše potřeby“.

Frujo a.s. je tím větším specialistou, čím větší chuťové kolekci dává více různorodých technologických a  
fyzikálně-chemických forem.

Aseptické komponenty nejsou pouze jedlou homogenní hmotou složenou z různých tepelně ošetřených 
surovin. Jsou  vysoce „kritickými“, tudíž vysoce sofistikovanými  produkty. Kritickými ve smyslu „co ještě 
unesou“, nebo „co se do nich ještě vejde…“. Jsou tedy  optimalizované  jak v minimálních, tak maximálních 
existenčních a odborných  mezích.

Význam, proč  aplikovat  aseptické komponenty možno shrnout do této mozaiky  důvodů:
• iniciují jak tvořivost vývojových pracovníků a technologů, tak invenci  marketingovým pracovníkům, 

jakožto týmovým tvůrcům finálních výrobků

• jsou vhodné pro všechny známe typy sladkých a slaných aplikací a do širokého spektra potravinář-
ských výrobků

• zvyšují senzorickou, výživovou a racionální hodnotu výrobků

• zjednodušují organizaci ve výrobním procesu protože, jsou kompatibilní ze všech  hledisek (aplikač-
ně-technologické, chuťové, výrobně-technické…)

• nikdy nezkracují  trvanlivost finálních výrobků,  protože jsou mikrobiologicky ošetřené nad rámec fi-
nálního výrobku  (komponenty  bez spor) inaktivací  enzymů (v případě potřeby) omezujících vzniku 
konzistenčních nebo chuťových změn  v průběhu skladování finálního výrobku

• nevyčerpatelný chuťový sortiment  nabízí a  napomáhá urychlovat reakci zpracovatele na obchodní  
požadavky trhu

• při technologiích s ohřevem snižují ztráty mléčné ochucované směsi a snižují denaturační problémy 
(termizačním zařízením prochází pouze neutrální směs) 

• kontinualizací procesu zajišťují konvenientnost a snižováním obsluhy vylepšují ekonomiku a stan-
dardnost produkce 

• upravují a regulují konzistenční  vlastnosti finálních výrobků

• zajišťují standardní kvalitu finálních výrobků



70 S B O R N Í K  P Ř E D N Á Š E K

Spolu s Vámi hledáme a připravujeme vhodné ideje a pojmenování pro různé druhy výrobků nové ge-
nerace.

Snažíme se o to, aby tyto produkty zahrnovaly potěšení z jídla a zdraví zároveň. Jednoduše jsme účastní 
zhmotňování Vaší představivosti. Ta je důležitým začátkem pro společný obchodní úspěch a častokrát je 
potřebná více jak naše zkušenosti.

Aplikace těchto moderních chuťových multi-ingrediencí zajišťují nejenom variabilitu a široký chuťový 
potenciál. Správná volba ochucení a přidaná hodnota, vnesená již i do komponentu a to v jakékoliv formě, 
je alfou pro  pojmenování výroku. 

  ANO:       
- „Vaše smysly naplňujeme požitkem“.
- Vyvíjíme nové chutě a nové výrobkové koncepty.
- Hledáme logická a technologická řešení. 
- Předáváme zkušenosti různým potravinářským oborům.
- S Vámi nenabízíme jen jídlo, ale myšlenku.

Nejdůležitější při rozhodování kupujícího, kromě komerčního zvládnutí vnější formy výrobku (tvar, 
obal, grafika, hmotnost..), je totiž  jeho vnitřní hodnota. Jeho zdravotní, biologická, chuťová a požitková 
hodnota. To znamená, že pointa Vašich výrobků  pozitivně, nebo naopak negativně ovlivňuje zákazníkovo 
chování. Při výběru výrobku (ze série podobných) je pro spotřebitele soubor těchto informací z psychologic-
kého hlediska rozhodující. I když možná častokrát i „podvědomě“.

Z důvodu, že víme jak přispět ke globálnímu pohledu na Váš výrobek, je spolupráce s akciovou společ-
ností Frujo Tvrdonice dobrou zárukou pro společný úspěch a dlouhodobý spotřebitelský zájem. Naše znalos-
ti mezinárodního trhu Vám mohou pomoci tvořit úspěšné produkty k nově vznikajícím, zejména zdravotním 
trendům.

Vždy budeme jíst ústy. Ale více a více „přes mozek“. Nejenom reklama ale i produkt musí mít nápad. 
Doufáme, že to bude platit čím dál, tím častěji.
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Aplikace potravinářských přísad v zakysaných mléčných výrobcích 
a mléčných dezertech

 Jiří Patrovský
 Natura a.s.

Souhrn přednášky
Při poklesu hodnoty pH pod 5,5 během fermentace mléka, příp. smetany nebo po přímém okyselení 

přídavkem vhodné kyseliny k mléku, dochází k výrazným změnám ve struktuře mléčných bílkovin a iontové 
rovnováhy. Dalším okyselením vzniklá sraženina je po svém mechanickém zpracování a odloučení volné 
syrovátky základem pro jogurtové výrobky míchané i ustáté a nápoje, zakysané smetany, tvarohy včetně 
ochucených variant, tvarohové termizované a příp. našlehávané dezerty, přímo okyselené mléčné dezerty, 
apod. Výroba neutrálních mléčných dezertů nezahrnuje fermentaci a jedná se zejména o různou měrou zže-
lírované výrobky pudinkového typu s tekutou až zcela pevnou konzistencí, kde z hlediska technologického 
je kromě celkové receptury a vlastností složek produktu podstatná teplota jeho plnění do obalů.

Kromě hlavních složek těchto výrobků - mléka, případně podmáslí, syrovátky, smetany  a jejich sušených 
podob, cukru, mlékárenské kultury, ovocné složky, aromat, barviv, konzervačních látek a dalších aditiv pro 
úpravu nutriční a biologické hodnoty jsou rovněž užívány další přísady s cílem: 

- zahuštění nebo zželírování výrobku pro dosažení požadované konzistence, textury a vzhledu a chuti 
(plnost chuti, hladký/pulpovitý charakter, krátká/dlouhá a/nebo roztíratelná/krájitelná textura, lesklý 
vzhled, tání v ústech apod.),

- zabránění synereze, uvolňování syrovátky nebo vody z výrobku v průběhu skladování,
- ochrana mléčných bílkovin proti vysrážení při záhřevu,
- stabilizace proti vyvstávání tuku a/nebo usazování pevných nebo ne zcela rozpuštěných složek výrob-

ku,
- úpravy receptury z důvodu úpravy podmínek zpracování (mechanické namáhání, tepelné ošetření), 
- snížení obsahu tuku při zachování organoleptických vlastností připomínajících tučnější výrobek,
- prodloužení trvanlivosti,
- úpravy ceny výrobku. 

Jako potravinářské přísady, vhodné pro výše zmíněné úpravy, se nejčastěji používají :

• nativní a modifikované škroby a maltodextriny
• pektiny 
• karagenany
• algináty
• xanthanová a guarová guma 
• moučka ze semen svatojánského chleba
• mléčné bílkovinné přípravky
• jedlá želatina
• směsi těchto látek pro zjednodušení receptury, pro posílení požadovaného vlivu přísad zejm. na kon-

zistenci, příp.s využitím synergismu jejich účinků.

Kritéria pro výběr vhodných přísad:

- požadovaná konečná konzistence, textura a viskozita
- požadovaný vzhled (čirost, zákal, lesk apod) a chuť výrobku 
- očekávaná stabilita přísady vůči konečnému pH výrobku
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- příspěvek aditiva ke stabilitě konzistence a textury výrobku vůči výkyvům teploty při skladování, příp.
zmražení a roztátí

- odolnost přísady vůči tepelnému a mechanickému namáhání (výše a doba záhřevu, náročnost podmí-
nek čerpání, míchání apod.)

- požadovaná trvanlivost při daných skladovacích podmínkách
- vlastní receptura výrobku vycházející z obvyklých, příp. provozní nutností danými složkami receptury 

nebo ovlivněná inovačním záměrem
- vlastnosti surovin, ostatních přísad a kyselost konečného výrobku
- podmínky technologického zpracování
- požadavky legislativy (volba přísad) a výrobce na deklaraci složek na obalu
- cílová cena výrobku a tím i jeho tzv. stabilizace zmiňovanými přísadami

 Stručné rozdělení přísad dle původu, funkce a oblasti užití:

a)  Nativní škroby - bramborový (amylózový a amylopektinový), kukuřičný, pšeničný, tapiokový, z 
voskové kukuřice – relativně levné řešení, bez „E“ čísel, pro mechanicky a tepelně nenáročné procesy, bez 
nároku na vyšší stabilitu vůči změnám pH a teplot při zpracování a skladování, nutný záhřev pro dokonalé 
rozpuštění a tím správnou funkci; nejčastěji do dezertů  typu pudink (pomazánkové máslo). Novou alterna-
tivou tradičního amylózového bramborového škrobu je jeho nativní amylopektinová varianta, z klasickým 
šlechtěním získané odrůdy brambor, se zvýšenou odolností vůči mechanickému namáhání a neutrální chu-
tí.

b) Modifikované škroby - fyzikálně (např. tepelným ošetřením) a/nebo chemicky upravené škroby 
stejného botanického původu jako jejich nativní alternativy, a to za účelem zvýšení jejich odolnosti vůči 
vyššímu tepelnému ošetření, změnám pH, mechanickému namáhání, změnám teploty včetně zmražení, 
zvýšení vaznosti vody apod. Jako zahušťující a želírující látky, se užívají ve všech typech zakysaných výrob-
ků i sladkých a neutrálních dezertů (příp. i jako emulgátory pro pevnější vazbu přidaného rostlinného tuku 
a vodné fáze výrobku).

c) Maltodextriny - enzymaticky nebo kyselou cestou hydrolyzované nejčastěji bramborové nebo 
pšeničné škroby – levné zahuštění bez „E“ čísel, s možností úpravy zahušťujícího a sladícího účinku výbě-
rem maltodextrinu s rozdílným dextrózovým ekvivalentem. Užití nachází zejm. jako lépe za tepla rozpustná 
zahušťovadla, jako náhražky jinak časté želatiny a pro schopnost imitovat dojem vyššího obsahu tuku v 
jogurtech a zakysaných smetanách.

d) Pektiny - získávané extrakcí z jablek či citrusových plodů; dělí se na vysokoesterifikované (HM) a 
nízkoesterifikované (LM) pektiny, přičemž LM pektiny mohou být navíc amidované (LMA). HM pektiny jsou 
schopny zželírovat roztoky o sušině vyšší než 55 % a pH nižším než 3,5, zatímco za opačných podmínek jen 
zahušťují a při nízké sušině a nízkém pH  významně snižují riziko výskytu písčitosti či moučnatosti pastero-
vaných jogurtových nápojů. LM pektiny slouží na rozdíl od HM pektinů jako thermoreversibilní želírovadla s 
opakovaným ztuhnutím po zchlazení rozehřátého gelu ve výrobcích s nízkou sušinou po řízeném okyselení 
a přídavku vápenatých iontů. LMA pektiny nejsou tak citlivé na přídavek vápníku a mají dále zvýšenou 
schopnost želírování. Oblastmi užití jsou tedy jogurty a zakysané smetany  nebo tvarohové výrobky a přímo 
okyselené dezerty, v jejichž technologii je možno zajistit záhřev k rozpuštění pektinů.

e) Karagenany - extrakty z červených mořských řas s rozdělením na želírující a za horka rozpustné 
typy kappa a iota a na spíše jen zahušťující a za studena rozpustný typ lambda. Jsou osvědčenými látkami 
k úpravě konzistence neutrálních mléčných dezertů, zejm. díky přínosné reaktivitě karagenanů s kasei-
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nem za tvorby thermoreversibilního gelu. Iota karagenan vytváří tzv. thixotropní gely, snadno rozpadavé 
mechanickým namáháním, ale rychle obnovitelné ponecháním v klidu. Příkladem synereze účinků může 
být interakce kappa karagenanu a extraktů svatojánského chleba s výsledným elastickým  a transparentním 
gelem se slabou tendencí k synerezi.

f) Algináty – extrakty z hnědých mořských řas s funkcí za studena rozpustného zahušťovadla a při 
regulovaném přídavku vápenatých iontů jako želírující prostředek, v kombinaci s určitými modifikovanými 
škroby např. do mléčných dezertů nebo do tvarohů pro pekařské účely, tedy odolných proti uvolňování 
syrovátky a vody při vysokých teplotách pečení.

g) Xanthanová guma – biopolymer vyráběný průmyslovou fermentací roztoků melasy, ale lze i 
syrovátky, prostřednictvím bakterie Xanthomonas campestris a následnou extrakcí, sterilizací a purifikací. 
Xanthan je za studena rozpustné zahušťovadlo především kyselých mléčných dezertů s pseudoplastickým 
chováním vyznačujícím se přechodným snížením viskozity při mechanickém namáhání. V kombinaci se 
svatojánským chlebem se projeví synergismus účinků v podobě tvorby tavitelných a vychlazením obnovitel-
ných pevných gelů. Jako jediná konzistenci upravující přísada dokáže standardně zvýšit viskozitu i např. za 
horka plněných dezertů.

h) Guarová guma - moučka ze semen lusků stromu Cyamopsis tetragonolobus a slouží jako za stu-
dena rozpustný zahušťující prostředek s pseudoplastickým chováním, zejm. v kombinaci s xanthanem, kdy 
převaha guaru dává výrobku táhlovitou texturu a naopak; v podstatě nejlevnější zahušťovadlo, vhodné do 
neutrálního i kyselého prostředí, avšak díky absenci tepelného a chemického ošetření v procesu své výroby 
potenciálně mikrobiologicky rizikové. 

i) Moučka ze semen svatojánského chleba – obdobně jako guar, moučka ze semen lusků stromů 
běžných i v jižní Evropě – Ceratonia siliqua; používá se jako relativně nejdražší želírující prostředek, ale s 
výhodou tvorby za horka vyráběných čirých gelů a již zmíněné synereze účinků ve spojení s kappa karage-
nanem nebo s xanthanem.

j) Mléčné bílkovinné přípravky - získávané hlavně ultrafiltrací a následnou kombinací syrovátkové 
bílkovinné a kaseinové složky mléka, při obsahu bílkovin nad 65 % nazývané koncentráty a nad 90 % izoláty, 
nejčastěji jako přirozená náhražka sušeného mléka, bez „E“ čísel, v zakysaných mléčných výrobcích pro 
zvýšení plnosti chuti, vazbu syrovátky a jako zákazníkem přívětivě tolerované zahušťovadlo; dle poměru 
syrovátkové a kaseinové složky našlehávací nebo emulgující prostředek s rozdílnou tepelnou stabilitou, při 
vyšším přídavku a správném pH i s želírujícími účinky.  

k) Jedlá želatina – nejčastěji vepřového, příp. hovězího, nově však i kuřecího a rybího původu,  
látka s mírou želírujícího účinku dle koncentrace ve výrobku a tzv. čísla Bloom; vytváří thermoreversibilní 
gely, dle kyselého nebo alkalického výrobního procesu rozlišujeme želatinu typu A nebo B s odlišnými 
možnostmi kombinace s dalšími aditivy. Uplatnění nachází zejména v zakysaných mléčných dezertech jako 
želírovadlo a pro schopnost imitace vyššího obsahu tuku.

