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Kroměřížské mlékařské dny 2010
Několik slov úvodem, aneb čas změn…
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
odborný garant konference

Vážení účastníci a hosté konference,
Vítejte opět po dvou letech v Kroměříži na již 4.ročníku konference „Kroměřížské mlékařské dny“.
Tato konference se již tradičně koná s dvouletou periodicitou, a to především proto, že dvouleté období
vnímáme jako minimální pro změny, které v jeho průběhu nastanou. Chceme Vám totiž vždy přinášet
nové poznatky z techniky a technologie, informovat o nových trendech v obchodě, změnách chování
spotřebitelů, dopadech celosvětových makroekonomických a politických změn, a to samozřejmě v úzké
návaznosti na mlékárenský sektor. Někdy by se snad i dvouleté období mohlo zdát příliš krátké na to, aby
v něm byly nějaké zásadní změny vůbec zaznamenány. Uplynulé dva roky nabité překotnými událostmi
a opravdovými změnami nás však tentokrát přesvědčily o pravém opaku.
Po konjunkturálních letech 2007-2008 se totiž celá společnost dostala do poměrně hluboké globální
hospodářské krize, která zachvátila všechny oblasti života, mlékárenství nevyjímaje. Ceny surovin, výrobků
a služeb poklesly z velmi vysokých hladin až na historicky nejnižší úrovně, nedostatek finančních prostředků ovlivnil spotřebu, koupěschopnou poptávku a měl přímý dopad na následný pokles výroby. Řada
farmářů i zpracovatelských kapacit musela ukončit svoji činnost. Změny se samozřejmě nevyhnuly ani
České republice a s dopady této krize se potýkáme doposud.
Nyní se zdá, že tato celosvětová krize pomalu odeznívá, ale všichni už nyní vnímáme, že nové, řekněme
„postkrizové“ období se proti předchozím dobám bude zřejmě zásadně měnit – hodně se mluví o úsporách,
šetřeních, zjednodušování, ale také o dalším slučování firem, nové koncentraci. Změny tedy pokračují,
a možná, že rychleji a takovými směry, které se nám mnohdy ani nemusí líbit….
Letošní konference se Vám pokusí na některé z otázek o dalším směřování sektoru mlékárenství odpovědět.
Hovořit na konferenci budeme rovněž také o legislativě. Zde naopak vývoj nešel oproti rychlým změnám
v makroekonomice až tak rychle, jak by asi bylo žádoucí. V roce 2008 jsme zde např. diskutovali evropské
nařízení o zdravotních a výživových tvrzeních a nutričních profilech. Uběhly dva roky a dosud není zřejmé,
jak to vlastně s nutričními profily do budoucna bude. Jasno není ani o novém evropském nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Co však zřejmé je, že např. nový český zákon o významné
tržní síle a jejím zneužití nám zatím spíše zkomplikoval život při obchodování, nežli nám pomohl proti
obchodním řetězcům, jak bylo před jeho přijetím proklamováno. A s nástupem nové vládní garnitury se už
otevírají diskuze o další existenci tohoto zákona.
Konference se opět zaměří i na novinky v technice a technologii. Něco si povíme o novém fenoménu –
totiž prodeji syrového mléka spotřebitelům prostřednictvím tzv. „mléčných automatů“. Tradiční partnerské
firmy konference, např. společnosti FOSS, MILCOM servis a.s., DSM, O.K.Servis BioPro a další nás opět
seznámí se svou aktuální nabídkou pro mlékárenský průmysl. A hodně bude také diskutováno o nových
poznatcích z českého mlékárenského výzkumu.
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Organizátoři konference věří, že odborný i společenský program, který Vám na letošní konferenci nabízejí, včetně výběru přednášejících, Vás zaujme, a že si po dvou letech budete moci „z tradiční Kroměříže“
zase odnést nové poznatky pro Vaši budoucí práci.
Přejeme Vám příjemný pobyt v překrásné hanácké metropoli, užijte si nejenom odborných přednášek
a prezentací, ale rovněž setkání s renomovanými odborníky, s Vašimi mlékárenskými kolegy, obchodními
partnery, spolužáky a přáteli, a v řadě případů také se svými konkurenty. Nechť se 4.ročník konference
Kroměřížské mlékařské dny stane vrcholovou odbornou akcí českého mlékárenství v roce 2010.
Na závěr tohoto krátkého úvodu bych jménem organizátorů i Vás rád poděkoval všem firmám, které
podpořily uskutečnění letošní konference. Byla jich celá řada a loga a inzerce v tomto sborníku to jednoznačně dokumentují.
Jmenovitě bych pak chtěl vyslovit poděkování letošním generálním partnerům: společnosti ECOLAB
HYGIENE s.r.o. z Brna, společnosti O.K. SERVIS BioPro s.r.o. z Prahy společně s jejím nizozemským partnerem DSM a mlékárenské skupině Bongrain-Soparind, kterou v Čechách reprezentují mlékárenské společnosti Povltavské mlékárny, Pribina a TPK.
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
odborný garant konference

