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Generální sponzoři konference

Konference se uskutečnila také díky sponzorství násludujících firem.

2008.ai   30.7.2008   14:55:18

servis a.s.
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Kroměřížské mlékařské dny 2008
Několik slov úvodem

Vážení účastníci a hosté konference,

Vítejte opět po dvou letech v Kroměříži, vítejte v tomto překrásném hanáckém městě. Neznámý 
autor národopisné mapy Hané z přelomu 18. a 19. století město zakreslil u jižní hranice oblasti, 
kterou nazval „Terra promissa vulgo sacra Hana“, čili“ Země zaslíbená neboli Svatá Haná“. Toto 
označení jasně vypovídá o kráse města a jeho okolí. Dnešní Kroměříž je bezesporu významným cen-
trem vzdělanosti, duchovní kultury a umění, a Kroměřížsko je rovněž jednou z nejvýznamnějších 
zemědělských oblastí u nás. 

Kroměříž je však také městem zaslíbeným mlékařům. Věhlas zdejší mlékařské školy spadá do 
počátků  minulého století, vždyť  první „Zemská mlékařská a sýrařská škola“ zde byla založena již 
v roce 1902. Více jak stoletým vývojem se tato škola přeměnila na současnou multifunkční instituci 
nabízející  mnoho forem středoškolského až  vysokoškolského studia.  Tradicí se již stalo to, že se 
absolventi školy znovu a znovu do města vracejí a setkávají se zde často s dalšími mlékaři, kteří sem 
přijíždějí na odborné akce. Jednou z takových je právě tato konference, která se v letošním roce koná 
již potřetí, což jistě svědčí o jejím pozitivním vnímání odbornou veřejností.

Program 3. ročníku je opět záměrně rozmanitý a chce tak oslovit co nejširší spektrum odborníků 
naší mlékárenské praxe. Vedle obvyklého poskytnutí souhrnných informací o vývoji na trhu s mlé-
kem budou přednášky a diskuze k nim zaměřeny na oblast techniky a technologie, hygieny výroby, 
laboratorní kontroly a jeden celý přednáškový blok bude věnován problematice mikrobiologické. 
Konference neopomene ani otázky související s potravinářskou legislativou, ve které jsou v současné 
době obzvláště aktuální záležitosti související s označováním potravin a souvisejícími otázkami tzv. 
nutričních profilů a zdravotních a výživových tvrzení. 
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Vedle některých tradičních a stále žádaných přednášejících se objevuje na letošním ročníku kon-
ference také několik nových tváří. Přivítáme i hosty ze zahraničí, např. paní Mareike Preller z Evrop-
ské mlékařské asociace v Bruselu, ing. Zuzanu Nouzovskou, ředitelku Slovenského mlékárenského 
svazu, dr. Christiana Baumgartnera, ředitele bavorské kontrolní laboratoře Milchprüfring Bayern, a 
další vzácné hosty.

Přáním nás organizátorů je, aby Vás účastníky letošní program zaujal a aby jste si z konference 
do svých pracovišť odvezli řadu nových a užitečných informací. Chceme také,  aby Vás setkání v Kro-
měříži uspokojilo i po stránce společenské a aby jste si v okruhu svých mlékařských kolegů zároveň 
trochu odpočinuli od každodenního pracovního rytmu.

                    Ing. Jiří Kopáček, CSc.                                                     Ing. Jan Tykvart
             odborný garant konference                                      organizační garant konference
       Českomoravský svaz mlékárenský                                                 Kromilk s.r.o.

Konferenci pro Vás moderují:

Ing. Jan Tykvart ředitel mlékárny KROMILK s.r.o. 
a organizační garant konference

moderuje zahájení

Ing. Oldřich Obermaier jednatel společnosti BCMS s.r.o 
a tajemník ČK IDF

moderuje 1. blok
(Současný stav mlékárenství)

Ing. Jiří Kopáček, CSc. člen představenstva ČMSM 
předseda ČK IDF
a odborný garant konference

moderuje 2.blok
(Inovace a podpora trhu)

Ing. Václav Bárta MILCOM servis, a.s.
vedoucí oddělení VTN

moderuje 3.blok
(Novinky v mlékárenské 
technice a technologiích)

Ing. Jarmila Štípková MILCOM servis, a.s.
oddělení VTN

moderuje 4.blok
(Potravinářská legislativa)

Ing. Petr Roubal, CSc. MILCOM a.s., 
Výzkumný ústav mlékárenský

moderuje 5.blok
(Mlékárenská mikrobiologie)
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 Mlékárenství v roce 2008 – co se změnilo ?
  Ing. Jiří Kopáček, CSc.  
  Českomoravský svaz mlékárenský

Profil přednášejícího:
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
- Absolvoval VŠCHT Praha, specializaci obor „mléko-tuky“ (1981) a 
na stejné škole dokončil i svou vědeckou aspiranturu (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 Planá nad Lužnicí; v letech 1994-2002 řídil 
českou a slovenskou pobočku holandské 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 roku 2004 je rovněž předsedou Českého komitétu IDF; je členem Speciálního výboru Evrop-
ské mlékařské asociace v Bruselu, členem řady pracovních skupin EDA a členem představen-
stva a hospodářem evropského svazu výrobců tavených sýrů ASSIFONTE se sídlem v Berlíně.
- Odborný garant mezinárodních sýrařských konferencí „Sýrařské dny“ (Tábor 1984, 1986, 
1988, 1990); „Sýry“ (Kroměříž 1998, 2000); „CheeseForum“ (Český Krumlov 2003); „Kromě-
řížské mlékařské dny“ (Kroměříž 2004, 2006, 2008). V roce 2007 byl organizačním garantem 
Kongresu EDA a ASSIFONTE v Praze.

Mléko bylo v roce 2007 bezesporu nejdiskutovanější a nejmedializovanější potravinářskou komo-
ditou vůbec a stejně tomu je i v roce 2008. Podnět k tomu dal loňský překotný vývoj na světových 
trzích, především pak změny v poptávce a nabídce, které významně ovlivňovaly ceny světové. Přesto 
se tyto dva roky značně liší. Co se tedy stalo v roce 2007 a proč je současný vývoj zcela odlišný? Co 
se změnilo na trhu s mlékem od loňského roku? Zdůvodnění by měl nastínit tento úvodní příspěvek 
konference Kroměřížské dny 2008.

Překotný vývoj cen
„Cena mléka v posledních týdnech trhá rekordy“, četli jsme v druhém pololetí roku 2007 téměř 

každý den v novinových titulcích a poslouchali z médií.  Nákupní ceny za syrové mléko překročily 
ve 4.čtvrtletí v některých zemích Evropské unie dokonce i 50 ct za kg, v ČR se dostaly v prosinci v 
průměru na rekordních 9,99 Kč/l a tento růst cen u nás pokračoval ještě v prvním čtvrtletí 2008. 
Prvovýrobci mléka kvitovali dobrý vývoj svých ekonomik a netajili se tím, že se jim „konečně vyplácí 
mléko vyrábět“.  Stejně tomu bylo i u většiny zpracovatelů v mlékárnách, kteří byli zpočátku také 
příznivě naladěni nebývalým zájmem o mléčné komodity ze třetích zemí, tedy především zájmem z 
oblastí trhů jihovýchodní Asie a Číny, ale i z dalších exportních destinací. Výroba sušených mlék a 
syrovátky a másla běžela v polovině roku 2007 na plné obrátky a zpracovatelé se doslova přetahovali 
o mléko, které často „přepláceli“, alespoň pokud se týká cenové hladiny ustálené v letech 2005-2006 
v důsledku reformy společné zemědělské politiky. Mnozí čeští mlékaři se až strachovali, aby jim 
snad další cisternu mléka nepřetáhla a nepřeplatila konkurenční mlékárna v Německu. Na trhu s 
mlékem vládla nervozita, která sebou však přinášela další a další zvyšování ceny.
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Za neočekávaný vývoj na mléčném trhu byli často kritizováni analytici i politici v tom, že jej 
nedokázali předvídat a lépe usměrnit. Těžko ale říci, zda vůbec byla tato kritika namístě? Faktorů, 
které trh ovlivňovaly, byla totiž celá řada a v průběhu roku 2007 se naprosto nečekaně zkombinovalo 
působení hned několika z nich současně, což se zřejmě nenechalo předvídat ani v těch nejpesimis-
tičtějších scénářích. V médiích byly zmiňovány každodenně jednotlivé příčiny tohoto překotného 
vývoje:

• růst spotřeby mléka v rozvíjejících se civilizačních centrech (především v Číně, Indii a v jihozá-
padní Asii), kterému nebyl schopen v daném momentu vyhovět plně světový trh 

• nevyzpytatelné počasí v několika světových produkčních regionech (např. sucho ve Středozemí, 
ve střední Evropě, ale především pak v mlékařských centrech na jižní polokouli, tedy v Austrálii 
a na Novém Zélandu) způsobující propad ve výrobě mléka. 

• stoupající spotřeba zemědělských komodit k technickým účelům na biopaliva ovlivňující dostup-
nost a cenový vývoj krmiv s nepřímým dopadem na ceny potravinových surovin. 

• a samozřejmě i vlivy ekonomicko-politické: ať už rostoucí cena ropy, vývoj vzájemných kurzů 
hlavních světových měn a politická nestabilita v řadě oblastí světa.

Doprovodným jevem leckde bylo i spekulativní chování některých podnikatelů. 

Změny na mléčném trhu v závěru roku 2007 a na počátku 2008
Na světových trzích se však začala situace skokově měnit již v období čtvrtého čtvrtletí 2007. 

Samozřejmě zvýšený zájem o finančně zajímavé umístění exportních dodávek na těchto trzích mělo 
jednak vliv na jeho rychlé nasycení, za druhé však také začala produkční „jarní“ sezóna na jižní po-
lokouli, tedy na Novém Zélandu a v Austrálii, kde se kupodivu nedostavilo sucho z předchozích let a 

tak se tyto mlékařsky významné oblasti začaly záhy vracet se svou oproti okolnímu světu levnější 
produkcí opět na „své“ asijské trhy.

 Evropské producenty mléčných výrobků, kteří mezitím vyhnali ceny mléčné suroviny až 
do „astronomické“ výše, tento překotný vývoj náhle zaskočil a znepokojil oprávněnými obavami, 

zda je možné ještě vůbec dále exportovat či dokonce realizovat odbyt výrobků na domácím trhu za 
ceny mléka, které se v daném okamžiku v Evropě zemědělcům platily.  Důsledkem byl tudíž logický 
obrat v nákupních cenách placených za mléko zemědělcům. V Německu se cena začala snižovat již 
v závěru roku 2007, u nás teprve v 2.čtvrtletí 2008.

Vývoj cen komoditních mlékárenských výrobků na světových trzích zaznamenal od konce roku 
2007 významný obrat. Ceny sušeného mléka a syrovátky poklesly o více než 50 % ze svých loňských 
cenových stropů. A k poklesu cen napomohla svým způsobem také Evropská unie, která v polovině 
letošního března rozhodla o dalším uvolnění, resp. navýšení mléčných kvót, čímž vytvořila prostor 
ke zvýšení zatím ještě stále regulované produkce mléka v Evropě. 

Trh s mlékem se tedy nyní zase pomalu stabilizuje, i když z pohledu cen je tato stabilita poněkud 
posunutá. Predikce holandské Rabobank specializující se na agrobusiness totiž hovoří jasně: „….prů-
měrná evropská cena mléka pro příští rok bude o 10 centů vyšší než v roce 2006 a bude se tak po-
hybovat v rozmezí 38 až 40 centů…“. Současná nasycenost světového mléčného trhu však sráží tuto 
předpovídanou cenu ještě níže. V sousedním Německu byl zaznamenán tak výrazný pokles ceny 
syrového mléka, že to vyvolalo protesty farmářů. Cena mléka se zde mezi jednotlivými spolkovými 
zeměmi značně různí, na severu země se za mléko platilo jen 28 centů, ale ani v v dalších oblastech 
nedosahuje dnes cena odhadů Rabobank a pohybuje se na úrovni 33 – 35 centů. Zemědělci jsou pro-
to i nadále nespokojeni a hrozí dalšími protesty, nicméně jakékoliv výraznější zvýšení ceny by mohlo 
z důvodů pravděpodobných problémů v odbytu sebou přinést ještě daleko větší problémy.
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Česká republika není od tohoto dění nikterak izolovaná a místní vývoj kopíruje situaci na zá-
padoevropských trzích, nebo přesněji na trzích německých, i když s určitým časovým zpožděním. 
Také zde cena syrového mléka zaznamenala nebývalé zvýšení o více než 2 Kč za litr, ale již se začala 
vracet opět do „normálu“.

Označení  „normál“  je v tomto případě správný výrok, který nedávno použil i vysoký úředník DG 
AGRI pan Thorkild Rasmussen, zodpovědný na Evropské komisi za mléčnou komoditu, když reago-
val na organizovaný postup německých farmářů protestujících proti „nenormálnímu“ poklesu ceny 
mléka slovy: „To, že nyní cena mléka zase klesá, je naprosto normální. Za nenormální bych označil 
spíše loňský stav“, uvedl doslova pan Rasmussen. 

Na obrázku je možné porovnat vývoj cen syrového mléka v ČR v roce 2007 a 2008 (v kg/l)

 Situace v České republice v případě ceny syrového mléka tedy kopíruje cenový vývoj v soused-
ních zemích a klesá. Je to i logické, protože pokud by byla vyšší než např. v Německu či Polsku, k 
čemuž v podstatě někde dnes také  dochází, bylo by naše mlékárenství ztěží konkurenceschopné. A 
to proto, že i naše mléčné přebytky směřují na světový trh, a druhým důvodem je pak skutečnost, že 
by mohla být dražší tuzemská produkce na českém trhu záhy vytlačena levnější produkcí z okolních 
unijních zemí.

Situace v maloobchodě
Loňský vývoj cen syrového mléka měl značný dopad i na změny v maloobchodě. Vzhledem k 

výhodnému exportování se dokonce často stávalo, že zpracovatelům preferující výrobu komodit-
ních produktů se nedostávalo syrového mléka pro výrobu základních mléčných výrobků a sýrů pro 
tuzemský trh. A když je něčeho nedostatek, odrazí se to okamžitě ve vyšší ceně. To je koneckonců 
jedna ze zákonitostí volného trhu. Ceny mléka a mléčných výrobků začaly rovněž růst a objevovaly 
se zde i obavy, aby takovýto nárůst neměl dopad na koupěschopnost a na celkovou spotřebu. Dalším 
důsledkem ale také byla snaha o hledání jiných levnějších surovin, náhražek či analogů a substitu-
entů. 

V době letošních stávek německých zemědělců se volalo rovněž po tom, aby obchodníci upravili 
(rozuměj: snížili) své marže a umožnili opětovné navýšení cen po jejich rychlém propadu. V přípa-
dě obchodu však v podstatě k dohodám nedošlo a nakonec to byl právě maloobchod, který sehrál  
roli jakéhosi „pojistného ventilu“. Obchodní systémy, od kterých se očekávalo nezbytné zvýšení 
spotřebitelských cen umožňující zachování nákupních cen syrového mléka, si jsou sami navzájem 
konkurencí a to byla i jedna z okolností, proč mezi nimi ke vzájemné shodě nedošlo. Kompromisem 
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byly pouze drobné „kosmetické“ úpravy u konzumních mlék, které však samo o sobě konečný vý-
sledek neovlivnily.

Současná stav mlékárenství v některých evropských zemích
Nizozemí:

- Produkce mléka stoupla oproti předchozímu roku o 2%
- Nizozemí předpokládá poměrně pozitivní výhled na 2. pololetí
- Také zde bylo několik mlékáren zablokováno protesty farmářů, kteří navázali na situaci v Ně-

mecku a vše bylo velmi emocionální.  Proběhla však účinná diskuze mezi farmáři a representan-
ty zpracovatelů, kteří společně uzavřeli dohodu o vypracování nového systému pro proplácení 
mléka.

- Připravuje se fúze společností Friesland Foods a Campina

Polsko:

- Cena mléka v 2.čtvrtletí byla sice o 30% vyšší než v r.2007, ale už o 5% nižší v porovnání s letoš-
ním březnem a dále klesá.

- Výroba komodit klesá (SOM -45%, máslo -40%), naopak roste výroba konzumních mlék, sýrů a 
čerstvých mléčných výrobků

- Výhled polské ekonomiky není ale příliš příznivý
- Pokračuje koncentrace mlékárenství a dochází k uzavírání malých nerentabilních provozů

Německo:

- Asi nejdramatičtější situace co se týká vývoje v cenách mléka a z toho vyvstalých protestů země-
dělské prvovýroby (požadavek zemědělců 43 centů/kg); dnes však již vcelku stabilizována

- Většina zemědělců, ale i mlékařů nepodporuje trend zvyšování, resp. budoucího zrušení mléč-
ných kvót

Dánsko:

- Dodávky mléka se uskutečňují dle stanovené kvóty, cena mléka zůstává poměrně stabilní, sníže-
ní  je dáno sezónností a vyšší úroveň se  očekává až na podzim

- V době německých stávek se do Dánska dostalo mléko ze severu Německa, ale mlékárny o něj 
neměly moc zájem

- V exportu vyvstaly problémy opět na středním a dálném východě kvůli opětovným karikaturám 
proroka Mohameda

- Společnost ARLA vybudovala své stále zastoupení v Dubaji, aby byla v centru svých významných 
odbytišť

Itálie:

- Dodávky jsou poměrně stabilní, ale ke konci 1.pololetí přibližně 5% nad stanovenou kvótou
- Ve zpracování mléka spíše smíšený obraz: pozitivní hlavně u výrobků s přidanou hodnotou
- Také italští zemědělci podporovali stávkující v Německu; požadavek farmářů zde byl 42 centů/

kg; dnešní situace je stále nejasná
- V maloobchodě došlo ke stabilizaci cen polotvrdých a tvrdých sýrů; lehký nárůst ceny másla; 

generické produkty – stabilní ;  exportní příležitosti jsou hodnoceny pozitivně
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Belgie:

- Mléčná kvóta slabě překračována z důvodu dobrého počasí na počátku jarní sezóny 
- Ceny mléka klesají od listopadu, ale jsou stále velmi vysoko nad loňskou špičkou; ceny v malo-

obchodu jsou stabilizované
- Sýry jsou jediným produktem, jehož výroba roste
- Belgičtí farmáři také podporovali akce v Německu, nyní je již klid

Irsko:

- Výroba mléka zaznamenává lehký pokles
- Výroba sýrů roste

Francie:  

- Velmi silný rok; nejvýznamnější nárůst mléka ze všech evropských zemí
- Vláda rozhodla o redistribuci mléčných kvót do západní části Francie
- Problémy s vysokou výrobou ementálu, konzumních mlék, sušených mlék 
- Na skladech zůstávají poměrně vysoké zásoby veškerého sortimentu
- Spotřeba mlékárenských výrobků je však stále pozitivní
- Došlo k navýšení ceny mléka oproti loňsku, ale stále ceny jsou stále nižší než v sousedním Ně-

mecku
- President Sarkozy doporučil maloobchodu, aby zvýšil spotřebitelské ceny
- Snaha nalézt nový způsob proplácení mléka
- Francouzská vláda rozhodla z důvodu motivace farmářů nepožadovat případné pokuty za pří-

padné překročení kvót, což je však v rozporu s evropskými pravidly

Velká Británie: 

- Výroba mléka byla v pololetí 2008 pod úrovní kvót, nyní se očekává ale opět zvýšení produkce
- Protesty a blokády jako v Německu neproběhly

Finsko:

- „bez blokád a také bez mléka“
- Ve Finsku chybí mléko, a proto také ceny mléka stoupají, v dubnu se platilo okolo 33 centů/kg

Švédsko:

- Podobně jako ve Finsku velmi nízké dodávky mléka. Kvóta plněna pouze na 88%! Ceny proto 
zůstávají dlouhodobě stabilní.

- Vysoká poptávka po bioproduktech – chybí však „bio“krmení

Kontrola stavu neboli  „Health Check“ 
Novým politickým zadáním v zemědělském sektoru EU se od závěru loňského roku stal tzv. 

„Health Check“ společné zemědělské politiky. 

Na konci listopadu 2007 zveřejnila Evropská komise zamýšlený plán pro zefektivnění a další mo-
dernizaci společné zemědělské politiky Evropské unie.  „Health Check“, neboli  „kontrola stavu“ SZP 
je založen na přístupu, který byl nastartován reformami v roce 2003, a který zdokonalí na základě 
zkušeností získaných od roku 2003 fungování společné zemědělské politiky a přizpůsobí ji novým 
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úkolům a příležitostem v EU.  Cílem kontroly je především zefektivnění a zjednodušení režimu pří-
mých podpor v zemědělství, nastavení účinných nástrojů tržní podpory tak, aby odpovídaly součas-
né realitě trhu a vypořádání se s novými úkoly od změny klimatu, přes biopaliva, vodní hospodářství 
až po ochranu biologické rozmanitosti. 

Po oznámení tohoto plánu proběhla šestiměsíční etapa konzultací, při kterých generální ředi-
telství pro zemědělství (DG AGRI) diskutovalo se zemědělskou a zpracovatelskou praxí, předními 
experty z oboru, obchodem i spotřebiteli a vysvětlovalo a zdůvodňovalo navrhované reformní změny 
i nové právní normy, tak aby po zapracování připomínek mohly tyto projít legislativním postupem 
a co nejdříve vstoupit v platnost. Rovněž se přehodnocuje společný zemědělský rozpočet. „Kontrola 
stavu“ je tedy zpřesněním a doladěním již dříve zahájených reforem.

Komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boel zdůvodnila nastartovaný „Healt Check“ slovy:

„Je skutečnost, že provádíme kontrolu stavu, znamením, že pacient je nemocen? Určitě ne, je 
zcela běžné, že i naprosto zdraví lidé chodí k lékaři, aby zjistili, zda musí pro zachování svého 
dobrého zdravotního stavu změnit své návyky. Stejně tak i my musíme rozhodnout, zda je třeba 
uzpůsobit SZP pro Evropskou unii 27 členských států a rychle se měnící svět. Změny, které na-
vrhuji, budou znamenat značný rozdíl pro zemědělce, spotřebitele a daňové poplatníky.“ 

Reforma z roku 2003 mimo jiné předpokládá, že režim mléčných kvót bude odstraněn v roce 
2015. Současná „kontrola stavu“ se však zamýšlí nad tím, zda by nemělo docházet k postupnému 
zvyšování kvót již nyní před cílovým rokem 2015, aby přechod nebyl pro odvětví příliš prudký? Ko-
misařka tento způsob označuje za tzv. „soft landing“, tedy jakési měkké přistání. 

Pro kvótový rok 2008/2009 již rozhodla Evropská komise o prvním, v tomto případě dvouprocentním 
navýšení  mléčné kvóty, což komisařka Fischer Boelová komentovala slovy:

„V uplynulém roce jsme byli svědky znatelného zvýšení cen mléka a sílícího volání po 
vyšších kvótách. V nadcházejících letech poptávka po mléčných výrobcích s vysokou přida-

nou hodnotou nadále poroste jak v Evropě, tak ve světě. Proto musíme našim zemědělcům 
vytvořit podmínky, aby rostoucí poptávku mohli uspokojit. K této otázce se vrátíme v květnu v 

souvislosti s návrhy spojenými s kontrolou stavu společné zemědělské politiky.“

I přes tuto změnu v regulaci evropské výroby mléka však experti spíše očekávají, že se letošní 
zvýšení kvót účinněji projeví teprve až v roce 2009, kdy se na něj bude moci lépe připravit a přizpů-
sobit prvovýroba. V roce 2008 se proto očekává pouze mírný růst dodávek okolo +1%, tedy vlastně 
nárůst odpovídající běžnému meziročnímu růstu celoevropské spotřeby mléka. Už z tohoto je zřej-
mé, že by se mléčný trh mohl více stabilizovat.

Minulý rok ale také navíc způsobil, že vysoká cena mléka vyústila v hledání nových surovinových 
zdrojů, např. pro výrobu krmných směsí, ale také v jiných potravinových výrobách, kde se dříve 
mléko používalo. Německo například předpokládá, že právě při tomto průmyslovém využití mléka 
bude pro příště zpracováváno méně mléčné suroviny. 

Asi se dá pochopit určitá nespokojenost zemědělců v produkčně nevýhodných, např. horských 
oblastech, ale i pro ně, protože jsou silně závislé na produkci mléčných výrobků, hledá Komise v 
rámci „kontroly stavu“ odpovídající možná řešení. To se týká např. oblastí klimaticky nevýhodných 
severských zemí, např. Skandinávie, ale také horských oblastí Rakouska, Španělska a Francie.

Zarážející je však skutečnost, že nyní, kdy se zdá, že vývoj poptávky a s ní spojený vývoj cen 
mléčné suroviny opět oslabí, začínají už také někteří zemědělci z příznivých oblastí pochybovat o 
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účelnosti navýšení kvót. Důvod je prostý – a tím jsou obavy, aby cena mléka, která pozitivně ovlivňo-
vala  profitabilitu prvovýroby v roce 2007 letos příliš neztratila.

Z další fáze projednávání „Health Checku“ a veřejné diskuze vyplynuly především tato doporu-
čení Komise: 

• Další pětinásobné navyšování ročních kvót počínaje r. 2009, celkem 5 x 1%
• Zpracování mezihodnocení reformy, tzv. „mid-term review“ by mělo být o 1,5 roku uspíšeno
• Žádné významné změny v rámci Společné organizace řízení mléčného trhu v EU (CMO)

Časový harmonogram:
• 27. 05. – výměna názorů 
• 09. 06. – veřejné slyšení v EP
• 14. 07. - předložení zprávy Komise
• 27. 08. – stanoven deadline pro  předložení novely
• 17.-20. 11. – hlasování o novele v EP
• V Official Journal by mělo být zveřejněno před koncem roku

Evropský mlékárenský průmysl representovaný EDA se obává, že mohou nastat problémy z dů-
vodů, že není dosud vyjasněná situace rok před ukončením kvót a navíc nepanuje shoda ani mezi 
členskými zeměmi co se týče zrušení mléčných kvót vůbec.

Závěr:
Mléko do budoucna zůstane velmi citlivou a svým způsobem určitě i strategickou surovinou.  

Postupná westernizace životního stylu asijské společnosti doprovázená růstem spotřeby této základ-
ní potraviny to ještě potvrdí. Do budoucna je možné předpokládat, že se zvýší mléčná produkce v 
Asii, a že v Americe a Oceánii dojde k jejímu opětovnému oživení.  V Evropské unii se neočekává v 
objemu mléčné produkce významný zvrat. Evropská unie je připravena přehodnotit svoji zeměděl-
skou reformu, která měla své opodstatnění v době vzniku, současný vývoj však ukazuje, jak se moc 
nevyplácí zasahovat do přirozeně fungujícího trhu a do citlivě vyváženého poměru mezi nabídkou 
a poptávkou. Na jakékoliv ovlivňování a řízenou regulaci v konečném efektu doplácíme totiž my 
spotřebitelé a daňoví poplatníci.

Přes všechny složitosti, které mléko v posledních letech provázejí, má tato komodita „zelenou“ 
nejenom pro letošní rok, ale určitě i do budoucna. Jeho výroba i nadále mírně poroste, zvyšovat 
se bude nejenom celková spotřeba vyjádřená hodnotou mléčného ekvivalentu, ale především pak 
spotřeba mléčných vysokohodnotných produktů. Mléko ale bude muset v budoucnu čelit ještě sil-
nějšímu konkurenčnímu prostředí, bude se potýkat i se skutečností dalšího nárůstu nákladových 
vstupů do jeho výroby a zpracování. Rozhodující pro jeho budoucí úspěšnost bude mít ale vždy 
skutečnost, že se jedná z pohledu výživy o nenahraditelnou potravinu, která je a zůstane jedinečná 
a také nepostradatelná. 

Poznámka:
Presentace přednesená na konferenci podá v tomto směru aktuální informaci o současném 
stavu českého i zahraničního mléčného trhu.
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 Proč chceme tržní mlékárenství
  Krátký pohled do minulosti a optimistický do budoucnosti mlékařství v České republice
  Ing. Oldřich Obermaier  
  Bongrain Czech Management & Services, s.r.o.

Profil přednášejícího:
Ing. Oldřich Obermaier
Pracovní kariéru zahájil v mlékárenském výzkumu, později se vě-
noval oborové normalizaci na generálním ředitelství Mlékárenského 
průmyslu ČR. Známým a uznávaným expertem se však stal až jako 
ředitel Výzkumného ústavu mlékárenského. Jméno ing. Obermaiera 
je nerozlučně spjato s Českým komitétem Mezinárodní mlékařské 
federace, který jako jeho tajemník řídí již hezkou řádku let. Od 
počátku devadesátých let působí ing. Obermaier ve francouzské 
skupině Bongrain a koordinuje řadu jejích aktivit nejenom v ČR, ale 
také na Slovensku a v Maďarsku.

Co je to tržní hospodářství:
Sféra oběhu zboží, ve které se uskutečňuje koupě a prodej a střetává se nabídka s poptávkou. (Za 

kapitalismu se tržní vztahy regulují živelně, za socialismu plánovitě)

Už skoro 20 let mlékařství v České republice funguje v tržním prostředí. Není dokonalé, přede-
vším pro velkou míru tzv. regulací (rozuměj omezení), ale základní principy trhu jsou respektovány. 

Za ta léta došlo v mlékařství k nevídanému rozvoji a současný stav, kdy v podmínkách členství 
České republiky v EU mlékařství existuje, lze charakterizovat jako stabilitu s optimistickým 
pohledem do budoucna.

V minulých letech zazněla k tomuto tématu řada hodnocení a perspektiv, které charakterizo-
vala také slova jako „katastrofa“, „krize“, „vybíjení krav“, „konec mlékaření v Česku“, a podobně. 

Nestalo se nic z těch katastrofických předpovědí.

Shrňme si stručně minulost po roce 1989, charakterizujme současnost a podívejme 
se na několik let do budoucna:

Po skončení období centrálně plánované ekonomiky, kdy byla dojivost něco přes 3000 l, průměr-
ný věk dojnic 2 roky, po které byly většinou přivázány v kravínech, se ve 122 českých a moravských 
mlékárnách zpracovávalo přes 4,2 miliardy litrů mléka ročně podle technické normy, která dovo-
lovala zpracovávat mléko s 20 miliony mikroorganismů v 1ml, na mléko a mlékárenské výrobky, 
jejichž spotřeba populací byla 260 kg/os/rok, což byl v těch letech velmi slušný výsledek. Zařízení v 
mlékárnách bylo z více než 70 % odepsáno a úroveň kvality a balení mléka a sýrů nebyla valná. 

Přesto se s určitým obdivem dívám na minulost, kdy řada spolupracovníků s entusiasmem a 
improvizačním geniem byla schopna, a to v nelehkých podmínkách, zajistit oněch 260 kg mléka 
vyjádřeného v ME pro každého a vývozem dotovaných surovin také zajistit „devizy“ pro stát. A to 
bylo v tehdejších podmínkách neuvěřitelné, že takovéto reálné výsledky byly vůbec dosaženy.  Vše 
probíhalo prakticky za podmínek bez možností dovozu strojů, materiálu a obalové techniky. Jistě k 
tomu pomohli osobnosti, na které čas od času myslíme, a kterých dnes máme spíše nedostatek.

Léta po roce 1989 charakterizovala privatizace. Byla úspěšná. Dnes tolik kritizovaná, kritiky 
označovaná jako divoká privatizace, byla v porovnání s privatizací řízenou státem jako v někdejší 

abídka s poptávkou. (Za
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NDR velmi úspěšná. Proti negativním hodnocením stavím realitu: v podmínkách členství v EU v 
otevřené ekonomice se dnes v České republice zpracovává

2,8 miliardy litrů mléka na mlékárenské výrobky, které denně podstupují soutěž s konkurencí 
ze zemí EU.

A jsme v současnosti: zanikly podniky bez budoucnosti a/nebo špatně vedené, máme už jenom 
50 mlékáren, které zpracovávají mléko nyní s desítkou tisíc mikroorganismů v 1 ml od dojnic prů-
měrnou dojivostí přes 7000 l, většinou moderně vybavené, se špičkovou úrovní hygieny, zpracování, 
balení a distribuce, kterým v řadě případů dává zákazník přednost před dovozem z Německa nebo 
Francie. Vyváží se řada výrobků, bohužel však díky již zmíněným regulacím málo sofistikovaným, 
ale i to se zlepšuje.

O úrovni prodeje se netřeba zmiňovat - rozdíly proti minulosti jsou propastné.

Existuje samozřejmě i mnoho nedostatků, na nichž staví kritici minulých let i současného stavu. 
Nic není dokonalé. Moje hodnocení vychází u pohledu zákazníka - spotřebitele.

A ten pohled považuji za zásadní. Zvýšily se ceny? Ano, podstatně. Ale namísto 32% průměrného 
příjmu za potraviny dnes vydáváme 19%.

Takže: ...

Klesla produkce mléka? Ano. I tak vyvážíme třetinu mléka a když EU zvedne kvóty o 2%, nejsme 
si jisti, zda je vyprodukujeme, a to mnozí kritizují bývalého eurokomisaře Teličku za vyjednanou 
nízkou kvótu při vstupu do EU. 

Spotřeba mléka a mlékárenských výrobků je dnes 245 kg/os/rok, ovšem v konkurenci jiných 
potravin. Mohla by být vyšší, vždyť průměr EU 15 se dnes blíží ke 300 kg.

Už léta máme prakticky stabilní výši produkce mléka, počet dojnic mírně klesá v závislosti na 
stoupající dojivosti, ceny kolísají, ale v delším časovém období jimi lze také proložit přímku, a to vše 
přes stále náročnější zákazníky a agresivnější konkurenci. 

Není to úspěšný vývoj?
A co do budoucna? Spotřeba mléka poroste. A poroste zajisté i dovoz a konkurence. Počet mléká-

ren se bude snižovat, ale jiné kapacitně porostou. Ceny syrového mléka se budou mírně, alespoň do 
roku 2015, snižovat. O cenách výrobků rozhodne trh, inflace a vstup do eurozóny. 

Lze předpokládat, přes odpor některých agrárních organizací, další liberalizaci trhů s mlékem. 
Růst produkce v některých oblastech, a vyšší podíl mezinárodního obchodu s mlékem. Agresivnější 
obchodní politiku, vliv velkých mezinárodních mlékařských koncernů na vývoj mlékařství, i u nás. 
Vyšší nároky na řízení firem, s krátkodobými plány už nevystačíme.

Krátce: bude to chtít vizi a odvahu. 

Aby české mlékařství do budoucna uspělo, k tomu máme všechny předpoklady.
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 Současný stav mlékárenství v Bavorsku z pohledu
 Milchprüfring Bayern e.G.

  Anotace přednášky
  Dr.med.vet. Christian Baumgartner   
  Milchprüfring Bayern e.G., Německo

Profil přednášejícího:
Dr.med.vet. Christian Baumgartner 
Vystudoval veterinární medicínu v Bavorsku a v roce 1985 složil 
státní zkoušku. 
V letech 1986-1989 pracoval jako vědecký asistent v Ústavu zeměděl-
ského hospodaření na Ludwig-Maximilians univerzitě v Mnichově. 
V letech 1990-1995 působil v Tiergesundheitsdienst Bayern e.V. 
(Služba pro zdravotní stav zvířat) jako specialista pro hovězí doby-
tek. V roce 1993 získal certifikát pro specializaci hovězího dobytka v 
Bavorské veterinární komoře. 
Od roku 1995 působí jako výkonný ředitel centrální laboratoře pro 
mléko Milchprüfring Bayern e.V.
Dr.Baumgartner je dále presidentem AFEMA, předsedou německé pracovní skupiny pro centrál-
ní laboratoře syrového mléka, předsedou německého chovatelského svazu pro dobytek, dále 
je členem dalších významných německých a mezinárodních institucí, např. IDF, ICAR, NMC, 
DVG, ATF, DGfZ, VBM.  