Řešení úkolů vývoje nového výrobku, úpravy receptury stávajícího produktu za účelem jeho zlevnění 
nebo požadované změny chování při výrobě na nové lince, např. při tepelném ošetření nebo balení, příp. s 
cílem prodloužení trvanlivosti vyžaduje znalost podmínek účinků jednotlivých potravinářských přísad. Tyto 
se nejčastěji z důvodu možného synergismu vlivů a z ekonomických důvodů v daném výrobku kombinují, 
ale i tak lze prakticky stejného výsledku dosáhnout přídavkem různých směsí aditiv, o jejichž výběru rozho-
duje především cena a legislativní požadavky.
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  5. blok přednášek - Sanitace a hygiena v mlékárenství; audity provozů 

Zkušenosti z auditů ISO a HACCP v mlékárenských provozech
 Jan Rychtár
 Hradec Králové

Ve svém příspěvku se zaměřím na některé požadavky standardů ISO 9001 a HACCP s přihlédnutím k 
požadavkům standardů obchodních řetězců. Nebude to tedy školení o jednotlivých kapitolách těchto stan-
dardů, to už většina z vás nepotřebuje, ale zaměřím se především na ty části, které bývají nejasné. Vždy platí, 
že formu, kterou používáte ve své společnosti, musíte dobře znát, musíte ji umět vysvětlit a rozumně obhájit 
zejména z pohledu přiměřenosti k velikosti vaší společnosti.

Nepovinné požadavky, které se nás týkají:
- norma ISO 9001:2000 / ČSN EN ISO 9001:2001
- národní standardy pro certifikaci HACCP
 • český (Věstník Mze ČR 1/2001) - nejčastější
 • holandský – málo společností
 • dánský – málo společností
- ISO 22000:2005 – první mezinárodní standard pro certifikaci HACCP
- BRC Food a IFS – oba ve 4. vydání

9001:2000 nebo 2001
Za dvojtečkou je rok vydání normy. Norma ISO 9001:2000 v angličtině byla vydaná v prosinci 2000 a proto 

je označená ISO 9001:2000. Český překlad normy byl vydán v roce 2001 a proto je norma označena ČSN EN 
ISO 9001:2001.  

Je to formální drobnost, která na podstatě nic nemění, ale je až s podivem, kolik času se ztrácí při disku-
zích, co je vlastně správně.

Externí dokumentace
ISO 9001 v článku 4.2.3 f) požaduje zajištění identifikace dokumentů externího původu a řízení jejich 

distribuce. Dokumenty externího původu, zkráceně externí dokumentace, jsou ty dokumenty, které jsou pro 
nás závazné, ale vydal je někdo jiný. Do externí dokumentace patří vždy legislativa, dále ČSN a jiné normy, 
návody výrobce zařízení na jeho obsluhu atd. Patří tam i závazné požadavky zákazníků – jejich specifikace, 
technologické postupy aj., podle kterých vyrábíme.

Ve společnosti musí být jednoznačně stanoveno, které dokumenty to jsou, kdo je ve společnosti přejímá/
pro společnost získává/aktualizuje a komu je případně předává a kdo odpovídá za zapracování požadavků 
externí dokumentace do interní dokumentace. Je to zvláště citlivé, pokud vám váš zákazník předá technolo-
gickou dokumentaci podle které pro něho vyrábíte výrobky.

Často se to řeší ve společnostech tak, že je určen pracovník, který externí dokument z vnějšího zdroje 
získává/přijímá a podle rozdělovníku ho distribuuje dalším určeným pracovníkům. Pro každý externí doku-
ment to může být jiný pracovník. To se dá stanovit např. přímo v Seznamu externí dokumentace. Bývá zvy-
kem uvnitř společnosti distribuované výtisky označit např. číslem, aby bylo jasné, komu byl výtisk přidělen 
a od koho byl neplatný výtisk stažen zpět.
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U dokumentů jako jsou „Návody k údržbě a obsluze zařízení“ se očekává, že existuje alespoň seznam 
těchto návodů, je stanoveno místo uložení – a na tom místě že jsou návody srovnány a slušně uloženy. Řada 
společností si např. návody od starších strojů oskenuje, aby byly k dispozici v případě ztráty tištěné verze.

Legislativa ČR a EU
Mezi dokumenty externího původu patří vždy legislativa. Vztahuje se na ni vše z předchozí kapitoly 

– kdo informace o legislativě získává, odkud je získává (které webové stránky, placené servery....), komu ji 
distribuuje (kterým funkcím) a také kdo odpovídá za zapracování požadavků do interní dokumentace – po-
zor, často se zapomíná např. na aktualizaci specifikací surovin a obalů (interních i externích).

Dnes je to složitější, máme 2 zdroje závazné legislativy – sbírku zákonů a nařízení evropského parlamen-
tu a rady (ES). Dnes není problém legislativu zajistit, to jde dobře i z internetu, ale obtížné je mít přehled, 
co vlastně v dané oblasti platí. 

Menší společnosti to mohou např. řešit tak, že povinnost sledovat legislativu z určeného zdroje mají 
pracovníci přímo podřízení řediteli včetně povinnosti zapracování změn do interní dokumentace, každý za 
oblast, kterou má na starost. K tomu si vede přehled platnosti legislativy (psaný nebo na intranetu).

Ukázka: 

Společnost Seznam legislativy – aktuální k  (datum) strana 2/5

zdroje základní: obsah poznámka
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm legislativa EU
http://www.europa.eu.int/eur-lex/et/

search/search_lif.html
vyhledávání legislativy EU

www.mvcr.cz
sbírka zákonů ČR min. vnitra
zdroje další: obsah poznámka
http://www.svscr.cz veterinární správa
http://www.szpi.gov.cz státní zemědělská a potravinářská inspekce RASFF
www. vlada.cz EU, ISAP, odkaz na důležité stránky
www. vetleg.aktualne.cz zapracované novely zákonů-veterinární téma veter. škola
www.foodnet.cz správná výrobní praxe potrav. komora
www.mze.cz
min. zemědělství, cizorodé látky-moni-

toring
www.bezpecnostpotravin.cz oblast zdravotní nezávadnosti
info@sbirkyzakonu.cz zasílání aviza sbírky zákonů od vydavatele bezplatně
www.sbirka.cz česká legislativa-zapracované novelizace placená služba
www.adpi.org stav platnosti normy ADPI
www.cni.cz nebo www.csni.cz
seznam a objednání norem

celexové číslo: 3, rok vydání, druh (R-nařízení, L-směrnice, A-smlouva...) a 4místné číslo dokumentu   
    např. nařízení 178/2002: 32002R0178
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dokument EU platí od obsah poznámka
R 178/2002 1.1.2005 úřad bezpečnosti potravin, RASFF, sledovatelnost R - nařízení
R 852/2004 1.1.2006 hygiena potravin všech
R 853/2004 1.1.2006 hygiena potravin živočišného původu
R 854/2004 1.1.2006 úřední kontroly živočiš. produktů k lidské spotřebě
R 882/2004 1.1.2006 úřední kontroly-krmiva a zdraví zvířat
R 2073/2005 1.1.2006 mikrobiologická kriteria pro potraviny
R 2074 a 6/2005 1.1.2006 změny a provádění R 852—854/2004

Sbírka zákonů 
stínované řádky – zákony, nestínované řádky – prováděcí vyhlášky

číslo obsah novela novela novela novela

110/1997 o potravinách (456/04 úplné znění) 558/04
53/2002 jen obohac. potr. potravními doplňky 233/2002 306/2004
54/2004 potrav. pro zvláštní výživu,lepek,dia
54/2002 čistota a identita přídatných látek 318/2003 270/2005
76/2003 přírodní sladidla, cukrovinky, kakao, med, 

čokoláda
43/2005

77/2003 mléko a mléčné výrobky 124/2004 78/2005
132/2004 mikrobiologické požadavky
133/2004 ozařování potravin
147/1998 kritické body 196/2002 161/2004

atd. – obsah si samozřejmě každý upraví podle svých potřeb

Ty další zdroje k získávání informací jsou v ukázce uvedeny záměrně. Očekává se, že určený pracov-
ník/pracovníci společnosti prokazatelně věnují pozornost aktuálním problémům/krizím v oblasti zdravotní 
nezávadnosti v ČR, EU i ostatních zemích a reagují na ně přijímáním preventivních opatření.

Elektronické záznamy
Stručně řečeno – jsou skvělé a také zrádné. Zatím co písemný záznam dnes vždy někdo zkontroluje a 

podepíše, u elektronických jen málokoho napadne, že je také potřeba ho zkontrolovat a vhodnou formou 
potvrdit, že je v pořádku. Nevyhodnocený elektronický záznam tak může být tvrdou obžalobou proti vlastní 
firmě, že nedodržela kriteria legislativy či vlastní kriteria v technologickém procesu a mohlo tak dojít k 
porušení zdravotní nezávadnosti.

Musí být stanoveno, kdo elektronický záznam zejména na CCP nebo CP vyhodnotí, zkontroluje dodržení 
stanovených limitů a při jejich překročení rozhodne o dalším postupu. Musí být záznam o rozhodnutí i o 
skutečnosti, jak bylo s potenciálně neshodným výrobkem skutečně naloženo. K tomu samozřejmě vždy 
datum a podpis. Na každé překročení musí být doložena reakce! Ten kdo o neshodném výrobku rozhoduje 
k tomu musí být písemně zmocněn. Těm z vás (kromě jednatelů), kdo rozhodují o neshodném výrobku a 
nemají k tomu od společnosti zmocnění, vřele doporučuji si ho zajistit, v případě vážnějších problémů by 
to mohlo být pro vás osobně velmi problematické. Rozhodně neobstojí, že např. z titulu manažera jakosti či 
šéfa výroby jste se domnívali, že tu pravomoc máte. 

Je jedno, jestli uchováváte elektronický záznam elektronicky nebo ho tisknete. Pokud ho tisknete, je 
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vyhodnocení a podepsání jednodušší, ale jsou z toho balíky papíru a ty se musí někde zakládat. Pokud 
uchováváte elektronický záznam elektronicky, vždy musí být zálohován. Nepodceňujte nebezpečí kolapsu 
techniky, stává se to dost často. A je to váš problém, že např. nedokážete doložit záznam o pasteraci za po-
slední 3 měsíce. A velmi nepříjemný problém. 

Zálohy dat by neměly být uloženy u PC, kde se data zaznamenávají. Doporučuje se je uložit nejméně v 
jiné budově (eliminace požáru aj.) a určit pracovníka, který zajistí jejich evidenci a bude odpovídat za úpl-
nost. Je potřebné si také ověřit, že na zálohovém mediu data skutečně jsou a jsou čitelná. Jedna SW firma po 
roce vypalování záloh na DVD zjistila, že i když jim vypalovačka hlásila, že vypálení proběhlo OK, tak DVD 
byla nádherně čistá. Pokud zálohujete data z nějakého programu, tak je potřeba si ověřit, zda je umí program 
ze zálohy obnovit.  Ruční vkládání dat zpět do programu může trvat opravdu velmi dlouho.

Věnujte pozornost tomu, jak vám SW firma nastaví záznam a možnost vyhodnocování záznamů. To jsou 
projektanti software, ale nejsou to technologové. Vy jim musíte říci, jak to potřebujete a donutit je upravit 
program tak, aby vyhodnocování bylo rychlé, přehledné a jednoduché. U pasterace za minimum považuji ná-
sledující: Prokazatelný záznam, při jaké teplotě přepnul přepouštěcí ventil. Výrazné znázornění minimální 
pasterační teploty (obvykle kritická mez na CCP). Jednoznačně zjistitelný začátek a konec operací – pastera-
ce suroviny i čištění. Na první pohled snadno rozlišitelné jednotlivé záznamy – co je co.