Konferenci pro Vás moderují:
Ing. Jan Tykvart

ředitel mlékárny KROMILK a.s.,
organizační garant konference

moderuje zahájení

Ing. Oldřich Obermaier

TPK – Pribina s.r.o., jednatel
a člen představenstva ČMSM

moderuje 1. přednáškový blok

předseda ČMSM a ČK IDF,
odborný garant konference

moderuje 2. přednáškový blok

MILCOM servis, a.s.
vedoucí oddělení VTN

moderuje 3. přednáškový blok

MILCOM servis, a.s.
oddělení VTN

moderuje 4. přednáškový blok

předseda ČMSM a ČK IDF
a odborný garant konference

moderuje 5. přednáškový blok

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Ing. Václav Bárta

Ing. Jarmila Štípková
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
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Byla krize v mlékárenství již překonána?

Jaké jsou další výhledy mlékárenského sektoru?

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 působl v jeho sekretariátu se zodpovědností za zahraniční
vztahy a komunikaci s odborným školstvím; v roce 2010se stal předsedou
ČMSM. Je členem redakční rady „Mlékařských listů.
- Od roku 2004 je rovněž předsedou Českého komitétu IDF; je členem Speciálního výboru Evropské
mlékařské asociace v Bruselu, členem řady pracovních skupin EDA a členem představenstva 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); „Kroměřížské mlékařské dny“
(Kroměříž 2004, 2006, 2008, 2010).
- V roce 2007 byl organizačním garantem Kongresu EDA a ASSIFONTE v Praze.

Příčiny a důsledky krize na globálním mléčném trhu
Mléčný trh prochází od poloviny roku 2008 hlubokou globální krizí, ze které se velmi pomalu vzpamatovává. Vysoké ceny mléka z konjunkturálního období 2007 a počátku roku 2008 stimulovaly nárůst
výroby mléka, což dokonce způsobilo v rozporu s dlouhodobými vývojovými trendy nárůst stavů dojnic jak
v Evropské unii, tak v USA. Výroba mléka tak rostla rychleji než jeho spotřeba. V důsledku globální krize
se navíc snížil mezinárodní obchod s mlékárenskými výrobky, tento vývoj byl mimo jiné také vynucen snižujícími se úvěrovými limity. Pokles prodeje byl zaznamenán i v maloobchodu, kde se především zpomalil
a v některých případech až zastavil dosavadní růst trhu s konzumním mlékem a se sýry. To zákonitě vyústilo ve vyšší produkci přebytkových mlékárenských komodit, určených ke skladování. Začaly se hromadit
značné zásoby, především sušeného odtučněného mléka a o něco méně také másla. Na maloobchodním
trhu vše vyústilo v ostrý propad spotřebitelských cen a vše vyvolalo také snížení nákupních cen placených
za mléko zemědělcům. V důsledku snížených cen syrového mléka byla řada farmářů donucena ukončit jeho
výrobu. Výkupní ceny totiž nepokryly ani jejich výrobní náklady.

Zvyšující se ceny mléčné suroviny
V souvislosti se současným postupným oživováním ekonomiky již dnes dochází k pozvolnému opětovnému růstu spotřeby mlékárenských výrobků. Nicméně ceny v mnoha případech zůstávají ještě proměnlivé
a k jejich výraznějšímu oživení dojde pravděpodobně nejdříve v momentě vyprázdnění veškerých skladových zásob.
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Podle posledně známých oficiálních údajů z Evropské komise dosáhla průměrná cena mléka v Evropské
unii v měsíci červnu hodnoty 29,50 ct/kg, v České republice to bylo 27,80 ct/kg, což je o 26% více než v roce
minulém (viz. následující obr.). Tento trend, jak ukazuje vývoj posledních měsíců, bude se vší určitostí
i nadále pokračovat.