Originální text anotace:
Die aktuelle Situation der Milchwirtschaft in Bayern – aus der Sicht des Milchprüf-
ring Bayern e.V. 

Bayern ist das Agrarland No. 1 in Deutschland. Die Agrar- und Ernährungswirtschaft einschli-
eßlich dem Lebensmittelhandwerk stellt mit rund 32 Mrd. EUR Umsatz nach dem Fahrzeug- und 
Maschinenbau den drittwichtigsten Wirtschaftszweig innerhalb des verarbeitenden Gewerbes in Ba-
yern dar. Mit rund 400.000 Beschäftigten ist die Branche zudem einer der wichtigsten Arbeitgeber. 
Jeder neunte Arbeitsplatz in Bayern hängt direkt oder indirekt mit der Agrar- und Ernährungswirts-
chaft zusammen.

Die Milchwirtschaft in Bayern ist nach wie vor einer der wichtigsten Zweige in der Branche der 
Ernährungswirtschaft. Auch für den Lebensmittelhandel spielen Milch und Milchprodukte eine 
erhebliche Rolle als Schlüsselprodukte, welche für den Verbraucher eine gewisse Indikatorfunktion 
haben (Preis und Qualität, gutes Image). 

In dem Referat wird der Milchprüfring Bayern e.V. als Selbsthilfeeinrichtung der bayerischen 
Milchwirtschaft vorgestellt und seine Position in der Verbandslandschaft näher erläutert. Neben der 
aktuellen Struktur der bayerischen Milchwirtschaft auf Erzeuger- und Verarbeiterseite wird auf die 
jüngere Geschichte hinsichtlich Qualitätsergebnisse, Milchpreis und der damit zusammenhängen-
den politischen Auseinandersetzung zwischen Erzeuger, Verarbeiter und Handel eingegangen. 

In den Jahren 2007 und 2008 wurden die Probleme der Milchwirtschaft wie kaum zuvor in Deut-
schland und in Bayern in den Medien dargestellt und diskutiert. Nachhaltige Veränderungen sind 
bis dato noch nicht zu erkennen. In einer globalisierten Wirtschaft können lokale Aktionen und 
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Maßnahmen nicht zu einer grundsätzlichen Veränderung oder gar Aushebelung der Marktgesetze 
und Marktverhältnisse führen. Die bayerische Milchwirtschaft wird aber aufgrund ihres Volumens 
und ihrer Innovationskraft auch künftig eine führende Rolle in Deutschland und Europa spielen. 

Překlad anotace (ing.Kopáček):
Bavorsko je nejvýznamnější zemědělskou oblastí v Německu. Oblast zemědělství a výživy včetně 

potravinářství zde představuje roční obrat okolo 32 miliard EUR a je po automobilovém průmys-
lu a strojírenství třetím nejvýznamnějším hospodářským odvětvím v Bavorsku. Se svými 400 tisíci 
zaměstnanci je pak dokonce nejvýznamnějším zaměstnavatelem. Každé deváté pracovní místo v 
Bavorsku souvisí buď přímo či nepřímo s odvětvím zemědělství a výživy.

Mlékárenství je v Bavorsku stále ještě nejvýznamnější oborem v oblasti výživy. Také pro potra-
vinářský obchod sehrává mléko a výrobky z něho významnou roli. Tyto klíčové výrobky mají pro 
spotřebitele určitou indikační funkci (cena a kvalita, dobré image).

V referátu bude představena organizace Milchprüfring Bayern e.G. jako svépomocné zařízení 
bavorského mlékárenství a blíže bude objasněna jeho pozice ve svazovém prostředí. Vedle aktuální 
struktury bavorského mlékárenství na straně prvovýroby i zpracovatelského průmyslu se referát také 
zaměří i na komentář k nedávné historii z pohledu výsledků kvality, ceny mléka a s tím souvisejících 
politických střetnutí mezi prvovýrobci, zpracovateli a obchodem.

Problémy mlékárenství byly v letech 2007 a 2008 v Německu a Bavorsku medializovány a disku-
továny jako nikdy předtím. Dnes a denně je identifikováno mnoho trvalých změn. V globalizovaném 
hospodářství však nemohou vést jakékoliv lokální akce a opatření k zásadním proměnám či dokonce 
zvratům v tržních zákonech a tržních poměrech.

Bavorské mlékárenství bude přesto i do budoucna hrát vedoucí roli jak v Německu, tak v 
Evropě a to díky své velikosti a také díky své inovační síle.
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 Výzkumný ústav mlékárenský – 
 výsledky výzkumu a činnosti pro mlékárenský průmysl 

  Anotace přednášky
  Drbohlav J., Roubal P., Elich O., Snášelová J., Černý V., Dráb V., Šalaková A.,

      Seydlová R., Němečková I.,     
  MILCOM a.s., Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Profil přednášejícího:
Ing. JAN DRBOHLAV,CSc. 
Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v roce 
1969 na specializaci procesy a zařízení chemické technologie, kde 
také  obhájil kandidátskou disertační práci ve stejném oboru. V roce 
1970 začal pracovat ve Výzkumném ústavu mlékárenském. Proto 
formou zvláštního studia složil zkoušky z technologie a chemie 
mléka. Jako výzkumný pracovník pracoval v různých mlékáren-
ských oborech a postupně v různých vedoucích funkcích. Prošel 
obory analytiky mléka, odzkušování strojů, technologií sušených a 
zahuštěných mléčných výrobků, především pak kojenecké  a dětské výživy, technologiemi 
využití syrovátky a technologiemi  bílkovinných koncentrátů a dalších mléčných produktů, 
jako funkčních potravin . Již 16 let je ředitelem Výzkumného ústavu mlékárenského v rámci 
MILCOM a.s.  

Výzkum a vývoj produkují výsledky, což jsou znalosti, které jsou hlavními přispívateli  ke konku-
renceschopnosti produktu, kam se promítly, a jeho producenta. Jemu poskytují vyšší zisk především 
například tím, že výrobek má vyšší kvalitu nebo obecně vyšší zajímavost, což umožňuje žádat vyšší 
cenu. Vyšší zisk může také vyplývat z nižších nákladů způsobených úsporou materiálu, energií, 
pracovní síly, atd. 

Výzkumný ústav mlékárenský jako výzkumná součást MILCOM a.s. i Výzkumný ústav mléká-
renský s.r.o., jako samostatná výzkumná organizace jsou největší výzkumná pracoviště v oblasti 
aplikovaného výzkumu mléka v ČR a snaží se všemi silami být mlékárenským podnikům v ČR v 
jejich podnikání nápomocni v inovacích, poradenskou činností a dalšími službami. Opírají se o kon-
takt a spolupráci s průmyslem a na druhé straně o spolupráci s širokou paletou jiných výzkumných 
pracovišť  v oboru mléka na universitách a výzkumných ústavech. To dává výhody správného, uži-
tečného zaměření výzkumu a šíři teoretického základu a výzkumných možností.

Tento příspěvek na konferenci „Kroměřížské mlékařské dny 2008“ má za cíl seznámit mlékařskou 
veřejnost s hlavními směry výzkumu ve VÚM  a s jeho výsledky tak, aby byly více než nyní inspirací 
k využití v praxi, v mlékárenském průmyslu ČR a přispěly tak k jeho konkurenceschopnosti.

VÚM řeší výzkumné projekty financované Ministerstvem zemědělství ČR a jeho národní agentu-
rou pro zemědělský výzkum a Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR, některé z řešených výzkum-
ných projektů jsou spolufinancovány a také řešeny některými mlékárenskými podniky. Projekty 
jsou zaměřené např. na výzkum nových analytických metod pro stanovování složek mléka pomocí 
moderních instrumentálních metod, jako jsou infračervená spektrofotometre, kapalinová plynová  
chromatografie; nové metody jsou zaměřeny na složení tuku, bílkovin, a dalších látek a některé 
jsou vyvíjeny pro odhalování falšování např. máselného tuku tuky rostlinnými, nebo mléka syrovát-
kou atd. Nové mikrobiologické metody jsou vyvíjeny pro preciznější stanovení žádoucí i nežádoucí 

vy, technologiemi 
mléčných produktů,

kárenského v rámci 
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mikroflóry a jejich využití zvyšuje bezpečnost mlékárenských produktů. Vývoj a osvojení mnoha 
metod si vyžádalo zavedení legislativy EU. Další řešené výzkumné projekty jsou zaměřeny na nové 
molekulárně biologické metody, které jsou na principu analýzy DNA schopny s větší pravděpodob-
ností identifikovat mikroorganismy, nežli metody klasické, což opět přispívá k rozvoji využití  mik-
robiologických stanovení, identifikací a případně falšování. V řadě výzkumných projektů rozvíjené 
molekulární biologické metody využíváme ke studiu probiotických mikroorganismů a následně k 
výzkumu nových probiotických výrobků. 

Některé další projekty jsou zaměřeny na rozvoj nových technologií pro získávání nových biolo-
gicky aktivních látek z mléka, například bioaktivních peptidů, nebo pro co nejefektivnější zpracování 
vedlejších produktů, jako je syrovátka. 

Jedním z hlavních výzkumných projektů, které Výzkumný ústav mlékárenský řeší, je výzkumný 
záměr číslo SM2672286101 s názvem:

„Mléko – významná součást zdravé a bezpečné výživy“,

který je financován z prostředků Ministerstva školství a tělovýchovy ČR.

Smyslem financování tohoto výzkumného záměru je příležitost k prohloubení teoretických i 
praktických znalostí v oblasti zpracování a využití mléka. Výsledky budou základnou pro řešení 
inovací a případných problémů v budoucnu a jsou nabídkou mlékárnám a budou využity ve formě 
poradenské činnosti.

Výzkumný záměr je rozčleněn do následujících výzkumných směrů:
I. Výzkum chemických, fyzikálních a mikrobiologických vlastností 
II. Výzkum nových metod pro stanovování a hodnocení kvality, mléka a mléčných výrobků
III. Výzkum mikroorganismů vztahujících se k mléku a mléčným výrobkům jak těch, které jsou 

technologicky a zdravotně potřebné a užitečné, tak těch jejichž vlastnosti jsou  technologicky 
nežádoucí nebo jsou škodlivé pro zdraví lidí

IV. Výzkum vztahů mléka a mléčných výrobků a jejich složek s možností ovlivňovat a podporo-
vat zdraví člověka.

ad I./
V rámci výzkumného směru „Výzkum chemických a fyzikálních a mikrobiologických para-

metrů mléka“ byla v posledním období řešena například následující témata:

• Byly zkoumány změny v zastoupení mastných kyselin mléčného tuku a směsných tucích vli-
vem fyzikálních podmínek.
Práce na řešení této části výzkumného záměru byly zaměřeny především na zavedení metody 
na stanovení profilu volných mastných kyselin metodou plynové chromatografie. Pro separaci 
volných mastných kyselin od převládajících vázaných mastných kyselin v triacylglycerolech bylo 
testováno použití extrakce na tuhou fázi (SPE) a možnosti využití derivatizace mastných kyselin 
pro jejich separaci. Metoda byla dále využita pro sledování profilu volných mastných kyselin ve 
zrajících sýrech za různých podmínek. Pro sledování vzniku volné kyseliny máselné, která je vli-
vem vysoké těkavosti ve formě methylesteru obtížně stanovitelná plynovou chromatografií, byla 
použita izotachoforetická metoda.

• Byl studován také vliv rozdílné denzity kvasinek v syrovém mléce na stanovení celkového 
počtu mikroorganismů přístrojovou a klasickou metodou.

Byl sledován vliv skladování a teploty na biochemické změny mléka s definovaným obsahem C. 
lusitaniae a P. zopfii. Bylo zjištěno, že ve vyšších koncentracích uvedených mikroorganismů jsou 
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patrné velké rozdíly stanovení kolonií tvořících jednotky při odečtu na přístroji BactoScan a klasic-
kou plotnovou metodou. Tyto rozdíly byly až pětinásobné. Takovéto hodnoty se odečítají zejména 
u stád s výskytem mykotických mastitid, nebo pak individuálně u jednotlivých postižených dojnic. 
Zpravidla jsou vysoké hodnoty tohoto parametru doprovázeny i vysokou hodnotou počtu soma-
tických buněk. Obsah obou sledovaných mikroorganismů má významný vliv na kvalitu syrového 
mléka a možnosti další technologické zpracovatelnosti. Prokázalo se, že koncentrace sledovaných 
mikroorganismů v rozmezí 103 – 104 způsobují rozsáhlé změny původního složení mléka, evident-
ní pokles obsahu tuku, laktózy i bílkovin a nárůst metabolitů jako je močovina, volné aminokyse-
liny a volné mastné kyseliny. Také je zřejmé, že skladovatelnost mléka s výše uvedenými změnami 
způsobenými sledovanými mikroorganismy je velmi omezená, protože syrové mléko do 48 hodin 
podléhá zkáze.

• Pozornost v rámci toho výzkumného směru byla věnována i vlivu obsahu močoviny na tech-
nologické vlastnosti mléka 
Experimentálně byl ověřován vliv přídavku močoviny na termostabilitu mléka a to v syrovém i 
pasterovaném mléce. Obecně platí, že vyšší koncentrace močoviny prodlužuje dobu srážení a tím 
také zvyšuje termostabilitu mléka. Rozsah přídavků byl velmi široký, pohyboval se od 1,7 mmol /l 
(100 mg/l) do 20 mmol/l (1200 mg/l) při pH 6,6 – 6,7 pro pasterované mléko, v případě syrového 
mléka až 6,8 - 6,9. U všech experimentů bylo měřeno pH, jako důležitý parametr, který ovlivňuje 
dobu srážení. Při pH 6,9 byla doba srážení kratší a méně závisela na koncentraci močoviny v 
mléce. 

Výtěžnost mléka patří k často používaným ukazatelům technologické zpracovatelnosti suroviny, 
obzvláště při výrobě sýrů a tvarohů. Experimentálně byla ověřena metodika sledování, kdy výsled-
kem jsou jednotky tukuprosté sušiny mléka. Byly provedeny informativní testy syřitelnosti s paste-
rovaným mlékem s obsahem 12,3 mmol /l (HCT - 1120 s, pH 6,74). V důsledku vysokého obsahu 
močoviny nedošlo ke srážení ani po 15 minutách. 

ad II./
Výzkumný směr „Výzkum nových metod pro stanovení a hodnocení kvality mléka a mléč-

ných výrobků“ byl soustředěn především na následující práce:

• Byl zkoumán obsahu aminokyselin a peptidů v sýrech ementálského typu, vyhodnocen vztah 
mezi průběhem proteolýzy bílkovin a výslednou jakostí zralých sýrů a vytipovány nejvýznamnější 
aminokyseliny, jako markery  pro predikci jakosti zralého sýra. Přičemž stejný postup by bylo 
možné využít i pro jiné druhy sýrů.

• Byly stanoveny parametry růstu mikroorganismů s využitím metod impedanční mikrobio-
logie na přístroji RABIT. Nejprve růstové parametry byly stanoveny modelově u pro jednotlivé 
kmeny Ps. fluorescens, B. cereus a B. licheniformis. Pozornost byla dále věnována možné aplikaci 
impedančních metod pro stanovení skupiny koliformních, termoresistentních aerobních a psych-
rotrofních mikroorganismů v syrovém kravském mléce. 

ad III./
Výzkumný směr „Výzkum mikroorganismů vztahujících se k mléku a mléčným výrobkům“ 

je reprezentován například následujícími výsledky:

• Nově izolované kmeny byly identifikovány pomocí moderních taxonomických metod. Nově 
izolované kmeny s probiotickými vlastnostmi Lbc. gasseri, Lbc.helveticus, Lbc.plantarum byly 
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identifikovány s využitím druhově specifických PCR. Druhově specifická PCR pro  Lactobacillus 
helveticus  a Lactobacillus gasseri byla provedena rovněž u souboru sbírkových kmenů laktobacilů 
(Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora – CCDM).

U izolovaných a přečištěných kmenů laktobacilů lidského původu byla z probiotických vlastností 
testována odolnost vůči nízkému  pH a solím žlučových kyselin, jakož i antimikrobiální aktivita 
vůči různým druhům bakterií mléčného kvašení. Z technologických vlastností byl  testován růst 
v mléce a v mléce obohaceném kvasničným extraktem. Produkty vznikající během fermentace 
mléka a MRSC bujonu byly stanovené pomocí kapilární isotachoforézy. 

• Byly také koncipovány návrhy metodických postupů pro minimalizaci potencionální kontami-
nace pro vybrané skupiny mléčných výrobků.
Modelovými pokusy s UHT mlékem byly určeny kritické denzity proteolytických mikroorganismů 
ve vstupní surovině, které negativně ovlivňují kvalitu sterilovaného mléka. Tyto výsledky byly vy-
užity při sledování vlivu technologického postupu na senzorické vlastnosti sterilovaného mléka 
vyrobeného ze syrového kravského mléka horší mikrobiologické kvality. 

ad IV./
Výzkumný směr „Výzkum vztahů mléka a mléčných výrobků a jejich složek s možností ovliv-

ňovat zdraví člověka“ se soustředil na klinické a nutriční testy preparátů s probiotickými vlastnost-
mi. 

Na základě výsledků biochemických zkoušek probiotických mikroorganismů samostatných nebo 
jejich kombinací byly sestaveny receptury vhodných  fermentovaných výrobků, které mají schop-
nost pozitivně ovlivňovat lipidový metabolismu a střevní mikroflóru. Laboratorně byly odzkoušeny 

s ohledem na deklarované vlastnosti. Byly provedeny skladovací zkoušky včetně mikrobiálních pa-
rametrů a stanoveny fermentační profily, růstové faktory stimulující růst probiotických kultur. 

Ve spolupráci s lékaři Fakultní nemocnice v Motole byl připraven design nutričního testu k 
ověření předpokládaných účinků kmenu Enterococcus faecium CCDM 922. Byla získána rando-

mizovaná pokusná kohorta, byly prověřeny její sledované fyziologické parametry.

Do výzkumu byly zařazeny a prověřeny z hlediska základních biochemických vlastností další 
kmeny s probiotickými vlastnostmi (Lbc. casei subsp. casei), byla provedena na základě nových ta-
xonomických poznatků jejich reidentifikace biochemickými a molekulárně genetickými metodami, 
u těchto kmenů byly prověřeny růstové a kysací charakteristiky, fermentační profil aminokyselin – 
nutné parametry pro další použití při přípravě probiotických nápojů.

 Byl sledován vliv přídavku rostlinných materiálů do mléka na vybrané bakterie mléčného kvašení 
s probiotickými vlastnostmi a prověřeny základní biochemické charakteristiky kmenů. Byl sledován 
vliv skladování na bakterie mléčného kvašení kultivované v mléčnorostlinném médiu. Byla konstato-
vána vhodnost kultivace BMK v obohacených substrátech o rostlinné materiály s pozitivními účinky 
na lidské zdraví. Vybrané rostlinné substráty obohatí fermentovaný produkt o vitamíny, minerální 
látky. Některé rostlinné substráty (sojové mléko) působí i v regulaci lipidového metabolismu. 
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Závěr 

Výsledky všech výzkumných směrů především jsou příslibem možností škály mlékárenských 
inovací v oblasti funkčních potravin a potravinových doplňků.

Zaměření Výzkumného záměru dokonale zapadá do priorit ČTPP - České technologické potra-
vinářské platformy, která je navázána na priority Evropské technologické potravinářské platformy. 
Výzkumná aktivita Výzkumného záměru především v části věnované probiotikům bude doplňovat 
činnost Společnosti pro probiotika a prebiotika a naopak bude využívat této společnosti s lékařským 
zaměřením k své inspiraci a korigování.

Některé výsledky řešení jsou navíc významnou podporou o pokus začlenit se do mezinárodní 
spolupráce v rámci skupiny zemí a řešitelů projektu EC FP6 Functional Food Net ASSA Project.

sborník08_final.indd   25sborník08_final.indd   25 24.9.2008   17:38:1524.9.2008   17:38:15



 
            MILCOM a. s.,   Ke Dvoru 12a, 160 00  Praha                  
                                                                     
                                                              &       
 
 
 
                                             Nabízí následující služby a produkty: 
                                                                                                                                
  VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ 

- akreditovaná laborato  poskytuje služby pro výrobní , obchodní i    
      kontrolní sektor,  pro exportéry a importéry 
- zajiš uje mezilaboratorní mikrobiologické testy pro potraviná e     
- spravuje sbírku istých mikrobiálních kultur 
- poskytuje školení laborantek pro mikrobiologii a odbornou chemii  
      v etn  metrologie, školení senzorického hodnocení, školení sýra  

 
ZÁVODY TÁBOR A LAKTOFLORA DODÁVAJÍ 

- sortiment živných p d  
-     isté mléka ské kultury pro pr mysl i drobné výrobce široký  
- mikrobitesty pro stanovení kontaminace prost edí, vody, obal  a  

potravin 
- antibiotesty pro stanovení antibiotik a inhibi ních látek 
- fosfatesty pro pr kaz pasterace mléka 
- kyselinu sírovou Gerberovu a Van Gulickovu v balení po 5 l, 
      0,25% NaOH, fenolftalein 
- potraviná ské barvivo annato 
- sy idla p írodní i mikrobiální 

 
 
ZÁVOD SERVISNÍCH SLUŽEB DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 
 
                     -    Výroba, prodej a servis balicích za ízení pro mlékárenský pr mysl. 
                     -    Obchodní zastoupení: 
                     -    Benhil GmbH – balení pastovitých produkt  do kelímk  nebo fólie 

 -    GASTI GmbH – balicí stroje pro pln ní  p edhotovených  kelímk  
                     -    Hansa Industrie Mixer – pr myslové mixery, našleháva e a nap ova e 
                     -    Elecster Oyj – balicí stroje pro pln ní tekutých produkt  do PE sá k  
 
 

Kontakt:    milcom@milcom-as.cz 
             Tel.: 235 354 551-2 

                    v.cerny@vum-tabor.cz 
         Tel.: 381 252 751 
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 Inovační aktivita – 
 významný nástroj k udržení se na silném konkurenčním trhu

  (Praktický příklad ze skupiny InterLacto)
  Ing. Renáta Jankovská, Ph.D.  
  Moravia Lacto a.s.

Profil přednášejícího:
Ing. Renáta Jankovská, Ph.D. 
Vystudovala studijní program „Chemie a technologie potravin, spe-
cializace mlékařství“ na Agronomické fakultě MZLU v Brně, kde v 
roce 2005 také obhájila disertační práci „Využití blízké infračervené 
spektroskopie (NIR) při hodnocení vybraných mléčných produktů“. 
V rámci studia absolvovala v roce 2003 pětiměsíční stáž na Fakultě 
aplikovaných biologických věd na Universitě v Gentu v Belgii. 
Od roku 2004 pracuje ing. Jankovská ve společnosti Moravia Lacto 
a.s. v Jihlavě na pozici manažera jakosti. 

Konzumní mléko:  Čerstvé, nebo trvanlivé?
Čemu dnes dává zákazník přednost? Čerstvému mléku, které se chutí víc blíží nadojenému ne-

ošetřenému mléku, ale vydrží jen krátce, nebo spíše trvanlivému, které vydrží půl roku, ale chutná 
trochu jinak. 

Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou spotřebou 53 l mléka na hlavu/rok mezi 
podprůměrné konzumenty mléka. Nejvýše se na světovém žebříčku „mléčných pijáků“ drží Finsko 
(136,7 l), Irsko (136,2 l) a Velká Británie (104,7 l). Pro zajímavost, naši sousedé Maďaři vypijí ročně 
asi 75 l, Poláci asi 90 l. Slováci vypijí za rok přibližně o 4 l mléka více než Češi.

Podle nedávného vědeckého průzkumu celých 36 % Čechů nepije pravidelně mléko, z toho 28 % 
nepije mléko vůbec. Jak ukázaly výsledky, téměř třetina Čechů si myslí, že mléko není odborníky 
doporučováno, ačkoli ti se shodují na tom, že věda prokázala prospěšnost mléka pro jeho obsah 
vitamínů, minerálních látek a dalších významných nutrientů. Průzkum dále ukázal, že celých 86 % 
populace zastává názor, že čerstvé mléko je zdravější než trvanlivé.

Jak tedy změnit negativní postoj lidské populace ke konzumaci mléka? Bude to obal, který by 
měl upozornit na nutriční hodnotu mléka, či převratná reklama, která by spotřebitele přiměla k vyšší 
konzumaci? A není to jen tím, že mléko se dostává do ústraní díky rostoucí oblibě šumivých slad-
kých nealkoholických nápojů, které jsou čím dál víc vyhledávanější našimi dětmi? Místo mléčných 
automatů se do škol instalují automaty se sladkými nápoji a naše děti se tak stávají obéznějšími? 

Všechny tyto aspekty nás přiměly k zamyšlení se nad otázkou zvýšení konzumace čerstvého 
mléka u české populace. Prodej čerstvého mléka klesá na úkor UHT mléka, což je dáno tím, že dis-
tribuce mléka je směrována převážně na obchodní řetězce, kde je problém se striktním dodržováním 
chladírenského řetězce. Tento problém má velký vliv na kvalitu čerstvého mléka, které tak nevydrží 
záruku od výrobce a podléhá brzké zkáze. Pohodlnost spotřebitele i řetězce vede k nárůstu spotřeby 
UHT mléka. Proč se otravovat a neustále hlídat kvalitu čerstvého mléka, když objednávka a nákup 
UHT mléka je tak pohodlný? Obchodní řetězce tomu podřizují své strategie, kdy objednávají méně 
čerstvého mléka a sortiment doplňují UHT mlékem. U spotřebitele, při nákupech 1x či 2x týdně, 
vyhrává nákup trvanlivého mléka nad čerstvým, neboť vydrží déle a je neustále po ruce. Úspěch 
PET láhve ukázal, že delší trvanlivost mléka ve spojení s novým designem vede ke zvýšení prodeje. 

víc blíží nadojenému ne-
drží půl roku, ale chutná
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Jak tedy vyrobit čerstvé mléko, které vydrží déle a jeho kvalita bude i za nepříznivých podmínek 
chladícího řetězce stálá?

Na základě těchto poznatků jsme se rozhodli zahájit výrobu tzv. ESL mléka s trvanlivostí 20 dní. 
Mezi výhody této výroby můžeme zahrnout:

• jednodušší expedice (možnost držet zásoby)
• optimalizace a zefektivnění výrobního procesu
• jednodušší systém objednávek pro odběratele
• výhoda pro spotřebitele (min. 5 – 10 dní záruka)

Takto vyrobené a kvalitní čerstvé mléko, elegantního tvaru a vizuálního účinku na regálu, by 
mělo změnit na trhu poměr mezi čerstvým a UHT mlékem. Jednotná definice pro označení ESL 
mléka a mléčných výrobků zatím neexistuje. Pod anglickým pojmem ESL (extended shelf life) se 
rozumí prodloužená trvanlivost. Zjednodušeně lze tento pojem vymezit srovnáním trvanlivosti mlé-
ka pasterovaného (dny), ESL mléka (týdny) a UHT mléka (měsíce). Mléko pasterované klasickým 
vysokotepelným krátkodobým záhřevem má dobu trvanlivosti průměrně 1-2 týdny při skladování 
v chladu, což je omezením pro transport do určitých oblastí. Za takových podmínek je jediným 
řešením produkce UHT mléka. Ovšem UHT záhřev mění senzorické vlastnosti mléka. ESL mléko je 
tedy řazeno do oblasti mezi mlékem pasterovaným a UHT mlékem nejen z pohledu své trvanlivosti 
a tepelného ošetření, ale i z hlediska svých nutričních a senzorických vlastností. Senzorická kvalita 
je silně ovlivněna aplikovanou technologií. Podle průzkumu spotřebitelé jednoznačně preferují chuť 
mléka pasterovaného před ESL mlékem a obě tato mléka před UHT mlékem. ESL mléko je z hlediska 
svých chuťových vlastností kompromisem mezi pasterovaným a UHT mlékem. Pro výrobu ESL mlé-
ka je potřeba dodržet těchto několik zásad:

 • odstranění nebo inaktivace bakteriálních spor 
 • inaktivace vady způsobující mikroflóry (Gram-negativní psychrotrofní mikroorganismy)
  • prevence rekontaminace tepelně ošetřeného výrobku

  • dodržení chladírenského řetězce během skladování a distribuce (inhibice růstu zbytkové   
     mikroflóry) 

 Nová ESL technologie, kterou používá mlékárna Moravia Lacto a.s., je založena na infuzi páry, 
umožňuje přesnou regulaci vztahu teplota – výdrž, čímž prodlužuje trvanlivost s minimálním „po-
škozením“ mléka. Po regeneračním předehřátí na 75°C následuje zahřívání mléka přímo parou bě-
hem volného pádu v infúzní komoře, čímž se vylučuje kontakt s jakýmkoliv pevným povrchem, 
který může vést ke kontaminaci (výdrž 0,5 s při 130°C). Při expanzním ochlazení dojde k odloučení 
vody přidané formou páry v předchozím kroku. Proces je ukončen homogenizací a ochlazením ledo-
vou vodou na výstupní teplotu +4°C. 

Díky velmi rychlému ohřátí a okamžitému rychlému ochlazení jsou změny sérových bílkovin 
minimální a blíží se změnám pasterovaného mléka. Množství aktivovaných sulfhydrylových skupin 
je proto velmi malé a vařivá příchuť méně intenzivní než u standardně vyrobeného UHT mléka. 
Vařivá chuť je velmi intenzivní bezprostředně po záhřevu. Je-li v mléce přítomný kyslík v dostateč-
ném množství, během skladování tato chuť mizí. Organoleptická kvalita mléka je tedy ovlivňována 
mnoha faktory: 

1. kvalita syrového mléka
2. druh a doba tepelného ošetření
3. obalový materiál
4. teplota skladování
5. koncentrace kyslíku během zpracování a skladování
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Obecně bývá kvalita lepší u nízkotučného mléka než u mléka s vyšším obsahem tuku a nebývá 
ovlivněna intenzitou použitého tepelného ošetření. Během procesu dochází k odstranění aerobních 
psychrotrofních spor, které jsou označovány za zdroj potíží při přerušení chladírenského řetězce. 
Po dobu trvanlivosti tohoto typu mléka je kritická teplota 7°C. Psychrotrofní mikroorganismy, které 
představují možné riziko poklesu kvality, rostou velmi dobře při teplotách 8-10 °C, zatímco při tep-
lotě 2-5 °C je jejich aktivita potlačena. 

ESL mléko musí být skladováno a distribuováno za podmínek stejných jako pasterované mléko, 
tj. v nepřerušeném chladícím řetězci. Při skladování do 5 °C je pak doba trvanlivosti nejméně 4 
týdny. Pro udržení doby trvanlivosti 30 dní a déle je nezbytné aseptické balení, aby se zabránilo 
rekontaminaci výrobku. V Evropě je u ESL mléka očekávána doba trvanlivosti 12-21 dní při teplotě 
distribuce a skladování nepřesahující +10 °C. Obecně se doporučuje, aby teplota skladování nepře-
sáhla +8 °C.  Výrobek takto skladovaný může mít trvanlivost až 45 dní a po celou dobu si udržuje 
stejný senzorický profil jako běžně pasterované mléko.

Jedním z mnoha faktorů, který má vliv na kvalitu a  hlavně na prodejnost nového výrobku je kva-
litní obal. Vzhledem k velikosti trhu s čerstvým mlékem byla potřeba zvolit opravdu výjimečný obal, 
který by poskytnul spotřebitelovi i něco navíc. Z hlediska našich možností jsme zvolili jednolitrový 
karton Diamond Pure-Pak® Curve se stříškou a šroubovacím uzávěrem Elo-CapTM XE a se zakřiveným 
pruhem, který strategicky poskytuje informaci pro spotřebitele. Kartónový obal v nedávných letech 
oslaboval a ztrácel proti PET lahvím na trhu i s tím nejkvalitnějším čerstvým mlékem. Abychom tento 
propad zastavili, potřebovali jsme nové a originální nápady pro výrobky s vysokou kvalitou. Nový 
velký šroubovací uzávěr umožňuje jednoduchou manipulaci. Spotřebitelovi usnadňuje nalévání ma-
lého množství mléka, aniž by vznikl nějaký nepořádek. Například tehdy, když lijete mléko do kávy z 
plného, čerstvě otevřeného kartonu. Díky velkému průměru šroubovacího uzávěru a dále tomu, že 
není potřeba žádného dalšího nástroje na jeho otevření, je karton dokonale vhodný pro staré lidi a 
děti – snadno se uchopí a snadno se otevírá. Jsme si také vědomi hodnoty a přínosu zakřivené plochy 
u kartonu, která umožňuje komunikaci se zákazníky a stává se tak významným strategickým nástro-
jem marketingu. Zakřivená ploška na polotučném čerstvém mléku nese nápis „Tradice z Vysočiny“, 
čímž zdůrazňuje každodenní tradici výroby čerstvého mléka na Vysočině jako součást zdravého 
způsobu života. Přidaná hodnota kartonu Diamond Pure-Pak® Curve nám umožnila vstoupit do bu-
doucnosti a opět upevnit postavení kartónového obalu na trhu s mléčnými výrobky. 

Moravia Lacto a.s. by se chtěla aktivně zúčastnit produkce zvý-
šení výroby čerstvého mléka, a proto jsme investovali do stáčecí 
linky, technologie a obalů. Chceme přinést spotřebitelovi maxi-
mální spokojenost, kvalitu a zároveň usnadnit práci obchodním 
řetězcům. Věříme výrobku a chceme přinášet opravdovou kvalitu 
pro zákazníka. Budoucnost vidíme ve zvýšení konzumace čerst-
vých výrobků a investování do produkce čerstvých mléčných vý-
robků, což je vzrůstajícím trendem i v zahraničí, kde převažuje 
konzumace čerstvého mléka nad trvanlivým.  V této kvalitě a v 
tomto systému bychom chtěli dále pokračovat a rozšířit naše port-
folio výrobků například o plnotučné svačinové mléko, o fortifiko-
vané mléčné výrobky a o řadu sladkých syrovátkových nápojů, ale 
zatím je to jen určitá vize, za kterou stojí ještě hodně práce. 
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 Vývoj v segmentu ESL mlék – 
 technologie a možnosti na trhu

  Ing. Josef Horký, CSc.  
  Elopak s.r.o.

Profil přednášejícího:
Ing. Josef Horký, CSc.  
Absolvent VŠCHT Praha, FPBT v r. 1980; vědecká aspirantura ukon-
čena tamtéž v roce 1985.
V letech 1984 - 1990 byl zaměstnán na Mlékárenském průmyslu, 
koncern Praha, v letech 1990 - 1991 v Milcom Praha od roku 1992 
působí ve společnosti Elopak. Od roku 1995 zde zastává funkci 
ředitele pobočky pro Českou a Slovenskou republiku. 

ESL mléko jak výhoda pro spotřebitele a obchod
Ve výrobě a na trhu mlékárenských výrobků jsou v posledních letech zřejmé trendy charakterizo-

vané především zvyšováním koncentrace výroby, rozšiřováním pestrosti sortimentu, požadavky na 
prodloužení trvanlivosti výrobků, snižování výrobních nákladů, silným vlivem obchodních řetězců 
na distribuci výrobků. 

ESL ( ESL: extended shelf life = prodloužená trvanlivost) mléko je odpovědí na tyto nové výzvy, 
přitom přispívá k lepší využitelnosti výrobních kapacit, skladů, šetří dopravní náklady a co je velmi 
důležité na globálním trhu  umožňuje internacionalizaci distribuce čerstvého mléka a dalších čers-
tvých, tekutých mlékárenských výrobků. Prodloužená trvanlivost bez negativních dopadů na chuť 
mléka je účinným nástrojem v konkurenci čerstvého mléka s UHT trvanlivým mlékem. Spolu s rych-
lejší rotací ESL mléka při skladování a obchodování významně přispívá k tvorbě rychlejšího obratu 
peněz a tvorbě zisku. Dalšími pozitivními praktickými efekty výroby ESL výrobků jsou:

• delší výrobní cykly jednotlivých výrobků znamená lepší využitelnost plnicích zařízení
• delší doba pro skladování a distribuci
• lepší možnosti plánování výrob, odstranění nárazovitých výrob, dodávky „just in time“
• zlepšení konkurenceschopnosti, dosažitelnost vzdálenějších odbytových míst, využitelnost regi-

onálních distribučních center
• snížení četnosti výroby „ niche“ výrobků, specialit, organických ( bio) výrobků  apod.