Dělal jsem nedávno přednášku pro jednu významnou SW firmu, která má hodně zakázek v potravinář-
ství včetně mlékárenství, na téma co vlastně mají programy pro potravináře umět. Chtěli to proto, že od 
technologů a manažerů jakosti či týmů HACCP prostě nedostávají podklady, co má program umět. Bavili 
jsme se o tom 3 hodiny.

Postup v případě krizí (v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin)
Postupy pro krizové stavy by měla mít popsané každá společnost – výrobní i distribuční. Je jedno jestli je 

to 1 dokument nebo zda jsou pokyny pro případ krizí v pracovních instrukcích jednotlivých výrobních stře-
disek včetně skladů. Patří sem postupy při výpadku el. proudu, plynu, vody aj. medií, požaduje se i zahrnutí 
vniknutí cizí osoby do prostor výroby a skladů. Patří sem i postup pro veřejné i neveřejné stažení výrobků z 
trhu včetně kontaktů na odběratele a kontrolní orgány.

Já do této oblasti zařadím i znalost zapojení přepouštěcího (též vratného, zpětného, bezpečnostního...) 
ventilu. Je nutné vědět při jaké teplotě přepíná když teplota stoupá a když klesá, jak se nastaví při výpad-
ku elektrického proudu nebo vzduchu, kam půjdou úkapy při netěsnosti během přepouštění nedostatečně 
pasterovaného mléka zpět do vyrovnávací nádrže. Záleží také na celkovém zapojení pasterační stanice, pro-
tože některé jsou zapojeny tak, že při přepnutí přepouštěcího ventilu se pasterační stanice odstaví a musí se 
vyčistit a tím řada rizik odpadá.

Nesmí se zapomenout ani správné nastavení dolní hranice teploty pro pasteraci. Legislativa ji jasně sta-
novuje a aby se skutečná teplota nedostala pod tuto mez, musí se vzít v úvahu přesnost teplotního čidla (dle 
kalibračního listu), u kombinace pasterační teploty a času zda je teplotní čidlo umístěné před výdržníkem 
(nesprávné) nebo za výdržníkem - teplotní ztráta na výdržníku bývá podle mých zkušeností okolo 0,75 °C 
atd. Při součtu všech možných negativních vlivů nesmí teplota klesnout pod legislativou stanovenou mez. 
Jsou-li teplota a čas důležité pro zdravotní nezávadnost, musí být měřidla kalibrovaná – pozor i čas!!!

Zajímavých oblastí je samozřejmě mnoho, ale čas je limitován a tak jsem se věnoval alespoň ve stručnosti 
několika oblastem, kde bývá nejvíce nedostatků a přitom jsou to oblasti významné i pro ochranu společnosti 
a jejich pracovníků.

Kontakt: jan.rychtar@tiscali.cz
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Legislativní trendy v oblasti zajištění hygieny a sanitace
 Roman Láznička
 Ecolab Hygiene s.r.o.

Povinnosti výrobců, zpracovatelů a distributorů k zajištění zdravotně nezávadných potravin živočišné-
ho původu jsou stanoveny v zákonech č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 
258/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů a zákona č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších právních 
předpisů včetně příslušných prováděcích vyhlášek. Druhým pilířem zajištění bezpečnosti potravin je nezá-
vislá certifikace podnikových systémů podle mezinárodních norem ISO 9001:2000, ISO 22000:2000 a HACCP 
jako nezbytný základ pro nadstavbovou implementaci systémů certifikace výrobků podle BRC Global Stan-
dard a IFS. Nedodržením požadovaných hygienických norem hrozí výrobci sankce ze strany státních orgánů, 
nebezpečí nežádoucí medializace, poškození obchodní značky,  dobrého jména firmy a ekonomické ztráty. 

Důležitým prvkem zajištění hygieny ve výrobě, kterou komplexně chápeme jako soubor rozmanitých 
činností zahrnujících např. realizované stavební úpravy, použité výrobní technologie a postupy, kontrolu 
kvality používaných surovin a obalů, školení personálu, dodržování osobní hygieny apod., je pravidelné a 
správné používání chemických dezinfekčních a čistících prostředků včetně ověřování jejich účinnosti.

Způsob a metody používání chemických přípravků v potravinářství zůstávají již dlouhou dobu bez výraz-
nějších změn (viz pohyb v Sinnerově kruhu). Nedávno přijatá a zejména připravovaná chemická legislativa 
však výrazně ovlivní výběr a použití chemických látek a přípravků pro jmenované použití v potravinářské 
oblasti.

Chemické látky a přípravky při uvedení na trh podléhají ustanovením zákona č. 356/2003 Sb. ve znění 
pozdějších právních předpisů (viz požadavek na vypracování bezpečnostního listu podle vyhlášky č. 231/
2004 Sb. a další). V současnosti se ve smyslu směrnice Rady 67/548/EHS chystají změny a rozšíření seznamu 
klasifikovaných nebezpečných chemických látek z pohledu negativního účinku na zdraví člověka a životní 
prostředí, které postihnou např. některé dosud neklasifikované sekvestrující látky. To může mít negativní 
dopady do oblasti podnikové kategorizace prací (z. č. 432/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů apod.).     

Po vstupu do EU došlo k výrazné změně v režimu schvalování DDD přípravků obecně (viz směrnice Rady 
98/8/ES), která se významně dotkla dezinfekčních přípravků používaných k COP a CIP postupům v potra-
vinářství. S platností zákona č. 120/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů se tyto přípravky začaly jednotně 
notifikovat na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako biocidní přípravky typu 3 a nebo 4. Do roku 2010 budou 
podrobeny komplexnímu přezkoumání za účasti Ministerstva zemědělství a Ministerstva ochrany životního 
prostředí a některé budou staženy z trhu. Hlavní hygienik ČR po tomto datu rozhodne o vydání či nevydání 
příslušného povolení. Schvalovací proces probíhá souběžně v ostatních členských zemích a klade vysoké 
odborné a finanční nároky na předkládanou dokumentaci k přípravkům a účinným látkám (toxikologické, 
ekologické, mikrobiologické posudky aj.). 

S ohledem na dosavadní praxi a vyhlášku č. 375/2003 Sb. vydává ÚSKVBL na vyžádání stanoviska k 
používání těchto typů dezinfekčních přípravků (veterinární biocidy).

Při ověřování správného použití biocidních přípravků v potravinářských provozech mikrobiologickým 
zkoušením lze v praxi doposud vycházet z platné normy ČSN 56 0100 (čl. 145) a doporučované metodiky dle 
normy ISO 18593:2004 (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal methods for sampling 
techniques from surfaces using contact plates and swabs).
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Čistící přípravky se současné době při uvedení na trh nepovolují.
V listopadu roku 2005 byla schválena směrnice REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Re-

striction of Chemicals) zavádějící registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek na trhy EU, 
která dopadně na všechny chemické čistící a pomocné přípravky s výjimkou biocidních a léčivých přípravků. 
V rozmezí let 2006/2007 se plánuje nastartování včlenění směrnice do národních legislativ členských států 
a vznik Agentury pro chemické látky v Helsinkách, která bude hodnotit chemické látky existující (do roku 
1981) a nové (uvedené na trh po tomto datu). Mechanismus hodnocení a povolování bude velmi blízký reži-
mu pro biocidní přípravky se specifickým zaměřením škodlivost persistentních polutantů, CMR aj.  

Pro ilustraci uvádím některé již platné právní normy mající za cíl omezení negativního vlivu chemie na 
životní prostředí a společnost. 

(Nově platí nařízení o detergentech č. 648/2004/ES požadující splnění biologické aerobní rozložitelnosti 
povrchově aktivních látek obsažených v přípravku z min. více než 80%. S platností od 1.10. 2006 je vyhláš-
kou č. 78/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakázáno uvádět do oběhu na maloobchodní trh prací 
prostředky obsahující více než 0,5 % fosforu,        o rozšíření zákazu na průmyslovou a institucionální oblast 
včetně čistících přípravků se jedná. Od 1.6.2006 se podle zákona č. 59/2006 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů rozšířila působnost úpravy prevence závažných havárií i na další podnikatelské subjekty nakládající 
s přípravky nebezpečnými pro životní prostředí. Zpřesnily se požadavky vodního zákona č. 254/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 450/2005 Sb. na nakládání se závadnými látkami, které mohou 
ohrozit jakost povrchových nebo spodních vod. Je zřízen integrovaný registr znečištění podle zákona o 
integrované prevenci a o omezování znečišťování č. 76/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který sta-
novuje emisní limity nežádoucích chemických látek ve vodách a ovzduší mimo jiné pro velké průmyslové 
potravinářské podniky.)   

Závěr
Politika EU k používání chemických přípravků je konfrontována s postojem chemického průmyslu, který 

s odkazem na Lisabonskou strategii hospodářského růstu prosazuje kompromisní řešení. Přes drobné dílčí 
korekce bude nastavená politika uvádět na trh EU jen dezinfekční a čistící přípravky při jejichž používání 
(nejen v potravinářském průmyslu) hrozí minimální riziko ohrožení zdraví člověka a životního prostředí 
uskutečňována i do budoucna. V perspektivě budoucího desetiletí lze očekávat snížení importu čistících 
chemických přípravků a látek z prostoru mimo EU (dopad na asijské a americké výrobce) a postupné plošné 
zvýšení cen stávajících přípravků. Nastavení registračních výdajů bude nevýhodné pro menší, lokálně pů-
sobící společnosti. 

Vzhledem k očekávaným nákladům chemického průmyslu (např. cca 150 000  na recepturu u biocid-
ního přípravku při zohlednění MRP procedury) se očekává rovněž snížení počtu aktivních účinných látek 
obsažených v dezinfekčních přípravcích, počtu biocidních přípravků uváděných na trh a opět postupný růst 
jejich cen. 

Výrazně se zrychlí revize bezpečnostních listů a související technické dokumentace k přípravkům. Změ-
ní se obsahové značení výrobků. Zvýší se tlak na inovace v průmyslu. Budou se prosazovat přípravky bez 
problematických složek (např. fosfátů, chlóru, AOX, některé povrchově aktivních látek, CMR).
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Ekologické produkty od firmy ECOLAB v souladu s legislativou
 Pavel Kohout
 Ecolab Hygiene s.r.o.

Náš  společný cíl 
• Bezpečné a kvalitní potraviny = systém v hygieně  a  sanitaci 
• Ekologie  
            Snižování obsahu fosfátů  v odpadních vodách
            Snižování obsahu chlóru v odpadních vodách
                                                           

Produkty pro CIP a produkty pro COP
- Bezfosfátové produkty
- Produkty bez obsahu chlóru

Požadavky:
• žádný nebo minimální obsah fosfátů
• vysoká účinnost  (nízké koncentrace) v krátkém čase
• desinfekční  ( bez obsahu chlóru )
• přijatelná cena

1. Produkty pro CIP
• Kyselý čisticí s desinfekčním efektem (i pro jednofázový CIP )
 pracovní koncentrace od 0,5% do max. 2 % ( pro příjem mléka 0,7% )
 aplikační teplota od 20 do 70 °C , obsah fosforu : 0,98% v koncentrátu

• Kyselý čistící s desinfekcí (i pro jednofázový CIP )
 pracovní koncentrace od 0,5% do max. 1,5% ( pro příjem mléka 0,7% )
 aplikační teplota od 50 do 65 °C , obsah fosforu : 1,58% v koncentrátu, 
 obsah dusíku: 0%

• Alkalický čistící ( pro neztrátový CIP zmáselňovačů )
 pracovní koncentrace od 1% do max. 2% 
 aplikační teplota od 60 do 80 °C , obsah fosforu : 0,61 %, obsah dusíku : 0,09%, 
 obsah chloru : 0 % v koncentrátu

2. Produkty pro COP
• Kyselý čisticí  pro pěnovou sanitaci
 pracovní koncentrace od 1 % do max. 4 % 
 obsah fosforu : 0 %, obsah dusíku : 0%    
• Kyselý čistící s desinfekcí ( baktericidní ) pro pěnovou sanitaci
 pracovní koncentrace od 0,5% do max. 4 % 
 aplikační teplota do 50  °C , obsah fosforu : 0,18% v koncentrátu, 
 obsah dusíku : 0,12 % v koncentrátu
 obsah chloru : 0 %
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Sanitace a hygiena v mlékárenství; audity provozů

• Alkalický čistící pro pěnovou sanitaci
 pracovní koncentrace od 2 % do max. 5 % 
 obsah fosforu : 0,0 %, obsah dusíku : 0,5%,
 obsah chloru : 0 % v koncentrát

Systém sanitace s desinfekcí
Kroky ve zkráceném čistícím procesu

Změna v systému sanitace a desinfekce
Kroky v jednoduchém čistícím procesu

 Když  omezíme desinfekci chlórem, máme jinou  alternativu ?

Co musí splňovat ?

- vysoká účinnost, v krátkém čase, při nízké koncentraci
- přijatelná cena
- úsporu času a nákladů na konečný oplach

Alternativa v desinfekčních produktech  P3
• oxo-sloučeniny
• peroxo-sloučeniny
• KAS sloučeniny
• biguanidové sloučeniny
• tenzory

Aplikace pomocí nových technologií 
• nové dávkovací systémy ELADOS a AQUANTA
• převratný systém pěnování ALTO Chameleón
• nový systém mazání pásu bez vody a silikátů
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  6. blok přednášek - Laboratorní kontrola v mlékařství a mlékárenství 

Nová generace přístrojů řady MilkoScan FT
 Kurt Petersen, FOSS, Dánsko
 Ludmila Peterková, MILCOM servis a.s., Praha

Firma FOSS Dánsko přichází v letošním roce na trh s novým přístrojem MilkoScan FT 2. MilkoScan FT 2 
je určen jak do laboratoře pro kontrolu mléka, smetany a finálních mlékárenských výrobků, tak ho lze použít 
přímo ve výrobním procesu ke kontrole technologických procesů.