Nižší dodávky mléka ke zpracování
Do konce loňského roku byly v EU dodávky mléka ke zpracování více méně stabilní. V současné době
je ale zaznamenáván určitý pokles, a za 1.pololetí chybí 0,2 %. V jednotlivých zemích EU se situace různí,
v západní Evropě jsou dodávky zatím více méně obdobné jako v loňském roce, ve východoevropských zemích je zaznamenávám větší propad. Situace v České republice není rovněž příliš příznivá, protože za šest
měsíců letošního roku bylo v mlékárnách zpracováno o 2,6 % mléka méně než loni. To souvisí především
s významným poklesem stavu dojnic v České republice o nejméně 20.000 ks, ale také se skutečností pokračujícího vysokého vývozu mléčné suroviny od našich zemědělců ke zpracování do zahraničí.

Situace ve zpracovatelském průmyslu
Pokud se týká zpracovatelského průmyslu, je zřejmý opět nárůst výroby u spotřebitelských produktů.
Výroba konzumních mlék a smetan roste téměř ve všech unijních zemích, výroba fermentovaných produktů za 1.pololetí stoupla o 2,7%, výroba sýrů o 1,9%, roste také výroba specialit a mléčných desertů. Vzhledem k nedostatku mléčné suroviny je však zřetelně nižší produkce komoditních přebytkových surovin, a to
o -2,2% v případě sušeného plnotučného mléka, -5,8 % v případě másla a u sušeného odstředěného mléka
je propad dokonce ve výši -9,6%.
V České republice je zatím ještě zřetelný nedávný krizový vývoj a celkový stav mlékárenské výroby za
1. pololetí letošního roku není na první pohled příliš optimistický. Důvodů pro to je několik:
• Zpracovatelský průmysl měl k dispozici nižší objem mléčné suroviny, který byl způsoben jednak nižší
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prvovýrobou mléka, a jednak významným odsunem syrového mléka k jeho zpracování v zahraničí
(dnes tento „vývoz“ představuje 17,5 % tržní produkce mléka)
• Stále určitý pokles koupěschopné poptávky z důvodů dopadů světové hospodářské krize
• Tuzemský trh s mléčnými výrobky je ovlivňován vysokými a opětovně narůstajícími dovozy výrobků
(sýry, máslo, zakysané výrobky, aj.). V roce 2009 představoval podíl dovozu na domácí spotřebě
38,2 %, přičemž v 1.pololetí podle předběžných propočtů se tento podíl dále zvyšoval, a např. u sýrů
dosáhl 45%.
• Silná konkurence na evropském trhu ovlivnila i náš vývoz mlékárenských výrobků, který se u řady
dříve úspěšných vývozních artiklů buď snížil, nebo stagnuje.
Souhrnný přehled mlékárenské výroby v ČR je patrný z následujícího obrázku:

Vývoj cen komoditních výrobků se stabilizuje
Následující grafy dokládají letošní vývoj cen SOM a SPM. Vysoké jarní ceny opět ustupují.
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Vývoj ceny másla je obdobný jako u sušeného mléka, cenový boom se zastavil a ceny se nyní stabilizují
na hodnotě okolo 360 €/100kg.

Opačný trend však zatím stále zaznamenává cenový vývoj u sýrů, který je ovlivněn stále rostoucí poptávkou a nízkými skladovými zásobami:

Trochu rozkolísané však zatím jsou ceny sušené syrovátky, které tak trochu kopírují vývoj v sýrařství.
Opodstatnění pro tento vývoj ale přináší zvyšující se poptávka ze světových, především asijských trhů:
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Byla krize v mlékárenství již překonána?
Podíváme-li se tedy na poslední vývoj mlékárenství v Evropě, musíme si nutně položit otázku, zda
v tomto sektoru vůbec ještě působí nedávná celosvětová hospodářská krize či zda už přeci jenom není za
svým zenitem. Ceny mléčné suroviny opět rostou, a o vývoji komodit na burzách ani nemluvě – máslo je
již nad úrovní konjunkturálního roku 2007, ceny sýrů jsou hodně vysoko a ještě ke všemu jejich poptávka
významně převyšuje nabídku, atd.
V druhé polovině června při tom tzv. „Skupina expertů pro mléko na nejvyšší úrovni“ zřízená při
Evropské komisi (High Level Expert Group for milk) dokončila a zveřejnila řadu doporučení, jak je nutné se
v sektoru chovat, aby byl více konkurenceschopný, udržitelný a lépe přestál krizové období.
Při vší úctě k práci evropských odborníků na ekonomiku mlékárenství se ale ptám, zda jejich doporučení nejsou zbytečná či pouze jenom formální a zda je potřebné kvůli návrhům této skupiny měnit už tak
složitou evropskou legislativu, když si nakonec ten „trh“ zase dokázal poradit sám. Vždyť situace, kterou
měl zřízený expertní tým řešit, se bez ohledu na jeho činnost paradoxně změnila sama již v průběhu
jeho působení. Jedním z úkolů bylo především zadání, jak se posunout z úrovně extrémně nízkých cen
provázejících sektor přinejmenším po celý rok 2009, ale také jak „řešit“ politický tlak některých producentských uskupení volajících po posílení vyjednávací pozice při uzavírání smluvních vztahů.
Doporučení týmu jsou nyní navrženy, jím požadovaná úprava legislativy prozatím projednána a přijata
není, ale trh se přitom už zase chová vcelku „normálně“. Je tedy vůbec nutné ještě něco v předpisech měnit?
Nebo budeme impertinentní a připustíme, že když už je zde něco nového připraveno, tak se to prostě zrealizuje, a pak se to případně bude opět deregulovat a zjednodušovat?
Ano, bohužel i takovýto přístup může být důsledkem tak často kritizované unijní byrokracie. Nechci
jakkoliv zpochybňovat profesionální práci odborníků, kteří určitě měli dobrý úmysl něčemu napomoci.
Musím se ale ptát, proč to v té „naší Unii“ vždycky všechno tak hrozně dlouho trvá?
Zkusme se ale podívat na doporučení „High Level Expert Group for Milk“ i pozitivně. Extrémní cenová
volatilita, se kterou jsme byli po dobu téměř tří let konfrontování, by měla být pro celý sektor velkým ponaučením a doporučení expertů, jak správně a lépe regulovat tuto cenovou nestálost a jak řešit uskutečňování
obchodů například uzavíráním termínových smluv, budoucích obchodních kontraktů, tedy i tak trochu
„lepším plánováním“, jsou opravdu na místě. Takováto opatření mají jistě smysl a mohou pomoci k eliminování cenových výkyvů v budoucnosti. Faktorů působících v sektoru mléka je přirozeně celá řada – ať už
je to sezónnost, vlivy změn počasí, vývoj vzájemných směnných kurzů, makro-ekonomické a politické vlivy,
atd. Je tedy přirozené, že účastníci trhu v případě volatility volají po její maximální eliminaci.
Expertní tým však také doporučuje, aby měli prvovýrobci mléka možnost uzavírat s mlékárnami dlouhodobé smluvní kontrakty za stálé ceny. Na únorové konferenci pořádané Komisí a nazvané „Jakou budoucnost má mléko?“ vyvstala ovšem otázka, zda tento požadavek je vůbec v zájmu prvovýrobců samotných.
Mnozí o tom totiž přesvědčení nejsou.
Odborníci z týmu také diskutují o kvalitě výrobků a jejich přesnějším označování místem původu, a to
jak původu vlastní suroviny („place of farming“), tak místě zpracování, resp. výroby („country of origin“).
Myslím si, že ani tento požadavek nepodporují všichni prvovýrobci jednotně a navíc zde vyvstává otázka,
jak dalece jsou odlišné mlékárenské výrobky jednotlivých zemí EU. A domníváte se snad, že může konkrétnější označení země původu v zásadě ovlivnit cenu výrobku? Pokud by tomu totiž tak bylo, pak se nabízí
otázka, jak dokonale pracují marketingová oddělení samotných výrobců, když na to sami jejich marketéři
zatím nepřišli. Ani v tom to ale asi nebude.
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Ale vraťme se ještě jednou k otázce, jak je to vlastně s onou krizí v mlékárenském sektoru. Jednoduše
říci, že je již krize za námi, by určitě bylo nadnesené a v případě některých podniků tomu tak zatím určitě
není. Trh se ale jistě pomalu stabilizuje, ekonomika zemí odráží ode dna, příjmová situace se zlepšuje a to je
určitě dobrý signál i pro mlékaře. Mléko a výrobky z něho patří mezi základní potraviny, a jak je známo, jíst
se bude vždycky. Kde však přesto ale vidím určitý problém, je záležitost spekulativního chování některých
rádoby obchodníků a „zlatokopů“. A dopady spekulací nedokáže dostatečně predikovat jakýkoliv expert či
analytik. Určitě by tedy bylo přínosem, kdyby ona „Skupina na nejvyšší úrovni“ našla cesty, jak lépe čelit
takovýmto nekalým „obchodním“praktikám a nepřipustit je. Možná, že by těch krizí pak mohlo být i méně.