ESL mléko vyžaduje ucelený systémový přístup 
Existuje více různých postupů a dodavatelů jak procesní části ESL systému tak techniky balení.

Výběr koncepce ESL systému je výsledkem vyhodnocení vstupů, cílových požadavků na výrobek, 
jeho distribuční kanály, ceny  výrobku a výrobních nákladů. Doporučujeme provést následující ana-
lýze:

• stanovení požadavku na trvanlivost výrobku 
• zhodnocení kvality syrového mléka (se zaměřením na psychrotrofní spory)
• posouzení výrobkové řady (bílé nebo ochucené výrobky, fyzikální vlastnosti, např. viskozita)
• podmínky v distribučním řetězci, zejména kvality chlazení
• vhodnost řešení skupinového balení výrobků s ohledem na distribuční metody a vzdálenosti.

mé trendy charakterizo-
rtimentu, požadavky na
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Společnosti Elopak a APV  vyvinuly systém pro výrobu ESL výrobků označovaný Pure-Lac ®, 
který umožňuje na základě provedené analýzy dosáhnout u mléka chuti šetrně pasterovaného mléka 
a přitom nabídnout výrazně prodlouženou trvanlivost.

Metody processingu pro ESL mlékárenské výrobky
V praxi je možné použít řadu metod ke zvýšení trvanlivosti mléka mimo klasické a běžně pou-

žívané pasterace. Metody jako baktofugace nebo mikrofiltrace mohou přispět k prodloužení trvan-
livosti mléka v dobře fungujícím chladicím řetězci (teplota pod 6°C), ale v reálném prostředí, kdy 
nejsou vždy splněny ideální podmínky uchování výrobků, je vyšší tepelné ošetření je nevyhnutelné. 
Aplikací procesní části systému Pure-Lac®, zajišťované technologií společnosti APV, je dosaženo 
vysokého stupně  likvidace počtu mikroorganizmů  s důrazem na eliminaci resistentních pychrotro-
fních spór při zachování nutričních a senzorických vlastností mléka. Společnost APV pro tento účel 
zvolila metodu přímého ohřevu-infusi. Umožňuje získat mléko i po poměrně razantním  tepelném 
ošetření s nízkou chemickou degradací komponent mléka,  protože mléko je působení vysoké teplo-
ty 133 °C vystaveno po dobu 0,5 sec a následuje  rychlé  ochlazení  ve vakuové komoře. Technologie 
infuse mléka do prostředí páry má výhodu v tom , že je možné dokonale kontrolovat a řídit  a lami-
nární tok produktu ve výdržné sekci (působením zpětného tlaku).

V na obrázku 1 je grafické srovnání průběhu působení teploty  na mléko při procesech ošetření 
mléka UHT, Pure-Lac® a pasterací.  

Obr. 1:   Srovnání průběhu působení teplot při různých způsobech ošetření mléka

Dobrého výsledku je možné také dosáhnout další metodou přímého ohřevu – injektáží páry, 
systém Pure-Lac® tento postup nepoužívá. V tabulce 1 jsou srovnány různé metody ošetření mléka a 
jeho vliv na trvanlivost produktu.
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Tab. 1:  Účinek způsobu ošetření mléka na redukci počtu spor, denaturaci séro-

vých bílkovin a dobu trvanlivosti

Proces Log redukce 
aerobních  
psychrofilních 
spor

Doba trvanli-
vosti při teplotě 
skladování max. 
6°C ( dní )

Doba trvanli-
vosti při teplotě 
skladování max. 
10°C ( dní )

Beta –LG (mg/l)

Pasterace 0 10 – 12 3 – 4 4 225

Baktofugace 1 14 4 – 5 méně než 4 000

Mikrofiltrace 2 – 3 30 6 – 7 méně než 3 500

Pure-Lac 8 45 a více do 45 **) méně než 3 000

Infuse UHT 8 *) 180 180 při 25°C **) méně než 1 400

Nepřímý UHT 40 180 180 při 25°C **) méně než 250

*) termofilní spóry,   **) závisí na metodě plnění

Metody plnění ESL výrobků
Zájem spotřebitelů o kvalitu a bezpečnost potravin obecně má již roky narůstající tendenci a je 

pod stálým dohledem prostřednictvím direktiv Evropské unie. V případě ESL výrobků je vysoká hy-
giena způsobu balení rozhodujícím faktorem pro očekávaný výsledek prodloužení trvanlivosti. Řada 
studií prokázala, že důležitým místem dekontaminace mlékárenských výrobků mohou stát plnicí 
stroje. Elopak  jako dodavatel plnicích strojů pro systém 

Pure-Lac® věnuje vývoji a zdokonalování hygienických kritérií plnicích strojů stálou pozornost. 

Současným řešením pro plnění ESL mlék je Ultra Clean provedení plnicích strojů zajišťující nej-
vyšší hygienický standard plnění, vyloučení dekontaminace výrobků stykem s prostředím vnitřních 
prostor strojů a obalů; standardem je minimální redukce počtu mikroorganizmů log 4. Mezi nejdů-
ležitější prvky zajišťující spolehlivost a hygienu plnění Ultra Clean plnicích strojů Elopak do karto-
nových obalů Pure-Pak® patří:

• adekvátní design strojů (použité materiály, tvary povrchů)
• plničky s dvojitou membránou a detekcí úniků
• čištění vzduchu HEPA filtry pro ochranu kritických míst v plnicím stroji 
• automatické čištění stroje (CIP/SIP) 
• automatická dezinfekce kritických částí stroje
• dekontaminace povrchu kartonů Pure-Pak® použitím kombinace působení peroxidu vodíku a 

UV-záření
• použití sterilní mazací vody dopravníků

Senzorická kvality mléka Pure-Lac®
Chuť ESL mléka je jedním z rozhodujících kriterií jeho úspěchu. Oddělení pro vědu a výzkum 

společností Elopak a APV provedla množství testů a srovnání pasterovaného a ESL mléka, porovnání 
prováděly nezávislé instituce a spotřebitelé. Mléko Pure-Lac® bylo s velkou převahou přijímáno jako 
srovnatelné s pasterovaným mlékem, navíc byla konstatována příjemnější a bohatší smetanová chuť, 
nebyl zaznamenán vznik vařivé příchuti. Na obrázku 2 je hodnocení celkového přijetí (acceptance 
value), chuťových vjemů (čerstvost - freshness, sladkost – sweetness, vařivá příchuť – cooked taste) 
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pasterovaného mléka  (po 2 dnech od výroby ) a Pure-Lac® mléka ( po 2 týdnech od výroby). 

Na kvalitu ESL mléka má logicky vliv teplota při skladování a distribuci. I zde platí známé pra-
vidlo, že zvýšení skladovací teploty o 2°C znamená zkrácení trvanlivosti o 50%. Na chuť a obsah 
významných nutričních složek mléka má také výrazný vliv působení světla, slunečního i umělého. 
Mléko v transparentních obalových materiálech (sklo, plast) je vystaveno negativnímu působení 
světla. Nejlepší ochranou z tohoto pohledu je kartonový obal.

-1

1

3

5

7

9

Obr. 2:   Srovnání hodnocení chuti pasterovaného mléka a Pure-Lac® mléka 

Budoucí trendy ESL výrobků
ESL mléko jako kvalitní značkový výrobek má úspěch v mnoha zemích. Ochucená mléka jsou 

další perspektivní kategorií využití systému Pure-Lac®. Vývoj technologií zpracování a balení mlé-
kárenských výrobků se zaměřuje na jemné tepelné ošetření, lepší konstrukci plnících strojů, řídících 
a kontrolních systémů. Dá se očekávat, že v praxi najdou uplatnění nové procesní metody jako např. 
ohmický ohřev, radiofrekvenční ošetření, netermické metody vysokotlakového ošetření; zlepšují se 
metody sterilace povrchu plnicích strojů a obalů.  Vývoj aktivních a inteligentních obalů může také 
hrát svoji roli v budoucnosti mléčných produktů ESL. 

Zatímco spotřebitelé hledají produkty se zvýšenou čerstvostí a vyšší jakostí, prodejce požaduje 
výrobky s prodlouženou trvanlivostí. Pro vyřešení těchto dvou protichůdných požadavků musí prů-
mysl navrhnout a zpracovávat produkty s těmito parametry a balící systémy musí zajistit, aby počá-
teční kvalita byla v široké míře zachována i po dobu prodlouženého skladování. A to je jak současná, 
tak i budoucí výzva pro produkty ESL.
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 Skúsenosti s podporou mlieka na Slovensku 
  Anotácia k prednáške
  Ing. Zuzana Nouzovská  
  Slovenský mliekarensky zväz

Profil přednášejícího:
Ing. Zuzana Nouzovská  
Absolventka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v 
Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1987 praco-
vala 3 roky v biotechnologickom výskume na Výskumnom ústave 
chemickej technológie. Od roku 1993 do roku 2003 pôsobila na 
Ministerstve pôdohospodárstva SR, kde mala dlhé roky na starosti 
komoditu mlieko, neskôr  založila základy  štátneho agrárneho 
marketingu a značky kvality na Slovensku a bola riaditeľkou odbo-
ru obchodnej politiky. Po svojom odchode z MP SR pracovala iba krátko ako generálny 
sekretár Slovenského mliekarenského zväzu, pretože na 2 roky prijala funkciu marketingovej 
riaditeľky Víno Nitra s.r.o. V roku 2006 sa vrátila na pozíciu generálneho sekretára SMZ, kde 
pôsobí dodnes.

Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov (bez masla) na Slovensku sa za obdobie od roku 1989 do 
roku 2006 (18 rokov) znížila o 100,8 kg kg na osobu a rok, čo predstavuje pokles o 40%. 

Zatiaľ čo v roku 1989 každý Slovák priemerne skonzumoval 253,2 kg mlieka a mliečnych výrob-
kov,  za rok 2006 to bolo len 152,4 kg.  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča výživovú dávku 220 kg mlieka a mlieč-
nych výrobkov na osobu a rok. Extrémne nízkou spotrebou mlieka sa Slovensko zaraďuje nielen 

na posledné priečky v Európe, ale aj vo svete. Ohrozené sú hlavne deti a mladí ľudia, nakoľko 
prísun nevyhnutného vápnika na stavbu kostí a ostatných výživových látok nie je pre ich zdravý 

vývoj dostatočný. 

Na poklese spotreby mlieka v SR po roku 1989 malo v prvom rade výrazný vplyv zníženie kúpy-
schopnosti obyvateľstva a rozšírenie ponuky alternatívnych nápojov a produktov, ktoré  zobrali časť 
trhu mlieku. V posledných rokoch, najmä po roku 2000 sa síce kúpyschopnosť zvýšila, ale stravo-
vacie zvyklosti spotrebiteľa boli týmito faktami dlhodobo ovplyvňované a natoľko zmenené, že sa 
spotrebiteľ napriek nárastu kúpyschopnosti  k mlieku nevrátil. 

V súčasnosti je nízka spotreba mlieka a mliečnych výrobkov spôsobená zlými stravovacími ná-
vykmi a výrazným tlakom reklamy na nápoje. Naviac mliekarenský sektor v procese transformácie a 
prístupu Slovenska do EÚ nedisponoval dostatočnými finančnými prostriedkami  na reklamu a pod-
poru komunikácie benefitov mlieka a mliečnych výrobkov  a aj v súčasnosti je objem investovaných 
finančných prostriedkov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov nedostatočný. Počas 
ostatných 10 rokov  boli na Slovensku realizované aktivity na podporu spotreby mlieka a mliečnych 
výrobkov, boli však jednorazového charakteru a finančne poddimenzované. Komplexná generická 
kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov chýbala.

Po analýze nepriaznivej situácie v spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov sa spojili prvovýrobco-
via a spracovatelia mlieka na Slovensku a prostredníctvom svojich zväzov Slovenského zväzu prvo-

ako generálny
nkciu marketingovej 
o sekretára SMZ, kde 
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výrobcov mlieka a Slovenského mliekarenského zväzu pripravili spoločný systémový  „Propagačný 
a informačný program na podporu spotreby mlieka  a mliečnych výrobkov“, ktorý bol Rozhodnutím 
Európskej komisie z 22. 7. 2008 schválený. Ciele, cieľové skupiny, hlavné odkazy a nástroje, ako aj 
aktivity navrhovaného programu sú v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a 
propagačných činnostiach pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu a Nariadenia Komisie 
(ES) č.1071/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 
2826/2000   a súvisiacich predpisov. 

Financovanie tohto programu bude zabezpečené združením prostriedkov z Európskej únie, z 
národných zdrojov a zo zdrojov mliekarenského sektora.

SZPM a SMZ založili 2. januára 2007 tzv. „Mliečny fond“. Mliečny fond je tvorený  poplatkami na 
podporu spotreby mlieka  a mliečnych výrobkov, do ktorého prispievajú rovným dielom prvovýrob-
covia a spracovatelia po 0,01 Sk za 1 kg vyrobeného a spracovaného mlieka. Plnenie tohto fondu je 
cca 19 mil. Sk, čo je asi 560 000 EUR ročne.

Povinnosť prvovýrobcov  a nákupcov prispievať do Mliečneho fondu je zakotvená v tzv. Odve-
tvovej dohode, podpísanej medzi SMZ a SZPM v zmysle §11 Zákona č.  274/2006 Z.z. o podpore v 
pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Na tvorbe Mliečneho fondu sa v súlade s Odvetvovou dohodou 
podieľa od 1.1.2008 714 prvovýrobcov mlieka a 44 nákupcov mlieka. 
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Reklama (Ecolab)

předchozí ročník!!!
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 ExaStrip® Čištění za sucha 
  Pavel Kohout  
  Ecolab Hygiene s.r.o.; divize Food & Beverage

Profil přednášejícího:
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 Nelahozeves, od roku 1991 vedoucí  provozu UNI-
LEVER 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 potravi-
nářský průmysl se zaměřením na mlékárenskou výrobu, pekáren-
skou výrobu, zpracování ovoce a zeleniny.

1. Proč čistit za sucha  systémem ExaStrip
» redukuje bakteriální kontaminaci
» zkracuje čas čištění
» zachovává vysoký standard čištění
» šetří vodu a energii
» redukuje rizika poškození povrchů zařízení
» zkracuje neproduktivní (nevýrobní) čas nutný pro sanitaci
» prodlužuje intervaly mezi čištěním
» usnadňuje a zlepšuje pracovní podmínky pro sanitaci
» nepoužívá chemické přípravky 
» nezanechává toxická a chemická rezidua
» používané čistící medium je přírodním produktem

2. Charakteristika  systému ExaStrip
» je mobilní a snadno ovladatelný
» je velmi efektivní 
» energeticky nenáročný
» čistící medium je jednou ze součástí mnoha potravin
» nepotřebuje tepelnou energii pro sanitaci

3. Aplikace systému ExaStrip
» aplikace je možná jak na suché tak i mokré povrchy
» je možné čistit i velmi členité povrchy (např. pečící pásy, výměníky, tanky, rošty atd.)
» aplikaci zvládne jeden člověk
» systém je velmi dobře aplikovatelný na sušárnách mléka, výrobě instantních potravin, výrobě 

cereálií, sušenek a čokolády
» aplikace je vhodná pro sanitaci dopravníků v sýrárně, solné lázně 

sborník08_final.indd   39sborník08_final.indd   39 24.9.2008   17:38:2024.9.2008   17:38:20



40
S B O R N Í K  P Ř E D N Á Š E K

4. Reference systému ExaStrip
» NESTLÉ  -  Švýcarsko, Francie, Německo, Holandsko, Brazílie
» KRAFT – Švédsko
» LACTALIS – Francie
» ISS  - Dánsko

5. ExaHDO
» uhličitan vápenatý
» dva druhy čistícího media podle velikosti částeček (70 a 140 mikronů)
» originální medium není destruktivní vůči čištěným materiálům
» medium má velký povrch, na který se nabaluje nečistota
» certifikace Food Duality Departments
» certifikace CE a  OFSP

6. Prezentace a testy 
» provedeme prezentaci systému
» podle situace a místa aplikace připravíme testovací sadu  
» zařízení ExaStrip včetně zajištění testu.
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 Podlahový systém UCRETE®

 Výstavba nové mlékárny MILTRA B v Městečku Trnávce 
  Martin Mrštný, produktový manažer, podlahové systémy UCRETE®  
  BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., Chrudim  

Profil přednášejícího:
Martin Mrštný  
Vystudoval střední železniční školu v České Třebové, poté krátce 
pracoval jako technik v Podniku výpočetní techniky a od roku 1988 
prošel řadu funkcí ve stavební firmě AGROSTAV Ústí nad Orlicí.
V roce 1995 nastoupil do společnosti RAAB KARCHER STAVIVA jako 
obchodník a od roku 1996 je zaměstnancem společnosti, jejímž 
vlastníkem je v současné době BASF. Zde se zabývá podlahami a je 
rovněž produktovým manažerem pro podlahové systémy UCRETE®, 
speciální podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl.

Obr. 1 : Nová mlékárna (foto leden 2006)

Stávající výrobní prostory byly pro významného výrobce tvrdých sýrů mlékárnu MILTRA B nevy-
hovující. A to jak z hlediska kapacitních, kdy poptávka trhu po výrobcích MILTRA B se stále zvyšuje, 
tak z hlediska hygieny provozu. Vedení mlékárny MILTRA B se tedy rozhodlo pro investici velkého 
rozsahu, která zajistí řešení těchto problémů a umožní firmě vstoupit na trhy, které vysoké nároky 
na kvalitu a čistotu výroby vyžadují.

Výstavba nového závodu probíhala na naše české podmínky nezvykle dlouhou dobu. Po dvou le-
tech zpomalené výstavby, kdy se neustálými změnami technologie a její dispozice, postupně změni-
la kompletní vnitřní dispozice stavby. Ve svém důsledku však relativně dlouhá doba realizace stavby 
měla pozitivní vliv nejen na stavbu samotnou, ale i na modernizaci výroby. Stavební technologie se 
neustále vyvíjejí a to samozřejmě platí i o technologii výroby. A tak byl dostatečný čas na to, aby se 
všechny stavební detaily precizně řešily. Vzniklo tak vysoce moderní dílo, které se bezesporu řadí 
k nejmodernějším mlékárnám v Evropě.

Mlékárenský provoz klade na průmyslovou podlahu ty nejvyšší nároky z pohledu její odolnosti. 
Provoz je neustále mokrý a je zatěžován chemicky syrovátkou a čistícími systémy užívanými v potra-

sborník08_final.indd   41sborník08_final.indd   41 24.9.2008   17:38:2124.9.2008   17:38:21



42
S B O R N Í K  P Ř E D N Á Š E K

vinářství. Podlaha je stále zatěžována cyklickou změnou teploty tzv. „teplotním šokem“. 

Vše začíná před realizací kvalitní projektovou přípravou, aby se vše neřešilo hekticky během rea-
lizace. Řešení detailů bez ústupků vycházejících z dlouholetých zkušeností při realizaci podobných 
prostorů. Vždyť právě podlaha je jedna z nejdůležitějších částí stavby. Na funkčnosti podlahy je 
závislý provoz, a její nefunkčnost a případná destrukce v budoucnu mohou být důvodem pro orgány 
statní správy k uzavření provozu. Podlaha v takovém provoze proto musí splňovat ty nejvyšší nároky 
a odolávat tomu nejtěžšímu provoznímu zatížení.

Realizace podlahy 

Požadavky investora:
• Vodonepropustnost
• Chemická odolnost
• Mechanická odolnost – pojezd manipulačních vozíků
• Odolnost teplotnímu šoku do +70o C
• Nízký modul pružnosti 
• Odolnost proti obrusu
• Protiskluznost
• Dobrá čistitelnost
• Atesty pro potravinářský průmysl
• Rychlá opravitelnost podlahy

Tyto požadavky splňuje bezezbytku podlahový systém UCRETE® UD200. Tento systém byl 
navržen pro realizaci podlahy a od počátku byly řešeny veškeré detaily. Celkové spádování plo-

chy k zajištění odvodu vody a médií do odvodnění. Bylo řešeno napojení podlahy na stěnu přes 
fabion a odtokové žlaby byly celoplošně povlakovány systémem UCRETE®. Toto povlakování žlabů 

je jedinečná a vysoce funkční technologie, která zajišťuje nepřerušený povrch podlahového systé-
mu nejen v ploše, ale právě i v místě odvodnění plochy. Vše bylo detailně popsáno a řešeno ještě 
před započetím prací. 

Obr. 2 : Detail fabionu u ochranné zídky
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Obr. 3:  Detail celopovlakované vpusti systémem UCRETE® 

Na připraveném podkladním betonu bylo nutno vyspádovat podlahu do systému odvodnění po-
těrovými betony. Vyspádování bylo provedeno potěrovým betonem třídy C 30/37 do spojovacího 
můstku PCI Repahaft®, který zajišťuje bezdutinové spojení s podkladním betonem.

Aplikace UCRETE® UD200
Aplikaci podlahových systémů UCRETE® mohou provádět pouze certifikované a námi proškolené 

podlahářské firmy. Tím je zajištěna kvalita pokládky a splnění všech požadavků pro aplikaci.

Realizace podlahy byla významně urychlena. To umožňuje vlastnost systému UCRETE® ho apli-
kovat na 7 dní starý beton. Možnost aplikace podlahových systémů UCRETE® na takto mladý beton a 
na vlhké podklady je neocenitelná nejen u novostaveb, ale i v případě rekonstrukcí, kdy za provozu 
nebo při krátké odstávce výroby je nutno podlahu vyspravit nebo rekonstruovat. 

V podkladní betonové vrstvě byly vytvarovány odtokové žlaby s provedením zámků na horní 
hraně žlabu. Zámek zajistil kotvení podlahového systému a zároveň vytvořil plochu pro osazení 
nerezové mřížky. Žlaby byly vytvarovány tak, aby tvořily podkladní vrstvu pro povlakování podlaho-
vým systémem UCRETE®. 

Celá plocha se otryskala z důvodu odstranění cementového šlemu z povrchu betonového podkla-
du. Poté bylo nutno vyřezat kolem dilatací, kolem každého pracovního záběru, odtokových žlabů, 
pracovních spár a po celém obvodu kotvící drážky, které mají za úkol nejen kvalitně zakotvit podla-
hu, ale zároveň plní funkci jakési přehrady, která zabraňuje průsaku vody do podkladu. 

Následně byla provedena kompletní aplikace podlahového systému UCRETE® UD200. Dle přání 
investora byla celá plocha provedena v krémovém odstínu. Po vytvrzení se prořezaly spáry. Jedná se 
o smršťovací spáry betonu, které se přiznaly do povrchu, aby při smrštění betonu nedošlo k tržení 
povrchu podlahy. K vyplnění spár byl použit speciální trvale pružný tmel, který odolává nejen che-
mickému zatížení, ale zároveň teplotním šokům.

V roce 2005 byl spuštěn zkušební provoz a mlékárna v současné době vyrábí na plný výkon. Při 
předání podlahy investor ocenil především bezspárový povrch podlahy a mechanickou odolnost, kdy 
během stěhování technologie nedošlo k poškození podlahy.

 

sborník08_final.indd   43sborník08_final.indd   43 24.9.2008   17:38:2224.9.2008   17:38:22



44
S B O R N Í K  P Ř E D N Á Š E K

Obr.4:  
Odtokový žlab vytvarovaný v betonové vrstvě s nařezanou kotvící drážkou 

a viditelným zámkem na hraně žlabu.

Obr.5:
Realizovaný odtokový žlab podlahovým systémem UCRETE®

Obr.6: 
Odtokový žlab s osazenou nerezovou mřížkou.
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Obr.7:
Fabion u stěny s keramickým obkladem.

Obr.8:
Fabion u termoizolačního panelu, který je chráněný betonovou zídkou.

Obr.9:
Aplikace podlahového systému UCRETE® UD200.
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Obr.10: Realizovaná podlaha UCRETE®.

Vlastnosti podlahového systému UCRETE®

Podlahový systém UCRETE®, který byl navržen, je vysoce odolný polyuretanový beton vyvinutý 
v Evropě před 38 lety. Odolává tomu největšímu zatížení, které potravinářský a farmaceutický 

průmysl bezesporu představují. Tento systém splňuje požadavky odolnosti proti vysokému 
chemickému a mechanickému zatížení včetně odolnosti proti teplotním šokům až do 150°C. 

Více než 30 let používání těchto podlah potvrzuje schopnost tohoto unikátního systému dlou-
hodobě, bez problémů a tedy hospodárně a skutečně s maximální efektivitou chránit podlahy v 

těch nejtěžších podmínkách. Všechny naše podlahové systémy UCRETE® jsou aplikovány pouze 
námi proškolenými firmami, aby bylo bezezbytku dosaženo všech vlastností, které z dlouhodobého 
hlediska nabízejí.  

Pro své vynikající vlastnosti je podlahový systém určen především pro všechny mokré provozy. 
Protiskluzný reliéf povrchu určuje jeho užití a především bezpečnost provozu pro uživatele. 

• Odolnost proti teplotnímu šoku –40°C až +120°C (dle aplikované tloušťky vrstvy)
• Tloušťka vrstvy 6mm do +70°C
• Tloušťka vrstvy 9mm do +120°C 
• Tloušťka vrstvy 12mm do +130°C (krátkodobě do 150°C) 
• Vysoká chemická odolnost
• Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků (vč. kovových koleček), mechanické rázy
• Hygienické normy EU
• Aplikace pouze řádně vyškolenou aplikační firmou

Rychlá aplikace
• Lze aplikovat na 7 dní starý beton / 3dny starý polymerový záškrab 
• Tolerantní vůči vlhkosti
• Rychlé vytvrzování
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Hygienické a bezpečné provedení
• Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny) 
• Bezspárové provedení
• Lehce se udržuje
• Protiskluzný povrch (R11 dle DIN 51130 u obou systémů UD200 a DP10)
• Bezprašnost

Dlouhá trvanlivost
• Odolává široké škále chemikálií
• Výborná odolnost vůči nárazu a oděru
• Odstín: šedá, červená, žlutá, zelená, krémová, oranžová

Podlahový systém UCRETE® UD200 je zpracováván ručně a nelze použít ke zpracování žádné 
pokládací stroje a zařízení pro rovnoměrné rozložení hmoty při pokládce. Rovinatost těchto systémů 
není stejná jako jsou např. lité podlahy. Rovinatost povrchu tedy není možno posuzovat jako litou 
samonivelační podlahu. Při ruční pokládce dochází k tvorbě místních přelivů a v místě napojení 
namíchaných várek může dojít k viditelnému napojení vzniklém „nahrnutím“ plniva při zahlazování 
a to především u světlých odstínů. Struktura povrchu není rovnoměrně stejná po celé ploše. Místní 
odchylky od ostatní plochy jsou možné. Povrch podlahy se běžným provozem lehce zbrousí a po-
hledově se sjednotí. 

Podlahový systém UCRETE® UD200 je tedy nutno posuzovat jako komplex vysokých užitných 
vlastností, které se ocení během užívání podlahy. Rovinatost podlahy s nekluzným reliéfem povrchu 
podlahy se fyzikálně navzájem vylučují s odtokem povrchové vody (kdy vzniká povrchové napětí 
vody). V provoze je tedy nutno používat k odvodnění podlahy gumovou stěrku a v pravidelných 
cyklech povrchovou vodu stahovat do systému odvodnění podlahy. 

Podlahový systém UCRETE® UD200 je tou nejbezpečnější alternativou nadměrně zatěžovaného 
povrchu chemicky a mechanicky. Při zasažení podlahy chemickými médii nízkých koncentrací ne-
dochází ke zbarvení povrchu (pigmentu).

Upozornění: odstín Cream UCRETE® obsahuje žlutý oxid železa. Při potřísnění podlahy oxidanty 
(např. Chlornan sodný - (NaOCl), SAVO) dochází vlivem oxidace ke změně zabarvení a to ze žlutého 
oxidu železa na červený. Stupeň zabarvení je přímo úměrný délce expozice a/nebo koncentraci 
chemikálie.

Čištění podlahového systému UCRETE®

   Podlahový systém UCRETE® je nejbezpečnějším kompromisem mezi

• Čistitelností 
• Nekluzností
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Při užívání podlah UCRETE® je jejich kvalitní údržba pomocníkem a předpokladem pro jejich 
udržení ve stavu, kdy jsou bezpečné a vytvářejí příjemné pracovní prostředí.

Postup čištění podlahy UCRETE®

• Stálé a pravidelné čištění a oplachování (tzv. bílé mapy)
• Kombinace mechanického, termického a chemického čištění
• Automatické čistící zařízení odstraní velké množství zbytků jídla či části obalů
• Mechanické čištění za vyšších teplot (nad 50° C) odstraní tuky
• Ideální je dvoufázové čištění 
• Detergenty několik minut působí
• Odsátí a vysušení podlahy (gumová stěrka)

Použité čisticí prostředky a nečistoty musí být odstraněny z podlahové plochy dříve, než se usadí 
na povrchu (v textuře) a podlaha se stane kluzkou a nebezpečnou!

Na závěr je nutný důkladný finální oplach
Pro údržbu podlahových systémů UCRETE® je zpracován čistící manuál pro jednotlivá odvětví

• Zpracování masa
• Nápoje
• Pekárny
• Zpracování mléka

Součástí dodávky je právě tento manuál. Prvotní omytí podlahy je nutno provést čistícími 
prostředky na kyselé bázi pro odstranění vápenného povlaku, který způsobuje kotvení nečistot 

na povrchu podlahy.

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným při výstavbě mlékárny MILTRA B za vynikající 
spolupráci.

Podlahový systém UCRETE® je tu pro potravinářství, tedy pro Vás. Těšíme se na spolupráci s Vámi 
a vítejte ve světě nejodolnějších podlah UCRETE®.
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FOSS a MILCOM servis a.s.
P ístroje ady MilkoScan s FTIR technologií
Hotové kalibrace: obsahové složky mléka, kasein, podíl volných mastných 
kyselin, bod mrznutí,mo ovina,kyselost, hustota

Kontrola mléka, smetan, syrovátky, 
fermentovaných výrobk , tvaroh , 
sýr ,d tské výživy
Stanovení r zných cukr  a kys. 
citrónové a mlé né
Kapacita 120 vzork /hod.

Robustní p ístroj pro 
laborato e a výrobní 
prost edí
Analýza mléka, viskózních 
produkt , jogurt , 
zakysaných 
smetan,MSK,syr. smetany a 
koncentrát , zahušt ných 
mlék, d tské výživy
Zdokonalený optický systém
Vyšší p esnost a 
opakovatelnost
Kapacita 120 vzork /hod.

MilkoScan FT 120

MilkoScan FT2

Analýza kravského,ov ího, kozího a 
buvolího mléka
Možnost stanovení mastných 
nasycených a nenasycených 
mastných kyselin.
Kapacita 200-600 vzork

Kontakty: www.milcom.cz kadlec@milcom.cz peterková@milcom.cz
Tel: 274 016 140  274 016 143

MilkoScan FT+
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 FOSS pro kvalitu mléka a mléčných výrobků
  MVDr. Ivan Kadlec  
  MILCOM servis, a.s.  

Profil přednášejícího:
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- specia-
lista pro hygienu a sanitaci a mléčné krmné směsi; vedoucí odboru 
nákupu mléka; 1988-1991  Mlék. průmysl, podnik vědecko- tech-
nických a obchodních služeb, MILCOM a.s jako vedoucí střediska 
(poradenství a obchodní činnost)
Od r. 1991 až dosud MILCOM servis - manager střediska (exklu-
zivní 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

Současné období není jistě jednoduché a to zejména z hlediska předvídání vývoje celkové ekono-
mické situace ve světě a následně i potřebě  a výrobě potravin. S nárůstem populace a zlepšováním 
životní úrovně je však možno počítat s nárůstem požadavků na množství a kvalitu potravin. Roční 
nárůst obyvatel činí cca 80 mil., spotřeba masa se za posledních 25 let zdvojnásobila. Problémem 
je, že poptávka po mléce nebývá vždy v souladu s jeho výrobou, a to z různých důvodů, a tak jsme 
svědky často překotných změn a názorů a to jak u producentů mléka, tak jeho zpracovatelů, šarvátek 
o cenu mléka, spekulativních nákupů a prodejů zemědělských komodit,celou zemědělskou politiku 
atd. Situaci jistě komplikují i klimatické změny, neúroda, úbytek orné plochy, atd., a tak jako jsme 
vtipkovali, že největším nepřítelem komunismu je jaro, léto, podzim, zima, tak to můžeme vidět dále  
ve výrobě potravinářských surovin a  komodit (reakce na  sucho, zátopy, horka, vichřice, nedostatek 
sněhu, vláhy, nečekané mrazy , cenový vývoj, výhrůžky regulací produkce mléka atd.). Jasné je, že 
pokud mléko nebudeme vyrábět my, bude ho vyrábět někdo jiný, se všemi dopady na chov skotu, 
krajinu atd.

 Bez jídla se neobejdeme, požadavky na výrobu 
potravin a jejich kvalitu se budou nadále zvyšovat. 
Musíme hledat cesty, jak dělat vše racionálně, snižo-
vat náklady a dobře investovat,  a to jak v produkci 
zemědělských surovin, tak jejich zpracování.

               O bezpečnosti a kvalitě potravin, hygienic-
kém balíčku a implementaci systémů k zajištění  bez-
pečnosti a kvality potravin a kontrole kvality mléka a 

ejména kvality mléka.
upina na podporu
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mléčných výrobků laboratorními přístroji firmy Foss jsme tady již hovořili při minulých akcích. 

Letos bych rád pohovořil a podal informaci o komplexním přístupu , možnostech a využití kon-
troly kvality nejen mléka a mlékárenských výrobků, ale i zdrojů pro výrobu mléka/ půdy, vody, 
krmiv/ a zdravotního stavu dojnic  jako nutných předpokladů pro racionální výrobu mléka a mléká-
renských výrobků.

Je možno konstatovat, že docilujeme dobrých výsledků nejen v kvalitě syrového mléka, ale zejmé-
na i v užitkovosti dojnic. Vysoká užitkovost dojnic vyžaduje perfektní managment stáda a výživu.

Základní ukazatele o výrobě mléka za rok 2006 naznačuje následující přehled:
• Průměrný stav dojnic                             423 tis. kusů, z toho 407 tis. v KU 
• Počet stájí skotu v KU                             2642, prům. stav dojnic 154
• Roční dojivost/průměrná/                     6370 l,  Holštýnské pl. 8170 l, Červenostrakaté pl. 6175 l

Březost po první inseminaci
2001:     49,1 %            2006:         47,8 %  !

Kvalita mléka
• Celkový počet mikroorganismů                                44 tis. v 1 ml
• Počet somatických buněk                                        262 tis. v 1 ml !
• Tučnost   4,08 %     Bílkovina  3,38 %,   Tps  8,84 %     Kasein 2,63 %

Z uvedeného přehledu je vidět, že vedle dobrých výsledků v dojivosti a obsahových složkách 
mléka vykazují trvalé zhoršování ukazatele reprodukce dojnic, dochází ke snižování procenta dojnic 

zabřezlých po první inseminaci, k prodlužování servis periody, mezidobí i inseminačního inter-
valu. Výsledky reprodukce, vysoké úhyny a nutné porážky telat ohrožují prostou reprodukci 
stáda a způsobují značné ekonomické škody ve výrobě mléka a chovu skotu.To vše ukazuje 

na rezervy ve výživě dojnic a managmentu stáda, kterým je možno přičíst i neuspokojivé vý-
sledky v počtu somatických buněk, svědčící o značném podílu subklinických mastitid (za zdra-

vé stádo možno považovat hranici do 200 tis.) 
Všichni, kteří pracujeme v oblasti kvality mléka 
delší dobu víme, že s uvedenými nedostatky, po-
ruchami reprodukčního procesu a zdravotního 
stavu dojnic jdou vždy ruku v ruce problémy v 
kvalitě mléka, jeho technologické zpracovatel-
nosti, prokysávacích schopnostech, syřitelnosti, 
bodu mrznutí, obsahu močoviny, podílu volných 
mastných kyselin atd.