MilkoScan FT 2 je víceúčelový přístroj určený ke kontrole mléka, smetany a mlékárenských výrobků. 
Obsluha přístroje je jednoduchá, všechny operace jsou řízeny počítačem. Přístroj pracuje na principu FTIR 
interferometru (Fourier Transform InfraRed Spectroscopy), poskytujícího veškeré přednosti celého spektra 
analyzátoru s přesností a stabilitou tradičních AOAC schválených přístrojů na bázi filtrů. FTIR inerferometr 
snímá celé infračervené spektrum, což umožňuje rozvoj nových aplikací a snadné analýzy nových parame-
trů. Fourierova transformace je matematický postup, který umožňuje rozložit interferogram do souboru 
sinusových funkcí, z nichž každá reprezentuje určitou vlnu. Její frekvence a amplituda se vypočítá z údajů 
interferogramu. V několika sekundách je spektrometrem získán inerferogram, který je rozpracován Fouri-
erovou transformací a převeden na celé spektrum vzorku. Odtud již zase pokračuje postup na bázi obecné 
teorie spektrofotometrie, intenzity světla, transmitace, absorbance a jejich vztahu ke složení komponent ur-
čitého vzorku. Veškeré kalibrační údaje jsou uloženy v paměti jako informace pro celou šíři spektra. Všechny 
spektrální informace jsou snadno dostupné a proto není nutno měnit žádné filtry, aby se uplatnily nové 
kalibrace.

V porovnání s  MilkoScanem FT 120, který je na trhu již 10 let, má přístroj MikoScan FT 2 
řadu výhod:

• zdokonalený optický systém zajišťuje přesnost výsledků o 20% vyšší ( MikoScan FT 120 Cv = 1 %, 
MilkoScan FT 2 Cv = 0,8 %) a lepší opakovatelnost

• zdokonalený průtokový systém umožňuje analyzovat i velmi viskózní produkty jako jsou jogurty, za-
kysaná smetana, ice-creamy, syrovátková smetana, mléko a syrovátkový koncentrát bez ředění před 
vlastním měřením na přístroji

• nižší náklady na údržbu přístroje
• odolný proti vibracím, vysoké teplotě a vodě, takže ho lze umístit bez problémů přímo do výroby ke 

kontrole technologických postupů a tím i k zefektivnění výroby mlékárenských výrobků
• může být umístěn v drsném prostředí, aniž by se snižovala přesnost a opakovatelnost výsledků
• lepší ekonomika výroby, výrobek může být standardizován přímo v uzavřeném prostředí výrobní 

haly
• možnost nových aplikací
• nové vodivostní čidlo pro vyšší přesnost výsledků bodu mrznutí mléka
• může být použit pro screening skladovacích tanků na mléko z hlediska bodu mrznutí mléka
• použití i pro kontrolu padajícího filmu při výrobě UHT produktů sledováním bodu mrznutí
• nižší spotřeba chemikálií
• možnost přenosu kalibrací z MilkoScanu FT 120
• zlepšená a přesnější kalibrace



85K r o m ě ř í ž  1 3 . - 1 4 .  z á ř í  2 0 0 6

Laboratorní kontrola v mlékařství a mlékárenství

• kalibrace  pro mléko včetně kaseinu, volných mastných kyselin a močoviny a pro smetanu je dodávána 
v základní konfiguraci přístroje

• součástí základního přístroje jsou všechny softwary pro následující kalibrace:
 - mléko  (tuk, bílkoviny, laktóza, TPS, celková sušina, bod mrznutí mléka, celková kyselost, hustota, 

kyselina citronová, volné mastné kyseliny, močovina, kasein)
 - zahuštěné mléko (tuk, celková sušina, TPS)
 - smetana (tuk, bílkoviny, laktóza, celková sušina, TPS)
 - dětská výživa (tuk, celková sušina,TPS)

• Další aplikační možnosti – kalibrační soubory:
 - jogurt a fermentované výrobky (obsahuje kalibrace pro jogurt, fermentované výrobky, džusy/med, 

tvaroh, jogurtová směs před fermentací)
  Parametry:

 Jogurt – tuk, bílkovin, celková sušina, TPS, laktóza, glukóza, fruktóza, sacharóza, celkové cukry, 
kyselina mléčná.

 Tvaroh – tuk, bílkoviny, celková sušina, TPS.
 Džus a med  – fruktóza, glukóza, sacharóza, celkové cukry, kyselina jablečná, kyselina citronová, 

celková sušina.
 Jogurtová směs před fermentací – tuk, bíkoviny, celková sušina, TPS, glukóza, laktóza, fruktóza, 

sacharóza, celkové cukry.

- desert a ice-cream (obsahuje  kalibrace pro dezerty, džusy/med, cukr ve vodě)
 Parametry:
 Dezert – tuk, bílkoviny, celková sušina, TPS, glukóza, fruktóza, sacharóza, celkové cukry,
 Džus a med – fruktóza, glukóza, sacharóza, celkové cukry, kyselina jablečná, kyselina citrónová,, 

celková sušina,
 Cukr ve vodě – fruktóza, glukóza, sacharóza, gaklaktóza, laktóza, celkové cukry.

- sýry a syrovátka (obsahuje kalibrace pro sýry, tekutou syrovátku, zahuštěnou syrovátku)
 Parametry:
 Sýry – tuk, bílkoviny, celková sušina, NaCl.
 Tekutá syrovátka – tuk, bílkovina, laktóza, celková sušina.
 Zahuštěná syrovátka – tuk, bílkoviny, laktóza, celková sušina, celková kyselost.

Závěr
Lepší optimalizace výroby, protože můžeme standardizovat s větší přesností. Poskytuje okamžitou ode-

zvu při výrobní kontrole, protože MilkoScan FT 2 je odolný proti vibracím, vodě a vysoké teplotě, takže ho 
lze umístit přímo ve výrobní hale.

Pro uživatele MilkoScan FT 2 nabízí úsporu pracovníků, protože na přístroji lze zpracovávat silně viskóz-
ní  vzorky bez přípravy před měřením, což umožňuje nové silné čerpadlo.

V důsledku nového robustního průtokového systému, snižují se náklady na opravu přístroje.



MILKOSCAN
TM

 FT2 

MilkoScanTM FT2, nejmodernější přístroj pro analýzu složek mléka a mlékárenských výrobků

    CHARAKTERISTIKA 
• Robustní FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) řešení pro analýzu 

tekutých mléčných výrobků
- pro laboratorní i výrobní prostředí (odolný proti vibracím,  vysoké teplotě

a vodě)
• Průtokový systém dovoluje analyzovat velmi viskózní produkty jako jsou 

jogurty, zakysaná smetana, MSK, syrovátková smetana, mléko a syrovátkový 
koncentrát

• Zdokonalený optický systém zajišťuje vyšší přesnost a lepší opakovatelnost 
výsledků

• Možnost přenosu kalibrací z MilkoScanu FT 120

APLIKACE

Mléko: tuk, bílkoviny, laktosa, celková sušina, tukuprostá sušina, bod mrznutí, 
kyselost, FFA, hustota, močovina, kasein

Smetana: tuk, bílkoviny, laktosa, celková sušina, tukuprostá sušina

Zahuštěné mléko: tuk, celková sušina, tukuprostá sušina

Dětská výživa: tuk, celková sušina, tukuprostá sušina 

FOSS Analytical A/S Dánsko 
MILCOM servis a.s. Praha 
MVDr. Ivan Kadlec, kadlec@milcom.cz, Tel.: 274 016 140 
www.milcom.cz www.foss.dk



FOODSCAN DAIRY 

Přístroj pro analýzu  mlékárenských výrobků, který  pracuje na principu transmitace  (NIT) v oblasti 
vlnových délek 850 až 1050 nm.

ke kontrole surovin, výrobních procesů a finálních výrobků, z hlediska obsahu
tuku, bílkovin, sušiny,  vlhkosti a NaCl
možnost použití – sýry tvrdé, polotvrdé, tavené, čerstvé smetanové, tvaroh 
přírodní, tvaroh ochucený, máslo solené, máslo nesolené, mléčné
pomazánky, jogurt přírodní, jogurt ochucený

 vysoká přesnost a reprodukovatelnost výsledků
 umístění přímo v provozu „at line“ nebo v laboratoři
 nepoužívá žádné chemikálie 

doba analýzy – 50 sekund
 příprava vzorků před vlastním měřením je jednoduchá a rychlá, postačí jen vzorek 

zhomogenizovat  ve vhodném zařízení např. v mixeru nebo umlít ve vhodném 
mlýnku

FoodScan Lab -  je určen pro rutinní analýzy přímo v laboratoři, pro administrativní 
uspořádání dat, kontrolu a řízení jakosti, instaluje se do laboratoře, je ovládán 
externím PC.  
FoodScan Pro - robustní a je určen hlavně ke kontrole výrobního procesu , je 
umístěn přímo ve výrobní lince „at line“, ale může  být umístěn i v laboratoři.
Je charakteristický  tím, že má zabudovaný PC, jeho kryt je vyroben z nerezavějících
materiálů a je utěsněn k IP 65. 

FOSS Analytical A/S Dánsko 
MILCOM servis a.s. Praha 
MVDr. Ivan Kadlec, kadlec@milcom.cz, Tel.: 274 016 140 
www.milcom.cz www.foss.dk
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Stanovení inhibičních látek v mléce
 Igor Kubiš
 NOACK, spol. s r.o. Praha

Aplikace antibiotik
1. Léčebné - Léčba onemocnělých zvířat specifickými nemocemi
2. Preventivní - Ochrana před nemocemi: léčba stáda
3. Podpora růstu (aditiva v krmivech) – zakázáno v EU

Antibiotika v krmivech
• Lepší konverze krmiva
• Lepší zdravotní stav zvířat
• Nižší náklady na veterinární přípravky
• Menší spotřeba krmiva
• Zvířata dříve na trhu
• Zvýšení efektivity konverze krmiva o 3 – 6 %

• Zakázané v EU – rezidua v mase, mléce

EU  rozhodnutí
Intenzivní používání antibiotik v medicíně a průmyslových chovech vedlo ke znatelnému nárůstu anti-

mikrobiální rezistence s následnými vážnými následky na lidské zdraví

K ochraně lidského zdraví EU stanovila bezpečnostní limity - Maximální limity reziduí (MRL) pro rezi-
dua veterinárních léčiv v produktech vstupujících do lidského potravního řetězce

• EEC Regulative n° 2377/90 MRL
• Systém včasného varování – EU http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/index_en.htm

Hlavní aplikace tetracyklinových antibiotik
• Zdraví drůbeže a prasat (infekce dýchacích cest, infekce trávicího traktu)
• Zdraví ryb a mořských produktů, produkce medu (zabránění mikrobiální kontaminaci)
• Mastitidy krav (laktace)

Mastitidy krav
• Mastitidní infekce přidávají do mléka somatické buňky (hnis)
• Zvýšení počtu SB snižuje hodnotu mléka
• Mléčné farmy používají antibiotika pro léčbu mastitid, někdy i neschválená

• Důvodem je cena za léčbu
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Spotřeba antibiotik v České republice

9 789,611 653,69 133,7CELKEM
3 376,82 266,5Sulfonamidy potenc.
5 267,210 478,05 488,6Sulfonamidy

1,01,11,6Nitrofurany
1 144,71 174,51 377,0Chinolony

200420032002CHEMOTERAPEU

64 234,148 645,364 199,9CELKEM
60,962,194,5Různa další 

31 038, 624 893,130 237,4Tetracyklinová 
119,5122,3163,7Polypeptidová 
520,7753,2559,7Penicilinová + Cl 

19 905,916 213,821 232,5Penicilinová
1 852,82 807,96542,8Makrolidová

337,8565,7489,1Lincosamidy
8 541,71 627,63 051,8Diterpenová

207,6202,5118,7Cefalosporinová
3,81,72,7Ansamyciny

1 463,51 066,91 382,5Aminoglykosidy
181,2328,5324,8Amfenikoly

200420032002ANTIBIOTIKA

Zdroj: Věstník ÚSKVBL 3/2005

Antibiotika aplikovaná v největší míře jsou tetracyklinová, následují penicilinová. Z tetracyklinových se 
aplikuje přibližně jedna tuna parenterálně (akutní stavy), zbytek je aplikován perorálně.

• Není problém s tetracykliny?
 – není testování – není problém!

• Příliš drahé, další test
 – nelze srovnávat s testy na ß-laktamová antibiotika!