Poznámka:
V prezentaci na konferenci se posluchači dozvědí více dat ze současného vývoje na mléčném trhu tak, jak
bude diskutováno koncem září na výročním kongresu Evropské mlékařské asociace v nizozemském Haagu.
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Aktuální poznámka k vývoji mlékárenství

Ing. Oldřich Obermaier
Český komitét Mezinárodní mlékařské federace
Profil přednášejícího:

Ing. Oldřich Obermaier
Pracovní kariéru zahájil v mlékárenském výzkumu, později se věnoval
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.
Motto:
„Bylo by tragickým omylem oslabit ekonomickou svobodu ve prospěch
státních regulací. Ze zkušenosti víme, že jsme bohatství a pokroku dosáhli díky
ky volnému trhu a
podnikání“
Václav Klaus, president ČR
„Žádná situace není tak špatná, aby ji zásah státu nemohl ještě zhoršit“
Gerald Steele, Lancaster University
Z bohatého Československa se díky systému centrálně plánované ekonomiky stal stát na evropské poměry chudý.
Ani dvacet let ekonomického a společenského rozvoje po roce 1989 nestačilo, abychom se zase stali
rovnocennou součástí evropské ekonomiky. Na léčení našich ekonomických problémů, jejichž příčina je ve
čtyřiceti letech centrálně plánované ekonomiky, hledáme stále více léky právě v aplikaci metod, které tyto
problémy způsobily. Bohužel, tato filosofie má mocné tvůrce a zastánce v Bruselu.
Podívejme se na názory nad situací mléčného sektoru z posledních týdnů:

„Co hýbe světem mléka? Mezi hlavní priority Evropské komise, která rozhoduje o
nastavení pravidel v systému kvót a intervenčních mechanismů, se objevuje snaha
citlivě implantovat do systému….zásahy, které by měly mít charakter….garantování
ceny mléka...
(citát z COPA/COGECA)

Od května letošního roku si francouzský obchod nemůže stanovit volně marže. Velké
obchodní řetězce podepsaly na nátlak presidenta Nicolase Sarkozyho dohodu, v níž se
zavazují k omezení marží v době krize. A to, zda je některý produkt v krizi, bude vždy
stanoveno státem ...
Obchodníkům, kteří dohodu nechtějí podepsat, hrozí vláda odvodem zvláštní daně ve
výši 12% …
(citát z Lebensmittel Zeitung)
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Pryč s cizáckými řetězci, až tady nezůstane ani jeden !
(Plakát na demonstraci zemědělců organizované Agrární komorou)

Zákon o omezení obchodních řetězců nás vrací do doby, kdy jsme řešili odběratelsko-dodavatelské vztahy
(citát z VŠ ekonomické Praha)

Je nezbytné určovat ceny mléka v celé unii !
(citát z European Milk Board)
V té spoustě matoucích skutečností bychom si přesto měli umět najít správnou cestu, která vede
k rozvoji českého a evropského mlékařství. Proto tedy ještě jeden citát:

„...přemýšlejte! ...Víte, co po mě chcete?...“
Vladimír Dvořák
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Systém mlékárenské politiky v Kanadě

Ing. Renata Hrubá
Profil přednášejícího:

Ing. Renata Hrubá
Absolventka České zemědělské univerzity v Praze v roce 2004. V letech
2004-2007 působila na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního na oddělení přímých plateb a horizontálního plánu rozvoje, později
na oddělení finančního reportingu pro EU.
V letech 2008-2009 pracovala na Ministerstvu zemědělství na oddělení
přímých plateb a oddělení správné zemědělské praxe a koordinace tzv. křížové shody („cross compliance“).
Od roku 2009 je externí studentkou doktorandského studia (PhD.) na České zemědělské univerzitě v Praze. První rok studia zahájila v Kanadě, kde se
v rámci disertační práce zabývala i problematikou mlékárenství.
Evropští producenti mléka byli citelně zasaženi hospodářskou a finanční krizí v letech 2008 a 2009, dopady se projevily jak na zpeněžování mléka, tak
ak ve výrobě mléka i
na stavech dojných krav. Cena za syrové mléko v EU27 se hluboce propadla, meziroční
ziroční propad v roce 2009
představoval téměř 24 %. I když od 2. poloviny 2009 dochází k postupnému zotavení
otavení ceny, nelze předpokládat, že cena v roce 2010 i v roce 2011 se vrátí na úroveň roku 2008 (Ø EU 27 činil v roce 2008 35,185
EUR/100 kg mléka). Cena za syrové mléko sice v roce 2010 oproti roku 2009 vykazuje meziroční nárůst o
8 % a její úroveň za EU 27 se pohybuje na 29 EUR/100kg.
Regulace trhu mléka v Kanadě, která je zaměřena na předvídatelném odbytu, omezila dopady hospodářské krize na producenty mléka v letech 2008-2009. Jak ukazuje vývoj v sektoru chovu dojných krav
produkce mléka nezaznamenává kolísání, naopak zaznamenává každoroční postupný nárůst, pohybující
se v rozmezí 1-2 %. Obdobný trend je předpokládán i v budoucích letech. Krize na trhu mléka a mléčných
výrobků v letech 2008 a 2009 sice zastavila přechodně každoroční nárůst výroby (výroba v roce 2009 víceméně zůstala na úrovni roku 2008 – pokles 0,2 %), ale vývoj v roce 2010 již zase naznačuje růst výroby,
meziročně o 1,7 %, takže předpokládaná produkce mléka v roce 2010 bude při porovnání s rokem 2008 vyšší
o 1,3 %, při porovnání s rokem 2007 vyšší o 3 %.
Rovněž krize mlékárenského trhu neovlivnila vývoj ceny za syrové mléko v Kanadě a ceny zde nezaznamenaly propad jako ceny v Evropě, naopak ceny v Kanadě zaznamenaly průběžný růst a tento trend se
očekává i v budoucích letech. Producentská cena syrového mléka (CV) zaznamenala v roce 2009 oproti roku
2008 nárůst 2,3 %, v roce 2010 (prognóza) se očekává meziroční nárůst cca 3 %. Při porovnání cen v roce
2010 s dosaženou cenou 2008, činí nárůst 5,5 %, při porovnání s rokem 2007 je nárůst 7,8 %.
Sektor mléka a mlékárenských výrobků na území Kanady funguje prostřednictvím systému „Supply
management“. Tento systém se v kanadském mlékařství začal uplatňovat od roku 1970 u výroby mlékárenských výrobků (máslo, sýr, zmrzlin) s cílem zabránění nestability cen, nejistoty v dodávkách a výkyvům
v příjmech zpracovatelů a výrobců v období 1950 – 1960.
Z iniciativy organizace farmářů v provinciích byla stanovena směrná cena, kterou farmáři i odběratelé
respektovali. Organizace farmářů neměla z počátku silné postavení. Po jednání s vládou farmáři dosáhli
posílené pozice organizace včetně ustavení poboček ve všech provincií. Organizace měla za úkol zajištění
činností spojených s marketingem, řízení cen, řízení výroby a vyrovnání nabídky prostřednictvím kvót.
Neřešila kontrolu výroby přesuny suroviny mezi provinciemi. Proto v mnoha případech i přes lokální ří-
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zení výroby se nadvýroba z jiných oblastí mohla jednoduše projevit a zničit marketingovou činnost dané
provincie. Tyto okolnosti vedly k vytvoření koordinovaného marketingového plánu a národní marketingové
organizace. „Supply management“ tedy počítá s daným dovozem, který vstupuje na území Kanady, tak jako
s výrobou, která je vyvezena na zahraniční trhy. „Supply management“ udržuje organizovaný systém i z jiných perspektiv. Samotná hodnota kvóty zajišťuje opuštění odvětví s finančním zabezpečením např. starších
farmářů před odchodem do důchodu. Je to systém stále se vyvíjející, využívající nových poznatků v oblasti
zemědělství. Je to systém otevřený novým změnám a je schopný adaptovat se na měnící se podmínky.
Především se jedná o systematickou spolupráci mezi odborníky. Tento systém předávání informací zajišťuje
transparentnost o výrobě mlékárenských výrobků. Údaje dosažené kalkulací jsou několikrát revidovány
z různých pohledů. Na základě těchto informací se dá zjistit spotřeba dle jednotlivých kategorií a přijmout
strategická rozhodnutí na trhu.
V roce 1966 vznikla „Komise pro komoditu mléko v Kanadě“ a v roce 1970 se mléko stalo první komoditou na území Kanady, která používala „Supply management“. Na základě zkušeností u komodity mléko se
„Supply management“ uplatňuje i v sektoru: vajec, drůbeže a krůty.
Vyrobené mléko je v Kanadě uváděno na dva trhy. Trh s tekutými mléčnými výrobky (tekuté mléko a
smetana) a dále na trh ostatních průmyslových mlékárenských výrobků (máslo, sýry, jogurty, zmrzliny a
sušené mléko). V roce 2008-2009 bylo dodáno na výrobu tekutých mlékárenských výrobků cca. 40 % mléka,
nebo-li 33 mil. hektolitrů s tučností 3,6 kg/hektolitr. Zbytek tj. 60 %, 49,9 milionu hektolitrů, bylo dodáno
na trh ostatních průmyslových mlékárenských výrobků.
Kvóta mléka na výrobu průmyslových mlékárenských výrobků (máslo, sýry, jogurty, zmrzliny atd. mimo
tekuté mlékárenské výroby jako je mléko a smetana) se přiděluje jednotlivým provinciím na základě spotřeby průmyslových výrobků a je stanoven dle obsahu tuku.
Komise sleduje poptávky a výroby na základě měsíčních přehledů. Komise doporučuje nutné zásahy
v oblasti mléka určeného na výrobu průmyslových mlékárenských výrobků. Kvóta je odvislá od spotřeby.
Tab. 1/ Podíl kvóty – průmyslových mlékárenských výrobků (ne tekutých jako je mléko a smetana) dle
jednotlivých provincií (stav: 31. 07. 2009)
Provincie