Pro oblast výžiy dojnic, její kontrolu a kontro-
lu zdravotního stavu dojnic (produkční choroby) 
nabízí fy Foss již delší dobu IR analyzátory řady 
MilkoScan s FTIR technologií pro stanovení 
močoviny a kyseliny citronové v mléce. Obsah 
močoviny v mléce se stanovuje pro posouzení 
bílkovinného metabolismu dojnic, provádí se 
jeho posuzování ve srovnání s obsahem bílkovin 
podle hodnotících schémat (viz. obr. výše)
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MilkoScan  FT +

           
Obsah kyseliny citronové je ukazatelem glycidového metabolismu dojnic, v praxi zatím nedoznal 

většího sériového využití, jako je tomu u močoviny. Perspektivním se jeví i stanovení ketolátek 
v mléce, zatím jako screeningové metody pro stanovení ketóz dojnic. Tato stanovení nahrazují ná-
kladná diagnostická vyšetření krve a jsou získávána ze vzorků pro kontrolu užitkovosti, zejména 
individuálních vzorků jednotlivých dojnic, či zpeněžování mléka.  Při posuzování kvality mléka a 
krmných dávek dojnic je možno posuzovat QTB t.j kvocient poměru tuku k bílkovině. Za optimál-
ní vzhledem ke kvalitě mléka, sýrařským technologiím je např. ve Francii považován za vyhovující 
kvocient 1,10 – 1,20. Kvocient je využíván i k hodnocení energetické bilance dojnic. Pokles pod 1,1 
ukazuje na zvýšení hodnoty bílkovin a pokles tuku v mléce a nedostatek strukturální vlákniny v krm-
né dávce.  Naopak hodnota vyšší, u dojnic holštýnského skotu s vysokou užitkovostí  nad hodnotu 
1,6 ukazuje na nedostatek energie v krmné dávce dojnic a riziko ketózy. S využitím IR analyzátorů 
fy Foss je možno hodnotit i obsah kaseinu v mléce, vedle celkového obsahu bílkovin i čisté bíl-
koviny, tedy rozhodující parametry z hlediska výtěžnosti při zpracování mléka. Dlouhá léta jsme 
očekávali sériově využitelné metody ke stanovení mikroorganismů v mléce s nežádoucí lipolytickou 
aktivitou. IR analyzátory fy Foss nabízí i možnost stanovení podílu volných mastných kyselin v 
mléce, i  jako ukazatele lipolýzy a aktivity těchto mikroorganismů . Obsah volných mastných kyselin 
v mléce ovlivňuje zejména nízká hygiena ve výrobě mléka, nedostatky ve výživě, mastitidy, způsob 
přepravy, přečerpávání mléka atd. Žhavou novinkou fy Foss je MilkoScan FT + s kapacitou 200-
600 vzorků za hodinu, který vedle  kaseinu, čistých bílkovin a celkového obsahu volných matných 
kyselin umožnuje i stanovení celkového obsahu nenasycených mastných kyselin, nasycených 
mastných kyselin, mononenasycených a polynenasycených mastných kyselin, což umožňuje i 
případnou saturaci výrobků mastnými kyselinami z hlediska dietetických a zdravotních požadavků 
konzumentů mléčných výrobků, např. Omega 3, EPA a DHA kyseliny atd.

V Dánsku je v současné době uváděn do prodeje Herd Navigátor do prvovýroby mléka k moni-
torování jeho kvality v průběhu dojení a získávání ptřebných údajů pro managment stáda. Jedná se 
následující specifické testy:

• Počet somatických buněk k posouzení zdravotního stavu dojnic a výskytu mastitid
• Screening ketolátek k posouzení stavu dojnic po otelení a prevenci správnou výživou
• Stanovení hladiny progesteronu k identifikaci dojnic připravených k inseminaci
• Stanovení močoviny pro posouzení bílkovinné a energetické bilance
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Herd Navigátor-Schema

Systém byl vyvinut ve spolupráci Dánské federace pro skot a společností DeLaval a Foss a slouží 
k okamžitým opatřením v managmentu stáda profesionálními farmáři.

Pro kontrolu kvality krmiv, zrnin i pícnin, dodržování receptur k předcházení metabolic-
kých disbalanci a správné výživě dojnic nabízí firma Foss nejmodernější analytické přístroje pra-
cující v blízké infračervené oblasti (NIR, NIT). Přístroji se stanovují nejčastěji bílkoviny, tuk, vlhkost, 

vláknina, škrob (Infraxact Analyzer, Feed&Forage analyzer) a to jak v tuhých, mletých i te-
kutých vzorcích. Přístroje mohou pracovat v kontrole v různých stupních výroby i distribuční 

síti. Stále většího významu nabývá hodnocení vlákniny ve výživě dojnic ,která ovlivňuje využitel-
nost krmiva. Velice žádaným přístrojem je řada  Fibertec Systém ke kontrole vlákniny a možnost 

stanovení hrubé vlákniny, kyselé detergentní vlákniny ADF, neutrální detergentní vlákniny NDF, 
ligninu ADL a dietární vlákniny dle ISO, AOAC a EC standardů podávajících informaci o sacharidech 
jako hlavního energetického zdroje v krmivu.  Přístroje mohou bát vybaveny WINISI softwarem pro 
vývoj nových kalibrací.

Pro kontrolu vody a půdy jsou využívány klasické automatizované metody, především přístroje 
Fiastar 5000 Systems, Kjeltec Systems a Soxtec Systems. 

Systém Fiastar 5000  je využíván především ke kontrole koloběhu dusíku v atmosféře, vodě, 
půdě, rostlinách a zvířatech. Speciální analýzy  půdy jsou kontrola pH, nitrátů, 

NH 4 +, fosforu, draslíku, bóru, hliníku, síranů  a těžkých kovů.   Mohou být kontrolovány další 
prvky a organické a anorganické sloučeniny, zejména ve vodě a rostlinách dle potřeb zákazníků a 
jednotlivých oborů, včetně potravin, mléka, masa atd. 

Mezi automatizované klasické metody využitelné v celém agrokomplexu patří i Kjeltec Systems a 
Soxtec Sysrems využitelné zejména při analýzách dusíku dle Kjeldahla a stanovení tuku a aplikace v 
celé řadě průmyslových odvětvích (tuk, extrahovatelné látky, PCB, pesticidy).
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O kontrole mléka a mlékárenských výrobků a jednotlivých přístrojích jsme podávali informaci na 
Kroměřížských dnech 2004 a 2006. Průběžně aktualizujeme naše web. str. www.milcom.cz, kde v 
části Laboratorní přístroje Foss a přístrojích  Foss podle komodit najdete podrobné informace o všech 
přístrojích. Firma Foss letos uvedla novou verzi svých webových stránkách: www.foss.dk, které prů-
běžně aktualizuje, zájemcům je k dispozici Focus journal podávající informace o novinkách, zku-
šenostech uživatelů Foss přístrojů. Je možno stáhnout verze ve více jazycích. Zájemcům nabízíme i 
pravidelné zasílání v originální verzi, zájemci o zasílání se obraťte na mne nebo mé kolegy.                                                                                  

 Kontakty : www.milcom.cz

                kadlec@milcom.cz     peterkova@milcom.cz       sipalova@milcom.cz 

                     603 556 515                 603 731 399                          605 586 595
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Mettler - Toledo, s.r.o.,
Tøebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10,  
Tel.: 272 123 150, Fax: 272 123 170,  
e-mail: sales.mtcz@mt.com, http://www.mt.com

Váhy, váhové  
a kontrolní systémy

Možnost prohlídky produktù   
v našem showroomu  
v Brnì, vèetnì možnosti  
testování vašich výrobkù!

kontrola hotovì baleného   

zboží
detekce kovových   

a nekovových kontaminantù
rentgenové inspekèní systémy 

prùmyslové váhové systémy 

etiketovací váhové systémy 

váhopokladny 

servisní dispeèink   

7 dní v týdnu,  
24 hodin dennì

METTLER TOLEDO

sborník08_final.indd   56sborník08_final.indd   56 24.9.2008   17:38:2924.9.2008   17:38:29



57

 Mettler-Toledo - Systém pro komplexní kontrolu
 a řízení kvality plnících a balících procesů

  Ing. Daniel Hložanka a ing.Libor Divín  
  Mettler Toledo s.r.o. 

Profil přednášejících:
Bc. Daniel Hložanka 
Vystudoval SPŠ elektronickou v Olomouci a Vysokou školu podni-
kání v Ostravě. V letech 1987–1991  působil v podniku STROJOSVIT  
– v oblasti servisu elektronického řízení automatické licí linky na 
slévárně šedé litiny, poté pracoval samostatně 2 roky jako revizor 
elektrických zařízení a elektroinstalace v regionu Severní Moravy. 
Od roku 1993 působí ve společnosti Mettler-Toledo s.r.o, kde prošel 
řadou funkcí. Dnes jako obchodní manažer zodpovídá za vedení 
obchodního týmu průmyslových prodejců v ČR  v segmentu prů-
myslových vah a váhových systémů.
Ing. Libor Divín
Vystudoval SPŠ strojní v Kopřivnici a Vysokou školu dopravy a spo-
jů v Žilině. V letech 1984-1992 působil jako samostatný konstruk-
tér v Tatra Kopřivnice, v letech 1992-2005 v obchodním oddělení 
společnosti MARS ČR & SR, v letech 2005-2006 jako regionální 
manažer farmaceutické společnosti Elefant Vítkov a od roku 2006 
pracuje ve společnosti Mettler-Toledo kde je jako obchodní zástupce 
zodpovědný za prodej a provoz inspekčních systémů SAFELINE v 
ČR- detektory kovů a rentgenové systémy

1.  Detekce kontaminantů
Úvod

Většina výrobců a zpracovatelů v oblasti potravinářského průmyslu již zjistila, že se při zajištění 
kvality výroby neobejde bez systémů pro detekci kontaminantů. Na trhu se neustále zvyšuje konku-
rence, rostou požadavky zákazníků, průmyslové normy jsou stále tvrdší a roste i počet a rozsah regu-
lačních a legislativních omezení. Proto v posledních letech roste i význam detekce kontaminantů.

Samotná instalace detekčních systémů ale nezaručuje, že výrobky nebudou obsahovat kovové 
a jiné částice. Instalace totiž tvoří pouze jednu část komplexního programu pro efektivní využití 
detekčních systémů. 

Efektivní program detekce kontaminantů poskytuje ochranu proti vadným výrobkům a násled-
ným reklamacím, pomáhá udržet dlouho budovanou reputaci značky a snížit celkové provozní ná-
klady. Program rovněž umožňuje prokázat v případě řešení vadných výrobků ze strany kontrolních 
úřadů, že byly při výrobě dodrženy všechny legislativní požadavky a normy, např.:

• Konsorcium obchodníků, například BRC, IFS
• Kódy obchodníků
• Kódy zákaznických značek

• Mezinárodní normy, například ISO 22000
• Průmyslové normy, například HACCP
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• SQF 1000 / kód 2000 
• GMP

• Legislativa pro bezpečnost potravin
• USDA
• FDA
• Certifikační úřady

• Nižší náklady na vadné produkty
• Ochrana před stahováním a reklamacemi produktů
• Spokojenost odběratelů
• Ochrana značky
• Udržování certifikace

1.1 Zdroje kontaminace a druhy detekčních systémů

Zdrojů kontaminace existuje celá řada a ani nejpřísnější kontrola a prevence nedokáže občas za-
bránit kontaminaci. Správná výrobní praxe minimalizuje riziko proniknutí kovových a jiných částic 
do výrobního toku. Správný výběr detekčních systému a jeho složek naopak maximalizuje pravdě-
podobnost spolehlivého záchytu kontaminantů a vyřazení vadných produktů.

Ke kontaminaci obvykle dochází z jednoho ze čtyř zdrojů:

• Suroviny
 Typický příklad představují kovové štítky a olověné broky v mase, dráty a kamínky v mouce, drá-

ty ze síta v práškovitých materiálech, kovové úlomky ze zemědělských strojů v zelenině, skoby 
a dráty z kovových kontejnerů. 

• Osobní věci
 Knoflíky, tužky, šperky, mince, klíče, sponky do vlasů, napínáčky, kancelářské svorky apod.

• Údržba
 Šroubováky a jiné nástroje, kovové piliny po sváření, měděné dráty po elektrických opravách, 

různé kovové úlomky po nesprávně provedeném čištění, kovové hobliny po opravách potrubí, 
plastové části dopravníků, skleněné střepy. 

• Zpracování 
 Nebezpečí kontaminace existuje vždy, když je produkt zpracováván nebo prochází výrobním 

procesem. K úlomku kovové části může dojít v drtičích, mixérech, míchacích zařízeních, kráje-
čích a přepravních systémech. Produkty mohou být kontaminovány například úlomky ze zaříze-
ní určených pro mletí nebo kovových fólií. 

Identifikace pravděpodobného zdroje kontaminace je důležitým krokem při vývoji celého systé-
mu pro detekci kovů.

1.1.2 Elektronické detektory kovů 

V současné době nejrozšířenější a jsou považovány za nejlepší řešení pro detekci všech druhů 
kovových kontaminantů.
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Výhody:
• Vysoká dosažená citlivost detekce u všech druhů kovů.
• Cenová úroveň umožňující široké nasazení (poměr výkon&cena)

 Omezení:
• Detekce pouze kovových kontaminantů (nedetekuje sklo, kámen,…)
• Nelze detekovat zboží zabalené v hliníkových obalech, nebo v obalech s hliníkovými víčky.
• Snížená citlivost pro zboží balené v metalizované fólii, pro tyto případy SAFELINE nabízí  i řadu 

„F“ pro detekci pouze železných kontaminantů

1.1.3 Rentgenové systémy X- Ray
Nová technologie, která se rychle vyvíjí a rozšiřuje.

Výhody:
• Rozšíření detekce z kovů i na další kontaminanty jako je sklo, kameny, kosti, guma, tvrzené 

plasty … 
• Lze kontrolovat i zboží balené v hliníkových obalech nebo s kovovými klipsami. 
• Možnost kontroly i skupinových balení v kartonech (úspora klasických detektorů).
• Vysoká univerzálnost ve smyslu komplexní kontroly - zjišťování kontaminace, měření hmotnosti 

a objemu kontrolovaného zboží, úplnost a neporušenost balení, počítání kusů a správného umís-
tění.

1.2 Kde je možné detekční systémy použít ?

A. „Provozní“ kontrola vstupních surovin

• Eliminace kovů před tím, než se může rozpadnout na menší kousky
• Ochrana provozních zařízení před poškozením
• Zamezuje odpadu produktů a balení vyřazením hotových produktů s vysokou cenou

B. Kontrola finálních produktů

• Nehrozí riziko následné kontaminace
• Zajištěná shoda s normami kvality pro obchodníky a zákazníky

Spojením kontroly surovin a finálních produktů poskytuje optimální ochranu.

Nejčastějším zdrojem kontaminace kovy v celé řadě průmyslových odvětví jsou železo, neželez-
né kovy (měd, mosaz, hliník, olovo) a různé typy nerezové oceli. Z těchto kovů lze nejlépe detekovat 
železné kovy a k této kontrole zcela postačují relativně jednoduché detektory nebo dokonce magne-
tické separátory.  

2. Detektory kovů - hlavní faktory při výběru detektoru kovů
• Velikost balení
• Teplota produktu
• Obalový materiál
• Hlavní faktory při výběru detektoru kovů
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2.1 Velikost balení

Velikost balení a tedy velikost apertury  přímo ovlivňuje dosaženou citlivost systému

Na většině evropských trhů se citlivost obvykle vyjadřuje jako průměr kovové kuličky z kon-
krétního kovového materiálu, kterou je detektor kovů schopen spolehlivě zachytit v případě, že 

kovová kulička prochází přesným středem apertury detektoru kovů. Jako reference se používají 
kovové kuličky z toho důvodu, že jsou snadno dostupné v pestré škále velikostí a materiálů a před-

stavují souměrný tvar, u kterého není podstatné, v jakém úhlu procházejí clonou detektoru.

Rozměr apertury detektoru / poloha kovu v apertuře detektoru

Detektor kovů s velkou aperturou má menší citlivost než detektor kovů s menší aperturou. Na 
citlivost detektoru kovů má vliv šířka a výška apertury. Daleko větší vliv na citlivost detekce ale mají 
změny výšky nebo šířky apertury.

 2.2. Obalový materiál a provozní frekvence

Obalový materiál přímo ovlivňuje frekvenci a tedy i citlivost detektoru
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2.2.1. Aplikace metalizovaný film a hliníková folie

Aby bylo možné detekovat cizí kov v produktu baleném v obalu s metalizovaným filmem, je 
nezbytné odstranit signál generovaný tenkým hliníkovým povlakem na plastové folii. Tento signál, 
který je relativně malý v porovnání se signálem generovaným hliníkovou folií, je možné odstranit 
pomocí techniky analogového fázování nebo digitálním zpracováním signálu. Potřeba je velmi nízká 
frekvence, typicky 25 kHz, která má vliv na redukci signálů generovaných jinými neželeznými kovy, 
především nerezovou ocelí. Tato metoda je obvykle označována jako „kompenzace“.

Když se jako balicí materiál používá hliníková folie, nabízejí se tři možnosti: 1) Provést kontrolu 
pomocí detektoru kovů před balením produktu; 2) nebo typu detektoru „železo ve folii“ po zabalení 
produktu; 3) nebo pomocí rentgenového systémemu X-RAY:

3.1 Kontrola mokrých nebo vodivých produktů
Produkty jako čerstvé sýry mohou vytvářet v detektoru kovů signál i v případě, že neobsahují 

žádný kov. Tento jev se nazývá jako „efekt produktu“ a je způsoben obsahem soli nebo kyselin, které 
tvoří produkt elektricky vodivým.

Aby byla možná kontrola pomocí detektoru kovů, je nezbytné eliminovat nebo redukovat signál 
produktu tak, aby nedocházelo k falešné detekci. Eliminace produktového efektu může být prove-
dena třemi způsoby:

• Redukce citlivosti
• Redukce frekvence
• Kompenzace produktu

3.1.1 Redukce citlivosti

Postupným snižováním citlivosti detektoru kovů se zmenšuje signál produktu tak, aby jej nebylo 
možné detekovat. Přestože se zároveň snižuje citlivost detekce všech kovů, jedná se o obvyklé řešení, 
pokud je signál příliš malý.

3.1.2 Redukce frekvence

Provozní frekvence detektoru kovů je obvykle v rozsahu 10 kHz až 1 MHz. Při volbě frekvence ve 
spodní části tohoto rozsahu se signál produktu snižuje. Naneštěstí se ale snižuje i signál z neželez-
ných kovů a nerezové oceli, takže má detektor kovů k těmto kovů menší citlivost.

3.1.3 Kompenzace produktu

Pro zesílení a filtraci signálů detektoru jsou k dispozici speciální elektronické obvody, které od-
lišují intenzitu podle fáze signálu. Obsluha může nastavit filtry pro optimalizaci detekce kovů pro 
široký rozsah signálů produktu. Tato technika se nazývá jako „kompenzace produktu“ a obecně je 
jejím výsledkem redukce citlivosti u neželezných kovů a nerezové oceli a větší odolnost detektoru 
kovů proti vibracím motorů, vyřazovacích zařízení a jiných technických zařízení v okolí.

4.1.1. Snadné nastavení 
Detektor se složitým nebo matoucím nastavením bude mít nevyhnutelně některé parametry na-

staveny nesprávným způsobem. Po úvodním zaškolení by u dobrého detektoru kovů měl být uži-
vatel schopen všechny parametry bez použití návodu k obsluze. Logická struktura a intuitivnost 
nastavení systému neklade na uživatele nároky, aby si musel zapamatovat speciální sekvence. Díky 
tomu je možné provést změny nastavení okamžitě bez použití návodu k obsluze i za dlouhou dobu 
po zaškolení. 
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5. Konstrukce detektoru
5.1. Provozní prostředí

Při výběru detektoru kovů je třeba brát v úvahu i hygienické požadavky a prostředí, kde bude 
systém nainstalován. Pokud bude detektor kovů nainstalován v náročném provozním prostředí, musí 
být konstrukce detektoru dostatečně odolná, musí umožňovat intenzivní čištění a sterilizační postu-
py.

Pro výrobce v mlékárenském průmyslu je nedostatečná odolnost detektoru kovů při častém a 
intenzivním čištění častým problémem. Oprava detektoru kovů, do něhož se dostala voda, je časově 
a finančně velmi náročná.

Výkon systému by měl zůstat vždy stejný bez ohledu na to, v jaké části provozu je zařízení 
nainstalováno a jak intenzivně je vystaveno působení vody (za předpokladu správné specifikace 
detektoru kovů v okamžiku nákupu zařízení).

5.2. Konstrukce pásového dopravníku 

Konstrukce systému pásového dopravníku, který slouží pro přepravu produktu detektorem, musí 
splňovat přísná kritéria na to, aby dopravník nepůsobil interference s detektorem. Dopravník detek-
toru kovů je mnohem odlišnější zařízení než pouhý upravený pásový dopravník. Konstrukce páso-
vého dopravníku a automatického zařízení pro vyřazení vadných produktů bude mít velký vliv na 
účinnost celého programu detekce kovů.

Pokud nemá pásový dopravník speciální konstrukci splňující určité požadavky, vznik statického 
náboje a zpětné proudové smyčky mohou mít negativní vliv na funkci detektoru kovů, způsobovat 
interference a snižovat citlivost. 

Pro dosažení maximálního spolehlivého výkonu systému detekce kovů je třeba používat pá-
sové dopravníky pouze se svařovanými spoji, se správně konstruovanými oblastmi bez přítom-

nosti kovů (MFZ), se správně izolovanými válečky, křížovými strukturami a upevněním hlavy 
detektoru. Pás dopravníku by neměl obsahovat žádný kov.

5.3 Kontrola kapalných, kašovitých nebo pastovitých látek v potrubí 

Kontrola čerpaných kapalin a kaší se pro-
vádí tak, že se nahradí malá část přepravního 
potrubí speciálním potrubím určeným pro 
potravinářské účely. Kontrolované látky poté 
procházejí detektorem kovů pomocí tohoto 
speciálního potrubí. Volba potrubí je ovliv-
něna požadovaným typem připojení potrubí, 
teplotou produktu a očekávaným tlakem. Při 
návrhu designu a instalaci systému je třeba 
dbát pozornosti tomu, aby potrubí nebylo 
vystaveno  neúměrnému tlaku vlivem hmot-
nosti vstupního a výstupního přepravního 
potrubí z nerezové oceli. 

Při detekci kovů je možné kovové kon-
taminanty odstranit pomocí sanitárního 
trojcestného ventilu. Alternativně je možné 
zastavit čerpadlo a kontaminanty odstranit 
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manuálně. Výběr ventilu je ovlivněn teplotou produktu a jeho viskozitou.

Tento typ aplikace je třeba vzít v úvahu tam, kde vysoká citlivost relativně malé apertury detek-
toru kovů vyváží výhodu výstupní kontroly finální produkce. Platí to především v případě, že finální 
balicí materiál obsahuje kov, například hliníková folie, metalizovaná folie konzerva. 

Rychlost produktu v potrubí určuje polohu vyřazovacího ventilu vzhledem k detektoru kovů. 
Jelikož má ventil minimální časovou odezvu, vzdálenost mezi ventilem a detektorem kovů je třeba 
zvětšovat s přímou úměrou vzhledem k rychlosti produktu a času odezvy ventilu. 

Některé produkty mohou při zastavení čerpadla ztuhnout vlivem poklesu jejich teploty. Jako 
příklad můžeme uvést tekutou čokoládu. Pro tyto aplikace se používá ohřevný systém s vodní lázní 
kolem potrubí, protože detektorem kovů nemohou procházet elektrické vodiče.  

6. Rentgenové systémy X-RAY
Kontrolní rentgenové systémy využívají rentgenové paprsky k detekci kontaminantů v potra-

vinářských produktech. Rentgenové paprsky jsou vytvářeny v generátoru napájeným elektrickým 
proudem. Pokud je přívod elektrického proudu vypnutý, rentgenové paprsky jsou rovněž vypnuté. 
To znamená, že rentgenový kontrolní systém není zdrojem rentgenového záření nepřetržitě. 

Generátor je umístěný v utěsněném kovovém boxu s velmi malým otvorem pro průchod rentge-
nových paprsků. Kovový box s generátorem je připevněn k zařízení nazývanému kolimátor, které 
slouží pro zablokování rentgenových paprsků. Kolimátor se skládá z vrstvy oceli, olova a znovu oceli. 
Tato sendvičová struktura je zárukou, že nedojde k úniku rentgenových paprsků mimo zařízení. 
Paprsky tak pouze částečně proniknou do základny ze silné oceli. Generátor, kolimátor a základna 
jsou  zpevněny přímo nad oblastí, kde dochází ke skenování produktů a která je opět uzavřena do 
krytu z oceli o velké tloušťce. Rentgenové paprsky procházejí produktem a dopadají na detektorové 
pole, pod nímž je umístěno další stínění z oceli. 

Na vstupu a výstupu z oblasti, kde dochází ke skenování produktů, jsou umístěny pružné ocelové 
zástěny, které zabraňují úniku rentgenových paprsků mimo oblast skenování. Velmi nízká energie 
rentgenových paprsků a mimořádně bezpečné stínění kontrolních systémů Safeline jsou zárukou 
naprosté bezpečnosti provozu bez kompromisů. 

Tento systém eliminuje negativní vliv obalu produktu a je schopen kontrolovat produkt jak v  
metalizované folii, tak i v hliníkovém obalu, ale i konzervy a výrobky s kovovými klipsami.

  

7. Program detekčních systémů 
7.1 Důvody pro program detekčních systémů 

Pro řadu společností může znamenat zakoupení detekčních systému významnou kapitálovou in-
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vestici. Systém musí být proto spolehlivý, musí mít vhodný design pro požadovanou aplikaci a musí 
být používán efektivním způsobem. Pak bude zajištěna dobrá návratnost investice při minimalizaci 
nákladů a maximalizaci bezpečnosti výroby.

Nejefektivnější způsob použití zakoupeného detekčního systému je součástí širšího programu 
pro redukci  kontaminantů, který slouží v první řadě jako prevence kontaminace a ve druhé řadě jako 
implementace efektivních činností v případě detekce kontaminace v produktu. 

Oprávněnost zakoupení a důvody pro implementaci do programu detekčních systémů  je možné 
snadno ověřit na základě uvedených kritérií:

• Minimalizace kontaminace 
• Minimalizace nákladů
• Ochrana zákazníků a spotřebitelů
• Ochrana značky a její pověsti
• Certifikace
• Atraktivita společnosti pro zaměstnance
• Splnění legislativních požadavků

7.2 Minimalizace kontaminace 

Přítomnost kontaminantů v produktech způsobuje stížnosti zákazníků i v případě, že pro kont-
rolu výroby používáte systémy detekce kovů. Tyto stížnosti nejsou způsobeny poruchou detekčních 
systémů. Většinou jsou spojeny s nedostatečně efektivní kontrolou, špatnými pracovními metodami, 
nesprávnou specifikací systému a jeho designem. Tyto stížnosti nejsou ve všech případech způso-
beny malými kousky kovu, ale někdy se jedná o velké kusy kovu, jako jsou podložky, šrouby, čepele 

apod., které by měl být schopen detekovat i základní typ detektoru kovů. 

Dobře navržený program detekce může pokrývat celou řadu aplikací. Program by se měl v 
první řadě zaměřit na minimalizaci případů kontaminace správnou výrobní praxí, preventivními 

programy, výběrem správného zařízení, efektivní kontrolou a lepším pochopením průmyslových 
norem, požadavků zákazníků a legislativního dopadu na výrobce.

7.3 Minimalizace nákladů

Náklady spojené s implementací a údržbou efektivního programu pro detekci kovů jsou význam-
ně nižší než potenciální náklady na chyby.

Kontaminované produkty identifikované až před expedicí vedou nevyhnutelně k vyřazení části 
produkce a tím i ke značnému odpadu a neefektivnímu využití výrobního zařízení. Takové události 
je snadné vyčíslit z hlediska nákladů. Při ztrátách produkce mohou být tyto náklady velmi vysoké. 
To platí zejména u automatických výrobních linek. Na druhou stranu by únik kontaminovaných pro-
duktů na volný trh nutně vedl ke ztrátě spokojenosti zákazníků, stahování výrobků z trhu, nežádoucí 
publicitě a možným soudům.

Čas a náklady na redukci interních nákladů, ztrátu výkonu a případných reklamací přinášejí větší 
zisk, než jejich přímé řešení. Správná implementace správného programu pro detekci kovů nevy-
hnutelně vede k nižším nákladům na poruchy a větší spokojenosti zákazníků a spotřebitelů, větší 
profitabilitě a ochraně značky výrobce.

7.4 Ochrana zákazníka a uživatele

Ačkoliv se moderní výrobní techniky nepřetržitě snaží eliminovat potenciální zdroje kontamina-
ce výroby kovy, vždy k tomu může kdykoliv dojít.
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Výrobci a jejich zaměstnanci mají ke svým zákazníkům a koncovým uživatelům závazek minima-
lizovat případy kontaminace, zajistit konzistentní kvalitu a uskutečnit všechny dostupné kroky pro 
ochranu koncového uživatele. Pokud se výrobce nesnaží o maximální bezpečnost zákazníka, vede to 
k nevratnému poškození vztahu se zákazníkem a ke ztrátě budoucích obchodních možností.

7.5 Ochrana značky a její pověsti

Silné značky produktů poskytují zákazníkovi jistotu ohledně bezpečnosti a kvality výroby. Znač-
ka přivádí zákazníka k opětovným nákupům. Představuje tedy důležitý nástroj pro maximalizaci 
prodeje a efektivní nastavení ceny od výrobce po obchodníka.

Z tohoto důvodu je třeba chránit nejen zákazníka, ale i značku a její pověst. Pověst značky je tře-
ba chránit za všech okolností před nežádoucí publicitou. Kontaminovaný produkt v rukách zákazní-
ka může mít negativní dopad na výsledky celé společnosti, renomé společnosti a může představovat 
i neočekávané náklady.

V případě reklamace ze strany zákazníka je k dispozici potřebná dokumentace pro prokázání 
správné funkce programu pro detekci kovů.

7.6 Certifikace

Je vysoce pravděpodobné, že systémy detekce kovů budou z hlediska bezpečnosti výrobního 
procesu klíčovým bodem případného auditu ze strany zákazníka nebo obchodníka. Důležitost efek-
tivního programu detekce kovů nelze ignorovat, protože při případném auditu budou vyžadovány 
průkazné materiály okamžitě nebo v blízké budoucnosti, například: 

• Vnitropodnikové normy pro bezpečnost potravin a audit výrobních systémů
• Zákaznické audity
• Audity systému řízení kvality, například ISO 9001:2000
• Audity pro bezpečnost výroby potravin, například ISO 22000:2005, SQF 1000/2000
• Legislativní audity, např. FDA, USDA, International Food Standard (IFS),
 British Retail Consortium (BRC)

7.7 Legislativní požadavky

V současné době neexistují žádné široce rozšířené legislativní požadavky, které by nutily výrob-
ce k instalaci detektorů kovů nebo k implementaci programů pro detekci kovů. Na druhou stranu 
v řadě legislativních řízení ohledně kontaminace potravinářských nebo farmaceutických produktů 
kovy může být výrobce vyzván k předložení dokladů o dodržení legislativy. Pokud by nebyl výrobce 
schopen doložit potřebné doklady, vystavuje se nedozírným následkům. Splnění legislativních po-
žadavků pro bezpečnost výroby potravinářských produktů je snadné při použití dokumentovaných 
systémů pro detekci kovů. 

8. FreeWeigh.Net® 
8.1 FreeWeigh.Net 

je síťový systém zajištění kvality od společnosti METTLER TOLEDO s neomezenou rozšiřitelností, 
vysokou konfigurovatelností a jeho implementace nevyžaduje dodatečný softwarový engineering.
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Již základní licence obsahuje uživatelský interface a funkční část zajišťující širokou nabídku kon-
trolních metod a možností pro nastavení běžných a rutinních kontrol kvality v balících a plnících 
procesech.

Funkční modul pro statistickou kontrolu kvality (SQC) integrovaný v systému FreeWeigh.Net 
zajišťuje systematický sběr kvalitativních dat, jejich analýzu, dokumentaci a monitoring postavený 
na předdefinovaných tolerančních systémech.

Přínos:

• Nelimitovaná rozšiřitelnost
• Připojitelnost k procesním přístrojům
• Centralizovaná databáze a centralizovaný systém kontroly a monitoringu
• Distribuce naměřených dat a výsledků
• Řešení pro průmyslové aplikace

S širokou škálou připojitelných přístrojů a s centralizovanou databází je FreeWeigh.Net ře-
šením pro všechna průmyslová prostředí!

8.2 Jak FreeWeigh.Net® vypadá?

Ukázka obrazovek uživatelského rozhraní systému FreeWeigh.Net:
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8.3 Jak FreeWeigh.Net® pracuje?

Zdokumentovaná výroba v pouhých pěti krocích!

Pouhých 5 jednoduchých kroků zajišťuje přístup k nejdůležitějším výrobním parametrům při 
kontrole a dokumentaci kvality. Nejdůležitější kvalitativní parametr je ve většině případů množství 
plněného produktu, které musí být v souladu s požadavky legislativy a předpisů na cílovém trhu.

Krok 1: Specifikace produktu

Potřebná data pro specifikaci produktu:

•  Deklarovaný čistý obsah.
•  Aplikovatelné toleranční limity
•  Hmotnost obalu,  tara
•  Hustota (faktor) pokud se jedná o kapalný produkt a je deklarován  objemem

Krok 2: Definice v produktovém katalogu systému

Data o produktu jsou uložena v produktovém katalogu systému, jsou vytvořeny skupiny pro-
duktů a testovací režimy.

Krok 3: Výběr produktu na testovací místo

Pokud je výrobek správně založen, může být přiřazen na testovací místo, nebo místa (váha, 
terminál).

Krok 4: Vzorkování / Sběr dat

Vzorky jsou sbírány v souladu se vzorkovacím plánem a přenášeny do systému.

Krok 5: Monitorování a reportování

Všechny výsledky měření jsou on-line dostupné na PC stanicích připojených do systému 
a mohou být dokumentovány a vytisknuty.
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8.4 Topologie (Příklad systému)

Společnost METTLER TOLEDO nabízí širokou škálu váhových a měřících přístrojů a systém 
FreeWeigh.Net je schopen tyto přístroje připojit. Portfolio připojitelných přístrojů zahrnuje:

• Analytické a precizní váhy pro laboratorní a průmyslové aplikace
• „Remote váhová řešení“ s integrovanou terminálovou funkcionalitou
• Dynamické váhy GARVENS
• Detektory kovů SAFELINE
• Rentgenové systéme X-RAY SAFELINE
• Průmyslové váhové terminály METTLER TOLEDO
• a rovněž přístroje jiných výrobců, které lze do systému připojit pomocí modulu „Device Inte-

gration Utility“.

8.5 Integrace do systémů ERP

Výměna dat mezi FreeWeigh.Net® a systémy ERP.

Spousta výrobců již v dnešní době používá systémy ERP nebo LIMS z důvodu udržby a vyhod-
nocování klíčových výrobních dat, výsledků testů a oprávněnosti uživatelů. FreeWeigh.Net nabízí 
doplňkovou funkcionalitu v podobě rozhraní s připojitelností k systému SAP  a jiným systémům 
ERP a LIMS. 

Systém FreeWeigh.Net je postaven na nejmodernějších technologiích a zajišťuje tak dlouhodo-
bou životnost a kompatibilitu svým uživatelům.