Metody stanovení RIL
• Stanovení reziduí inhibičních látek mikrobiologickými metodami
 - Stanovení reziduí inhibičních látek – metoda s kmenem Bacillus stearothermophillus, var. calidolac-

tis, ATTC 10149 (dtto C 953)
 - čtyřplotnová metoda
 - stanovení reziduí inhibičních látek miniaturizovanými komerčními testy (agarová difuze + redukční 

či acidobazický indikátor růstu)
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• Stanovení reziduí inhibičních látek imunoenzymatickými metodami
 - ELISA klasický typ – výsledek do 3 hodin, široké spektrum stanovených antibiotik
 - ELISA rychlotesty – výsledky do 5-6 minut, stanovení většinou ß-laktamových antibiotik, eventuál-

ně kombinace s tetracykliny

• Stanovení reziduí inhibičních látek instrumentálními metodami (identifikačními fyzikálně-chemický-
mi)

 - nákladná, ovšem velmi přesná detekce jednotlivých typů antibiotik (TLC, HVELFO, HPLC)

Rychlý screening IL v mléce

Hlavní charakteristika testu
 Detekce více analytů v jedné jednoduché reakci
 Kompetitivní receptorová analýza ve formátu ponorného proužku ß-laktamy + tetracykliny
 doba testu 6 minut při 50°C.
 jednoduchá analýza sérií vzorků
 volitelně změření výsledků a uložení přístrojem Quantisensor
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NEGATIVNÍ POZITIVNÍ
na
ß-laktamy

POZIITIVNÍ
na
Tetracykliny

POZITIVNÍ
na
ß-laktamy +
Tetracykliny

Tetracycline

CTRL

ß-lactam

NEPOUŽITÝ
PROUŽEK

Stanovení ß-laktamových a tetracyklinových antibiotik v jedné analýze

1. Zahřátí inkubátoru na 50°C.1. Zahřátí inkubátoru na 50°C.

3. Přidání 200μl vzorku 
mléka a rozpuštění   
reagencií

3. Přidání 200μl vzorku 
mléka a rozpuštění   
reagencií

5. Přidání proužku

6. Vyjmutí proužků a odečet 
výsledků
6. Vyjmutí proužků a odečet 
výsledků

Postup testu:
2. Umístění jamek do destičky2. Umístění jamek do destičky

4. Inkubace jamek
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Bezpečnost, hygiena potravin a využití přístrojové techniky fy FOSS
 Ivan Kadlec
 MILCOM servis a.s

Neustále se zvyšující požadavky na bezpečnost a sledovatelnost potravin, předcházení potravinových 
krizí, jako byly např. s BSE, PCB atd., vedou k jednotnému postupu prevence nejen v zemích EU, ale i při 
exportu a importu potravin z dalších zemí. Všichni jistě známe příslušná Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady ES pod pojmem hygienický balíček.

Rozhodující požadavky pro kvalitu a bezpečnost 
• Primární odpovědnost za bezpečnost potrav. výrobků nesou výrobci potravin, za něž je považována i 

zemědělská prvovýroba. 
• Bezpečnost výrobků (dříve zdravotní nezávadnost) musí být zajištěna v celém sledu výroby, zpracová-

ní a jejich distribuce, počínaje prvovýrobou
• Odpovědnost za bezpečnost výrobků je nutno zabezpečit zejména systémy HACCP a GMP, respektive 

dalšími „Quality managment“ systémy, v prvovýrobě vhodnými hygienickými praktikami a rozšiřová-
ním systému GAP – správné zemědělské praxe.

• Musí být zajištěna sledovatelnost a bezpečnost potravin a všichni od prvovýroby musí spolupracovat.

Které okolnosti působí na potravinářské podniky?
1. Především se jedná o požadavky zákazníků na bezpečnost a kvalitu, dosledovatelnost výrobků, mož-

nost výběru a cenu.
2. Požadavky obchodu, které jsou podobné, s výrazným tlakem na ceny, zejména supermarkety.
3. Legislativní požadavky, požadavky kontrolních úřadů a organizací a to zejména na deklaraci výrobků, 

jejich bezpečnost a sledovatelnost atd.
4. Konkurenční tlak na ceny, kvalitu, výběr výrobků atd. vedoucí k různým fůzím společností, s cílem 

racionalizace  a docílení nižších nákladů a cen.

Požadavky na zpracovatelské podniky
Tlak na ceny a zisk nutí zpracovatelské podniky ke stále větší rentabilitě. Zákazníci, obchod a kontrolní 

orgány požadují stále se zvyšující kvalitu, bezpečnost a pestrou nabídku, což zákonitě vede zpracovatelské 
podniky ke zvyšování kvality výrobků a zárukám za kvalitu. V důsledku zvyšující se transparentnosti trhu 
dochází ke globalizaci cen u standardních výrobků a pro zvýšení zisku si musí každá společnost najít své 
místečko na trhu. Pouze společnosti se specializovanými výrobky a vysokou produktivitou práce mohou 
doufat ve zvýšení zisku a rozvoj .

Popsané faktory se tak stávají hnacími koly dalšího rozvoje.

Tlak na ceny a zisk vede společnosti :
• k redukci nákladů, úspoře namáhavé, zdlouhavé a neproduktivní práce, optimálnímu využívání suro-

vin,
• zlepšení produktivity práce,
• automatizaci výrobních procesů, racionalizaci práce, zvyšování koncentrace výroby a různým fůzím 

společností
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Požadavky na bezpečnost potravin vedou:
• k zavádění systémů HACCP,
• k implementaci systémů ke zvyšování kvality potravin a její kontrole

Kontrola kvality v potravinářském průmyslu
V celém sledu výroby potravin je nutno zajišťovat kontrolu surovin, výrobních procesů a finální kvality. 

Na tyto faktory reaguje i vývoj v analytice potravin s následujícími aspekty : 

- pomalé metody nahrazovat v operativní kontrole, včetně finální kontroly rychlým analytickými meto-
dami. Mezi ně patří :

   • infračervená spektrofotometrie a její aplikace v blízké IR oblasti 
   • a Fourier IR spektrofotometrie (FTIR)
   • in-line, on-line,  at-line systémy a přístroje
   • moderní a jednoduchá softwarová řešení
   • automatizace laboratorních prací a zpracování dat

- pomalé metody používat pouze pro zpětnou verifikaci, kdy výrobek je již vyroben, zabalen a často již 
odeslán i k prodeji.

Rychlé metody aplikované v laboratořích mají přesto 
jisté zdržení, ke ztrátě času dochází mezi výrobou, labo-
ratoří a zpětným předáním výsledků.

Redukci ztrátového času zajišťují at-line, on-line a 
in-line analýzy

ProcesScan-on-line  analyzátor 
pro standardizaci mléka.

Nové rychlé metody umožňují:
• na základě rychlých výsledků rychlé úpravy a řízení výrobních procesů
• vysokou přesností výsledků a úpravou výrobních procesů docílení požadovaných hodnot a složení
• vyšší frekvencí analýz možnost průběžného sledování a rychlých úprav při nenadálých změnách slo-

žení
• minimalizovat ztrátové časy, prostoje, dodatečné přepracování výrobků, snižovat skladovací náklady
• zvyšování produktivity práce a ekonomiky celého podniku.

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 .
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Jednou z firem, která nabízí systémová řešení v oblasti kontroly a kvality surovin a potravinářských 
výrobků je firma FOSS. U nás je dobře známa již cca 50 let v oblasti mléka a mlékárenských výrobků, kde 
nabízí řešení nejen pro kontrolu syrového mléka, operativní kontrolu výrobních procesů , standardizaci a 
kontrolu finální jakosti mlékárenských výrobků, ale i kontrolu pro potřeby zemědělských výrobců mléka, 
úpravu výživy dojnic, zlepšení zdravotního stavu dojnic a tlumení zánětů mléčných žláz, kontrolu užitko-
vosti dojnic atd. I zde nabízí svá další špičková technologická řešení, jako je Foss průtoková cytometrie pro 
stanovení celkového počtu mikroorganismů a somatických buněk a další.

FOSS řešení napomáhají nejen výrobcům a jejich zákazníkům, ale i plnit a kontrolovat 
zákonné požadavky, normy a potřeby kontrolních orgánů.

Firma nabízí laboratorní přístroje zejména :

• Pro centrální testování jakosti syrového mléka      
• Pro kontrolu jakosti mléka, mlékárenských výrobků a kontrolu výrobních procesů
• Pro kontrolu jakosti masa a masných výrobků
• Pro kontrolu vína
• Pro kontrolu džusů
• Pro kontrolu cukrovinek
• Pro kontrolu tuků a pokrmových olejů 
• Pro kontrolu salátových dresingů a koření
• Pro kontrolu piva 
• Pro kontrolu krmiv 
• Pro kontrolu zemědělských produktů
• Pro chemické analýzy

       FoodScan Pro                                               

Přístroje pro mléko a mlékárenské výrobky
Firma FOSS je prakticky po celou dobu své existence a to je v letošním roce již 50let, spjata s kontrolou 

syrového kravské mléka a často je i v současnosti takto především vnímána. Již její první výrobky pro ana-
lýzu mléka jako přístroje Promilk, Milkotester atd. byly však využívány i pro kontrolu konzumního mléka.
Výrobní program firmy byl neustále rozšiřován a v současném období je nabízena široká paleta výrobků 
prakticky pro kontrolu celého sortimentu nejen mlékárenských výrobků,ale i dalších komodit, k čemuž sa-
mozřejmě přispělo i zařazení známé firmy TECATOR a NIRSsystém do skupiny FOSS. Nespornou výhodou 
je, že se jedná většinou o přístroje  vyvinuté speciálně pro dané odvětví, s hotovými kalibracemi a vhodné i 
pro umístění nejen v laboratořích, ale i ve výrobě.

Na dnešní akci se proto jen krátce zmíním o přístrojích pro centrální testování jakosti syrového mléka a 
dále se budu věnovat přístrojům pro kontrolu jakosti mléka, mlékárenských výrobků a výrobních procesů.

Centrální testování jakosti syrového mléka.
Přístroji je možno testovat širokou paletu parametrů a to od hygienických ukazatelů (CPM, PSB), obsa-

hových složek mléka (bílkovina, kasein,tuk,laktóza, sušina, tukuprostá sušina), indikátorů změn mlé-
ka (podíl volných mastných kyselin), bodu mrznutí mléka a ukazatelů ukazujících na zdravotní stav 
dojnic, jejich výživu atd. (močovina, kyselina citronová).Přístroje pracují na nejmodernějších principech 
FTIR spektrofotometrie, průtokové cytometrie,  s jednotným softwarovým vybavením, možností identifikace 
vzorků a zpracování dat atd.

Přístroje řady MilkoScan, Fossomatic, Combifoss, Bactoscan s kapacitou až 600 vzorků/hod.
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Kontrola jakosti mléka, mlékárenských výrobků a výrobních procesů.
Přístroje pracující na principu infračervené spektrofotometrie

MilkoScan Minor 4 a 6  (dle počtu vybraných parametrů)
Parametry: tuk, bílkovina, laktóza, sušina, tukuprostá sušina,bod mrznutí
Kapacita: 40 vzorků/hod
Produkt: syrové a tepelně ošetřené mléko,odtučněné mléko,ovčí, kozí, buvolí mléko, smetana
Není nutná temperace vzorků s výjimkou smetan s vyšším obsahem tuku, kde je temperace vhodná
Možnost spojení s počítačem a tiskárnou, přenos a ukládání dat

MilkoScan S 50B
Parametry: tuk, bílkoviny, sušina, tukuprostá sušina (možnost volby od dvou do čtyř parametrů)
Kapacita: 50 vzorků/hod
Produkty: syrové a tepelně ošetřené mléko, odtučněné mléko, smetana, možnost volby až 6 ti dalších 

kalibrací
Není nutná temperace vzorků s vyjímkou smetan.
Tiskárna, možnost spojení s počítačem, ukládání a přenos dat

Přístroje pracující na principu Fourier Transform Infrared (FTIR) spektrofotometrie využívající celé IR 
spektrum

MilkoScan FT 120 Manual,Automat
Parametry: tuk,bílkovina, laktóza, sušina, tukuprostá sušina,kasein, močovina, kyselina citronová, kyse-

lina mléčná,bod mrznutí , cukry (na př.sacharóza, glukóza,fruktóza...)
Kapacita: 120 vzorků/hod
Produkty: syrové a tepelně ošetřené mléko,smetana,syrovátka, fermentované mléčné výrobky, 
                   tuhé a pastovité výrobky (sýry tvrdé, polotvrdé, měkké, tvarohy, zahuštěná mléka,
                   MSK, dětská výživa, dezerty)     
Není nutná temperace vzorků s výjímkou smetan s vyšší tučností.
Tiskárna, počítač, možnost spojení s jiným počítačem, přenos a ukládání dat. Možnost náhrady počítače 

a tiskárny koupí na tuzemském trhu.

MilkoScan FT 2
Princip: Robustní Fourier Transform Infračervená spektrofotometrie – řešení pro tekuté mlékárenské vý-

robky, zdokonalený optický systém s vyšší přesností a opakovatelností výsledků – vhodný pro labora-
torní i výrobní prostředí, odolný proti vibracím, vysoké teplotě a vodě.

Parametry: Shodné s MSc FT 120, možnost přenosu kalibrací
Kapacita: 120 vzorků/hod
Produkty: Vhodný  zejména pro velmi viskózní výrobky jako jogurty, zakysaná smetana, mražené sme-

tanové krémy,syrovátková smetana, mléko a syrovátkový koncetrát.
Možno zakoupit s počítačem a tiskárnou, nebo možný nákup na tuzemském trhu, možnost spojení s 

jiným počítačem, možnost přenosu a ukládání dat.
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ProcesScan FT
Princip: Fourier Transform Infračervená spektrofotometrie –on line systém, možné manuální vkládání 

vzorků, nebo plně automatizované využití a ovládání i pro více linek.
Parametry:tuk, bílkovina, laktóza, sušina, tukuprostá sušina
Produkty: Kontrola základních obsahových složek mléka pro kontrolu kvality a standardizaci výrobních 

procesů
Proces touch: softwarové zabezpečení pro ProceScan , automatizované ovládání a přímé spojení FOSS 

senzorů s výrobním procesem a standardizací tekutých, kondenzovaných, sušených mlék a výrobou 
sýrů 

Spojení s počítačem pro kontrolu procesů a ovládání přístroje.