Tuk (milion kg)

Mléko (milion hl)

Procenta (%)

NFDL & Labrador

0,69

0,14

0,3

Prince Edward Island

3,07

0,85

1,7

Nova Scotia

20,6

0,58

1,2

New Brunswick

2,28

0,63

1,3

Quebec

81,25

22,58

45,4

Ontario

56,38

15,62

31,4

Manitoba

6,62

1,84

3,7

Saskatchewan

4,83

1,34

2,7

Alberta

11,88

3,29

6,6

British Columbia

10,34

2,86

5,7

Celkem

179,42

49,73

100,0 %

Zdroj: CDC
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Tab.2/ poskytuje informace o spotřebě mléka na výrobu mlékárenských výrobků dle jednotlivých tříd.
Třída

Miliony hektolitrů (v roce 2008-2009)

%

24,42

29,5

1 (Tekuté mléko a smetana)
2 (Jogurty, zmrzliny, kysaná smetana)

5,62

6,8

3(a),3(b) (Čerstvé sýry, sýrové speciality, čedar)

28,26

34,2

4(a) a 4(a)1 (Máslo, sušená mléka)

16,39

19,8

4(b), (c), (d), (m) (Kondenzované mléko, nové výrobky, zásoby, krmiva)

1,12

1,3

Třída 5a), (b), (c) (Sýry pro další zpracování..)

6,35

7,7

5 d) (Plánovaný export)

0,54

0,7

Zdroj: CDC

Podle výše uvedené tabulky je na základě bilance mléčného tuku (3,6 kg/hektolitr) zpracováno na mléčné nápoje a smetany 29,5 %, 34,2 % mléka se použilo na výrobu sýrů, 6,8 % mléka na výrobu jogurtů a
zmrzlin a 19,7 % mléka na výrobu másla.
Základními prvky mlékárenské politiky jsou plánování domácí produkce, administrace cen a předpokládaný dovoz. Pod pojmem „Supply management“ se rozumí marketingové řízení, které má za úkol ovlivňování, úroveň, načasování a složení poptávky způsobem, jenž pomůže organizaci dosahovat jejich cílů.
Marketingové řízení je v zásadě řízením poptávky. Marketingoví manažeři se s těmito úkoly vyrovnávají
prováděním marketingového výzkumu, plánováním, realizací a kontrolou. U komodity mléko vyrovnání nabídky a poptávky znamená vyrovnání výroby mléka od všech farmářů s domácí potřebou mléčných výrobků.