Pomocí systému FreeWeigh.Net můžete vytvořit malý kontrolní systém s pouze jedním testova-
cím místem, nebo výkonné řešení pro velký průmyslový podnik s decentralizovaně rozmístěný-
mi testovacími místy a decentralizovaně umístěnými výrobními jednotkami.

Aplikovaná technologie umožňuje implementovat systém od malých organizací až po velké 
podniky s komplexní strukturou a zajišťuje požadavky IT oddělení kladené na průmyslové SW 

systémy.

• Použitelný s volně dostupnou licencí MSDE database jakož i s plnou licencí MS SQL database.
• Jednoduchá integrace do dnešních IT infrastruktur
• Klient-server struktura umožňuje licencovanou instalaci libovolného počtu klientů (uživatel)
• Licenční politika se odvíjí od počtu běžících aplikací, požadované funkcionality a počtu připoje-

ných přístrojů
• Standardní komunikační průmyslová platforma (Ethernet) redukuje implementační náklady.

8.6 Přínos & Výhody

• Centralizované plánování testů a sběr naměřených dat
• Statistické vyhodnocení v reálném čase a za volně selektované časové období
• Automatické generování předdefinovaných protokolů
• Grafické zobrazení a vyhodnocení kvalitativních dat a alarmů v reálném čase postavené na před-

definovaných kritériích
• Připojitelnost široké škály vah a měřících přístrojů
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• Systém může být implementován v souladu s podnikovou strukturou a pracovní stanice mohou 
být instalovány všude, kde je potřeba.

• Kvalitativní data jsou kontinuálně dostupná během výrobního procesu. 
• Optimalizace procesu tedy může být zahájena okamžitě.
• Standardizace a komplexnost výrobní dokumentace. Rychlá dostupnost výsledků.
• Včasné upozornění na měnící se trendy a okamžité vyhodnocení neshod.
• Volba vhodných přístrojů a napojení stávajících včetně speciálních požadavků uspokojí i náročné 

uživatele.
Aplikační know-how implementované do systému FreeWeigh.Net je založeno na úzkých kon-

taktech se zákazníky a zohledňuje nejnovější požadavky a trendy v managementu kontroly kvality, 
plánování a vyhodnocování dat. Všechny funkce systému FreeWeigh.Net jsou navrženy a vytvořeny 
pro jednoduché použití a bezpečnost zajištění dat z procesu.

Podniková organizace a standardní procedury mohou být systémem FreeWeigh.Net zachovány 
a systém tak skvěle redukuje nebezpečí uživatelských chyb a s tím souvisící ztrátu potřebných in-
formací.

8.7  Shoda s legislativními předpisy a úspory ve výrobě

Zásluhou on-line informací poskytovaných systémem FreeWeigh.Net je vaše výroba pod kontro-
lou. Pokud se váš proces začne vymykat kontrole, může být okamžitě napraven. 

Rovněž shoda s legislativními předpisy a stálá schopnost optimalizace procesu vám zajisté udrže-
ní výrobních nákladů a výkonu v optimálních mezích.

Integrovaná kontrola kvality mimo vážení

Vlastností spotřebitelského produktu je více, ne jen jeho funkce. Důležitými elementy dnešních 
výrobků jsou informace, bezpečnost a image. I jednoduchý produkt má více parametrů, které jsou 
více či méně důležité a každý z nich může ovlivňovat shodu s regulačními předpisy – nebo jedno-
duše rozhodování zákazníků. Proto může mít kontrola zásadní vliv na to, zda bude výrobek na trhu 
úspěšný či nikoliv.

Systém FreeWeigh.Net s širokou škálou modulů je tak logickým řešením pro výrobce, kteří poža-
dují optimalizaci svých procesů a kteří dbají na vysokou kvalitu svých produktů.

8.8 Výkonná základní licence a široká doplňková nabídka

Již základní licence FreeWeigh.Net poskytuje funkcionalitu, která je dostačující pro řadu apli-
kací. Například všechny statistické algoritmy pro střední hodnotu, standardní odchylku, rozsah a 
mnohé další jsou zabudovány v základní licenci, jakož i konfigurovatelný systém chybových alarmů, 
sledování všech aktivit, grafický moniroting a reporting. Tento silný SW balík může být kdykoliv 
doplněn a rozšířen o další přídavné funkce bez nutnosti další SW instalace.
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 Komplexní servis při použití produktů 
    fy Albertina Trading s.r.o. v mlékárenském průmyslu

  Ing. Jan Kravec  
  Albertina Trading s.r.o.  

Profil přednášejícího:
Ing. Jan Kravec 
Ing.  Jan Kravec vystudoval v letech 1977-1981 Vysokou školu 
chemicko-technologickou v Praze, katedru silikátů se zaměřením 
na obor „sklo“. 
Od r.1980 byl zaměstnán ve sklárně Bohemia s.p.v Nižboru  (od 
r.1991 - Ruckl Crystal a.s.), kde působil na pozici nejprve vedou-
cího hutní výroby, později byl technickým ředitelem a následně 
výrobně-obchodním ředitelem.V současnosti pracuje ve společnosti  
Albertina Trading na pozici výrobně-obchodního managera pro-
duktů německé fy Sartorius Mechatronics Aachen. 
  

Albertina Trading s.r.o. již od roku 1990 patří mezi přední firmy v oblasti dodávání, in-
stalace a následného servisu strojů a technologií pro plnění, balení, etiketování, vážení, kontrolu a 
manipulaci v nejen v potravinářském průmyslu.  Její portfolio nabízených a dodávaných výrobků 
zahrnuje následující oblasti:

• Plnění, balení a etiketování různých obalů a výrobků
• Automatické průběžné vážení a detekci balených i nebalených produktů
• Manipulační zařízení pro snadné přenášení a převážení výrobků na konci linky 

Plnící a uzavírací stroje 
Společnost Albertina je renomovaným dodavatelem lineárních plnicích strojů a uzavíracích zaří-

zení, které nacházejí uplatnění v potravinářství, kosmetice, chemii a far-
macii, které se vyznačují odolnou konstrukcí a nadstandardní životností, 
vysokou přesností plnění a účinností uzavírání, snadnou obslužností a 
jednoduchou přestavbou upravit stroj na jiný formát obalu. Dodávané 
plnicí stroje a linky jsou vhodné pro výkony již od 500 (poloautomaty) až 
do 12 000 naplněných obalů za hodinu (automatické linky).

Hlavním a nežádanějším zástupcem v oblas-
ti plnění v nabídce Albertiny Trading je lineární 
plnicí stroj Polaris P, který je určen k automa-
tickému plnění tekutých produktů (mléko, olej, 
lihoviny, sirup a další nesycené potravinářské 
a chemické produkty) do různých obalů, ze-
jména větších objemů. Dávkovaná kapalina je 
odměřována objemově pomocí 2 až 9 plnicích 
válců a množství je plynule stavitelné. Zařízení 
je vybaveno pneumatickým uzavíráním trysek 
pro zamezení úkapů a systémem spodního pl-
nění, zamezujícím pěnění plněného produktu. 

lasti dodávání, in-
vání, vážení, kontrolu a
a dodávaných výrobků
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Lineární plnicí zařízení Polaris GP je pak určeno k automatickému plnění produktů typu pasta 
(majonéza, kečup, omáčky a další nesycené produkty) do různých obalů, zejména menších objemů 
od 50 do 1000 ml.

Za plničku se pak instaluje automatické zavírací zařízení Hermes je určeno pro zavírání různých 
typů obalů (plastových, skleněných i kovových) šroubovacími a narážecími uzávěry, uzávěry typu 
pertl, alkork a dalšími.  Zařízení může být vybaveno různými typy orientátorů víček (vibračními, 
rotačními, pásovými) dle typu a velikosti víčka. Pro doplňování víček do orientátoru je dodáván 
zásobník víček s vynášecím dopravníkem. Problematická víčka jsou podávána pod zavírací hlavu 
pomocí systému „Pick and Place“ nebo speciální otočnou pneumatickou hlavou. Podle výkonu jsou 
dodávány jednohlavé stroje (do 2500 lahví/hod.) či vícehlavé stroje (do 15.000 lahví/hod.). Stroje 
jsou vyráběny také ve verzi BIG pro uzavírání kanystrů.

Etiketovací systémy Albertina
Žádný výrobek na českém trhu se neobejde bez etikety. Samozřejmě pokud je produkce několik 

kusů denně, je možné štítky lepit ručně. Po-
kud však již výroba dosahuje množství stovek 
kusů za dne, již je prakticky nutné nasadit au-
tomatický etiketovací stroj, který samostatně a 
hlavně vždy na stejném místě opatří výrobek 
etiketou.  

Jedno, dvou nebo tříhlavé automatické eti-
ketovací systémy společnosti Albertina Trading 
umožňují etiketovat láhve, sklenice, dózy či 

plechovky pravidelného válcového, elip-
tického a hranatého nebo i různě nepra-

videlného tvaru  během jednoho průchodu 
strojem v závislosti na požadavcích objednatele. Stroje se vyznačují vysokou přesností aplikace, 

nadstandardní životností danou robustní konstrukcí strojů, snadnou obslužností a jednoduchou 
přestavbou na jiný formát obalu a velmi dobrým poměrem kvality a ceny.

Základním produktem v této oblasti je Systém 1 TWIST, což je velmi úsporný etiketovací systém 
určený pro lepení částečné nebo celoobvodové etikety na 
válcové lahve a dózy. Zahlazovací zařízení DRP umožňuje 
dokonalou aplikaci etiket. Zařízení je snadno přestavitel-
né v závislosti na velikosti obalu a výkon může být až 
6000 ks/hod s aplikační rychlostí až 30 m/min. Rozměry 
produktů mohou být  standardně od průměru 20 do prů-
měru 130 mm. 

Pro složitější aplikace pak slouží Systém 4 BASIC. Pod 
tímto označením se skrývá je úsporný etiketovací systém 
určený pro aplikaci jedné nebo dvou protilehlých etiket 
zeshora a zespodu na rozmanité obaly (tácky, videokaze-
ty, tiskoviny, lahve apod.). Aplikovat tak lze etiket délky 
20 mm až 240 mm a výšky 10 mm až 128 mm.

Vrcholem nabídky je pak Systém 5 BASIC, což je plně 
univerzální etiketovací systém určený pro aplikaci jedné 
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nebo dvou protilehlých etiket na kulaté, eliptické a ploché předměty. 

Albertina Trading se však nebojí ani realizace speciální aplikací a strojů dle potřeby uživatele. 
Například etiketování válcovitých předmětů (např. salámů) celoobvodovou etiketou, aplikace roz-
měrných etiket na kónické kýble od 1 kg až po 40 kg (HET Ohníč), aplikace bezpečnostních kolků 
(Berentzen),  aplikace bezpečnostních etiket tvaru U nebo L (Nestle Česko), etiketování složených 
kartónků včetně dotisku údajů a čárového kódu (Sasha Rusko), či aplikaci etiket na válcovité obaly 
s orientací. 

Balící systémy CLEVER
Mezi další zajímavé a dnes žádané stroje v nabídce 

společnosti Albertina Trading patří stroje CLEVER spo-
lečnosti ROCHMAN pro balení do smrštitelné folie pro 
skupinové balení sáčků, lahví, kartónků a balení jednot-
livých předmětů z důvodu ochrany nebo trvanlivosti. 
Navíc smrštitelné fólie plně nahrazují nutnost doplň-
kového etiketování pojistnou etiketou přes závěr obalu 
a umožňují spojení estetické a ochranné funkce. Jejich 
významnou výhodou je pak možnost bezproblémové aplikace i na obaly s nepravidelným tvarem a 
povrchem, přičemž  výrobky mohou být obaleny fólií úplně nebo částečně. Balicí stroje Rochman 
zahrnují řadu od poloautomatů až po automatizované balicí linky včetně řazení a rovnání produktů 
před zabalením. Velikost tunelů závisí jednak na požadovaném výkonu a jednak na velikosti bale-
ných předmětů. 

Albertina Trading a výrobky Sartorius Mechatronic
Stále větší požadavky zákonů i zákazníků na kvalitu a hlavně bezzávadnost potravinářských vý-

robků vyžadují do výrobních linek nasazení vhodných detekčních a kontrolních mechanismů, které 
tyto požadavky automaticky bez zásahu obsluhy zajistí. Mezi základní zařízení v této oblasti patří 
automatické detektory kovů a dynamické průběžné kontrolní váhy. V tomto směru firma Albertina 
Trading s.r.o. má  výhradním zastoupením špičkové německé firmy Sartorius Mechatronics Aachen 
GmbH  Co. KG pro ČR a  SR, jejíž sortiment mimo známých velmi přesných statických vah zahrnuje 
i váhy  kontrolní a pásové, detektory kovů a od letošního roku i rentgeny (X-Ray detektory). Za ob-
last potravinářství v ČR a na Slovensku hovoří spokojenost takových společností jako jsou OLMA, 
Danone, Moravia Lacto, Dr. Oetker, Nestle, ALL-IMPEX, DERA, NATURAMYL, AMYLUM, Zeelandia, 
Nowaco, Ardo, Friall a dalších.

Detektory kovů Sartorius 
 V této oblasti Sartorius navazuje na téměř 50letou 

tradici a vývoj detektorů kovů německé společnosti 
Boekels, kterou převzala pod svá křídla v roce 2005 a 
dále vyrábí a vyvíjí jedny z nejlepších detektorů kovů 
na světě, jak pro oblast potravinářství, tak strojíren-
ského a těžkého průmyslu. Široká nabídka provedení 
a rozměrů umožňuje vybrat právě ten nejvhodnější 
typ pro Vaší aplikaci a zajistit maximální vyhledávací 
citlivost kovových předmětů ze železa, nerezové oceli, 
mědi, hliníku a jiných kovů v téměř jakémkoliv pro-
duktu. Uvést například lze sušené mléko a syrovátku, 
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sýry, jogurty, majonézy, tvaroh, mléčné dezerty, zmrzlinu a další mlékárenské produkty. Z dalších 
potravin to mohou být  kečupy, maso, uzeniny, bagety, chlebíčky, různé saláty, pečivo, cukrovinky a 
mnoho dalších produktů a výrobků.   

Dle tvaru a velikosti obalu produktu nebo jeho množství je 
možné vybrat čtvercový, obdélníkový nebo kruhový průchod de-
tekční cívkou s rozměry odstupňované po 20 až 50 mm v rozsahu 
30 až 1000 mm. Kompaktní nebo oddělené provedení detekční cív-
ky a vyhodnocovací elektroniky umožňuje optimalizovat umístění 
a přístupnost obsluhy. Přítomnost kovu v produktu je vyhodnoco-
vána základě jeho průchodem generovaným střídavým magnetic-
kým pole uvnitř detekční cívky, jehož změna je vyhodnocena mi-
kroprocesorově řízenou elektronikou osazenou vynikajícími DSP 
procesory Motorola / Freescale v nichž běží programy využívající 
Fuzzy logiku. To umožňuje nalézt kov i v případech nepříznivých 
detekčních podmínek. 

Obsluha zařízení je přitom velmi snadná a po jeho seřízení je prak-
ticky nutné jen vybírat právě vyráběný produkt z českého menu na 
grafickém LCD displeji. To umožňuje optimalizovat funkci detektoru 
přesně na vlastnosti daného produktu a tím maximalizovat vyhledávací 
citlivost. Pravidelná hlášení a statistiky o výskytu kovu je možné přená-
šet do PC prostřednictvím sériového rozhraní RS-232 nebo RS-422. 

Pro potřeby ucelené realizace  a dodávky zařízení tzv. na klíč přesně 
na míru zákazníkovi, spolupracujeme s firmou Strand s.r.o. vyrábějící 

kvalitní nerezové nosné konstrukce a dopravníky splňující všechny 
požadavky na provoz v potravinářském průmyslu. 

Kontrolní váhy Sartorius
Dalším důležitým a nejen kontrolním zařízením jsou prů-

běžné (dynamické) kontrolní váhy, které bez zásahu obsluhy 
provádí odvážení všech balení přepravované po dopravníku a v 
případě odchylky hmotnosti produkt z pásu automaticky odstra-
ní. A to jak produkty s podváhou, tak i produkty s nadváhou, 
čímž uživatele chrání od zbytečného přeplňování balení a tím i 
významných finančních ztrát. Navíc kontrolní váha může zpět-
nou vazbou řídit plničku nebo krájecí zařízení a tak bez zásahu 
obsluhy regulovat množství produktu. V tomto směru Alberti-
na dodává přesné a rychlé kontrolní váhy Sartorius využívající 
technologie velmi přesných statických vah. Navíc mají typové 
schválení ČMI pro potřeby obchodního vážení a tak jejich použi-

tí umožňuje výrobci označit svoje produkty symbolem „e“. 

Základním modelem je kontrolní váha SYNUS, která byla navržena pro univerzální použití v 
oblasti potravinářství pro vážení produktů od 10 g až do 7 kg s přesností až 0,1 g při výkonu až 
300 ks/min. Váha může být osazena různě širokými a dlouhými dopravníky dle rozměrů produktů 
a opatřena pneumatickým hrabicovým separátorem nebo sfoukáváním produktů s hmotností mimo 
zadané hranice. Váha robustní konstrukce je kompletně vyhotovena z nerezové oceli a opatřena sys-
témem plynulé regulace výšky dopravníků v rozsahu 600 až 1100 mm. Obsluha váhy se provádí pro-
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střednictvím českého menu zobrazeného na 10“ nebo 15“ barevných 
LCD displejích ovládané tlačítky nebo dotykově. Zde se též zobrazu-
je kompletní vypočítaná statistika dobrých/špatných produktů včet-
ně podrobných barevných grafů. Tyto informace lze archivovat přes 
USB konektor na s váhou dodávanou USB Flash paměť (klíčenku) 
nebo přímo přenášet do PC prostřednictvím síťové TCP/IP komuni-
kace. Stejně tak lze váhu z PC i dálkově řídit opět prostřednictvím 
PC softwaru Sartorius pro OS Windows. Samozřejmostí je možnost 
přímého připojení tiskárny na váhu a tisku protokolů. 

Pokud zákazník potřebuje současně kontrolovat váhy produktu 
i přítomnost kovů, je k dispozici pod názvem CoSYNUS kompakt-
ní kombinace váhy a detektoru se společným ovládáním přes jeden 
ovládací panel.    

Řada vah EWK3000 pak představuje špičku mezi kontrolními vahami a jsou určeny pro náročné 
aplikace jak na přesnost, tak výkon a rychlost. To již deklaruje schopnost dodat váhu pro vážení 
hmotností od 1 až do 60 kg a výkon linky až 600 ks/min. Unikátní je pak přesnost vážení 1 g na rozsa-
hu 10 kg. Zatímco řada SYNUS je výrobně standardizována, řadu vah EWK3000 lze plně přizpůsobit 
požadavkům zákazníka, ať již z pohledu  požadavku na oddělení vážní mechanismu a elektroniky, 
tak na kontinuální vážení i velmi dlouhých produktů (až 1 a více metrů). 

Podtlakové manipulátory TAWI
Švédské manipulátory TAWI jsou zařízení vhodná pro manipulaci s množstvím rozdílných pro-

duktů do hmotnosti až 250 kg, například pytlované směsi (Danone Benešov), bloky sýra (Mlékárna 
Klatovy, Madeta Planá nad Lužnicí), kartony s máslem 20 kg (Mlékárna Příbram). Předností manipu-
lačního zařízení je jednoduchost, univerzálnost, bezpečnost a efektivita. Zařízení pracuje na základě 
podtlaku a vhodně zvolené přísavky, přičemž podtlak vytváří vývěva, která může být až 30 m od 
zařízení. Pojezdová konstrukce se řeší individuálně dle prostorových dispozic zákazníka. Například 
jsme schopni nabídnout 6 m otočné rameno na sloupu, přičemž úhlová výseč manipulace je 240° 
nebo, potřebuje-li zákazník řešit manipulaci na větším prostoru, nabízíme H-systém o prostorových 
dimenzích až 20x6 m. 

Ke každému zákazníku přistupujeme individuálně, čímž se zvyšuje kvalitu poskytovaných slu-
žeb. V případě zájmu jsme schopni zařídit ukázku u zákazníka jak na pytle, tak na bloky sýra, 
kartony, atd.
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 Bezpečnost potravin v mlékárenském průmyslu
    podle norem IFS a BRC 

  Libuše Cikánková, poradce a auditor systémů jakosti a bezpečnosti potravin 

Profil přednášejícího:
Ing. Libuše Cikánková 
Lektorka je absolventkou VŠCHT Praha, fakulty potravinářské a 
biochemické technologie. V letech 1991 až 2003 pracovala na pozici 
vedoucí útvaru řízení jakosti v mlékárně OLMA, a.s. Olomouc. 
Od roku 2003 působí jako poradce v oblasti zemědělské prvovýro-
by, potravinářství, malo- i velkoobchodu, společného stravování 
a výroby obalů pro potraviny. Je auditorkou systému jakosti a 
bezpečnosti potravin.

1.  Příležitost pro další rozvoj firmy
Zavádění systémů HACCP a později bezpečnosti potravin bylo v mlékárenském průmyslu 

od samého začátku bráno jako naprostá samozřejmost, protože tlak na zdravotně nezávadné výrob-
ky byl v České republice vždy silný vzhledem k rizikovosti našich výrobků. Přínos zákonem přede-
psaného systému HACCP byl v devadesátých letech v tom, že mlékárny byly „nuceny“ zdokumen-
tovat své systémy a tím byly vytvořené základní kameny pro rozvoj bezpečnosti potravin. Nebudu 
komentovat, jak byly začátky těžké, kolik CCP jednotlivé mlékárny stanovily a jak je sledovaly.

Od těchto základních vstupů však za posledních deset let udělaly mlékárny velký kus práce, a ač 
se nám to nemusí líbit, hodně vykonal tlak zákazníků včetně obchodních řetězců. 

Co nám tedy příprava na certifikaci a hlavně certifikace systémů bezpečnosti potravin podle 
norem IFS a BRC přináší?

a) Řízení lidí, velké nároky na zainteresovanost vedení firmy. Nejen stanovení popisů pracovních 
funkcí a zastupitelnosti, ale i stanovení měřítek efektivity výkonnosti zaměstnanců

 Bezpečnost a jakost se nevykontroluje, ale provádí přímo na pracovišti a vyžaduje velkou osobní 
odpovědnost. Důraz je kladen především na vedení firem, na členy týmu pro bezpečnost potra-
vin a na operátory na CCP, resp. CP.

 Toho se dosáhne především jasným stanovením kompetencí a neustálým školením a výcvikem.

b) Významný tlak na interní komunikaci ve firmě-vertikální a horizontální
 Řada chyb vyplývá z neznalosti a neinformovanosti, proto normy kladou maximální důraz na 

důsledné a systematické předávání informací. Každá absence informace je buď příliš drahá, nebo 
dokonce může ovlivnit jakost a bezpečnost

c) Důsledná analýza nebezpečí a průběžná aktualizace systému HACCP, rozšiřování studie o ne-
bezpečí vyplývající z prostředí, produktu, personálu a obalů pro potraviny 

 Systém HACCP je stále prohlubovaný, normy vedou firmy k podrobnější analýze nebezpečí se 
zaměřením na alergeny, cizí tělesa (především sklo, kov, tříštivé plasty) a škůdce. V mlékáren-
ských závodech nás zajímají hlavně nebezpečí související s těsněním, případně celistvost sít 
apod.. Podrobná analýza vede k definování zdrojů nebezpečí a tím k efektivním ovládacím opat-
řením (prevence!!!)

d) Posun v metodách vyhodnocování míry rizika se zapracováním pravděpodobnosti výskytu, zá-

renském průmyslu
avotně nezávadné výrob-

Přínos zákonem přede-

sborník08_final.indd   76sborník08_final.indd   76 24.9.2008   17:38:3824.9.2008   17:38:38



77

važnosti následku a v některých případech také odhalitelnosti nebezpečí. 
 Dříve používaný strom rozhodování je již překonaný. Chceme-li určit priority, naučili jsme se 

používat základy analýzy rizik používané především ve strojírenském průmyslu.

e) Důslednější práce se specifikacemi surovin, obalů, hotových výrobků a rozpracovaných produk-
tů při analýze nebezpečí

 Nikdy nekončící práce, související s úsporami a s technologickými změnami. Avšak pokud chce-
me vědět, co od nás odchází, nutně potřebujeme znát podrobnosti o vstupech a technologických 
ošetřeních.

f) Stálá aktualizace a upřesňování plánů CCP a CP se změnou vnímání (chladírny nemusí být vždy 
CCP-např. uložení sýrů, na druhou stranu první pasterace vždy bude kritických kontrolním bo-
dem, i když četnost výskytu nepasterovaného mléka je naprosto výjimečná).

 Postupně se vyčleňují specifické CCP a CP, avšak postupem doby máme další argumenty pro náš 
postup (viz právě skladování sýrů apod.)

g) CIP je zapracovávané ve studiích HACCP
 Oblast mlékárenství je vzhledem ke specifickým vlastnostem produktů velmi citlivá na správné 

čištění-na tom se všichni shodneme. Na druhou stranu si jsme vědomi skutečnosti, že chemie 
je v potravinářském podniku potenciálním nebezpečím, které musíme mít maximálně pod kon-
trolou. Proto posilující analýzy nebezpečí pocházející z čištění a následně podrobný monitoring 
průběhu čištění a dezinfekce.

h) Prohloubení zabezpečení tepelného opracování (např. pasterace-kontrola funkčnosti zpětného 
ventilu: zapne se opravdu při poklesu pod 72° C)?

 Lze konstatovat, že pasterační jednotky, resp. základní ošetření mléka a smetan prošlo v uply-
nulých 10 letech významnými změnami, vedoucími k maximální jistotě. Každé opomenutí má 
následně bohužel fatální důsledky - v lepším případě ekonomické, v horším zdravotní. 

i) průběžné vyhodnocování záznamů z CCP a CP a následně sledování trendů
 Prohlubování odpovědností v linii: operátor, mistr, následně vedoucí výroby, resp. pracovníci 

řízení kvality. To vše za účelem maximální jistoty a eliminace rizika přehlédnutí a ztrát.

j) stálé upřesňování a doplňování verifikačních a validačních postupů s využitím nových laborator-
ních metod a přístrojů

 K významným posunům došlo jak v oblasti jakosti (rychlé provozní analytické metody - sušina, 
viskozita, textura, obsah složek mléka na vstupu i na výstupu), tak v oblasti zajištění zdravotní 
nezávadnosti (významný posun v klasické mikrobiologii-vybavení laboratoří, používání rych-
lých mikrobiologických metod jako např. RLU).

k) eliminace hrozby výskytu cizích těles ve výrobku: 
 a. řízení skla a tvrdých plastů (instalace bezpečnostních fólií)
 b. posílení osobní hygieny-osobní ochranné oblečení, rukavice, pokrývky hlavy-přednostně 

 z materiálů zachytitelných detektorem kovů
 c. pracovní pomůcky-opět zachytitelných detektorem kovů (smetáčky, lopatky, propisky…)
 d. prohloubení řízení údržby (pořádek v kufřících a dílnách, zabezpečení přechodu z dílen  

 do provozu, vyhrazení pomůcek v případě vysoce rizikových prostor…)
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l) důraz na logický tok produktu, obalů a pohybu personálu s vyloučením rizik křížové kontamina-
ce – mikrobiologické a chemické, eliminace kontaminace alergeny

 Kolik přemýšlení dalo stanovení čistých a nečistých zón tak, aby nebyly jen na papíře, ale aby i 
ve starších provozech byly reálné?!?

m) eliminace nebezpečí kontaminace výrobku chemickými látkami, a to zpřesněním sanitačních 
a dezinfekčních postupů s důrazem na výplach včetně ošetření dezinfekce a jednoznačným ulo-
žením chemických látek mimo výrobní prostor, dále řízením maziv (které místo je z pohledu 
zdravotní nezávadnosti rizikové, které mazivo bylo kam a kdy instalované…)

n) podstatné prohloubení efektivity sledovatelnosti včetně reworků, rozpracovaných výrobků a 
obalů (mnohde rozšíření informačních systémů). Tento krok umožňuje podstatně rychlejší do-
hledání příčin problémů a následně efektivní provádění opatření k nápravě, resp. preventivních 
opatření

o) řízení krizových situací
 a. stanovení postupů a následně modelování situace neveřejného stahování produktů z 

 trhu
 b. postup v případě výpadků proudu, vody, plynu, páry, požáru, krádeže, sabotáže (vztah k 

 nálezům v reklamacích)

p) prohloubení řízení jakosti-využití základů ISO 9001:2000

q) bezpečnější podchycení externích procesů včetně zapracování do HACCP (balení, uzení, v ně-
kterých případech přímo výroba)

r) důslednější práce s dodavateli včetně provádění auditů u dodavatele
Další prohloubení vzájemného partnerství s dodavateli (kultury, ochucující složky, obalový mate-

riál)-důraz na nízkou cenu může v některých případech výrobu pořádně prodražit. Internetové 
aukce?

2.  Podpora konkurenceschopnosti
Na první pohled by se dalo říci, že certifikace systému BRC a IFS má sloužit především k uspo-

kojení potřeb zákazníků, tj. jak již bylo řečeno především obchodních řetězců. Nicméně je dobré 
si uvědomit, že na trhu je důležité především snížení reklamací zákazníků, spokojenost zákazníků 
se standardními produkty dodávanými včas a za rozumnou cenu. Mnohdy nedoceníme, že se nám 
snížily reklamace, ekonomické ztráty, problémy ve výrobě, snížila chybovost personálu a zvýšilo 
povědomí všech zaměstnanců.

Nemůžeme vyloučit, že se nám nestane problém, který zapříčiní stažení produktů z trhu. A kaž-
dý jistě ocení, že v takových případech máme předepsáno, kdo co má provádět, aby dozvuk problé-
mu u zákazníka byl co nejnižší a stažení bylo s co nejmenší nežádoucí publicitou.

3.  Vývoj na trhu
V současné době jsou platné 5. verze obou standardů, jejichž platnost se dá předpokládat řádově 

v měsících, obvyklá doba aktualizace je 2 roky. Ideální by bylo, kdyby plnění těchto požadavků eli-
minovalo návštěvy zákazníků a partnerů. Ale kdo ví???
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Certifi kace v potravinářství, zemědělství, dopravě a průmyslu

Moody International s.r.o., Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9
Tel: 284 080 246, Fax: 284 080 243

e-mail: admin.czech@moodyint.com
w w w. m o o d y i n t . c o m

ISO 9001 – certifi kace systému řízení kvality
ISO 14001 – certifi kace systému řízení ochrany životního prostředí
ISO 27001 – certifi kace systému řízení zabezbečení informací
ISO 22000 – certifi kace systému řízení kvality potravin
OHSAS 18001 – certifi kace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ISO/TS 16949 – certifi kace v automobilovém průmyslu
HACCP – certifi kace systému kritických bodů
BRC/IFS – certifi kace kvality potravin
GMP+ - certifi kace kvality výroby, převozu a skladování krmiv
SQAS – posuzování přepravy, skladování, distribuce nebezpečných látek
GlobalGap – certifi kace v prvovýrobě

Integrované audity
Audity dodavatelů
Školení
Inspekce
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 Zkušenosti z aplikace ISO 22000 v mlékárnách
  Ing. Petra Vaňátová, PhD.   
  Moody International s.r.o. 

Profil přednášejícího:
Ing. Petra Vaňátová, PhD. 
Vystudovala inženýrské studium na Univerzitě Pardubice, obor 
Hodnocení a analýza potravin; doktorské studium absolvovala na 
VŠCHT Praha.
Praxi zahájila na pozici „Quality manager“ u společnosti BEL Sýry 
Česko a.s. (dříve Želetavská sýrárna a.s.). V současnosti pracuje v 
certifikační společnosti Moody International s.r.o. jako auditor a 
scheme manager pro GMP+

Potravináři dlouho očekávaná norma ISO 22000:2005 vyšla 5. září 2005. Celosvětově exis-
tuje více než 20 různých standardů pro auditování dodavatelů v potravinářském průmyslu. Norma 
ISO 22000 harmonizuje mezinárodní požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin. Více než 
35 různých států přijalo tuto normu a vydalo ji jako národní standard (u nás ČSN EN ISO 22000 
vydaná v květnu 2006). Všechny typy organizací v potravinovém řetězci od primárních výrobců, 
zpracovatelů, dopravců, skladovatelů, obchodníků až po různé servisní organizace včetně krmivářů 
ji mohou používat k zabezpečení  nezávadnosti potravin a zajištění toho, že v celém řetězci nebudou 
slabé články.

ISO 22000 zabudovalo do svých požadavků HACCP – systém vytvořený Komisí Codex Alimen-
tarius. Ačkoliv byl systém HACCP poprvé prezentován již v roce 1971,  jeho použití se rozšířilo 
až o několik desítek let později až se v devadesátých letech stal legislativním požadavkem pro 

výrobce potravin v EU. ISO 22000 v sobě zahrnuje kromě již zmíněného HACCP i požadavky na 
řízení organizace a další požadavky vytvořené mezinárodním systémem obchodu s potravinami.

Zavedení a následná certifikace ISO 22000 v mlékárenském závodě záleží na připravenosti or-
ganizace. Velmi důležitým faktorem je, stejně jako u ostatních systémů řízení, postoj vrcholového 
managementu. Je si organizace, jako článek potravinového řetězce, vědoma důležitosti řízení nebez-
pečí ve svých výrobcích? Zákazníci očekávají, že výrobky, které si koupí budou bezpečné a zdravot-
ně nezávadné. Podle zpráv SVS jsou na tom v téhle otázce mlékaři lépe než další výrobci potravin 
živočišného původu.  Na základě vyhlášky 147/1998 Sb. je každý potravinářský podnik povinen 
zavést systém HACCP ve své výrobě a většina mlékárenských podniků v České republice má zaveden 
i systém ISO 9001. Zavedené systémy HACCP a ISO 9001 tvoří poměrně solidní základ k ISO 22000.

V případě, že organizace nemá zaveden systém řízení, čeká ji poměrně náročný úkol. Podle již 
klasického kolečka PDCA (Plan - plánuj, Do - dělej, Check - kontroluj, Act – jednej) by měla nejprve 
plánovat a to zajistit zapojení vrcholového vedení, stanovit cíle v systému bezpečnosti potravin, určit 
vedoucího týmu, určit tým a zvolit strategii. Organizace by měla zvážit zda na zavedení systému ISO 
22000 vystačí se svými personálními zdroji nebo zda požádá o spolupráci externího konzultanta. 

. Celosvětově exis-
ském průmyslu. Norma
nosti potravin. Více než

Č

sborník08_final.indd   80sborník08_final.indd   80 24.9.2008   17:38:3924.9.2008   17:38:39



81

Tým by měl shromáždit a nastudovat potřebné informace, včetně standardu samotného, např.:

• www.iso.org, www.cni.cz, www.codexalimentarius.net, 
• příslušnou národní i evropskou legislativu: www.sbirka.cz, www.esipa.cz, http://eur-lex.euro-

pa.eu/cs/index.htm, 
• informační portály www.bezpečnostpotravin.cz 
• atd.)

 a zúčastnit se školení na dané téma. Školení v adekvátní formě se týká nejen týmu bezpečnosti 
potravin, ale všech lidí zapojených do systému. Dále by si organizace měla naplánovat průběh celého 
projektu včetně nákladů.

Dalším krokem je vlastní realizace plánu, k čemuž by měly být k dispozici zdroje (čas, peníze 
atd.). Organizace by si měla stanovit externí i interní komunikační kanály, aby zajistila, že tým má 
nejlepší dostupné informace. V souvislosti s tímto by vrcholové vedení mělo vytvořit, udržovat a 
uplatňovat postupy řízení potenciálních mimořádných situací, tzv. krizový plán. Dále určit způsob 
řízení dokumentace, stanovit pravomoci a odpovědnosti.