Přístroje pracující na principu infračervené spektrofotometrie v blízké IR oblasti / NIR, NIT / v oblasti 
700-2500 nm

Versatile Dairy Analyzer
a/ Parametry: tuk, bílkoviny,sušina, vlhkost,cukry, popeloviny, 
    Produkty: sušené plnotučné a odstředěné mléko,sušená    
                       syrovátka, sušené podmáslí, laktóza,
                        kaseinát,práškový sýr
b/Paramtery: tuk, sušina,NaCl
   Produkty: sýry
   Kapacita: 20-30 vzorků/hod

Routine Dairy Analyzer
Parametry: tuk, bílkoviny,laktóza, popeloviny, vlhkost
Produkty: plnotučné sušené mléko, odstředěné mléko, sušená syrovátka,-

sušené podmáslí, laktóza, práškový sýr
Kapacita: 20-30 vzorků /hod.

Process Analytics Dairy
Pro kontrolu výrobních procesů – in line systém
a/ Parametry: tuk, tukuprostá sušina, voda, NaCl , pH
    Produkt: máslo
b/ Parametry: voda, tuk 
    Produkt: smetanové a tavené sýry
c/ Parametry: tuk, bílkoviny, vlhkost
    Produkt: sušené mléko, tvaroh

Direct Contact Analyzer
Parametry: sušina, vlhkost, tuk, bílkoviny, cukr
Produkt: slazené kondenzované mléko,syrovátkový koncetrát
Kapacita: 20-30 vzorků/hod
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FoodScan Dairy
Fodscan Lab  - určen pro rutinní analýzy a umístění v laboratoři
Fodscan Pro -určen pro kontrolu přímo ve výrobním procesu et-line, možné umístění i v   laboratoři
Parametry: tuk, bílkovina, sušina, vlhkost, NaCl
Produkty: sýry tvrdé, polotvrdé, tavené, čerstvé smetanové, tvarohy přírodní a ochucené, máslo solené 

       a nesolené, mléčné pomazánky, jogurty přírodní a ochucené
Kapacita: 40-50 vzorků/hod

InfraXact Dairy Systems
2 typy přístroje pro umístění et-line a v laboratoři
Parametry: tuk, bílkoviny, laktóza, vlhkost, popeloviny,kyselost
                     Možnost volby pro 3 nebo všech 6 parametrů, hotové  
                     kalibrace
Produkty: plnotučné a odstředěné sušené mléko 
                    sušená syrovátka, syrovátkový koncetrát
Analýza vzorku během 15-40 sec.
Přístroj je určen v mlékárenském průmyslu především pro kontrolu sušených mlék, jednoduchá obsluha, 

bez chemikálií. Přístroj má užití i pro řadu dalších komodit.

Specializované přístroje pro využití v mlékárenském průmyslu
MicroFoss
Pro rychlé monitorování mikrobiologické jakosti, přístroj pracuje na principu změny zabarvení růstového 

média s indikátorem.
Parametry                                           doba stanovení
celkový počet mikroorganismů 7,0 hod
koliformní baktérie 10,0 hod
Escherichia coli 6,5 hod
Enterobacteriacae 9,5 hod
Produkty: vzorky z výroby, stěry, sledování systému HACCP

Kapacita:
MicroFOSS 32 - s 1 inkubační jednotkou
   128 - se 4 nezávislými inkubačními jednotkami, možno vyšetřovat souběžně více parametrů

Fossomatic Minor
Ke stanovení  počtu somatických buněk pro kontrolu kvality mléka před zpracováním, případně i pro 

mlékárny a laboratoře s menším počtem vzorků pro zpeněžování mléka a kontrolu jeho kvality a 
zdravotního stavu dojnic.

Princip: flurooptoelektronická metoda se stejnou přesností jako větší přístroje ze skupiny Fossomatic při 
centralizovaném hodnocení kvality mléka

Kapacita: 50 vzorků/hod
Výhody pro mlékárny, které měří PSB před zpracováním mléka:
vyšší obsah sušiny, vyšší obsah kaseinu a vyšší výtěžnost, vyšší obsah tuku, lepší technologická zpraco-

vatelnost pro fermentované výrobky a sýry, lepší smyslové vlastnosti výrobků, prodloužená trvanlivost 
výrobků. Jednoduchá obsluha a údržba.
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Příklad aplikace jednotlivých přístrojů v mlékárenském  průmyslu 
• In line, přímo ve výrobní lince se nachází průtoková cela nebo čidlo. Process Analytics Dairy Analy-

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

bočkou (by pass),  kde se analyzuje a vzorek dále odchází do odpadu ProcesScan FT, FoodScan Pro
• At-line, mimo linku přímo v provozu, analyzované vzorky se vkládají do přístroje ručně FoodScan Pro,  

MSc S 50, MSc Minor,MSc FT 120, MSc FT 2
• Off-line,  přístroje mimo výrobu pro laboratorní použití 

Komplexní kontrola mléka a mlékárenských výrobků
Komplexní kontrolu mléka a mlékárenských výrobků  v duchu moderního sloganu

„Z pole až na stůl“  

je možno vyjádřit  v sedmi zásadních krocích.

1. Kontrola surovin a krmiv v zemědělství
2. Kontrola kvality nakupovaného mléka (CPM, PSB, inhibiční látky, zvodnění mléka, obsah tuku, bílko-

vin, kaseinu, tukuprosté sušiny, podíl volných mastných kyselin)
3. Kontrola přejímaného mléka (cisternové vzorky - inhibiční látky, složení mléka, CPM, zvodnění mlé-

ka, kontrola technologické zpracovatelnosti)
4. Kontrola skladovaného mléka před pasterací a po pasteraci (CPM, obsahové složky)
5. Kontrola výrobních procesů (obsahové složky mléka, bod mrznutí-zvodnění, standardizace mlé-

ka,kontrola jednotlivých fází technologických postupů)
6. Kontrola finálních výrobků (kontrola deklarovaných parametrů, mikrobiologická kontrola, kontrola 

zvodnění)

FOSS PRO ANALYTICKÉ LABORATOŘE 
FOSS nabízí rychlé, úsporné a spolehlivé řešení pro analýzy potravin (mléko, mléčné výrobky,      maso, 

ryby, mouka, zelenina, konzervované potraviny, dětská výživa, snacky, ovocné džusy, pet-   food, chleba, ho-
tová jídla, …) a krmiv dle referenčních metod. Analytickými přístroji firmy FOSS je vybaveno více než 30 000 
laboratoří po celém světě. Cílem je dodávat metody a vybavení pro testování hlavních parametrů s využitím 
referenčních metod oficiálně schválených ISO, AOAC, EPA. 

Hlavní aplikace pokrývají analýzy dusíku / proteinu, tuku, hrubé vlákniny, dietární vlákniny, škrobu, 
živin, fenolů, alkoholu, ….

Kolekce pro přípravu vzorků
Příprava vzorků je velmi důležitým krokem všech chemických analýz. Špatně připravené vzorky automa-

ticky povedou k velkým analytickým chybám, proto firma FOSS navrhla celou kolekci mlýnků a homogeni-
zátorů pro jejich přípravu.

Flow Injection Analyzers (FIA)
FIAstar je používána pro automatickou chemickou analýzu živin a dalších parametrů (dusičnany/dusi-

tany, amoniak, celkový dusík, TKN, fosfáty,celkový fosfor, …) ve vodě, půdě, masu, mléčných výrobcích a 
dalších potravinách.

KjeltecTM Systém + Mineralizační systém
Metoda podle Kjeldahla je nejrozšířenější technikou vhodnou pro stanovení dusíku, resp. bílkovin (kya-
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nidy, fenoly). Jedná se o jedinou metodu, kterou lze použít pro analýzu dusíku ve vzorcích s vysokou různo-
rodostí. Nová řada firmy FOSS je vytvořena k dosažení maximálně možné správnosti a přesnosti. 

SoxtecTM Systém 
Soxhletova extrakční metoda je používána pro aplikace v celé řadě průmyslových odvětví (tuk, celkový 

tuk, extrahovatelné látky, PCB, pesticidy, PAH). S využitím patentované technologie nabízí Soxtec Systém i 
plně automatické analyzéry – nejrychlejší na trhu s menší spotřebou rozpouštědel a vody.

FibertecTM Systém
Fibertec Systém je speciálně vytvořen pro stanovení hrubé vlákniny, kyselé detergentní vlákniny (ADF), 

neutrální detergentní vlákniny (NDF) a ligninu (ADL) podle relevantních ISO, EC a AOAC standardů. 

Závěr
Kontrola kvality a rychlé analýzy nabízí vedle zajištění požadované kvality, zejména výrazné  zvýšení 

ekonomiky výroby a to:    

• Růstem produkčních zisků a úsporou energie
• Rychlým tokem výroby a vyšším využitím výrobních kapacit
• Zajištěním dokumentace výroby
• Lepší shodou výroby
• Redukcí potřeb nových holdingových kapacit
• Laboratorními a energetickými úsporami

Naše služby
• Dodávky přístrojů, náhradních dílů, chemikálií, případně i dalších laboratorních potřeb od firmy Ger-

ber Instruments a tuzemských partnerů 
• Záruční a pozáruční servis z pracovišť Praha a Brno
• Dodávky referenčních vzorků, kruhové testy ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery a 

pracovišti , kalibrace přístrojů
• Dodávky počítačů, tiskáren od firmy Foss i naší firmy
• Poradenství v oblasti dodávaných přístrojů a kvality mléka a mlékárenských výrobků
• Kontakty se zahraničními partnery a uživateli dodávané přístrojové techniky
• Možnost konzultací a školení  i v zahraničí

Kontakty : www.foss.dk      www.milcom.cz
             kadlec@milcom.cz     sipalova@milcom.cz     peterkova@milcom.cz
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Laboratorní kontrola v mlékařství a mlékárenství

Průtoková cytometrie  -  mikrobiologická analýza v reálném čase
 Jiří Brosche
 O.K.Servis BioPro, s.r.o. Praha

              

Dodržování technických norem, zvyšování požadavků na efektivní, bezpečné a rychlé uvolňování výrob-
ků do obchodní sítě a konkurenční boj v tržním prostředí o pozice na trhu nutí výrobce potravin využívat k 
mikrobiologické kontrole potravin stále častěji rychlé a spolehlivé alternativní mikrobiologické metody.

Vyhodnocení konvenčních mikrobiologických metod limitovaných růstovou fází na živném médiu se 
pohybuje dle typu sledovaných mikroorganismů od 3 do 11 dnů. Průtoková cytometrie nachází uplatnění 
jako rychlá alternativa v mikrobiologické kontrole jakosti již od roku 1990. Zejména během posledních 5 – 7 
let však zaznamenala rychlý rozvoj .

Analyzátor D-Count od společnosti Chemunex – AES Laboratoire je plně automatizovaný průtokový 
cytometr.  Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, provádí citlivé a v porovnání s klasickou mikrobiologií srov-
natelné kvantitativní analýzy v minutovém cyklu. Díky použité technologii dojde ke zkrácení doby uvolnění 
finálních produktů do tržní sítě minimálně o 2 – 5 dní. Přesněji řečeno v našich podmínkách je výrobce, 
resp. uživatel informován do 10 – 48 hodin o detekci různých typů mikroorganismů ve výrobcích (bakterie, 
kvasinky, plísně či CPM). Tím získá rychlý přehled o kvalitě zboží uvolňovaného především do obchodních 
řetězců.

                                                                                    Analyzátor D-Count II

Systém D-Count automaticky označuje životaschopné mikroorganismy vyskytující se ve výrobcích pa-
tentovanou metodou „Fluorassure“. Tím poskytuje spolehlivé rozlišení živých i neživých buněk, stejně i 
autofluorescenčních částic. Po označení přítomných životaschopných mikroorganismů je vyšetřovaný vzo-
rek dopraven do křemíkové průtokové cely automatického cytometru. Fluorescenčně označené mikroby jsou 
ozářeny laserem a detekovány dvěma citlivými fotodetektory. Výsledky provedených analýz jsou udány jako 
počty buněk v 1 ml nebo 1 g. Analyzátor D-Count, případně jeho jednodušší varianta BactiFlow nabízejí 
využití v potravinářském a nápojovém průmyslu zejména při následujících aplikacích:
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a) Detekce kvasinek ve fermentovaných mléčných produktech – 24 hodin
b) Test sterility v dezertech – 24 hodin
c) Test sterility v UHT mléčných výrobcích - 24 – 48 hodin
d) Detekce kvasinek a bakterií ve filtrovatelných nápojích – 48 hodin
e) Detekce celkového počtu mikroorganismů (TVC) v nefiltrovaných nápojích – 22 hodin
f) Detekce celkového počtu mikroorganismů (TVC) v ovocných koncentrátech a kontejnerovém ovoci  

- 48 hodin
g) Test sterility v UHT nápojích – 48 hodin
h) Detekce kvasinek a plísní v ledových čajích – 72 hodin
i) Detekce kvasinek v kontejnerovém ovoci či ovocných šťávách – 48 hodin
j) Přítomnost / absence Salmonella spp. v potravinách – 24 hodin 
k) Přítomnost / absence Listeria spp. v potravinách – 24 hodin

Průtokový cytometr D-Countu založený na přímém označování životaschopných buněk a jejich následné 
detekci je cca o 2 log  řady citlivější než alternativní mikrobiologické metody využívající k měření impedanč-
ní princip. Zde je navíc snížená schopnost odečítání stresovaných mikroorganismů či sporulátů. V porovnání 
s ATP metrií je hlavní předností D-Countu především vyšší citlivost při posuzování kontaminace celkovým 
počtem mikroorganismů. S citlivostí 102 mikroorganismů/gram může D-Count provést vyčíslení tam, kde 
ATP analyzátory pouze identifikují jejich eventuální přítomnost. 