Stanovit a zavést tzv. programy nezbytných předpokladů. Za tímto názvem se skrývají činnos-
ti, které zajišťují podporu hlavnímu procesu a napomáhají při řízení. Tyto programy nezbytných 
předpokladů mají za cíl minimalizaci pravděpodobnosti vnesení nebezpečí ohrožujících bezpeč-
nost potravin do produktu z pracovního prostředí, zabránění křížové kontaminace jiným produktem, 
snížení úrovně nebezpečí ve výrobních a skladovacích prostorách. Jsou to např. údržba zařízení, 
hygiena osob a sanitace zařízení i prostředí, zajištění požadavků legislativy, požadavků zákazníka 
apod. Většina těchto činností je popsána v oborových normách nebo směrnicích a “průvodcích“ 
správnou výrobní a hygienickou praxí, jako např. „Guidlines for a Good Manufacture Practice for 
Processed Cheese“ vydaný v říjnu 2007 evropským svazem výrobců tavených sýrů Assifonte, nebo 
norma ČSN 569601 Pravidla správné výrobní a hygienické praxe – mléko a mléčné výrobky vydaná 
v srpnu 2006. Většinou jsou tyto činnosti v mlékárnách již zavedeny několik let a byly zcela určitě 
vylepšeny v souvislosti s tzv. pasportizací, tedy kontrolami SVS před vstupem ČR do EU.

Pokud jsou programy nezbytných předpokladů zajištěny pak organizace resp. určený tým, při-
stoupí k analýze nebezpečí a její dokumentaci. Popíše charakteristiky konečných produktů včetně 
balení a způsobu distribuce a zamýšleného použití, dále suroviny, složky a všechny materiály přichá-
zející do styku s produktem. Vytvoří vývojové diagramy výrobního postupu a popíše jednotlivé kroky 
a ovládací opatření. Na základě těchto dokumentů identifikuje jednotlivá nebezpečí a u každého sta-
noví přijatelnou úroveň, přičemž vezme v úvahu legislativní požadavky, požadavky zákazníků, před-
pokládané použití zákazníkem apod. Jednotlivá identifikovaná nebezpečí posoudí a stanoví, zda lze 
toto nebezpečí vyloučit nebo snížit na přijatelnou úroveň. Poté stanoví ovládací opatření k jednotli-
vým nebezpečím, přezkoumá jejich efektivnost a zvolí, která opatření budou řízena programem ne-
zbytných předpokladů, a která plánem HACCP. Identifikuje kritické kontrolní body, přičemž může 
využít metodu rozhodovacího stromu (z Codexu), dánskou rozhodovací tabulku, metodu FMEA a 
další. Pro jednotlivé kritické kontrolní body zvolí kritické meze a stanoví systém monitorování. Sys-
tém monitorování musí obsahovat postupy a záznamy s ohledem na použité zařízení, kalibrační me-
tody, frekvence monitorování, odpovědnosti a pravomoci apod. Měly by být vytvořeny také plánova-
né nápravy pro případ, že výsledky monitorování překročí kritické meze a musí se zajistit opět řízení 
parametrů v kritickém bodě. Tak jako u všech neshod se musí zajistit identifikace příčiny neshody a 
zabránění jejímu opakování. Stejně tak musí být stanoveno, jak nakládat s neshodným produktem. 
Všechny tyto identifikace a opatření mají být dokumentována v plánu HACCP.

Jak již bylo řečeno, všechny potravinářské podniky jsou z legislativy povinny mít zavedený sys-
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tém HACCP. Někde tento systém funguje výborně, někde je však pouhým kusem papíru a v praxi 
není příliš funkční. Je vhodné, aby se každá organizace na svůj HACCP plán podívala kritickýma oči-
ma a zhodnotila funkčnost svého systému včetně jeho aktualizace a přezkoumání v případě nového 
výrobku, úpravy receptury, nové suroviny, nového výrobního nebo měřícího zařízení apod., na což 
se velmi často při běžných provozních starostech zapomíná. Stejně tak je vhodné se poučit z chyb 
druhých a sledováním krizí v potravinářství či zpráv ze SVS či SZPI zkusit vytěžit pro svůj systém to 
nejlepší. Zamyslet se nad tím, jestli náš systém pamatuje i na takové případy, které vyčteme z novin 
nebo se doslechneme. Požadavky na bezpečnost potravin se neustále stupňují, vzpomeňme si, jak 
jsme stanovovali tzv. politiku skla, alergeny apod.

Kritické body systému jsou tedy identifikovány, stanoveno jejich monitorování i nápravná opat-
ření, přichází na řadu naplánovat si ověřování, že nastavený systém funguje efektivně. V mlékárnách 
se většinou ověřuje analýzou vzorků výrobků. Soubory informací z analýz by se měly za určité 
období vyhodnotit a sledovat jejich trendy, což se většinou děje hlavně z důvodů ekonomického sle-
dování (hlavně pokud jde o obsah tuku a sušiny). Poměrně často se však zapomíná na vyhodnocení 
sledování mikrobiologických parametrů, a to jak ve výrobku, tak i v prostředí.

Ke správnému fungování systému je důležité dohledat jednotlivé výrobky, suroviny, obaly apod. 
nejen ve výrobě, ale i tzv. krok vpřed i krok vzad – tj. u dodavatelů a odběratelů. Systém sledovatel-
nosti by měl být dokumentován a prověřována jeho funkčnost.

O neshodném výrobku jsme se již zmínili v souvislosti s překročením kritických mezí v kritickém 
kontrolním bodě. Je tedy nasnadě, že musí být vypracovány postupy pro nápravy a opatření k ná-
pravě včetně záznamů. Do těchto postupů by mělo být zapracováno jak zacházet s produktem, který 
je tzv. potenciálně nebezpečný, stejně jako postup pro uvolnění produktu na základě vyhodnocení 

údajů či výsledků rozborů a dále postupy pro manipulaci s neshodným produktem včetně možné-
ho stahování produktu z trhu (viz krizový plán).

V kolečku PDCA jsme se dostali do poloviny a čeká nás „check“ – kontroluj a „act“ – jednej. 
Validace a ověřování systému managementu bezpečnosti potravin zahrnuje procesy dokazující, 

že zvolená ovládací opatření jsou schopna dosáhnout zamýšleného řízení nebezpečí a že jsou efek-
tivní a pokud ne, je třeba tato ovládací opatření změnit. Změny mohou být také vyvolány změnami 
v procesu výroby, používaných surovinách apod. K zajištění platných výsledků měření je nutné po-
užívat přiměřená měřidla a metody, které mají být identifikovány a ve specifikovaných intervalech 
kalibrovány. V rámci validace je vhodné přezkoumat i dokumentaci systému. Ověření systému ma-
nagementu bezpečnosti potravin je prováděno interními audity v plánovaných intervalech. Výsledky 
ověřování by měly být analyzovány a na základě výsledků analýzy identifikovat potřebu aktualizace 
či úpravy stávajícího systému.

Přezkoumání systému managementu bezpečnosti potravin vedením na základě potřebných in-
formací je uzavřením jedné kapitoly celého procesu. Z přezkoumání vznikají podněty k další činnos-
ti a tak v nekonečném procesu můžeme pokračovat, neustále zlepšovat a aktualizovat.

Norma ISO 22000 a systém bezpečnosti potravin z ní vycházející je velmi dobrým nástrojem k 
zabezpečení potravinového řetězce a ochraně zdraví nás všech. Tato systémová norma předkládá 
požadavky a jejich způsob naplnění je každém subjektu, jak mu to nejlépe vyhovuje. Bohužel norma 
ISO 22000 sama o sobě zatím v českých a moravských krajích nedostála svého velkého očekávání, 
ale v ostatních evropských zemích je situace lepší a podniky tuto normu zavádějí a nechávají certi-
fikovat. Přispívá k tomu fakt, že velké potravinářské řetězce tuto normu neuznávají a uplatňují své 
privátní standardy. Bohužel čeští výrobci potravin své pozice nemají natolik silné a tak chtě nechtě 
musí přizpůsobovat své jednání a systémy řízení silným hráčům na trhu. 
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 Evropské nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních
    Dopady na evropské mlékárenství

  (Souhrn přednášky)  
  Mareike Preller    
  Evropská mlékařská asociace, Brusel

Profil přednášejícího:
Mareike Preller  
V letech 1998-2003 studovala na universitě v Postupimi a na 
Německém institutu pro výzkum výživy (DIfE) specializaci výživy. 
Poté nastoupila do společnosti Roche Vitamins/DSM Nutritional 
Products ve švýcarské Basileji, kde zároveň absolvovala dvouletý 
studijní pobyt a na oddělení pro humánní výživu a zdraví vypraco-
vala svou diplomovou práci. Studijní stáže absolvovala i na jiných 
významných institucích, např. na Max-Planckově ústavu fyziologie rostlin v německém Gol-
mu (2000-2001), na Fakultě potravinářského inženýrství University von Campinas v Brazílii 
(2002) či v sídle Světové zdravotní organizace (WHO) v Ženevě.
Od roku 2005 působí v sekretariátu Evropské mlékařské asociace v Bruselu na pozici odborníka 
specializující se na politiku výživy a související právní otázky.

Originální text anotace:

EU Nutrition and Health Claims Regulation

Implications for the European Dairy Industry
Summary of the presentation

Introduction and Timeline

The EU Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods aims to 
harmonize commercial communication on nutrition and health benefits on foods in the European 
Union in order to strengthen the protection on the EU consumer and to ensure the functioning of the 
EU internal market.

The Regulation defines two different types of claims, nutrition claims and health claims, with the 
latter being subdivided into health claims based on generally accepted scientific evidence and health 
claims referring to children’s development and health as well as disease risk reduction claims. An 
overview of the different types of claims and some of their specificities within the Regulation will 
be given.

The timeline of the Regulation will be quickly presented to give an overview of the past, current 
and future activities carried out to implement the Regulation. The development of nutrient profiles 
as well as the establishment of the Art 13 list of health claims are the major issues at the moment and 
will be presented in more detail later in the presentation. 

Commission Guidance Document

The Regulation already applies since 1st July 2007 but many points are still unclear, difficult to 
translate into praxis or are still subject to implementation. On 14th December 2007, the EU Commis-
sion published a guidance document that has no legal power but that contains the consensus of EU 
Member States on a series of items that were under discussion. Issues such as the classification of 

in v německém Gol-
Campinas v Brazílii
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borderline claim, e.g. the differentiation of an Art 13 health claim from an Art 14 children claim, and 
the issue of comparative claims will be explained with specific dairy examples. 

Nutrition Claims Annex

The annex of nutrition claims is a positive list that contains only those nutrition claims which are 
now allowed on food packages in the EU. The EU food industry is criticising this annex and asks for 
adjustments for several reasons. The currently allowed claims are, for example, not flexible enough 
to provide meaningful information about the food products to the consumer and are not taking full 
account of industry’s innovation activities. Furthermore, there are several nutrition claims on nut-
rients and substances that are currently not contained in the annex but that would be beneficial to 
communicate to the consumer. 

Therefore, the EU food industry has proposed changes to several existing nutrition claims and 
additions of new nutrition claims. EDA has selected 13 priorities for nutrition claims relevant to the 
dairy industry which will be presented and which are available for communication to the Commissi-
on and Member States for the revision of the nutrition claims annex.

Art 13 List of Health Claims

The process of the establishment of the Art 13 health claims list as laid down in the Regulation 
will be quickly presented as well as the transitional measures applying to health claims which alrea-
dy exist at the market. 

EDA has developed a list of 29 health claims relevant for the dairy industry covering vitamins 
and minerals contained in dairy products, dairy ingredients and whole dairy foods. The scientific 
dossiers for the health claims - for which a few examples will be given - have been collected into 
the EDA explanatory document on the EDA list of Art 13 health claims. EDA has also collected and 

submitted to the European Food Safety Authority (EFSA) the scientific references substantiating 
each health claim which form the basis of the scientific assessment.  

The Commission has only recently sent the consolidated list of Art 13 health claims to EFSA 
for scientific evaluation. A short overview of the different parts of the list, the tasks given to EFSA 

and the foreseen timeline will be presented.  

Art 14 Health Claims

The process to apply for the approval of an Art 14 health claim and the transitional measures 
given in the Regulation as well as dairy examples of Art 14 health claims which have been sent to 
EFSA for evaluation will be presented. 

Nutrient Profiles

According to the Regulation, the use of nutrient profiles would aim to avoid a situation where 
nutrition or health claims mask the overall nutritional status of a food product, which could mislead 
consumers when trying to make healthy choices in the context of a balanced diet. Nutrient profiles 
should be established by January 2009.

EFSA has presented its scientific opinion in February of this year. EFSA confirms that dairy pro-
ducts have an important role in a healthy diet and hence supports the establishment of a specific 
nutrient profile for dairy products. EFSA concludes that dairy products are one of the food groups for 
which a specific profile should be established.

This is also reflected in the Commission working document on nutrient profiles that was presen-
ted in the beginning of June as background document for discussion with EU Member States. The 
Commission has presented different possible nutrient profiles scenarios for different food groups, 
among them dairy products, which will be presented and commented on. 
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Basis for the scenarios presented in the Commission working document is the food composition 
database of foods available on the EU market that the Commission has requested EFSA to develop 
and that should be used to carry out the testing of a proposed nutrient profiles system. This so-called 
“food basket” was initially compiled with data coming only from national food databases leading to 
a limited and not representative food basket. EDA has commented to the Commission on this and 
followed the request to provide additions to the dairy section of the “food basket” to sufficiently 
represent dairy products available in the EU market. 

EDA has developed a position paper on both general principles for the setting of nutrients profi-
les as well as specific points that should be considered when developing nutrient profiles for dairy 
products. Those specific points refer, among others, to the specific nutritional composition of the 
raw material milk and its components such as milk fat, trans fatty acids (TFA) and lactose as well as 
the legal protection of dairy products from imitation and substitution products. Those specific points 
will be presented. 

Special focus will be given to the topic of TFA. New scientific research in the area of TFA has beco-
me available which confirm that there is no evidence of negative health effects from the consumption 
of ruminant TFA naturally occurring in dairy products at habitual intake. This new evidence has 
been presented during the EDA TFA policy conference in February this year by international scien-
tists that concluded that naturally occurring ruminant TFA pose no health concerns to consumers, 
and therefore do not need to be considered for labelling or nutrient profiling for claims.

EDA is currently working on a concrete proposal for nutrient profiles for dairy products. EDA 
initially considered that total exemption of all dairy products from nutrient profiles would be the 
appropriate solution. Following EFSA scientific opinion, EDA proposes a special nutrient profile for 
dairy foods with specific nutrient thresholds for few dairy sub categories to reflect the compositional 
diversity of dairy products as well as the specific characteristics of the raw material milk such as the 
milk fat composition and the naturally present lactose. The approach taken by the EU dairy industry 
to develop a proposal for nutrient profiles for dairy products will be presented. 

Product Reformulation

In relation to the establishment of nutrient profiles and in the wider context of the obesity debate 
in Europe, the Commission has named in its “White Paper on Nutrition and Health” the reformula-
tion of the nutritional composition of food products as one of the most important points where the 
food industry can actively influence the adoption of a healthy and balanced diet by EU citizens. 

The Commission has established a Member States High Level Group on salt reduction of proces-
sed foods to facilitate the exchange of best practice and policy ideas between Member States in order 
to roll out in partnership salt reduction campaigns. Some Member States have already set up or are 
working on individually tailored national actions. 

The dairy industry in most of those countries has responded with an investigation into the tech-
nological possibilities to reduce salt content of cheese according to cheese type and/or the develo-
pment of Good Manufacturing Practice (GMP) Guidelines for use of salt in cheese production. EDA 
has prepared a position paper that explains the relevance of salt in cheese manufacturing. 

Summary

More than one year after the application of the EU Regulation on nutrition and health claims, the 
implementation is progressing but there are still many open issues. Opportunities and threats for the 
European dairy industry sector - which make it necessary to speak with one European voice - will 
be presented.
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Překlad anotace (ing.Kopáček, P.Vandas):
Úvod a časový harmonogram

Nařízení No.1924/2006 (EC) o výživových a zdravotních tvrzeních na potravinách má za úkol 
harmonizovat v rámci Evropské unie komerční komunikaci výživových a zdravotních benefitů po-
travin s cílem posílit ochranu evropského spotřebitele a napomoci k zajištění řádného fungování 
vnitřního evropského trhu s potravinami.

Nařízení definuje dva rozdílné typy tvrzení, výživová a zdravotní, přičemž zdravotní tvrzení se 
dále dělí jednak na tvrzení, která jsou založena na všeobecně uznávaných vědeckých důkazech, a za 
druhé na tvrzení vztahující se k vývoji dětí a zdraví, ale i taková, která hovoří o snížení rizik různých 
onemocnění. V přednášce bude podán přehled jednotlivých skupin a jejich specifikace v rámci výše 
uvedeného předpisu. 

Příspěvek nastíní harmonogram uvádění nařízení do praxe a podá krátký přehled o minulých, 
současných a budoucích aktivitách této implementační fáze. Vývoj otázek souvisejících s výživovými 
profily a stejně tak ustanovení článku 13 se seznamem zdravotních tvrzení jsou v tuto chvíli zásadní 
záležitostí a v rámci presentace budou diskutovány do větší hloubky.

Prováděcí dokument Evropské komise

Zmíněné nařízení je sice již v platnosti od 01.07.2007, ale řada v něm uvedených bodů je dosud 
poměrně nejasná a přináší problémy s jejich  uváděním do praxe, popř. zůstává  ještě v procesu 
zavádění. Dne 14.12.2007 zveřejnila Komise jakýsi prováděcí dokument, který sice nemá právní zá-
vaznost, ale který obsahuje určitý konsensus dohodnutý mezi členskými státy EU ve věci řady dosud 
sporných položek. Jedná se například o tzv. hraniční tvrzení, např. rozlišování zdravotních tvrzení 
dle čl.13 od tvrzení vztahujících se k dětem dle čl.14, a dále pak problematiku tzv. srovnávacích tvr-

zení u konkrétních příkladů v oblasti mlékárenství.

Seznam výživových tvrzení

Přílohou nařízení je seznam výživových tvrzení, ale pouze těch, která jsou v současné době v 
EU autorizována a která jsou dnes uváděna na obalech potravin. Evropský potravinářský průmysl 

tuto sestavenou přílohu kritizuje a volá po její úpravě z několika důvodů. Současně povolená tvr-
zení nejsou totiž dostatečně pružná k tomu, aby poskytla spotřebitelům smysluplné informace, a už 
vůbec neberou v úvahu inovační aktivity zpracovatelů. Navíc je do seznamu zařazeno i několik tvrze-
ní o živinách a látkách, které v příloze nejsou, ale které by mohly znamenat přínos pro spotřebitele.

Z tohoto důvodu navrhnul evropský potravinářský průmysl změny několika existujících tvrzení 
a doplnění o některé nové.

EDA v uvedené záležitosti vybrala 13 priorit majících význam pro mlékárenský průmysl, a ty nyní 
komunikuje jak s Evropskou komisí, tak s jednotlivými členskými státy, s cílem napomoci k revizi 
přílohy s výživovými tvrzeními.

Článek 13: seznam zdravotních tvrzení

V přednášce bude popsán způsob zavádění zdravotních tvrzení dle čl.13 dotčeného nařízení, 
stejně tak bude podána informace o přechodných opatřeních týkajících se zdravotních tvrzení, která 
se už na trhu používají.

EDA sestavila také přehled 29 zdravotních tvrzení významných pro mlékárenství zahrnujících 
vitamíny a minerály obsažené v mléce, mléčných výrobcích a mléčných ingrediencích. Příspěvek 
poskytne informaci a příklady o vědeckých podkladech pro ověření některých zdravotních tvrzení, 
které jsou obsaženy v důvodové zprávě zpracované EDA. EDA dále shromáždila a předložila Evrop-
skému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) odborné materiály zdůvodňující jednotlivá zdravotní 
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tvrzení, které tvoří základ jejich vědeckého hodnocení. 

Evropská komise teprve nedávno zaslala EFSA upravený seznam tvrzení dle čl.13 za účelem jejich 
vědeckého posouzení. V přednášce bude presentován krátký výčet tohoto seznamu, úkoly řešené 
EFSA a předpokládaný časový harmonogram.

Článek 14: seznam zdravotních tvrzení 

Dále bude v přednášce vysvětlen proces schvalování zdravotních tvrzení dle čl.14 a přechodná 
ustanovení definovaná Nařízením Komise, jakož i příklady z kategorie mléko.

Nutriční profily 

Podle výše uvedeného nařízení má využívání tzv. nutričních profilů zabránit situaci, ve které 
výživová nebo zdravotní tvrzení zastírají skutečnou výživovou hodnotu potraviny, což by mohlo 
pro spotřebitele znamenat zavádějící informace, když si chce např. sestavit zdravý a vybilancovaný 
jídelníček. Zavedení nutričních profilů se předpokládá k 1.1.2009.

EFSA v této souvislosti presentovala své vědecké stanovisko letos v únoru. EFSA potvrzuje, že 
mléko a mléčné výrobky hrají významnou roli ve zdravé výživě a tudíž podporuje vytvoření zvláštní-
ho výživového profilu pro mléčné výrobky. EFSA dále došla k závěru, že jsou mléčné výrobky jednou 
ze skupin potravin, pro které je potřeba takovýto specifický nutriční profil vytvořit. 

Tento požadavek se ostatně odráží i v pracovním dokumentu Komise zaměřeném na výživové 
profily, který byl představen začátkem června jako zásadní dokument určený pro diskuzi v člen-
ských zemích. Komise představila několik možných scénářů nutričních profilů pro jednotlivé skupi-
ny potravin, mezi nimi i pro skupinu mléčných výrobků, o kterých bude  v přednášce pojednáno.

EDA vytvořila poziční dokument týkající se jak všeobecných zásad pro ustanovení nutričních 
profilů, stejně tak ale zahrnující konkrétní body k úvaze při vytváření nutričních profilů pro mléká-
renské výrobky. Tyto specifické body zmiňují mezi jinými specifické výživové složení syrového mlé-
ka a jeho složek jako je např. TFA a laktóza, a také se zaměřují na právní ochranu mléčných výrobků 
před imitacemi a analogovými výrobky. I tento dokument EDA bude při přednášce presentován.

Zvláštní pozornost bude věnována problematice TFA (čili trans mastných kyselin). Nový vědecký 
výzkum v oblasti TFA potvrzuje, že neexistují důkazy o nežádoucích zdravotních dopadech konzu-
mace tzv. ruminantní TFA (čili bachorové trans mastné kyseliny), tedy té, která se přirozeně vysky-
tuje v mléčných výrobcích  při konzumaci obvyklého množství mléčných výrobků. Tento závěr byl 
také jednoznačně prezentován mezinárodními vědci na EDA konferenci věnované problematice TFA, 
která se konala v únoru letošního roku. Zde bylo konstatováno, že při spotřebě mléka a mléčných 
výrobků nepředstavuje přirozeně se vyskytující TFA zdravotní rizika a není tudíž potřeba uvažovat o 
jejím uvádění na obalech výrobků či ve výživových profilech.

EDA nyní vypracovává návrh konkrétního profilu pro mlékárenské výrobky. EDA původně do-
konce zvažovala, zda by nebylo přiměřeným řešením zcela vyloučit veškeré mléčné výrobky z nut-
ričních profilů. Dle vědeckého stanoviska EFSA však EDA navrhuje samostatný výživový profil pro 
mléčné výrobky se zvláštním prahovým kritériem pro několik mlékárenských podskupin s cílem 
přihlédnout k rozmanitosti složení mléčných výrobků a stejně specifickému charakteru syrového 
mléka s ohledem na složení mléčného tuku a přirozeně se vyskytující laktózu.

Výrobkové reformulace

V návaznosti na ustanovení výživových profilů a v širším kontextu  boje s obezitou v Evropě 
přišla Komise ve svém „Bílém dokumentu o výživě a zdraví“ s novou formulací výživového složení 
potravin jako s jedním z nejdůležitějším bodů, pomoci kterých může potravinářský průmysl aktivně 
ovlivňovat přijímání zdravé a vyvážené stravy občany EU.
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Komise vytvořila „nejvyšší skupinu“ pro členské země (Member States High Level Group) pro 
snižování obsahu soli v potravinách s cílem podpořit vzájemnou výměnu informací o  správných vý-
robních praktikách a principiálních strategiích mezi členskými zeměmi s cílem koordinovat kampaň 
vedoucí ke snižování obsahu soli. Některé z členských zemí již takovéto principy vytvořily nebo na 
nich nyní pracují. Mlékárenský průmysl reagoval v některých zemích zahájeným výzkumem tech-
nologických možností za účelem postupného snižování obsahu soli v sýrech s ohledem na typ sýra 
a/nebo dalšího vývoje GMP při používání soli ve výrobě sýrů. EDA připravila poziční dokument k 
objasnění významu soli v sýrech při jejich výrobě.

Závěr

Zavedení tohoto nařízení o zdravotních a výživových tvrzeních do praxe před více než jedním 
rokem  pokračuje implementačním procesem, nicméně stále tu ještě existuje mnoho otevřených 
záležitostí. V přednášce bude pozornost z tohoto pohledu zaměřena na popis příležitostí a rizik, což 
sebou přináší i potřebu mluvit o této problematice jednotným evropským hlasem.
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 Sortiment a aplikační možnosti mlékařských kultur
 DSM Food Specialties

  Ing. Zdeněk Rozehnal   
  O.K.Servis BioPro s.r.o.

Profil přednášejícího:
Ing. Zdeněk Rozehnal 
Absolvent SPŠM Kroměříž a VŠCHT Praha, obor mléko-tuky 
(1980). Od roku 1980 působí v mlékárenské praxi, jako technolog 
a v oblasti řízení jakosti. 
V roce 2000 nastoupil do firmy O.K.Servis BioPro jako obchodní 
manažer a technolog pro ingredience firmy DSM Food Specialties. 
Kromě mlékárenství zodpovídá též za spolupráci s obory pivovar-
nictví a nealko-nápojů.
V mlékárenství využívá zkušeností ze své praxe a zázemí firmy DSM k aplikaci kultur a en-
zymů ve výrobě, především v sýrařství, s cílem přinášet svým zákazníkům inovativní produkty 
a maximální podporu dodávaným ingrediencím.

Mlékárenské 
kultury firmy 

DSM

Produkty a aplikace

Zden k Rozehnal

plikaci kultur a en-
m inovativní produkty
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DELVO-TEC®

DSM Mlékárenské kultury - DELVO®

DELVO-PRO®

DELVO-YOG®

DELVO-ADD®

Soubor kultur s garantovanou aktivitou pro široký 
sortiment sýr  a fermentovaných výrobk

Kultury speciáln  selektované pro podporu tvorby 
aromatických, a texturních vlastností u sýr  a kysaných 
mlé ných výrobk

Speciáln  selektované kmeny LAFTI® s 
dokumentovanými probiotickými efekty pro všechny 
mlékárenské aplikace

Široký soubor jogurtových kultur s garantovanými 
vlastnostmi pro všechny typy jogurt  a kysaných 
výrobk  

DELVO-TAM® Soubor kultur speciálního složení pro individuální 
zákazníky

LL-50 series Lactococcus lactis ssp cremoris and/or lactis

DX-30 series Lactococcus lactis ssp cremoris and/or lactis
Lc. lactis ssp lactis biovar diacetylactis
Leuconostoc spUX-11 / UX-21 series

MT-50 series Lactococcus lactis ssp cremoris and/or lactis
Streptococcus thermophilus

TS-10 / TS-30 series Streptococcus thermophilus

HT-10 / HT-30 series Streptococcus thermophilus
Lactobacillus helveticus

BT-10X, BT-20B Streptococcus thermophilus
Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus

TX-10A Streptococcus thermophilus
Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus
Lactobacillus helveticus

DELVO-TEC® DIRECT-SET®
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N které aplikace 
kysacích kultur DSM

DELVO-TEC® DIRECT-SET®

Kultura doporu ená 
dávka

charakteristika

DELVO-TEC® LL-50 1 u / 1000 L isté, mlé né aroma

DELVO-TEC® MT* 1 u / 1000 L isté, mlé né aroma

DELVO-TEC® DX-33 1 u / 1000 L máslové, smetanové aroma

DELVO-YOG® CY-220 1 u / 1000 L isté, “jogurtové” aroma

DELVO-ADD® 100-F* 
(úprava textury) 

0.5 u / 1000 L zvýšení tuhosti,krémovitá 
plná chu

DELVO-TEC® Aplikace – Kysaná smetana
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Kultura Doporu ená 
dávka

Charakteristika výrobku

DELVO-TEC® DX-33 1 u / 1000 L máslové,smetanové aroma

DELVO-TEC® UX 1 u / 1000 L máslové,smetanové aroma

DELVO-TEC® LL50 1-2 u / 1000 L isté aroma, urychlení výroby

DELVO-TEC® MT* 1 u / 1000 L isté aroma; základ pro další    
obohacení

DELVO-TEC® Aplikace – Tvaroh

Sýry Kultura Dávkování Charakteristika
Holandské 

typy (Gouda, 
Eidam)

DELVO-TEC® DX-33
DELVO-TEC® MT
DELVO-TEC® LL-50
DELVO-TEC® UX 11

1 u / 1000 L
MT: bez o ek, isté aroma
DX: ob asná o ka, máslové   
aroma
LL50: isté aroma, bez o ek
UX11: sýrové aroma, málo o ek

Trappist types DELVO-TEC® DX-33 1 u / 1000 L máslové aroma, ob asná o ka

Balkanské typy
(kaškaval)

DELVO-TEC® BT
DELVO-TEC® TX 1 u / 1000 L

isté aroma, dobrá textura, 

edarové typy DELVO-TEC® LL-50 
DELVO-TEC® MT 1 u / 1000 L

isté aroma

Maasdam typy DELVO-TEC® LL-50   
DELVO-TEC®

TS10,HT30
DELVO-TEC® DX-33

 
1 u / 1000 L

Velmi dobré typické aroma, 
vynikající tvorba ok

DELVO-TEC® Aplikace – Polotvrdé sýry
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Kultura Doporu ená 
dávka

Charakteristika výrobku

DELVO-TEC® DX-
33,37 1 unit / 1000 L intenzivní máslové, aroma, 

vyšší tvorba plynu - kaverny

DELVO-TEC® UX
21/22 1 unit / 1000 L

silné sýrové aroma, 
vyšší tvorba plynu

DELVO-TEC® Aplikace – sýry s plísní v t st

Kultura Dávkování Charakteristika
DELVO-TEC® BT-10X+ 

DELVO-TEC® LL-50
1 u / 1000 L

(50:50)
Dobrý kysací profil, isté 
typické aroma

DELVO-TEC® BT-10X+ 
DELVO-TEC® MT

1 u / 1000 L
(50:50)

Dobrý kysací profil, isté 
typické aroma

DELVO-TEC® MT 1 u / 1000 L isté, jemné aroma

DELVO-TEC® LL-50 1 u / 1000 L isté, erstvé aroma

DELVO-TEC® Aplikace – bílé sýry
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Kultury  a média pro výrobu 
zákysu

DELVO-TEC® BULK-SET®

Komplexní soubor mezofilních a termofilních 
kultur pro výrobu zákys

DELVO-TEC® BULK-SET® zákysové kultury 
definované i nedefinované

Systém spole n  s médii DELVOLAC®

Kultury Složení
Soubor 46 samost. 
kmen

Lactococcus lactis ssp cremoris
p íp. ssp lactis

LL-66 series A - D Lactococcus lactis ssp cremoris

LL-77 series A - D Lactococcus lactis ssp cremoris
+/- ssp lactis

UX series
Lc. lactis ssp. lactis & ssp. cremoris
Lc. lactis ssp. lactis biovar diacetylactis
Leuconostoc sp.

Mezofilní zákysové kultury

Sobor 24 samost.kmen Streptococcus thermophilus

TS-210R    TS-215R Lb. delbrueckii ssp bulgaricus

TS-260R   TS-265R Lactobacillus helveticus

Termofilní zákysové kultury

DELVO-TEC® BULK-SET®
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DELVO-ADD®

Systém kultur selektovaných pro jejich 
speciální vlastnosti – ovliv ují chu , aroma, 
texturu. 

DELVO-ADD® vhodné pro kombinaci s DELVO-
TEC® kulturami pro zlepšení senzorických 
profil  a inovaci mlékárenských výrobk

Kultury skupiny DELVO-ADD® DIRECT-SET®

100-B     300-B Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus

200-C Lactobacillus casei

100-D Lactococcus lactis ssp lactis biovar diacetylactis

100-H    200-H Lactobacillus helveticus

100-L Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris

100-R Lactobacillus rhamnosus

100-X Nedefinovaná sm s: Lactococcus lactis ssp lactis and 
ssp cremoris, Lactococcus lactis ssp lactis biovar 
diacetylactis, Leuconostoc sp

100-E
Streptococcus thermophilus (exopolysaccharide producers)100-F       110-F

100-M Lactococcus lactis ssp cremoris (exopolysaccharide 
producer)

200-B Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus
(exopolysaccharide producer)

Kultury skupiny DELVO-ADD® DIRECT-SET®
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Kultura P íklad aplikace Orienta ní dávka

200-C
100-D

100-H   200-H

100-L

100-R

100-X

edar (mild, mature, low-
fat)

0.1-0.3 Unit / 1000L

Polotvrdé a tvrdé sýry, 
zvlášt  nízkotu né

0.1-0.5 Unit / 1000L

Posílení aroma a chuti

Kultury skupiny DELVO-ADD® DIRECT-SET®

Kultura P íklad aplikace Orienta ní dávka

100-F / 110-F

100-M

100-E

200-B

edar (mild, mature, low-
fat), Cottage

0.2 Unit / 1000L

Cottage 0.5 Unit / 1000L

erstvé sýry (tvaroh, 
fromage frais) & kysaná 
smetana

0.5-2 Units / 1000L

Polotvrdé a tvrdé sýry, 
zvlášt  nízkotu né

0.5-3 Units / 1000L

Zlepšení konzistence a vazby vody

Kultury skupiny DELVO-ADD® DIRECT-SET®
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P íklad 1 - Cottage

Základní kysací kultura LL50 + p ídavek DELVO-ADD® 100-F:

výroba zrna: 

•Redukuje jemné frakce zrna

• zvýšená výt žnost

p ídavek do dresinku: 

• zlepšuje adhezi dresinku k zrnu

• zvýšení krémovitosti a plnosti

• Prokazatelné snížení synereze

Kultury skupiny DELVO-ADD® DIRECT-SET®

P íklad 2 – Nízkotu ný edar

V této aplikaci byl kombinován, DELVO-ADD® 100-Fa 100D
(dávka 10% z celkové dávky kysacích kultur DELVO-TEC® ):

Zvyšuje vazbu vody v sýru

Jemn jší konzistence sýra

Zvýšení výt žnosti

Zlepšení plnosti chuti / posílení krémovitého vjemu

Kultury skupiny DELVO-ADD® DIRECT-SET®
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P íklad 3 – Nízkodoh ívaný sýr s oky

V této aplikaci byly kombinovány kultury LL50 spole n  
se Str. termophillus a Lbc. Helveticus + PAL Propioni

Vynikající tvorba ok

Stabilita chuti i konzistence p i extrémních podmínkách

Kultury skupiny DELVO-ADD® DIRECT-SET®

P íklad 4 – Butterkäse

Základní kultura LL50 
P ídavek DELVO-ADD® 100-F a 200C:

Vynikající jemná „máslová“ konzistence – S.thermophillus

Sýrové aroma posíleno p ídavkem L.casei

Kultury skupiny DELVO-ADD® DIRECT-SET®
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TY
Tradi ní jogurtové kultury bulharského typu

Nedefinované kmeny S. thermophilus & Lb. bulgaricus

CY
Klasické Jogurtové kultury („stop“ kultury)

Definované sm si S. thermophilus  & Lb. bulgaricus

MY
Jogurtové kultury s probiotiky

S. thermophilus v r zných kombinacích s probiotickými kmeny LAFTI®
s nebo bez Lbc. bulgaricus

DELVO-YOG® Jogurtové kultury

DELVO-PRO LAFTI
skupina probiotických kmen s léka skými 
studiemi o ú innosti v . klinických pokus , 
registrovány :

Lactobacillus acidophilus LAFTI® L10
Bifidobacterium sp. LAFTI® B94
Lactobacillus casei LAFTI® L26

Probiotické kultury           DELVO-PRO® LAFTI®

LAFTI® – Chrán né logo pro uživatele kultur Lafti

MOŽNÉ APLIKACE :
v potraviná ských výrobcích, mlé ných nápojích,
pro erstvé i zrající sýry, nap . Cottage, Tvaroh,

edar, Gouda…
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Efekty prokázané ve v decko-výzkumných 
programech:

LAFTI L10
- Zvýšení p irozené obranyschopnosti u atlet
- Zlepšení celkového dobrého pocitu u zdravých jedinc
- Redukuje potíže p i GI poruchách
- Vliv na nachlazení a symptomy ch ipky*

LAFTI B94
-Vynikající schopnost p ežívání v GI traktu

LAFTI L10 - d kazy in vivo/in vitro
- Snížení výskytu vzniku nádor
- Inhibice patogenních bakterií a Candidy

Probiotické kultury           DELVO-PRO® LAFTI®

P irozená 
obranyschopnost Zlepšené trávení Vitalita

Prosp šnost 
pro 
konzumenta

Podporuje a balancuje
intestinální mikrofloru

- Zvyšuje GI komfort

Podporuje trávení

Pocit vyšší 
energie

Zvyšuje pocit 
fyzické 

zdatnosti

Prioritní kultura L10
Lactobacillus 

acidophilus

B94
Bifidobacterium sp.

L10
Lactobacillus 
acidophilus

Probiotické benefity

Rychlejší 
rekonvalescence 

po ch ipce 
a nachlazení

Udržuje imunitní 
systém v 

pohotovosti

Podporuje a 
vyvažuje

intestinální 
mikrofloru

Zvyšuje
obranyschopnost 
proti patogen m

L26
Lactobacillus 

casei

Zdravotní
tvrzení

Probiotické kultury           DELVO-PRO® LAFTI®
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Dodavatel komplexních ešení pro mlékárenský pr mysl

Testování syrového mléka – Delvotest NT®; Delvo X Press®

Sy idla – mikrobiální ada Fromase®; chymosinová Maxiren®

Kysací kultury pro výrobu sýr , jogurt  a mlé ných výrobk
Aditivní kultury pro zlepšení senzorických vlastností výrobk
Probiotické kultury s deklarovaným ú inkem
Média pro výrobu zákys  v etn  zákysových kultur 
Vosky, PVAC nát ry a Delvocid® pro ošet ení sýr
Enzymy pro št pení laktózy 
P ístroje pro analýzu složek mléka a mlé ných výrobk
P ístroje pro mikrobiologickou analýzu
Komplexní vybavení mlékárenských laborato í na klí

Bo etická, 193 00 Praha 9 - Horní Po ernice, Tel.: 281 091 460, 841 111 114, www.biopro.cz
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 Výzkum probiotických mikroorganismů pro využití
 v mléčných výrobcích a funkčních potravinách

  Ing. A. Šalaková, CSc., Ing. J. Drbohlav, CSc., Ing. J. Peroutková, M. Pechačová  
  MILCOM a.s., Výzkumný ústav mlékárenský

Profil přednášejícího:
Ing. Alexandra Šalaková, CSc.
Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Praze, fakultu agro-
nomickou,  se specializací na chov skotu a mlékařství. Tamtéž 
obhájila disertační práci.
Nastoupila do Vývojového závodu mlékárenského průmyslu v 
Praze, kde je zaměstnána dosud v rámci MILCOM a.s..
Postupně  prošla v rámci závodu následujícími funkcemi:
mikrobiolog sbírky čistých mlékařských kultur Laktoflora, výzkum-
ný pracovník, vedoucí laboratoře oddělení řízení jakosti, vedoucí 
výroby závodu.

V rámci výše uvedených funkcí se věnovala výrobní činnosti v oblasti mlékařských kultur a 
pomocných látek pro potravinářský průmysl, výzkumu v oblasti mikrobiologie mléka a konzul-
tační činnosti na pomoc zpracovatelům mléka.

Lidský organismus je neustále ovlivňován negativními vlivy okolního prostředí, které snižují jeho 
obranyschopnost. 

Se zdraví prospěšnými vlivy se pevně váže pojem funkční potravina, která má kromě výži-
vové hodnoty i příznivý účinek na zdraví konzumenta, jeho fyzický a duševní stav. Konzumace 

funkční potraviny ovlivňuje některé pochody v organismu, zejména posiluje přirozené obranné 
mechanismy proti škodlivým vlivům prostředí, působí preventivně proti nemocem a také zpo-

maluje proces stárnutí. Funkční potraviny jsou připravovány z přirozeně se vyskytujících složek, 
přičemž mohou být těmito složkami fortifikovány. Funkční potraviny jsou přechodnou skupinou 
mezi běžnými potravinami a léky. Oproti lékům je jejich cílem chorobám předcházet, nikoliv je léčit 
po jejich propuknutí. 

Výraznou roli mezi funkčními potravinami mají fermentované potraviny, obsahující probiotické 
mikroorganismy. Zcela jedinečnou roli mezi funkčními potravinami mají ty, které obsahují probioti-
ka s klinicky ověřenými účinky.

Výzkumný ústav mlékárenský v Praze se problematikou možnosti podpory udržení a zlepšení 
zdraví lidí letitě zabývá. 

Výzkumný záměr MSM 2672286101 a jeho směr „Výzkum mléka a jeho složek s možností ovliv-
ňovat a podporovat zdraví člověka“, mimo další výzkumné projekty NAZV a MŠMT v této oblasti, 
toto potvrzuje.

V části IV) zmíněného výzkumného záměru jsme se zaměřili na sledování účinku kmene Entero-
coccus faecium CCDM 922 na některé fyzické parametry ve vztahu k metabolickému syndromu a na 
účinky ve vztahu k lipidovému metabolismu.

Kmen Enterococcus faecium CCDM 922 byl vybrán na základě jeho dřívějšího zapojení společně s 
dalšími mikroorganismy do klinické studie prováděné Státním zdravotním ústavem. Výsledky studie 

ékařských kultur a 
ologie mléka a konzul-
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ukázaly na schopnost kmene snižovat celkový cholesterol, zvyšovat jeho frakci HDL, snižovat počet 
klostrídií ve feces, snižovat obsah beta-D-glukuronidázy.

Naším cílem bylo prověřit tento kmen a ověřit jeho účinky na pozadí neutrální jogurtové kultury 
ve formě nápoje. Kmen byl v předchozích projektech vyhodnocen jako kmen s dobrými probiotic-
kými vlastnostmi, odolný vůči nízkému pH a odolný vůči účinku žlučových solí, dále byl testován 
z hlediska technologických vlastností a s ohledem na možnou aplikaci do funkčních potravin byly 
hodnoceny i jeho senzorické vlastnosti. Proto z důvodu ověření významných vlastností vybraného 
kmene byl uspořádán nutriční test. Na základě konzultací s lékaři z Fakultní nemocnice v Motole byl 
připraven design nutričního testu. Do testu bylo zapojeno 52 dobrovolníků ve věku 18-82 let, kohorta 
byla randomizovaná, rozdělená do dvou skupin, pokusné  a kontrolní,  označené jako skupina A 
(kontrolní ) a skupina B (pokusná).

Obě skupiny konzumovaly jogurtový nápoj v množství 100 ml denně po dobu 12 týdnů. Pokusná 
skupina v jogurtovém nápoji přijímala navíc kmen CCDM 922 v denzitě min. 3,7.107.

Účinky kmene jsme sledovali z hlediska vlivu na vybrané fyzické parametry ve vztahu k metabo-
lickému syndromu se zaměřením i na parametry ve vztahu k lipidovému metabolismu a dále jsme 
sumarizovali subjektivní hodnocení dobrovolníků ve vztahu k zdravotnímu stavu a trávení.

Sledované parametry: BMI, WHR index, obvod pasu, krevní tlak, celkový cholesterol, HDL cho-
lesterol a jejich poměr.

Před zahájením testu byl každý dobrovolník zvážen, změřen, dále byl změřen jeho krevní tlak 
a cholesterol celkový a HDL a současně každý dobrovolník vyplnil dotazník týkající se pohybové 
aktivity, zdravotního stavu a trávení.

Stejné parametry a subjektivní pocity byly zjišťovány i na konci testu.

Výsledky testu ve vztahu k fyzickým hodnotám:

• Celá sledovaná kohorta měla před zahájením testu průměrný BMI 25,52. Tato hodnota ukazuje 
na mírnou nadváhu, což značí lehce zvýšené zdravotní riziko. Z toho průměr skupiny A byl 
24,94 ( tato hodnota je ještě v normě a není očekáváno zdravotní riziko), skupina B měla průměr 
26,13.

• Po absolvování testu se průměrný BMI skupiny A lehce zvýšil o 0,38 a u skupiny B se zvýšil 
zanedbatelně a to o 0,05.

• Průměrná hodnota WHR indexu celé kohorty byla 0,86, z toho u skupiny A 0,85 a u skupiny B 
0,88. Po testu byla skupina A beze změny, zatímco u skupiny B byl zaznamenán pokles o 0,01. 
Hodnota WHR indexu ukazuje na distribuci tuku v těle, upozorní na rizikovou androidní obezi-
tu. WHR index pod 0,96 u mužů a pod 0,84 u žen je v normě.

• Ve věku nad 40 let již část populace vykazuje hodnoty směřující k metabolickému syndromu, 
proto jsme vybrali účastníky z každé skupiny ve věku nad 40 let a jejich naměřené hodnoty vy-
hodnotili zvlášť a tyto skupiny označili jako A1 a B1

U skupin A1 a B1 bylo zjištěno:

• nárůst BMI po testu u skupiny A1 o 0,43, zatímco u skupiny B1 pokles o 0,02. WRI byl u skupiny 
A1 beze změny a skupiny B1 byl zaznamenán pokles o 0,01.

• Z výsledků můžeme shrnout, že u skupiny A i A1 došlo k lehkému zvýšení BMI a hodnota WHR 
zůstala beze změny. U skupiny B a B1 lze říci, že průměrný BMI po testu byl beze změny a WHR 
nevýrazně poklesl.
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• Obvod pasu (hodnota rizikové abdominální obezity) se zmenšil po testu v obou sledovaných 
skupinách, více u skupin ve věku nad 40 let. 

Výsledky ve vztahu k lipidovému metabolismu a krevnímu tlaku:
Dobrovolníci, které jsme získali pro testování mléčných nápojů, byli zdraví lidé s velmi nízkou 

hladinou celkového cholesterolu. Průměrná hodnota kohorty byla 3,73 mmol/l, tato hodnota uka-
zuje na dobrý zdravotní stav dobrovolníků v tomto parametru. Hladina menší než 5 mmol/l je hod-
nocena jako dobrá, v normě, až hodnota 5-6 mmol/l je lehce zvýšená. Pokud bychom sledovali u 
respondentů pouze celkový cholesterol, musíme konstatovat, že tato kohorta jako celek byla pro toto 
sledování vlivu testovaného kmene na snížení hladiny celkového cholesterolu, nevhodná.

Jiná situace byla u HDL cholesterolu, zde jsme zjistili též velmi nízkou hodnotu, ale tato nízká 
hodnota 0,82 mmol/l značí zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, a to jak u mužů, tak u 
žen. Po testu došlo u celé kohorty vlivem konzumace mléčných nápojů ke zvýšení hodnoty HDL o 
0,16mmol/l, z toho u skupiny A o 0,11mmol/l a u skupiny B o 0,25 mmol/l.

Poměr rizikovosti onemocnění kardiovaskulárními nemocemi tj. poměr celkového cholesterolu a 
HDL cholesterolu se též u celé kohorty po testu zlepšil o 1,49 na hodnotu 4,46, která je uváděna jako 
hodnota, která nepředstavuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Hodnoty rizikovosti klesly u 
skupiny A o 0,06, zatímco u B dokonce o 0,46.

U celé kohorty došlo po testu ke snížení jak systolického tak diastolického tlaku. Rozdíly mezi 
skupinami nebyly signifikantní.

Abychom získali více konkrétní informaci o působení vlivu zkoumaného kmene na hladinu cel-
kového cholesterolu, zaměřili jsme se na skupinu dobrovolníků, která měla alespoň takovou 
hodnotu, která byla na základě konverzní tabulky použitého testu MiraTes dobře detekovatelná 

tj. min 3,3 mmol/l, tak vznikly skupiny A1 a B1.

Zjistili jsme, že nápoje snížily hladinu celkového cholesterolu u skupiny A1 o 0,41mmol/l a 
skupiny B1 o 0,19 mmol/l a na hladinu HDL u skupiny A1 nebyl zaznamenán vliv, zatímco u B1 

HDL vzrostl o 0,21 mmol/l. Z tohoto důvodu se výrazně snížil i poměr rizikovosti u A1 o 0,1 a u 
skupiny B1 až o 1,63.

U skupiny B1 byly zaznamenány významně snížené hodnoty systolického i diastolického tlaku, 
u systolického tlaku o 7,14 mm Hg zatímco u A1 o 3,2 mm Hg a diastolického tlaku o 3,54 mm Hg 
zatímco u A1 o 0,8 mm Hg.

Závěr
Na základě zjištěných údajů lze konstatovat.

• Sestavená skupina dobrovolníků byla skupina zdravých lidí různého věku.
• V hodnotách BMI a WHR indexu a obvodu pasu tato skupina kopírovala běžný trend tj. s přibý-

vajícím věkem, přibývá nezdravých hodnot, které v komplexu znamenají metabolický syndrom 
a mohou vést k závažným celkovým onemocněním.

• Vliv nápojů na tělesné parametry byl málo průkazný a neprojevil se výrazněji ani ve skupinách 
dobrovolníků ve věku nad 40 let.

• Vliv nápojů na krevní hodnoty byl již výraznější. U skupiny B došlo ke zvýšení hladiny HDL cho-
lesterolu po testu a tím i k výraznému poklesu hodnoty poměru celkového cholesterolu a HDL tj. 
rizikovosti kardiovaskulárních chorob. Výsledek tak potvrzuje zjištění v rámci dříve prováděné 
klinické zkoušky.
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• U skupin A i B došlo po testu ke snížení krevního tlaku. Významné rozdíly zaznamenány u 
skupin A1 a B1. U skupiny B1 (osoby s počáteční hodnotou cholesterolu vyšší než 3,3) byl vliv 
testovaného kmene výrazný ve snížení jak systolického tak i diastolického tlaku.

Na základě subjektivních pocitů v působení na zdraví a trávení byly oba nápoje hodnoceny pozi-
tivně, ve statistickém hodnocení více účastníků lépe hodnotilo nápoj B.

Z hlediska vhodnosti nápoje B pro přípravu funkční potraviny byl respondenty testu tento nápoj 
vysoce oceněn v senzorických vlastnostech. Nápoj se vyznačuje jemnou chutí a hustou krémovitou 
konzistencí.

Naší snahou bylo navázat na klinickou studii provedenou Státním zdravotním ústavem a monito-
rovat vliv kmene Enterococcus faecium CCDM 922 v účincích ve vztahu k lipidovému metabolismu, 
vybraným parametrům metabolického syndromu, subjektivním účinkům na zdraví a trávení. Cílem 
bylo přispět novými poznatky a vlastními zkušenostmi do databáze znalostí o jednotlivých probio-
tických kmenech deponovaných ve sbírce mlékařských kultur Laktoflora tak, aby k těmto kmenům 
byl dostatek podkladů pro jejich využití do funkčních potravin.

Poděkování pracovníkům Fakultní nemocnice v Motole Prof. MUDr. Nevoralovi, CSc. a MUDr. 
Bronskému, Ph.D. za spolupráci na přípravě designu nutričního testu.
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Reklama (Danisco)

The best of what we know

Správná chuť a textura, prokázané 
nutriční benefity,  bezpečná 
prodloužená doba trvanlivosti,  
nákladově efektivní výrobní proces 
– Danisco zná mnoho způsobů, jak 
přinést další přidanou hodnotu k Vašim 
potravinám a nápojům. 
 Funkční ingredience – podpořeny 
tou nejlepší znalostí potravinářských 
aplikací a tržních trendů, vyráběny 
převážně z přírodních zdrojů – 

nám umožňují pomoci Vám rychle 
a úspěšně s vývojem inovativních 
produktů ušitých na míru podle 
požadavků trhu.
 Náš obsáhlý výrobní sortimenent 
zahrnuje kultury, fermentační média, 
emulgátory, hydrokoloidy, stabilizační 
systémy, antimikrobiální přípravky, 
antioxidanty, enzymy, nutriční 
ingredience, speciální sacharidy, 
strukturované lipidy.

Danisco Czech Republic • tel: 495 864 130 • www.danisco.com
Distributoři: Komlex Trading • tel: 321 721 056

KUK Bohemia  • tel: 271 730 262
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 HOLDBACTM ochranné kultury
  Michal Stibor (KUK Bohemia)  
  Jiří Brzobohatý (Komlex Trading)  
  Tomáš Blachut  (Danisco Czech Republic)

Profil přednášejícího:
Ing. Michal Stibor, PhD.
Po studiu na VŠCHT, Cardiff University a London University půso-
bil dva roky na University of California, Riverside, kde se zabýval 
základním výzkumem v oblasti biotechnologií. V posledních pěti 
letech pracuje pro firmu KUK Bohemia, která je zaměřena na 
poradenství a dodávky surovin pro potravinářský a farmaceutický 
průmysl.

Úvod
HOLDBACTM YM ochranné kultury představují bakteriální kmeny, které byly speciálně vy-

brány pro svou schopnost kontrolovat růst patogenních a/nebo kontaminujících mikroorganismů ve 
fermentovaných výrobcích. Bakterie mají dlouhou historii jako ingredience používané v potravinář-
ství a v některých případech mohou také zvýraznit senzorické charakteristiky finálních produktů.

Bakteriální kmeny používané v HOLDBACTM YM ochranných kulturách mají specifické inhibič-
ní vlastnosti proti kvasinkám a plísním a jsou navrženy pro aplikace v čerstvých kysaných výrobcích 
jako jsou jogurty, zakysaná smetana, měkký sýr a cottage cheese. Další oblastí použití HOLDBACTM 
ochranných kultur, konkrétně HOLDBACTM Listeria jsou sýry typu Rhomadour, Camembert a Brie. 
Tato kultura byla vyvinuta jako obrana proti kontaminaci bakteriemi rodu Listeria.  

Výhody použití HOLDBACTM ochranných kultur
  

Bezpečnost a přírodní řešení

• inhibují růst kvasinek, plísní, případně bakteriálních kmenů rodu Listeria 
• mohou být označovány jako startovací kultura
• nevykazují negativní vliv na smyslové vlastnosti finálních výrobků
• alternativou chemické ochrany potravin jako například sorbanu draselného 

  

Prodloužení doby trvanlivosti a zjednodušení výrobního procesu

HOLDBACTM YM ochranné kultury působí jako ochrana proti celé řadě kvasinek a plísní a tím se 
finální produkty s ochrannými kulturami stávají méně náchylné kontaminaci jak během skladování 
tak během výroby. Prodloužením doby trvanlivosti se dosáhne snížení dopravních nákladů na jedné 
straně a zvýšení efektivity výroby na straně druhé. 

Nezanedbatelnou výhodou použití ochranných kultur je velmi snadná manipulace.

ré byly speciálně vy-
cích mikroorganismů ve
používané v potravinář-
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Složení a aplikace HOLDBACTM ochranných kultur
Tabulka č.1

 HOLDBACTM Listeria HOLDBAC™ YM-B HOLDBAC™ YM-C

Složení Lactobacillus plantarum Propionibacterium freu-
denreichii 
subsp. shermanii
Lactobacillus rham-
nosus

Propionibacterium freu-
denreichii
subsp. shermanii
Lactobacillus paracasei

Dávkování     
(DCU/100 l mléka)

Viz. níže Jogurt, zakysaná sme-
tana, 
čerstvý sýr: 10-50 DCU  

Jogurt a čerstvý sýr: 
10 DCU
Zakysaná smetana: 10-
30 DCU

Aplikace Očkování do mléka
Povrchová aplikace

Očkování spolu s kysa-
cí kulturou

Očkování spolu s kysa-
cí kulturou

Typy
Velikost balení

LYO: 10 a 500 IP jed-
notek

LYO: 100 a 500DCU
Hlubokomražené: 500 
DCU

LYO: 100 a 500 DCU  
Hlubokomražené: 500 
DCU

Bližší charakteristiky jednotlivých kmenů je možno získat z následujících zdrojů:T.H.Suama-
lainen, A.M. Mäyrä-Mäkinen: Lait (1990) 79, 165 pp; A.M. Mäyrä-Mäkinen, T.H.Suamalain-
en: United States Patent US 5 378 458, 1995; S. Miescher Schwenninger, L. Meile: European 
patent application, Publication No. EP 1 308506; S Miecher Schwenninger, L. Meile: System. 

Appl. Microbiol. (2004) 27, 229 pp

Dávkování a aplikace
HOLDBACTM YM ochranné kultury jsou dostupné jak v lyofilizované verzi tak ve formě hlubo-

kozmražených pelet. HOLDBACTM Listeria jen v lyofilizované formě. Pro jejich aplikace není nutná 
úprava výrobního procesu, přidávají se společně s kysací kulturou. HOLDBACTM Listeria se také apli-
kuje na povrch sýra spolu s povrchovou zrací kulturou. Orientační dávkování pro HOLDBACTM YM 
pro jednotlivé finální výrobky je uvedeno v Tabulce č.1.

Použití kultury HOLDBAC™ Listeria je silně závislé na typu výrobku. Pro poskytnutí požadova-
né úrovně bezpečnosti výrobku u produktu typu Rhomadur je nutná aplikace roztoku 0,2 – 0,3 IP 
HOLDBAC™ Listeria společně s povrchovou zrací kulturou na 1 m2 povrchu sýra. Povrchové ošetření 
sýra by mělo být opakováno nejméně dvakrát před jeho zabalením. Toto použití kultury bylo testo-
váno a prokázáno bezpečným dokonce i při úrovni vstupní kontaminace vyšší než 1x102 cfu Listeria 
monocytogenes na ml roztoku zrací kultury. Je velmi důležité včasná aplikace ochranné kultury 
před nebo nejpozději v době takové úrovně kontaminace bakteriemi rodu Listeria, kdy ještě může 
efektivně ochránit povrch sýra.

U  sýrů s bílou plísní je možné pouze jedno ošetření. Koncentrace 0,5 – 1,0 IP/m2 by měla být  
dostatečná k ochraně sýrů před jejich zabalením.

Ovšem HOLDBACTM ochranné kultury nejsou náhradou správné výrobní praxe a mohou sloužit 
pouze jako další nástroj k zajištění větší bezpečnosti finálních mléčných produktů.

sborník08_final.indd   108sborník08_final.indd   108 24.9.2008   17:38:5524.9.2008   17:38:55



109

Funkce
Základní funkcí ochranných kultur kontrola růstu kontaminujících mikroorganismů. V případě 

HOLDBACTM YM se jedná převážně o kvasinky a plísně, u HOLDBACTM Listeria pak o bakteriální 
kmeny rodu Listeria. Kontrola je založena na následujících principech:

1. Tvorba fermentačních produktů, které jsou aktivní proti daným kontaminujícím organismům 
(převážně se jedná o organické kyseliny (L+ mléčná, octová, propionová atd.)

2. Kompetitivní soutěžení s kontaminujícími mikroorganismy snižováním dostupnosti živin a kys-
líku.

3. Kultura Lactobacollus plantarum z HOLDBACTM Listeria produkuje specifický bakteriocin – 
Pediozin AcH měnící permeabilitu membrán kmenů rodu Listeria, což vede k jejich inaktivaci.

Obr. č.1:  Ukázka působení HOLDBACTM YM ochranných kultur

Použití HOLDBACTM ochranných kultur při výrobě jogurtů
Velmi důležitým parametrem pro hodnocení finálního výrobku je jeho doba trvanlivosti. Její 

prodloužení je v zájmu jak výrobce, tak finálního konzumenta. Na grafu č.1 je znázorněn pokus 
ukazující vliv HOLDBACTM YM na nárůst plísňové kontaminace ve srovnání s referenčním vzorkem s 
použitou ochrannou kulturou. V testovaném uspořádání došlo k nárůstu viditelného rozvoje plísně 
z 19 na 45 dnů.
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Graf č.1:  Přídavek HOLDBACTM YM (10DCU/100 l  mléka) ke kysací kultuře YO-MIXTM 401, 4 
plísňové kmeny přidány v množství 10 spor/ml, skladování při 6°C  po dobu 47 dní.

Porušení teplotního řetězce je častou příčinou rozvoje kontaminující mikroflóry. Graf č.2 znázor-
ňuje vliv přídavku HOLDBACTM YM ochranných kultur při dvou teplotních režimech (6°C a 10°C). 
V obou případech došlo k více než dvojnásobnému nárůstu doby, kdy byla zaznamenána kontami-
nace. 

Graf č.2.: Přídavek HOLDBACTM YM (10DCU/100 l mléka) ke kysací kultuře YO-MIXTM 621, 4 
plísňové kmeny přidány v množství 10 spor/ml, skladování při 6°C  a 10°C po dobu 47 dní.

Důležitým kritériem je sledování rozvoje kvasinkové kontaminace. Z grafu č. 3 vyplývá, že pou-
žití HOLDBACTM YM-C při doporučeném dávkování zpomaluje rozvoj nežádoucí kontaminace kva-
sinkami. 
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Graf č.3: Přídavek HOLDBACTM YM-C (10DCU/100 l  mléka) ke kysací kultuře YO-MIXTM 621, 
kvasinky přidány v množství 5 buněk/ml, skladování při 6°C po dobu 28 dní.

Další výhodou použití HOLDBACTM ochranných kultur je fakt, že nebyl zaznamenán žádný sen-
zorický rozdíl ve finálních výrobcích v porovnáním se vzorky s použitou pouze kysací kulturou. 

 Z následujícího grafu č.4 je zřejmé, že použití ochranných kultur má zanedbatelný vliv na pří-
padné postacidifikační změny ve finálním výrobku.

Graf č.4:  Sledování postacidifikačních změn při přídavku HOLDBACTM YM (10DCU/100 l mlé-
ka) ke kultuře YOMIXTM 401. Skladování při teplotě 6°C po dobu 47 dní.

Důležitým poznatkem je i zjištění, že ochrana výrobků je vyšší při použití delších fermentačních 
časů. Tím se jeví z hlediska kvasinkové a plísňové kontaminace bezpečnější aplikace nižších teplot 
fermentace s následným prodloužením kysací doby.

Obdobné výsledky jako testy u jogurtových výrobků, byly získány pro zakysanou smetanu a 
čerstvý sýr.

Legislativa
Ochranné kultury mohou být deklarovány jako startovací kultura. Jediné omezení pro jejich 

aplikaci by mohlo být u jogurtových aplikací v zemích, kde je jogurt definován v rámci národních 
předpisů.
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Závěr

HOLDBACTM ochranné kultury

Mohou…

» Chránit výrobek svým růstem během výroby a v průběhu skladování.
» Částečně nahradit jiné způsoby ochrany.
» Být použity jako doplňková kontrola v rámci GMP.
» Statisticky snižovat počty nepodařených výrob a reklamací a zvýšit kvalitu produktu prodlouže-

ním doby skladování.

Nemohou…

» Být aktivní v procesu, který neumožňuje jejich růst. 
» Být efektivní jako jediný způsob ochrany před kontaminujícími mirkoorganismy. 
» Být použity jako desinfekční látka v případě velmi vysokých hodnot kontaminace. 
» Garantovat nulové riziko kontaminace. 
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 Mikrobiologická rizika v mlékárenských výrobách,
 jejich detekce a preventivní opatření 

  Němečková, I., Pechačová, M., Roubal, P. - MILCOM a.s.  
  Rohacká, H., Kučerová, K., Tůma, Š., Plocková, M., Demnerová, K. - VŠCHT v Praze

Profil přednášejícího:
Ing. Irena Němečková 
Absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od 
roku 2004 pracuje ve společnosti MILCOM a.s. Výzkumný ústav 
mlékárenský. Podílí se zejména na řešení výzkumných projektů se 
zaměřením na mikrobiologii mléka a mléčných výrobků (bakterie 
mléčného kvašení, technologicky nežádoucí i patogenní mik-
roorganismy) a na funkční potraviny. Zároveň pracuje i na své 
disertaci. Je členkou Československé společnosti mikrobiologické a 
Společnosti pro probiotika a prebiotika. 

Na úvod 
V dnešní době se již spotřebitelé nespokojují s potravinami, které by pro ně představovaly 

pouze zdroj živin. Naopak, za samozřejmost u potravin předpokládají bezpečnost, zdravotní nezá-
vadnost, vysokou senzorickou hodnotu, dlouhou trvanlivost,… Žádný výrobce či distributor si bez 
rizika ztráty dobrého jména nemůže dovolit uvést do oběhu potraviny, které jsou mikrobiologicky 
závadné. K tomu jsou potřeba adekvátní znalosti, jak mikrobiologickým rizikům předcházet, jak 
případné nedostatky napravit a samozřejmě metody, jak mikrobiologická kritéria stanovit – metody 
rychlé, spolehlivé, citlivé a cenově dostupné. 

O projektu
Na základě aktuálních vědeckých poznatků o rizicích významných pro jednotlivé komodity jsou 

průběžně modifikovány legislativní předpisy. Přítomnost vybraných patogenních, podmíněně pato-
genních a indikátorových mikroorganismů v potravinách je tak limitována nařízeními a vyhláška-
mi. 

V roce 2005 vyšlo v platnost Nařízení komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích 
pro potraviny, které mlékařům udává povinnost stanovovat tyto mikroorganismy (popř. jejich toxi-
ny): Listeria monocytogenes, Salmonella sp., koagulázopozitivní stafylokoky, stafylokokové ente-
rotoxiny, Enterobacter sakazakii, Enterobacteriaceae a E. coli. Obsahuje také plán odběru vzorků a 
přípustné limity (využití čísel n, c, m, M). Vyvstala tak potřeba zavedení řady nových analytických 
metod. 

Vývojem, optimalizací a zaváděním těchto metod a dále metod pro stanovení vybraných techno-
logicky nežádoucích mikroorganismů (Bacillus sp., B. cereus, B. sporothermodurans, Enterococcus 
sp., plyn produkující klostridia) se zabývá projekt 2B06048 „Mikrobiologická rizika v mlékárenských 
výrobách – detekce a preventivní opatření“. Vhodnost tohoto výběru byla potvrzena novelou výše 
zmíněného Nařízení (č. 1441/2007), která pro mléko a mléčné výrobky zahrnuje navíc i presumptiv-
ní B. cereus. Součástí projektu jsou také návrhy na preventivní a nápravná opatření k minimalizaci 
výskytu a nežádoucích aktivit sledovaných mikroorganismů. 

Projekt je řešen s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to v 
období let 2006 – 2011. 

pro ně představovaly 
pečnost, zdravotní nezá-
bce či distributor si bez
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Projektu se účastní týmy těchto řešitelů: 

MILCOM a.s. (koordninátor projektu) 

 o Ing. Petr Roubal, CSc. 
 o Ing. Irena Němečková
 o Ing. Vladimír Černý
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 o Doc. Ing. Milada Plocková, CSc. 
 o Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. 
 o Doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc. 
 o Prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc. 
Státní zdravotní ústav 

 o MVDr. Renata Karpíšková, PhD. 
PLASTCOM a.s. 

 o Ing. Štěpán Tůma, PhD.
BOHEMILK a.s. 

 o Ing. Bronislava Světlíková 

Fakt, že se do řešení projektu (včetně finanční spoluúčasti) zapojily také dvě mlékárny, svědčí 
o důležitosti a praktické využitelnosti řešených témat. Navázaná spolupráce je z hlediska projektu 
výhodná a žádoucí, protože umožňuje:

• zajistit snadný přístup ke vzorkům přímo z výrobního procesu. Na oplátku mlékárny dostá-
vají výsledky rozborů, včetně těch, které by v provozních laboratořích provedeny nebyly 

• ověřit navržené postupy v provozních podmínkách a v případě příznivých výsledků tyto 
postupy nadále využívat

• zavést nejnovější analytické metody i další aktuální poznatky do výrobní praxe. Výsledky 
projektu tak jsou k dispozici nejen formou prezentací a článků pro odbornou věřejnost a 
průmyslovou sféru, ale nacházejí také reálné uplatnění v praxi

Příklad konkrétních výsledků 

Porovnání možností potlačování růstu plyn produkujících klostridií v modelovém 
systému „cheese-slurry“ 

Úvod 
Výskyt klostridií v mléce představuje významný problém pro výrobu sýrů. Spory klostridií mohou 

přežít pasteraci a následně během zrání sýrů vyklíčit (Su a Ingham, 2000). Některé kmeny mohou 
produkcí plynu způsobit pozdní duření sýrů a negativně tak ovlivnit texturu sýrů. Vysoký podíl ky-
seliny máselné a nežádoucí otevřená textura jsou pro zduřelé sýry typické (Dasgupta a Hull, 1989). 

Nejčastější prevencí pozdního duření sýrů je přídavek dusičnanů do mléka. Dusičnany jsou redu-
kovány na dusitany, které interferují s klíčením spor (Bogovič Matijašić a kol., 2007). Dusitany však 
mohou reagovat také s aromatickými aminokyselinami za vzniku nitrosaminů, které potenciálně 
mají kancerogenní účinky (Christiansen a kol., 2005). Dalšími možnostmi jsou zařazení baktofugace 
(odstranení bakteriálních buněk a spor odstředěním) (Su a Ingham, 2000), přídavek lysozymu (Bo-
govič Matijašić a kol., 2007), nisinu nebo použití protektivních kultur (Christiansen a kol., 2005). 

Právě možnost aplikace protektivních kultur ve výrobě sýrů je v současné době často studova-
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ným tématem. Většina prací je však zaměřena na pokusy in vitro (zejména „agar spot test“ a „agar 
well-diffusion assay“) (Hernández a kol., 2004, Rodríguez a kol., 2000, Christiansen a kol., 2005, a 
další). Protože není možné použít technologicky nežádoucí mikroorganismy na pokusy v provozním 
měřítku, jako vhodný modelový substrát pro ověření chování protektivních kultur v sýrech se jeví 
„cheese-slurry“, které bylo využito v této práci. 

Postup práce 
Mikroorganismy 

Vliv na přežívání a růst plyn produkujících klostridií byl studován u těchto kultur: nezákysové 
bakterie mléčného kvašení izolované ze sýrů Lactobacillus paracasei 171R2 (The Royal Veterinary 
and Agricultural University, Dánsko) a Lactobacillus paracasei ST68 (VŠCHT, Praha), jejichž antik-
lostridiální aktivitu popsal Tůma (2007), a dále nisin produkující kmen Lactococcus lactis ssp. lactis 
CCDM 731 a mesofilní kultura CCDM 1 (Laktoflora®, MILCOM a.s.). 

Ze souboru klostridií byl vybrán kmen Clostridium tyrobutyricum 184 (Swedish Dairy Associati-
on, Švédsko), který produkuje velké množství plynu (představuje potenciální riziko pro výrobu sýrů 
a je dobře detekovatelný použitou MPN metodou) a za podmínek pokusu v „cheese-slurry“ dobře 
přežívá. 

Modelový pokus s „cheese-slurry“ 

„Cheese-slurry“ bylo připraveno podle Tůmy (2007) – 50 g sýra eidamského typu bylo zhomo-
genizováno s 1 g citrátu disodného, 1 g citrátu trisodného a 48 g destilované vody, rozplněno do 
plastových šroubovacích vzorkovnic a tepelně ošetřeno v proudící páře 20 min při 100 °C. 