Pro potravinářský i nápojový průmysl představuje průtoková cytometrie rychlou a spolehlivou metodu se 
splněním následujících požadavků : 

- automatizovaná příprava vzorků
- zachycení co nejnižšího stupně kontaminace
- zachycení technologicky problematických a rizikových mikroorganismů, které mohou produkt zne-

hodnotit
- spolehlivé a opakovatelné výsledky

V porovnání s jinými alternativními metodami představuje průtoková cytometrie naprostou špičku v mik-
robiologické analýze. Nejčastější uživatelské aplikace se zaměřují především na testování finálních výrobků 
před jejich uvolněním do tržní sítě. V rámci vnitřní kontroly kritických bodů však výrobci stále více využívají 
analyzátory i ke kontrole dalších aplikací (mezioperační kontrola, kontrola výplachových vod po čištění, 
stěrů, náletů z ovzduší, apod.).

Metoda je spolehlivá prakticky u všech uživatelů a při jejím zavádění do provozu jsou prováděny srovná-
vací zkoušky s kultivačními mikrobiologickými metodami. Protože obě stanovení poskytují velmi spolehlivé 
a srovnatelné výsledky, řada uživatelů se dnes bez klasického testování dokáže zcela nebo z velké části 
obejít. 

Kromě D-Countu určeného především pro velké série vzorků (kapacita 50 vyšetření/hod.) uvedla společ-
nost Chemunex na trh i nový typ  analyzátoru na principu průtokové cytometrie   - „BactiFlow“ . Určený 
je k  provádění menších sérií vyšetření cca 10 – 15 vzorků/hod v poloautomatické či 25 vzorků/hod v plně 
automatické verzi. Obě verze přístroje si uchovaly stejné kvality jako D-Count . 
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Přestože uvedené technologie představují značnou finanční investici, k níž je nutné ještě připočíst ná-
klady na používané reagencie, je z uvedených prodejů více než 95ti analyzátorů D-Count za posledních 10 
let a 45ti analyzátorů BactiFlow za poslední 3 roky patrné, že argumenty, které staví tuto technologii do 
popředí, odbornou veřejnost přesvědčily. Celkový ekonomický přínos pro výrobní podnik je třeba sledovat 
v širších souvislostech, kdy rychlost analýz snižuje celkové náklady na skladování. Analyzátory během 24 
hodin poskytují přesnou informaci o testu sterility založeném na detekci celkového počtu mikroorganismů. 
U kvasinek a plísní je tato doba 24 – 48 hodin. V praxi to samozřejmě znamená, že průmyslový výrobce zkrátí 
dobu trvání zkoušek, které podmiňují uvolnění výrobků do oběhu. Prováděné tzv. urychlené testy stárnutí 
nahradí uživatel jedním z výše uvedených automatů. V řadě případů umožní použití D-Countu či BactiFlow 
„absorbovat“ zvýšení výroby a výrobce se tím vyhne rozšiřování chladírenských skladovacích kapacit. Proto 
je vhodné, aby si uvedenou ekonomickou rozvahu provedl každý výrobce, který v oblasti potravinářského a 
nápojového průmyslu vyrábí mikrobiologicky rizikové potraviny.

Závěrem dovolte ještě upozornění: Uvedený analyzátor D-Count  jsme zakoupili jako demonstrační 
jednotku do našeho aplikačního centra v Poděbradech. Nyní probíhá jeho instalace a zprovoznění. Od 
1. 10. 2006 budeme připravení analyzátor předvést potencionálním zákazníkům z  potravinářského 
průmyslu a provést ve spolupráci s výrobcem vždy porovnání výsledků této alternativní metody s kon-
venčními mikrobiologickými analýzami. Věříme, že této možnosti výrobci z oblasti mlékárenského 
průmyslu určitě využijí, přesvědčí se o citlivosti a rychlosti výše uvedené metody a její využitelnosti pro 
sledování mikrobiologické kvality finálních výrobků či při mezioperační kontrole.

Analyzátor BactiFlow Cela průtokového cytometru - 2 citlivé vyhodnocovací 
fotodetektory a ozařovací laser
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ORGANIZÁTOŘI A PŘEDNÁŠEJÍCI NA KONFERENCI
ing. Jiří Kopáček, CSc. – odborný garant konference

• absolvent VŠCHT Praha, obor mléko-tuky (1981); zde rovněž dokončena vědecká aspi-
rantura (CSc.,1993); absolvoval řadu zahraničních stáží v Německu a Nizozemí; jeho 
specializací je především sýrařství

• v letech 1981-1993 působil nejprve jako technolog později jako ředitel závodu Madeta 
v Plané n.L.; v letech 1994 – 2003 řídil českou a slovenskou pobočku holandské sýrař-
ské společnosti Leerdammer Company

• Od roku 1994 je členem představenstva a výkonné rady ČMSM, ve kterém od roku 
2003 působí v jeho sekretariátu se zodpovědností za zahraniční vztahy a komunikaci 
s odborným školstvím; je členem redakční rady „Mlékařských listů“

• od r.2004 je rovněž předsedou Českého komitétu IDF; je členem Speciálního výboru 
Evropské mlékařské asociace v Bruselu, členem řady pracovních komisí EDA a členem představenstva evropského 
svazu výrobců tavených sýrů ASSIFONTE se sídlem v Bonnu 

• odborný garant mezinárodních sýrařských konferencí „Sýrařské dny“ (Tábor 1984, 1986, 1988, 1990); „Sýry“ (Kro-
měříž 1998, 2000); CheeseForum (Český Krumlov 2003); Kroměřížské mlékařské dny (Kroměříž 2004, 2006)

ing. Jan Tykvart  - organizační garant konference
• vystudoval SPŠ mlékárenskou Kroměříž a VŠCHT Praha. 
• nejprve pracoval nejprve v Západočeských mlékárnách Klatovy, závod Stříbro a od 

roku 1984 do roku 1992 působil jako učitel mlékárenských předmětů na SOU potravi-
nářském v Kroměříži. V letech 1992 - 1994 byl zástupcem ředitele SPŠ mlékárenské a 
následně v období 1994 - 1995 byl ředitelem Školní mlékárny. 

• Od roku 1995 do současné doby je jednatelem společnosti Kromilk, spol. s r.o., která je 
majitelem mlékárny v Kroměříži. 

• Absolvoval rovněž manažerské studium (1995 - 1996) při česko-švýcarské vzdělávací 
společnosti Transfer se zaměřením na „Management firem“.

 Michal Němec
• absolvent SPŠM v Kroměříži (1970)
• od r.1970 pracoval na různých pozicích v mlékárenském podniku Laktos Praha
• od r.1982 na GŘ Mlékárenského průmyslu zajišťoval dlouhodobé skladování másla 

včetně SHR
• v letech 1992-1999 pracoval nejprve na Federálním, a potom Státním fondu tržní regu-

lace
• od r.1999 je výkonným ředitelem a od r.2004 současně také předsedou ČMSM

dr. Alexander Anton
• právník, vystudoval Universitu v německém Bayreuthu a Universitu Montesquieu ve fran-

couzském Bordeaux
• 6 let pracoval v Ústavu pro německé a evropské potravinářské právo u prof. dr. Streinze
• od roku 2001 působí jako vedoucí  bruselské kanceláře Německého svazu mlékárenského 

průmyslu. V této pozici hájí zájmy německého mlékárenského průmyslu u evropských 
institucí a partnerských svazů a organizací jak v Bruselu, tak i na mezinárodní úrovni

• vedle toho působí také jako právník v kanceláři Werner & Kollegen v Bonnu, která se 
specializuje na potravinářské právo

• pan Anton často přednáší na konferencích a sympoziích, je publikačně činný a vyjadřuje 
se především k řadě „mléčných“ témat a problematice potravinového práva
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ing. Jarmila Štípková
• absolventka VŠCHT Praha, obor mléko-tuky (1963)
• od r. 1963 v mlékárenské praxi, zejména se zaměřením na výrobu sýrů, od r. 1975 ve 

výrobní skupině GŘ MP
• od r. 1991 pracuje ve středisku technologie a normalizace MILCOM servis a.s.; využívá 

zkušeností pro poradenství v mlékárenské výrobě včetně spolupráce se zahraničními 
firmami (BK Giulini Chemie, DSM Food Specialties, V. Mane Fils) a Komisí pro mléko a 
mléčné výrobky Codex Alimentarius FAO/WHO

ing. Jan Drbohlav, CSc.
• absolvent VŠCHT Praha , obor chemické inženýrstvi (1969)
• od r. 1970 výzkumný pracovník Výzkumného ústavu mlékárenského 
• v roce 1975 obhájena disertační práce v oboru teorie chemické techniky a složeny zkouš-

ky v mimořádném studiu z předmětů technologie a chemie mléka 
• Ve výzkumném ústavu mlékárenském výzkumný pracovník v analytice mléka, technolo-

gii, vedoucí oddělení sušárenské technologie a vedoucí odboru technologie 
• Od roku 1992 dosud ředitelem VÚM jako součásti MILCOM a. s.

ing. Václav Bárta
• absolvent SPŠ mlékárenské Kroměříž (1980) a VŠCHT Praha , obor mléko-tuky (1984)
• od r. 1985 podnikový technolog s.p. Laktos Praha
• od r. 1992 vedoucí technolog v Radlické mlékárně 
• od r. 1995 pracuje ve středisku technologie a normalizace a.s. MILCOM servis, od r. 

2000 jako vedoucí střediska
• věnuje se poradenství v mlékárenské výrobě v oblasti legislativy a technologie při za-

stupování zahraničních firem (BK Giulini, DSM Food Specialties) a působí jako certifi-
kovaný auditor systému HACCP

ing. Zdeněk Rozehnal
• absolvent SPŠM Kroměříž a VŠCHT Praha , obor mléko-tuky (1980)
• od r.1980 v mlékárenské praxi, jako technolog a v oblasti řízení jakosti
• od r.2000 pracuje ve firmě O.K. Servis BioPro jako obchodní manažer a technolog pro 

ingredience firmy DSM Food Specialties. Kromě mlékárenství má na starosti též obory 
pivovarnictví, nealko-nápoje a vinařství.

• V mlékárenství využívá zkušeností ze své praxe a zázemí firmy DSM k aplikaci kultur a 
enzymů ve výrobě, především v sýrařství s cílem přinášet svým zákazníkům inovativní 
produkty a maximální podporu dodávaným ingrediencím.

ing. Milan Harhovský
• strojní inženýr
• před rokem 1989 pracoval v projekci Generálního ředitelství mlékárenského průmyslu 

na Slovensku jako hlavní technolog, kde kromě jiného pracoval v roce 1985 pro Milex 
na řešení kontinuálního výrobníku sýřeniny ALPMA – prvního koagulátoru v bloku vý-
chodní Evropy

• je autorem patentu pro čistící stanici CIP
• v roce 1990 založil firmu INDUSTRING
• po rozdělení Československa odešel do Kroměříže, kde založil firmy INDUSTRING Kro-

měříž a abala.cz pro dodávky potravinářské  technologie a balící techniky, přičemž  tyto 
společnosti výhradně zastupují renomované zahraniční výrobce.
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ing. Jiří Hladík
• absolvent VUT Brno, fakulta elektro
• od roku 1980 v konstrukčním oddělení mlékárenského zařízení firmy STROJOBAL; od 

roku 1986 vedoucí OTS se zaměřením na uvádění do provozu a servis sýráren; od roku 
1988 zajišťování exportu sýrárenského zařízení; 

• od roku 1992 ředitel VPS engineering a.s. (nástupnická organizace STROJOBALU Hra-
dec Králové)

ing. Luděk Patera
• absolvent Provozně ekonomické fakulty ČZU Praha
• praxe: od poloviny devadesátých let různé funkce pro zastoupení světových výrobců 

potravinářských strojů v České republice. Hlavní oblasti prodeje jsou balicí technologie 
pro masný a mlékárenský průmysl a dále výrobní stroje a investiční linky pro pekařský 
průmysl.

• v současné době na pozici vedoucího prodeje pro německého výrobce balicích strojů 
firmu Multivac Verpackungsmaschinen Česká republika.

Vladimír Valenta
• absolvent SPŠ mlékárenské v Kroměříži (1973) a studia na VŠCHT v letech 1973-1978; 

studijní stáže a pobyty ve Švédsku a Holandsku zaměřené na mlékárenskou problema-
tiku; certifikát Mr.Cheese

• praxi započal v Ústavu sér a očkovacích látek v Praze (1976-1980); v letech 1980-
1995 působil v mlékárně Pragolaktos; zde především v oblasti kontrolního systému 
ALERT200;  v letech 1996-2001 působil ve společnosti Tetra Pak jako prodejní inženýr 
výrobních technologii v oblasti České a Slovenské republiky

• v současnosti působí jako ředitel společnosti Chr.Hnasen Czech Republik

ing. Peter Záhradník
• absolvent STU v Bratislavě (1987); diplomová práce „Enzymaticky modifikované sýry“
• nejprve působil v Ústavu biotechnologie STU; izolace biologicky aktivních látek z pří-

rodních materiálů (oleorezíny, esenciální oleje, aromata, propolis, kyselina hyaluronová 
a glutámová…),  pod vedením prof. Blažeje a Dr.Fodrana, spolupráce s IFF a BBA

• od r.1990 – Mlékarna Brezno (Stredoslovenské mliekárne Zvolen) – technolog a vedoucí 
sýrárny 

• Od roku 1992 – Frujo a.s. Tvrdonice – technolog, vedoucí vývojového oddělení, techno-
logická a projektová podpora prodeje

ing. Jiří Patrovský, CSc. 
• absolvent VŠCHT Praha, obor technologie mléka a tuků (1982) 
• studium vědecké aspirantury na Mendelově univerzitě Brno při zaměstnání, obor obec-

ná zootechnika (1992)
• praxe: 1983-1992: Výzkumný ústav mlékárenský Praha; 1992-1995: potravinářská společ-

nost Bonita s.r.o.; od 1995 dosud: potravinářská společnost Natura a.s. 
• v dosavadní praxi zaměření na vývoj výrobků, technologické poradenství, zastoupení 

zahraničních firem v oblasti potravinářských přísad.
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ORGANIZÁTOŘI A PŘEDNÁŠEJÍCI NA KONFERENCI

ing. Ludmila Peterková
• absolventka VŠCHT Praha - specializace mléko-tuky (1962)
• 1962 - 1965  praxe v tukovém průmyslu
• 1965 - 1994 VÚM Praha - oddělení sušárenské, sbírka ČMK, oddělení chemie (analytika 

a instrumentální analytika) jako samostatný výzkumný pracovník, 
• od r. 1994 do dnes pracuje v MILCOM servisu a.s. ve středisku kvality mléka a potravin 

(instrumentální technika firmy FOSS, pomůcky a technika firmy Gerber Instruments 
Švýcarsko , poradenství v oblasti mlékárenské analytice a instrumentace).