Poté bylo přidáno 1 % obj. narostlé kultury klostridií v RCM bujónu a testované látky nebo kul-
tury s antiklostridiální aktivitou. Připraveny byly tyto vzorky (a to duplicitně pro každý čas odběru 
zvlášť): 

• s dusičnanem draselným (50 mg kg-1)
• s lysozymem (350 mg kg-1, 58100 U mg-1) 
• s nisinem (4 mg kg-1)
• s laktokokovou kulturou CCDM 731 (1 % obj.) – tvoří nisin v koncentraci 3,6 mg l-1
• se smetanovou kulturou CCDM 1 (1 % obj.)
• s Lactobacillus paracasei ST68 (1 % obj.) 
• s Lactobacillus paracasei 171R2 (1 % obj.)
• kontrolní vzorek bez přídavku dalších látek nebo kultur 

Vzorkovnice byly vloženy do anaerostatu a ponechány nejdříve 24 h při 25 – 30 °C (vedle sýrař-
ské vany) a pak 2 měsíce ve zracím sklepě při 7 – 9 °C. Vzorky byly odebírány po 14, 30 a 60 dnech 
skladování. 

Mikrobiologické rozbory 

Spory klostridií byly stanoveny metodou nejpravděpodobnějšího počtu (MPN) na mléčné půdě 
s glukosou a kyselinou mléčnou po inaktivaci vzorků 80 °C/5 min. Vyhodnocována byla tvorba 
plynu po 4 dnech kultivace při 37 °C (Havlová a kol., 1993). Po 30 dnech skladování „cheese-slurry“ 
byla přítomnost klostridií potvrzena druhově specifickou PCR – kmen klostridií byl reizolován z 
pozitivní MPN zkumavky a pomnožen v RCM bujónu. Poté byla izolována DNA (DNA Sigma Gen 
EluteTM Bacterial Genomic Kit NA2110) a provedeno PCR s primery CT1F a CT1R podle Hermana 
a kol. (1995). 

Mléčné koky byly stanoveny na M17 agaru s laktosou při 30 °C/3 dny aerobně, laktobacily na 
MRS agaru pH 5,7 při 37 °C/3 dny anaerobně. 
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Výsledky a diskuse 
Průměrný počet spor klostridií po naočkování do „cheese-slurry“ byl 3,2 x 101 MPN g-1. Změny v 

populaci klostridií během skladování „cheese-slurry“ ve zracím sklepě jsou uvedeny v tab. I. 

Během dvou měsíců při 7 – 9 °C se zvýšil počet klostridiálních spor v kontrolním vzorku o dva 
řády, na srovnatelných počtech jako po inokulaci se udržel pouze ve vzorcích s nisin produkující 
a se smetanovou kulturou. Pomocí PCR bylo potvrzeno, že v „cheese-slurry“ přežívá naočkované 
Clostridium tyrobutyricum (obr. 1). 

Účinnost přidaných látek nebo kultur s antiklostridiální aktivitou se během skladování měni-
la. Během prvních 14 dnů byly nejúčinnější dusičnan, nisin, lysozym a smetanová kultura. Ostatní 
kultury růst klostridií dokonce podporovaly – pravděpodobně díky tvorbě kyseliny octové a mléčné 
(využitelné pro Clostridium tyrobutyricum jako zdroje uhlíku), a to zejména během 24 h skladování 
u sýrařské vany při vhodnější teplotě pro růst klostridií. Tento krok simuloval podmínky zpracová-
ní sýrového zrna, během kterého dochází k růstu použitých zákysových kultur. Dosažené denzity 
kultur se pak udržely (případně mírně zvýšily) během dvouměsíčního skladování „cheese-slurry“ ve 
zracím sklepě (tab. II). 

Po měsíci skladování „cheese-slurry“ vykazovaly všechny přidané látky nebo kultury antiklostri-
dální efekt a s výjimkou lysozymu si jej uchovaly i během dalšího měsíce. Účinnost látek s antiklost-
ridiální kulturou oproti počáteční fázi pokusu poklesla. naopak nejúčinnější byly smetanová kultura 
CCDM 1 a Lactococcus lactis ssp. lactis CCDM 731. 

Obr. 1: Druhově specifická PCR pro Clostridium tyrobutyricum (M – 100 bp DNA marker, 1 – 
Clostridium tyrobutyricum DMF6500, 2 – Clostridium beijerinckii 791, 3 – Clostridium tyrobu-
tyricum 184, 4 a 5 – Clostridium tyrobutyricum 184 – izoláty z „cheese-slurry“)
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Tab. I: Průměrné počty spor klostridií (MPN g-1) v „cheese-slurry“ během skladování ve zracím 
sklepě 

14 dní 30 dní 60 dní

kontrola 1,6 x 101 2,0 x 103 1,2 x 103

Lb. paracasei 171R2 1,8 x 103 3,0 x 102 5,5 x 102

Lb. paracasei ST68 1,2 x 103 3,0 x 102 1,5 x 102

Lcc. lactis CCDM 731 1,5 x 102 1,6 x 101 5,7 x 101

mesofilní kultura CCDM 1 6,5 x 100 1,0 x 101 1,9 x 101

KNO3 < 3,5 x 100 3,0 x 102 4,0 x 102

lysozym < 6,0 x 100 9,0 x 101 1,5 x 103

nisin < 3,5 x 100 5,5 x 102 2,6 x 102

Tab. II: Počty bakterií mléčného kvašení (JTK g-1) během manipulace s „cheese-slurry“ 

po naočkování po 24 h skladová-
ní u sýrařské vany

po 60 dnech skla-
dování ve zracím 
sklepě

Lb. paracasei 171R2 5,0 x 106 1,4 x 108 6,5 x 108

Lb. paracasei ST68 1,9 x 107 5,1 x 108 5,6 x 108

Lcc. lactis ssp. lactis 
CCDM 731

4,6 x 106 1,9 x 108 4,4 x 108

mesofilní kultura CCDM 1 7,6 x 105 7,8 x 107 3,3 x 108 

Závěr 
Porovnána byla účinnost látek (dusičnan draselný, nisin, lysozym) a kultur (mesofilní kultura 

CCDM 1, Lactococcus lactis ssp. lactis CCDM 731, Lactobacillus paracasei 171R2, Lactobacillus para-
casei ST68) při potlačování růstu klostridií v modelovém systému „cheese-slurry“. Během dvoumě-
síčního období se jako nejúčinnější ukázaly nisin produkující kmen CCDM 731 a mesofilní kultura 
CCDM 1 (u které nebyla zatím tvorba bakteriocinů důkladně prostudována), účinnost antiklostridi-
álních látek s časem klesala. Z hlediska prevence pozdního duření sýrů se jeví jako nejefektivnější 
kombinace antiklostridiální kultury a antiklostridiální látky, která by tuto kulturu neinhibovala. 

Poděkování
Tato práce vznikla s finanční podporou MŠMT při řešení projektu 2B06048. Poděkování patří 

také The Royal Veterinary and Agricultural University (Dánsko) za poskytnutí kmenu Lactobacillus 
paracasei 171R2 s antiklostridiální aktivitou. 
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 Zvýšení kvality mléka v podmínkách
   ekologického zemědělství

  Ing. Růžena  Seydlová a kol.  
  MILCOM a.s., Výzkumný ústav mlékárenský

Profil přednášejícího:
Ing. Růžena  Seydlová
Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Praze. Od roku 1976 pracovala v zemědělském 
podniku jako manažer živočišné výroby a pak jako vedoucí labo-
ratoře se zaměřením na kvalitu mléka. V roce 1989 absolvovala 
postgraduální studium v Praze. Obhájila absolventskou prací 
týkající se aspektů dosažení požadované kvality nakupovaného 
mléka v zemědělských podnicích.  Od roku 1991 pracuje ve společ-
nosti MILCOM a.s. Praha. Podílí se na projektech se zaměřením na 
prvovýrobu mléka a zejména pak jeho hygienickou kvalitu.  Úzce 
spolupracuje se zemědělskými provozy, kde poskytuje poraden-
skou a konzultační službu v dosažení požadovaných parametrů 
hygienické kvality syrového mléka. V poslední době se orientuje 
i na problematiku biomléka v rámci dvou přijatých a jednoho 
navrženého projektu.

Trendem moderní doby je žít zdravě a zvýšit tak kvalitu života. Jednou z cest, jak toho 
dosáhnout, je konzumace biopotravin. Řada spotřebitelů chce nakupovat s pocitem, že udělali něco 
pro své zdraví, a tak se vytváří nejen celosvětově ale i u nás obrovský tlak na zemědělce, aby vyrá-
běli v kvalitě BIO. Prakticky celý sortiment potravin je tedy vyráběn v kvalitě BIO. Všechny formy 
současného ekologického hospodaření vedle produkce zdravotně nezávadných potravin vycházejí 
ze zkušenosti osvědčených technologických postupů minulosti, a tak kromě jiného významně při-
spívají k ochraně krajiny.

Pravidla ekologického zemědělství a výroby biopotravin jsou jasně upravena naší i evropskou le-
gislativou (zákon č.242/2000Sb.; nařízení Rady /EHS/ 2092/91). Ministerstvo zemědělství pověřuje 
k činnosti kontrolní organizace, které přímo na ekologických farmách a v potravinářském průmyslu 
ve výrobě biopotravin dodržování pravidel kontrolují. V poslední době došlo k vyjasnění legislativy 
ekologického zemědělství. Nová pravidla byla schválena nařízením č.834/2007 a začnou platit od 
1. ledna 2009.

Jednou z nejdůležitějších částí nového nařízení o ekologickém zemědělství č.834/2007 jsou pra-
vidla týkající se označování biopotravin.

Certifikovaná potravina se pozná podle národního loga BIO a kódu příslušné kontrolní organi-
zace, kterými jsou KEZ,o.p.s., Abcert, GmbH a Biokont CZ, s.r.o.  Biopotraviny musíbýt označeny 
logem EU, jehož použití na obalu biopotravin je od roku 2009 povinné pro všechny státy EU.

Mlékárenský průmysl je vystaven narůstajícímu zájmu veřejnosti o kvalitní BIO výrobky. Je dob-
ře, že si společnost uvědomuje význam mléka a výrobků z něho vyráběných. Mléko přeci vychází
z maximální důmyslnosti matky přírody ve snaze kvalitně odchovat mláďata. Čeští zpracovatelé mlé-
ka se dlouhodobě potýkají s nedostatkem domácí suroviny- kravského mléka v kvalitě BIO a jsou 
nuceni kvůli uspokojení trhu toto mléko dovážet z okolních států.

Největšími českými producenty biomléka jsou Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s. 

ou z cest, jak toho
pocitem, že udělali něco
na zemědělce, aby vyrá-
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(dceřinná společnost Agro Měřín, a.s. Bemagro Malonty a Krakonošův ranč z Poniklé na Liberecku). 
Dalších přibližně 30 farem vyprodukuje více než 100 000 litrů mléka ročně, ale přibližně 30 ekofarem 
chová jen od 1 do 10 dojnic zejména pak pro prodej ze dvora a pro vlastní spotřebu. Podle průzkumu 
Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky byla produkce certifikovaného kravského mléka v kva-
litě BIO za rok 2007 10,7 milionů litrů.

Převis poptávky vytváří ideální podmínky pro rozvoj chovu dojnic v ekologických farmách, pro-
dukci mléka a odbyt mléčných výrobků, a to i v souvislosti s obrovskou mediální kampaní a propa-
gací konzumace mléčných biovýrobků. Ekonomové dokonce označují produkci biopotravin za jeden 
z nejperspektivnějších oborů podnikání do budoucna Mlékárny jsou ochotny jezdit pro mléko na 
farmy vzdálené i stovky kilometrů. Zpeněžení mléka v kvalitě BIO je vyšší a přesto se prvovýrobci 
pro výrobu biomléka nerozhodují.

Chovatelé dojnic na ekologických farmách se potýkají s celou řadou problémů. Patří mezi ně na-
příklad dosahovaná nižší mléčná užitkovost v porovnání s konvenčními farmami. Příčinou je skladba 
krmiv v krmné dávce, úroveň agrotechniky a pratotechniky. Ekologické farmy jsou limitovány legis-
lativně nesrovnatelně více než chovy konvenční. Stejně omezená je i volba krmiv, které musí pochá-
zet z převážně z ekologického zemědělství. Ceny některých vstupů jsou neúměrně vyšší v porovnání 
s konvenčním způsobem hospodaření (např. cena krmného obilí). K většímu rozšíření nepřispívají 
ani přísné veterinární a hygienické požadavky na provozy faremního zpracování mléka. Kromě toho 
je nutno zkonstatovat, že téměř 40% produkce biomléka z ekologických farem se prodává jako kon-
venční do konvenčních mlékáren. Důvodem je stále malý počet mlékáren orientující se na nákup 
biomléka a výrobu biovýrobků, ale i vysoké náklady na svoz mléka způsobené nízkou koncentrací 
ekofarem. Nelze se nezmínit, že ani dosavadní dotační politika dostatečně nemotivuje ekofarmy k 
přechodu na chov v režimu BIO. Operační program na podporu faremního zpracování mléka byl 

využit minimálně nebo vůbec vzhledem ke složitosti nastavení bodovacích kriterií.

Výzkumná činnost v oblasti ekologického zemědělství se zaměřuje na studium biologických 
závislostí, vstupů, vhodných technologických postupů s ohledem na pěstované odrůdy bylin, 

plodin a produkci chovaných hospodářských zvířat.

MILCOM, a.s. - Výzkumný ústav mlékárenský, pracuje již na dvou projektech týkajících se pro-
blematiky biomléka. Patří mezi ně „Chov dojnic a produkce mléka na biofarmách“ a „Výzkumné 
aspekty zdokonalování kvality mléka z ekologických farem s cílem podpory kvalitní produkce 
biomléka a bezpečnosti finálních výrobků“.  Kromě toho předpokládáme, že se budeme moci účast-
nit projektu ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky v Praze na Výzkumu a ino-
vaci technologických systémů dojení a ošetření mléka pro ekologické systémy produkující biomlé-
ko. V rámci řešení projektu producentů biomléka na ekologických farmách bylo zatím zjištěno, že 
27 ekofarem ukončilo svoji činnost v letech 2005-2006. Mléčná užitkovost dosahuje 83% užitkovosti 
v konvenčních chovech a jen 55% produkce biomléka je dodávané mlékárnám na zpracování mléč-
ných biovýrobků. Přibližně 1,5% vyrobeného mléka je zpracováváno přímo na biofarmách. Šetření 
na farmách se týkají dosahované kvality biomléka po stránce hygienické, technologické a obsahové 
během celého roku. Kontrolovány jsou počty mezofilních a psychrotrofních mikroorganismů, počty 
kvasinek, koliformních bakterií a patogen Staphylococcus aureus. Stanovují se inhibiční látky, bod 
mrznutí,kyselost, syřitelnost, kysací schopnost Rx kulturou a kysací schopnost kulturou Streptococ-
cus  thermophilus. V základních rozborech látkového složení se stanovuje obsah tuku, bílkoviny, 
kaseinu, laktózy, tukuprosté sušiny a močoviny. V nadstavbě se stanovují obsahy volných masných 
kyselin, tokoferol, volné aminokyseliny, obsahy jodu, vápníku a hořčíku Hodnoty jsou porovnávány 
s konvenčními chovy ze srovnatelných lokalit. V poslední fázi řešení projektu by měl být vybrán 
1 producent pro výrobu speciálního výrobku z biomléka a u něho dokladovány  rozdíly kvality oproti 
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výrobě z konvenčního mléka včetně zmapování možného vlivu zdravotního profilu dojného stáda, 
skladby krmné dávky, metabolické vyrovnanosti dojnic  a fyziologického stadia laktace.

Na druhém projektu, který se týká aspektů zdokonalování kvality mléka z ekologických farem 
s cílem podpory kvalitní produkce biomléka a bezpečnosti finálních výrobků, začaly práce počátkem 
letošního roku 2008. Hledají se vysoce účinné ale přitom naprosto přírodní a přirozené přístupy 
v prvovýrobě mléka, které by na jedné straně omezily nebo ideálně eliminovaly nutné používání 
medikamentů, a na straně druhé významně podpořily obranyschopnost dojnice v náročné produkci.  
Při zpracování biomléka z těchto konkrétních podmínek se u biovýrobků dá předpokládat zachování 
látek, které mohou mít vliv na podporu  imunity lidského organismu při jejich pravidelné konzu-
maci.  V jednotlivých etapách  bude sledována hygienická kvalita mléka dojnic vyjádřená hodnotou 
počtu somatických buněk, detektorem zdravotního stavu dojnice.   Bude využíváno zkrácených me-
tabolických testů k posuzování zdravotního stavu dojnic v korelaci s ostatními hygienickými para-
metry syrového biomléka.  Bude ověřován vliv změněných technologických postupů v prvovýrobě 
biomléka na jeho hygienickou kvalitu a výskyty patogenů.

Projekt s Výzkumným ústavem zemědělské techniky by měl být přínosem v provedení analýzy 
možných příčin negativního působení technických systémů dojení a prvotního ošetření mléka na 
zdravotní stav mléčné žlázy a na šíření mastitidu způsobujících mikroorganismů dojicím strojem. 
Účelem projektu je na základě této analýzy navrhnout a v praktických podmínkách ověřit soubor 
opatření, které by optimalizovaly proces dojení bez nežádoucí traumatizace mléčné žlázy a zvýšily 
tak pravděpodobnost dosažení optimální hygienické kvality mléka. Na základě výsledků získaných 
při řešení projektu by měl být zpracován návrh HACCP pro oblast získávání biomléka na ekologic-
kých farmách.  

Prostor pro zvýšení kvality mléka v podmínkách ekologického zemědělství je obrovský.

Vyplývá i z  možnosti využívání technického zázemí, které ne všude splňuje přísná kriteria. 
U ekologických farmářů nepřevažuje volné ustájení jako u konvenčních chovů. Přitom volné ustájení 
je otázkou respektování welfare zvířat v té nejzákladnější podobě. V konvenčních chovech je podle 
dostupných informací asi 69% dojnic dojeno v dojírnách v porovnání s ekochovy, kde této úrovně 
dosahuje jen 25% dojnic. Nově jsou na několika farmách ekozemědělců produkujících biomléko 
instalovány VMS (=voluntary milk system), mléčné roboty.

Zkrmování TMR (=total mixed ration) ani PMR (=partly mixed ration) v ekologických chovech 
není úplně běžné. Důvodem je buď absence techniky  nebo velikost stáda stejně jako nedostatek fi-
nančních prostředků na nákup míchacích vozů. Přitom je potvrzeno, že homogennost krmné dávky 
významným způsobem přispívá k využití jednotlivých komponentů krmné dávky, stálosti bachoro-
vého obsahu a zvýšení produkční účinnosti krmiv, a tím i navýšení užitkovosti.

Podle dostupných výsledků je porovnání hodnocení mikrobiologické kvality a počtu somatických 
buněk srovnatelné v konvenčních chovech s producenty biomléka. 

Přesto se nabízí otázka, zda by mléko produkované v ekologických chovech nemělo splňovat 
daleko vyšší parametry i po stránce hygienické, než stanovují požadavky EU.

FAO vyhlásilo v loňském roce limity na hygienickou kvalitu syrového mléka, které by měly být 
jistotou bezpečnosti výroby potravin z této suroviny. V celé řadě parametrů se nejedná jen o zástupce 
jednotlivých mikroorganismů jako takových, ale zejména o produkty jejich látkového metabolismu, 
enzymy a toxiny, které mohou významně degradovat kvalitu mléka, běžnými rozbory nepostižitel-
nou. (Celkový počet mikroorganismů v limitu do 5 000 v 1 ml, nulový výskyt koliformních zárodků, 
maximální záchyt Staphylococca aureus v počtu do 10 v 1 ml).
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Některá legislativní opatření ve světě (např. „USDA National Organic Program“) jsou v  požadav-
cích na biomléko daleko před námi a požadavky EU. Biomléko a jeho konzumenti by si zasloužili 
nejen jistotu výroby z ekologických zdrojů, ale i maximálně šetrným a hygienickým způsobem zís-
kávanou surovinu stejně jako jistotu, že mléko je produkováno dojnicemi ve fyziologické pohodě bez 
jakýchkoli stresů. I takový může být náhled na kvalitu BIO. BIO kvalita mléka by neměla končit na 
poli, měla by pokračovat v režimu a technice dojení , hygienické přípravě dojnic na dojení, ošetřo-
vání dojnic, systémech dodržování dvojí dezinfekce struků během dojení, ustájení, kvalitě a kompo-
nentech krmné dávky. BIO mléko by mělo být získáváno od zvířat jen v zaručeném.stupni welfare. 
Nutným výstupem by pak měla být tedy i excelentní hygienická kvalita mléka. 
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 Srovnání ekonomiky produkce mléka v ČR a ve vybraných 
 evropských zemích metodou IFCN

  Ing. Iveta Bošková  
  Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Profil přednášejícího:
Ing. Iveta Bošková
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika 
vnitřního obchodu. V letech 1986 až 1995 pracovala v podniku 
zahraničního obchodu, kde od roku 1991 působila jako vedoucí 
obchodního oddělení. Profese ekonoma ji přivedla do Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací, kde v současné době působí 
jako komoditní specialista se zaměřením na chov dojného skotu a 
výrobu mléka. Je členkou Evropské asociace zemědělských ekono-
mů a působí jako zástupce České republiky v mezinárodní instituci 
pro srovnávání zemědělských podniků IFCN.

Volný trh a regionální perspektivy

Kontrola stavu SZP („Health-check“) představuje připravenost Evropské komise přehodnotit 
svoji zemědělskou reformu. Navrhovaný způsob přechodu na systém bez mléčných kvót znamená 
přechod na systém volné soutěže v rámci celé EU 27, kdy o výši produkce mléka by rozhodovala 
především ekonomická úspěšnost producentů mléka. Zkušenosti s vývojem trhu s mlékem v České 
republice po vstupu do EU dokazují, že mléko jako surovina se přepravuje i na poměrně značné 
vzdálenosti, a že úspěšní zpracovatelé dokáží dojet pro mléko i k vzdáleným producentům. Rozvoj 
infrastruktury, skladovací a přepravní techniky jsou okolnosti, které zvyšují dostupnost mléka na 
větší vzdálenosti a jestliže k těmto aspektům přistoupí faktor volného trhu, pak se otázka regionální 
konkurenceschopnosti stává zcela zásadní. Je tedy žádoucí identifikovat regiony v rámci EU, které 
mají předpoklady k dobré ekonomice výroby mléka a kde by naopak volný trh znamenal  ekonomic-
ké problémy. Zároveň je důležité pokusit se odhadnout pozici českých producentů mléka v tomto 
srovnání. 

Metoda srovnání

Srovnání ekonomiky produkce mléka v evropském i světovém průřezu na základě jednotné meto-
diky umožňuje instituce IFCN Dairy (International Farm Comparison Network Dairy), mezinárodní 
síť pro srovnávání zemědělských podniků s výrobou mléka. Systém srovnávání je založen na kon-
cepci tzv. typických farem. Podrobnější popis systému srovnávání IFCN byl prezentován v Bulletinu 
VÚZE č. 10/2006, pro základní informaci však uvádím, že  vybrané farmy (zemědělské podniky 
s výrobou mléka) jsou považovány za reprezentanty produkce v dané zemi. Pro interpretaci výsled-
ků je významná skutečnost, jakým způsobem je dosahováno reprezentativnosti farem. Reálné vý-
sledky vybraných farem jsou konfrontovány s vývojem trhu v dané zemi a v případě, že by výsledky 
na dané farmě vykazovaly výraznou odlišnost od průměrných výsledků či typických výsledků pro 
daný systém produkce v daném roce, jsou modifikovány do takové podoby, která je reprezentativní. 
V případě, že se v rámci země či regionu nepodaří najít reálnou farmu, která by se blížila reprezen-
tativním podmínkám, lze na základě znalosti trhu vytvořit farmu virtuální. 

Soubor ekonomických údajů z uvedených reprezentačních farem tvoří databázi, která je každo-
ročně aktualizována a na jejímž základě jsou každoročně porovnávány a vyhodnocovány  náklady 
a výnosy produkce mléka v jednotlivých zemích Evropy a světa i další ekonomické ukazatele.  

ské komise přehodnotit
mléčných kvót znamená
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V roce 2007 bylo do mezinárodního srovnávání zařazeno 120 typických farem ze 38 zemí světa, z toho 
19 zemí z Evropy. Aktuálně jsou k dispozici konečná data o úrovni nákladů a výnosů výroby mléka 
v roce 2006 a předběžné údaje za rok 2007. 

Na straně nákladů výroby mléka je přehled zajímavý nejen z důvodu jejich celkové účetnictví též 
s kategorií náklady ušlých příležitostí, která zohledňuje náklady spojené s užitím vlastních výrobních 
faktorů v rámci podniku, jakými jsou vlastní půda, vlastní kapitál a práce rodinných příslušníků.

Výnosy podniku s výrobou mléka byly podle metodiky IFCN rozděleny do čtyř kategorií: výnosy 
za mléko, výnosy za prodej skotu, přímé platby vázané na produkci mléka a přímé platby oddělené 
od produkce. Tato klasifikace umožňuje srovnání nákladů s několika úrovněmi příjmů, tj.:

1. s výnosy za mléko (úroveň 1), 
2. s úrovní 1 + výnosy za prodej skotu (úroveň 2), 
3. s úrovní 2 + přímými platbami vázanými na produkci mléka (úroveň 3) 
4. a s úrovní 3 + přímými platbami oddělenými od produkce (úroveň 4).

Výsledky roku 2006

Srovnání naznačuje, že v roce 2006 ve většině zemí EU 15 (s výjimkou jedné farmy v Irsku a obou 
farem ve Španělsku) příjem za mléko a příjmy za skot nepokrývaly náklady podniku s výrobou mlé-
ka. Ve většině farem EU 15 vykázaly náklady podniku s výrobou mléka vyšší úroveň nejen ve srovná-
ní s příjmy za mléko, za prodej skotu a platbami vázanými na produkci (úroveň 3), ale i ve srovnání 
s příjmy včetně plateb oddělených od produkce (úroveň 4). Výsledky v zemích střední a východní 
Evropy se jeví příznivěji. V České republice bylo v jednom reprezentativním zemědělském podni-
ku k pokrytí nákladů podniku s výrobou mléka zapotřebí příjmů z prodeje mléka, prodeje skotu 
a přímých plateb vázaných na produkci (úroveň 3), zatímco v druhém reprezentativním podniku 

byly náklady podniku s výrobou mléka pokryty již příjmem z prodeje mléka (úroveň 1). Nákla-
dy na reprezentativních farmách v Polsku byly jen minimálně pod úrovní České republiky.

Evidentní je rozdíl ve struktuře nákladů v ČR a v ostatních zemích EU. Celková úroveň nákla-
dů včetně nákladů ušlých příležitostí v obou českých podnicích s výrobou mléka patřila k nižšímu 

evropskému průměru. Avšak v případě účetních nákladů byla jejich úroveň v České republice vyšší 
než ve většině zemí EU. Zde se projevuje zařazení významných nákladových položek v EU 15 do ka-
tegorie nákladů ušlých příležitostí, tj. především hospodaření na vlastní půdě a podíl vložené práce 
rodinných příslušníků. Při hodnocení konkurenceschopnosti je toto poměrně významná skutečnost, 
tedy že značnou část nákladů v ostatních zemích EU tvoří náklady ušlých příležitostí, které  by moh-
ly být v podmínkách volné evropské soutěže do určité míry potlačeny. 

Předběžné výsledky roku 2007

Růst nákladů ve srovnání s předchozím rokem se projevil ve většině analyzovaných podniků 
s výrobou mléka v EU. Procento růstu nákladů se pohybuje orientačně mezi minimem blížícím se 
nule (Britské ostrovy) a zhruba třiceti procenty. Průměrný růst nákladů v EU vychází podle prvních 
výsledků okolo 15 %, přičemž růst nákladů v ČR patří k vyššímu průměru. 

Růst farmářské ceny mléka v roce 2007 ve srovnání s předchozím rokem vykázaly všechny ana-
lyzované typické podniky s výrobou mléka v EU v rozpětí 8 % až 35 %, průměrný růst ceny dosáhl 
zhruba 25 %. 

Růst ceny mléka byl většinou vyšší než růst nákladů. Výjimku tvoří typické farmy FR 38, 
UK 96, PL 65 a obě české farmy. V případě České republiky se v uvedeném vývoji odráží skutečnost, že 
k růstu CZV mléka v ČR došlo v průběhu roku 2007 později než tomu bylo v řadě jiných evropských 
zemí.
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Pokud bychom počítali s údaji za rok 2007, znamenalo by to zhoršení konkurenceschopnosti 
českých producentů mléka v rámci EU. Přesnější pohled by ale ukázalo srovnání zahrnující rok 2008, 
neboť výraznější růst farmářské ceny mléka se projevil víceméně až od poloviny roku 2007, avšak 
v řadě zemí růst začal později, což samozřejmě negativně ovlivňuje výsledky. 

Při hodnocení ekonomiky producentů mléka v ČR nelze pominout faktor dostupnosti němec-
kého trhu. Ve výše uvedených výsledcích českých farem jsou zahrnuty příjmy za mléko, které re-
prezentují úroveň farmářských cen mléka dosahovaných na českém území. Objem mléka, který je 
českými producenty prodáván ke zpracování na německém území, má rostoucí charakter a v roce 
2007 dosáhl již zhruba 17 % české tržní produkce. Zkušenosti z vývoje farmářských cen mléka v roce 
2007 potvrdily, že v době výrazně zvýšené poptávky po mléce došlo k největšímu navýšení ceny za 
farmářské mléko v rámci EU právě ze strany zpracovatelů v Německu. Pro české producenty mléka 
se tak dostupnost českého území pro německý trh stává konkurenční výhodou.

Závěry

• Porovnání celkové úrovně nákladů a ceny zemědělských výrobců mléka v České republice s dal-
šími analyzovanými zeměmi EU  naznačilo v roce 2006 příznivé výsledky pro Českou republiku, 
což představuje dobrou konkurenční pozici pro české výrobce mléka na evropském trhu s mlé-
kem.

• Negativním faktorem pro české producenty je skutečnost, že značnou část nákladů v ostatních 
zemích EU tvoří náklady ušlých příležitostí, které  by mohly být v podmínkách volné evropské 
soutěže do určité míry potlačeny.

• Předběžné výsledky za rok 2007 poukazují na mírné zhoršení ekonomiky českých producentů 
mléka vůči dalším zemím EU.

• Výsledky IFCN potvrzují variabilitu ekonomiky českých producentů mléka. Počty držitelů do-
dávkových kvót potvrzují progresivní trend v oblasti koncentrace výroby mléka. 

• Pozice českých producentů mléka a jejich konkurenceschopnost na evropském trhu je mimo 
ekonomiky samotných podniků s výrobou mléka dána rovněž dalšími aspekty. Nemalý podíl 
na úspěšnosti produkce mléka zaujímají další články zemědělsko   potravinového řetězce a to 
zejména konkurenceschopnost českých zpracovatelů na evropském trhu.  Z hlediska zeměděl-
ských výrobců se pro výrobu mléka v ČR stává výhodou dostupnost českého území pro německé 
zpracovatele.

• Trh s mlékem v EU s navýšenými kvótami či bez kvótového omezení, tak jak je navržen v rámci 
„Health-check“, otevře prostor pro navýšení produkce mléka v úspěšných zemědělských podni-
cích. Za těchto podmínek předpokládáme větší pohyb mléka v rámci EU. Nadprůměrná velikost 
českých zemědělských podniků v evropském rozměru a výhoda snadnějšího svozu mléka vytvá-
ří příznivou pozici pro české producenty mléka pro nabídku širšímu spektru zpracovatelů. Uve-
dená situace by vedla ke snížení vlivu úspěšnosti lokálního zpracovatele mléka na ekonomiku 
producentů mléka.

• Zemědělští výrobci mléka v ČR by měli zvážit:
- zda budou podporovat lokální mlékárnu a zachovají si tak možnost volby zpracovatele v bu-

doucnosti, 
- či zda podpoří vzdálenějšího, aktuálně úspěšnějšího zpracovatele s rizikem možné závislosti 

na budoucím územním monopolu zpracovatele.
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Graf 1: Náklady a výnosy reprezentativních podniků s výrobou mléka metodou  IFCN
            (v USD/100 kg mléka)
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•• vysoký detekční výkon bez falešných detekcí
• dlouholetá zkušenost v oboru
• řada významných a prověřených referencí

INSPEKČNÍ SYSTÉMY PRO MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL

RENTGENOVÉ SYSTÉMY
Nový trend pro zajištění maximální

finální kontroly kvality výroby

DETEKTORY KOVŮ
Současný standard ve výrobě

• Detekce kontaminantů 
s dostatečnou hustotou
(sklo, kámen, kosti, kovy..)

• Možnost funkce kontrolního
vážení

• Možnost detekce
v hliníkových obalech
(sýry, máslo atd.)

Nedoplnění
kelímku

3mm úlomek
skla

1mm kus
nerezové
oceli

Propadové systémy Detekční dopravník Potrubní systémy

CMYK

• Velká škála systémů
• Možnost vážení „e“
• Možnost doplnit 

o detektory kovů

VÁŽÍCÍ SYSTÉMY
Přesná kontinuální kontrola hmotnosti
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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
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 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
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Vyšší odborná škola potravinářská 
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

SPŠ nabízí pro absolventy základních škol studijní čtyřleté denní studium oborů 
zakončených maturitou:
• PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM
 uchazeči s prospěchem do 1,5 mohou být přijati bez přijímacích zkoušek
• ANALÝZA POTRAVIN
• TECHNOLOGIE  POTRAVIN
 uchazeči budou přijati do naplnění plánované kapacity bez přijímacích
 zkoušek podle výsledků studia na ZŠ

VOŠ nabízí pro absolventy středních škol s maturitou denní tříleté nebo distanční 
čtyřleté studium programů vyššího odborného studia zakončeného absolutoriem a 
přiznáním titulu DiS.:

• POTRAVINÁŘSKÁ TECHNOLOGIE 

       se zaměřením:
 • ANALÝZA POTRAVIN
 • TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN
 • ZPRACOVÁNÍ MLÉKA

 a prezenční a kombinované studium bakalářského studijního programu akredito-
vaného ve spolupráci s FT UTB Zlín zakončeného bakalářskými zkouškami a při-
znáním titulu Bc.:
• CHEMIE A TECHNOLOGIE  POTRAVIN
 se zaměřením TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Prohlídka školy, laboratoří a poloprovozu je možná kdykoliv
po telefonické domluvě.

Kontakt: 
Štěchovice 1358, 767 54 Kroměříž
e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz

www.vospaspsm.cz tel., fax.: 573 334 936
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KROMILK, spol. s r. o.
mlékárna Kroměříž

Dairy Kromeriz[

... více než 100 let mezi přírodou a vámi ...
...more than 100 years between the nature and you...

Kromilk, spol. s r. o. 
Štěchovice 1357, 767 01 Kroměříž
 www.kromilk.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

Přírodní polotvrdé sýry typu Gouda
Natural half-tough cheese of Gouda type
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info@maxportman.com |  w w w . m a x p o r t m a n . c o m

M a x  P o r t m a n  s. r. o.

Odvážné sny pro odvážné plavce - s námi se nemusíte bát..

reklama . tisk . design . internetové prezentace

sborník08_final.indd   142sborník08_final.indd   142 24.9.2008   17:39:2124.9.2008   17:39:21



143

sborník08_final.indd   143sborník08_final.indd   143 24.9.2008   17:39:2424.9.2008   17:39:24



144
S B O R N Í K  P Ř E D N Á Š E K

Název publikace: KROMĚŘÍŽSKÉ MLÉKAŘSKÉ DNY 2008
Autor: kolektiv autorů

Odborná a redakční úprava: Jiří Kopáček
Interní publikace Kromilk, s.r.o.

pro potřebu účastníků konference KROMĚŘÍŽSKÉ MLÉKAŘSKÉ DNY 2008
Publikace neprošla jazykovou úpravou.

© Kromilk, s.r.o., 2008; datum vydání 1. 10. 2008

design, prepress, production © Max Portman s.r.o., 2008

sborník08_final.indd   144sborník08_final.indd   144 24.9.2008   17:39:2424.9.2008   17:39:24