MVDr. Ivan Kadlec
• absolvent Vysoké školy veterinární (1966)
• praxe: 1966-1968 Okresní veterinární zařízení Rakovník- obvodní veterinární lékař; 

1968-1969 Generální ředitelství zemědělského zásobování a nákupu- specialista pro 
mléčné krmné směsi; 1969 -1988 Generální ředitelství mlékárenského průmyslu- spe-
cialista pro hygienu a sanitaci a mléčné krmné směsi; vedoucí odboru nákupu mléka; 
1988-1991  Mlék. průmysl, podnik vědecko- technických a obchodních služeb, MILCOM 
a.s jako vedoucí střediska (poradenství a obchodní činnost)

• od r. 1991 až dosud MILCOM servis - manager střediska (exkluzivní distribuce fy FOSS, 
GERBER Instruments,Labor; Buchrucker - poradenství a obchodní činnost)

• většinu života činný v oblasti kvality potravin (atestace 1.a 2.stupně), zejména kvality 
mléka. Předseda Sdružení centrálních laboratoří, člen AFEMA- Mezinárodní skupina na podporu hygieny mléka 
a tlumení zánětů mléčných žláz, nositel Höcklovy medaile za hygienu potravin, bohatá publikační a přednášková 
činnost, garant  28  tradičních seminářů  Problematika prvovýroby mléka

• hobby: Stolní tenis, kynologie - chovná stanice anglických kokršpanělů Celdak Bohémia

ing. Igor Kubiš, PhD.
• absolvent MZLU v Brně, obor technologie potravin (1997)
• od r. 1997 asistent na MZLU v Brně, doktorandská práce v problematice výtěžnosti a 

zralosti sýrů eidamského typu
• od r. 2002 pracuje jako obchodní zástupce a vedoucí diagnostického oddělení společnos-

ti NOACK ČR, spol. s r.o.

ing. Jan Rychtár
• absolvent SPŠ mlékárenské v Kroměříži (1972)
• absolvent VŠCHT Praha, obor mléko-tuky (1978)
• od roku 1978 do května 2000 v mlékařské praxi v oblasti řízení výroby, technologie a 

jakosti
• od června 2000 nezávislý poradce a auditor pro systémy managementu jakosti podle ISO 

9001, HACCP, BRC

Mgr. Roman Láznička
• absolvent MU Brno, obor biochemie a chemie (1998), Nottingham Trent University - BA-

-HONS (2000)
• od r. 1997 působí v oblasti hygieny a sterilizace v potravinářství a zdravotnictví (Raven 

Biolabs, Dr Weigert, MMM Group aj.)
• od r.2003 pracuje ve společnosti Ecolab Hygiene s.r.o. (produktový manažer, vedoucí ří-

zení jakosti, člen evropského R&D útvaru)
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Pavel Kohout
• absolvent SOU potravinářské Ústí n. L., obor tuky (1984), SOU potravinářské Praha 

(1994) obor kvasná  technologie, SPŠPT Praha  (1994) obor kvasná technologie
• praxe: od roku 1987 v potravinářské praxi (obor tuky a výroba margarinů) PTZ Nelaho-

zeves, od roku 1991 vedoucí  provozu UNILEVER ČR, od roku 1995 výrobně technický 
ředitel Int. Softdrinks Co., od roku 1996 hlavní  technolog mlékárny Pragolaktos a.s., od 
roku 2002 odborný poradce  společnosti ECOLAB s.r.o. pro potravinářský průmysl se za-
měřením na mlékárenskou výrobu, pekárenskou výrobu, zpracování ovoce a zeleniny 

Jiří Brosche
• absolvent SPŠM Kroměříž
• dlouholetý pracovník mlékárenského průmyslu s praxi ve výrobě a především v kontrole jakosti.
• od roku 1996 pracuje ve firmě OK Servis BioPro jako specialista pro prodej laboratorní techniky pro mlékárenství a 

další potravinářské obory.
• dále se specializuje na testování reziduí inhibičních látek v mléce a mase Delvotesty a Premitesty

Rudolf Ott
• nejprve se stal řeznickým mistrem a po několikaletých zkušenostech v praxi vystudoval 

Spolkový ústav pro výzkum masa v Kulmbachu a stal se potravinářským technologem 
se zaměřením na zpracování masa

• praxe: 1986-1988 fy.Weber - odborný poradce pro německé zákazníky
• 1988-1991 pracuje pro fy. Mc Donald v Moskvě
• 1991-1996 fy. Weber – vedoucí exportu pro střední a východní Evropu
• od r. 1996 dosud – vlastní společnost OTT International, která se zabývá procesní tech-

nologií v sýrařství  a masném průmyslu a která působí v Česku, Slovensku, Polsku, 
Maďarsku a Rumunsku

• motto společnosti OTT: S úspěchem zákazníků roste i náš úspěch
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Mlékárna Hlinsko, s.r.o.
Kouty 53

539 01 Hlinsko v Čechách
www.tatramleko.cz

Tradiční výrobce mléka :
- trvanlivého

- kondenzovaného
- sušeného

- ochuceného 
- másla a dalších mlékárenských výrobků









TANY, spol. s r.o., ul. Čsl. legií 563, 340 22 Nýrsko, tel.: 376 376 513, fax: 376 571 517, e-mail: tany@tany.cz

To nejlepší ze Šumavy
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RevuePotravinářská

Odborný časopis pro výživu,
výrobu potravin a obchod

Náplní časopisu jsou odborné články od předních 
odborníků z následujících oblastí:

�  výživa lidí a zdravotní aspekty spotřeby potravin
� potravinářská věda
�  školství odborné potravinářské – učňovské, střední, 

vysokoškolské
� výzkum základní i aplikovaný
�  poznatky z potravinářské praxe – technika,

technologie, jakost, ekonomika, obchod
� marketing a obchodní sítě
�  suroviny pro potravinářský průmysl, včetně aditiv 

a cílených zušlechťujících přípravků
�  stroje a zařízení pro potravinářský průmysl, 

technologické procesy
� obaly, balicí technika a technologie
� potravinářské novinky ze světa
� dozorové orgány jakosti potravin
� potravinářská legislativa



 tel.: 274822002
 281002470
fax: 274821759

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ 
MLÉKÁRENSKÝ
Českomoravský svaz mlékárenský vznikl v roce 1990 
na počátku hlubokých transformačních přeměn celé 
naší ekonomiky, které se zvláště tíživě prosazovaly 
nejenom v zemědělství, ale i v navazujících odvětvích 
– mlékárenský průmysl nevyjímaje.
Hlavní poslání této stavovské organizace je hájit zá-
jmy nově vzniklé struktury mlékárenského průmyslu 
při jednání s orgány státní správy a dalšími organiza-
cemi. ČMSM sdružuje na 60 členů, kteří představují 
okolo 90% objemu nakupovaného mléka. Členy svazu 
jsou i další subjekty, jejichž činnost s mlékárenským 
průmyslem souvisí. Jedná se o servisní organizace, 
obchodní společnosti, dodavatele strojního zařízení, náhradních dílů, obalových a 
dalších pomocných materiálů apod.
ČMSM úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem mlékárenským, VŠCHT – Ústavem 
technologie mléka a tuků a Střední průmyslovou školou mlékárenskou v Kroměříži.
ČMSM je jedním ze zakládajících členů Potravinářské komory ČR a mlékárenství, 
jako jedno z nejvýznamnějších odvětví potravinářského průmyslu, zaujímá význam-
ná místa ve všech volených orgánech této organizace. Ať již v rámci připomínkového 
řízení Potravinářské komory, nebo samostatně se účastní tvorby nové legislativy i 
procesu její harmonizace s legislativou EU.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským vydává odborný časopis „Mlé-
kařské listy“, jehož prostřednictvím informuje odbornou veřejnost o svých aktivi-
tách.
Pravidelně čtvrtletně zveřejňuje celooborové výsledky v oblasti nákupu a zpracování 
mléka.

ČMSM je členem Evropské mlékařské asociace, evropského svazu výrobců tavených 
sýrů ASSIFONTE a rovněž asociovaným členem Mezinárodní mlékařské federace.

Českomoravský svaz mlékárenský
(Czech and Moravian Dairy Association)
100 00  Praha 10
V Olšinách 75
E-mail: cmsm@volny.cz
info@cmsm.cz
www.cmsm.cz



Vyšší odborná škola potravinářská 
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

byla založena v roce 1902 na popud Moravského zemského sněmu. Ve stejném roce byla 
otevřena první třída Zemské mlékárenské a sýrařské školy, která frekventantům poskyto-
vala pouze odborné vzdělání.
Za dobu existence školy absolvovalo různé formy studia asi 5000 žáků. Již od založení 
byl kladen značný důraz na ucele¬nost vzdělání - široké teoretické základy mnoha pří-
ro¬dovědných disciplín doplněné praktickými doved¬nostmi, a to nejen při vlastní výrobě 
potravin, ale i v oblastech fyzikálních, chemických a mikrobiál¬ních rozborů, ale také na 
úzké sepětí s praxí.

V současnosti nabízí škola vzdělání ve třech různých úrovních:
• Střední průmyslová škola mlékárenská - maturitní studijní obory pro absolventy ZŠ 

– Analýza potravin a Technologie potravin se zaměřením na zpracování mléka,
• Vyšší odborná škola potravinářská, která vznikla jako součást školy v roce 1996 - vyšší 

odborné studium pro absolventy středních škol s maturitou - Potravinářská technologie 
se zaměřeními Analý¬za potravin, Technologie a hygiena potravin a Zpracování mléka 
(studium je zakončeno přiznáním titulu DiS.),

• na základě úspěšné akreditace bakalářského studijního programu Chemie a technologie 
potravin (zaměření „Technologie mléka a mléčných výrobků“), nabízíme poprvé v aka-
demickém roce 2006/2007 společně s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně studium tohoto programu (navazující magisterské programy vyučuje UTB).

Studijní plány obsahují v různých kombinacích všeobecně vzdělávací předměty - mateřský 
jazyk, matematiku, fyziku, chemii a volitelný anglický nebo německý jazyk. Podle jednot-
livých studijních zaměření pak profilové odborné předměty jako jsou technologie potravin, 
analytická chemie, mikrobiologie, biochemie, hygiena potravin, práce s PC nebo základy 
techniky. K odbornému profilu vzdělání synteticky patří i znalosti a dovednosti v oblasti 
ekonomiky – marketingu potravin, zbožíznalství a obchodního práva.
Pro zajištění praktické výuky je v prostorách školy vybudován školní poloprovoz. Sou-
běžně je praxe vyučována i v mlékárnách, masném průmyslu, sladovnách, pekárnách a 
státních i privátních laboratořích. Kromě této formy praxe absolvují žáci i soustředěnou 
a individuální praxi v potravinářských závodech po celé ČR a vybraní jedinci i v zahra-
ničí.
Absolvování jednotlivých studijních oborů dává možnost uplatnění v oblastech přípravy 
surovin, vývoje nových výrobků, vlastní výroby potravin, marketingu a kontroly potravi-
nářských výrobků. Umožňuje provádět chemickou, mikrobiologickou a senzorickou kon-
trolu potravin v laboratořích výrobních závodů anebo státních institucích hygienického 
a veterinárním dozoru. Absolventi se však velmi dobře uplatní i v oblasti obchodní, v 
oblasti životního prostředí, v zemědělské prvovýrobě, v provozech hromadného stravo-
vání a v ostatních službách. Značná část absolventů pokračuje ve studiu na vysokých 
školách obdobného zaměření.

tel.: +420 573 334 937 • fax: +420 573 334 936www.vospaspsm.cz



Přírodní polotvrdé sýry typu Gouda
Natural half-tough cheese of Gouda type

Čerstvé sýry
Fresh cheese

Krémové sýry
Cream cheese

Tavené sýry
Processed cheese

Termizované smetanové sýry
Thermised cream cheese

Termizované smetanové sýry
Thermised cream cheese



Max Portman
Caelum Findetur Aratro

reklama|marketing|design|internet

i n f o @ m a x p o r t m a n . c o m
www.maxportman.com

M a x  P o r t m a n  s. r. o.

...cokoliv z reklamy a 
marketingu od poštovní 
známky po billboard, 
stačí si přát...
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