Strategickými pilíři provozování této organizace jsou:
• zajištění dodávek
• předpokládaný dovoz
• rozumná cena farmářům (Rozumnou cenou farmářům se rozumí cena, která umožní výrobcům dodávat konzistentní, bezpečné, zdravotně nezávadné a cenově dostupné mléčné výrobky pro kanadské
spotřebitele.)

Zajištění dodávek
Producenti mléka se v rámci kvótového systému zavazují dodat na trh za „rozumnou cenu“ určitý
(marginální) objem mléka. Na rozdíl od některých jiných zemí, kde nefunguje „Supply management“, kde se
přebytek mléka za sníženou cenu vyváží na zahraniční trhy. To pak vede k řetězové reakci končící podporou
(dotací) producentů – farmářů nebo ceny.
V Kanadě marketingová organizace či agentura pošle hlášení farmářům o platbě 2 x do měsíce (záloha,
konečná platba) za mléko, výpočet je na základě komponentů (tuk, bílkovina, ostatní látky).
Cena placená farmáři v červenci 2010 (kanadských dollarech za kg, kurz k 1. 7. 2010 je 19,624Kč/CAD)
Popis

Tuk

Bílkovina

Jiné látky

Průměr/hl

Tekuté mléko

11,2943

6,9411

1,6578

73,40

Tekutá smetana

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

Srpen překročení
kvóty, penalta

0,0000

0,0000

0,0000

0,00
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Předpokládaný dovoz (celní opatření na ochranu hospodářství)
Světový trh se vyznačuje volatilitou cen. Snížení světových cen mlékárenských výrobků a silný kanadský
dolar ukazuje, jak důležitou roli hraje celní opatření dovozu u komodity mléko.
Aby mohli producenti plánovat svou výrobu na uspokojení potřeby v Kanadě, musí znát výši celní sazby
dovážených mléčných výrobků. Vláda se zavázala limitovat dovoz. Důvodem je pokrytí domácí spotřeby co
nejvíce domácí výrobou. Každý rok je předem stanovený objem bez cel dovozu s preferenční celní sazbou.
Vyšší tarify se vztahují na dovoz nad stanovenou úroveň danou dohodou v rámci Světové obchodní organizace. „Special safequard measures“ (dále „SSM“) nabízí ochranná opatření před dovozem mlékárenských
výrobků, na něž se vztahuje kvóta. Tento nástroj je užitečný, neboť jestliže mlékárenský výrobek nesplňuje
složení, obal, označení, kvalitu, potravinovou bezpečnost, pak organizace Dairy Farmers of Canada (dále
„DFC“) předloží stížnost na příslušný státní orgán. Je to jediný způsob, jak určit budoucí dovozy, jak udržet předvídatelné dovozy. Stanovený objem dovozu bez celního opatření je povolován každý rok. Mnoho
výrobců v řadě rozvojových zemí nemají možnost předvídat plánovanou výrobu a na jejich trh se dostávají
výrobky za dumpingovou cenu, která neumožní místním producentům životní standard. Na Kanadské území se může dovážet kasein a potravinářské přípravky s vysokým obsahem máselného tuku, jako je máselný
olej – cukrová směs a dovozy pro zpětný export.

Rozumná cena farmářům
Producenti mléka v Kanadě za spolupráce s Komisí (Canadian Dairy Commision „CDC“) společně vyjednávají o ceně za prodané mléko a tyto ceny jsou pak regulovány organizací či agenturou „board“ v provincii
tak, aby pokryly výrobní náklady, včetně mezd a investic. Výrobci jsou tedy oprávněni vyjednávat s jednotlivými zpracovateli. Jestliže by tak nebylo, o ceně by rozhodovali velcí hráči. Maloobchodní cena by tak
reagovala odlišně na trend ceny producentů mlék, při snížení ceny producentů by zůstala stejná, při zvýšení
by vzrostla mnohonásobně.
Vá en pr m r ceny pr myslov ch v robc za
syrové mléko na území Kanady
(v kanadsk ch centech za litr mléka)

Cena pr myslov ch v robc za syrové mléko v EU
(v EUR za litr mléka)

Zdroj: OECD Stat

Tab. 3/ Vážený průměr cen za syrové mléko (blend price) 2008-2009*s tučností 3,6 % na hl
Provincie
P5
WMP

Výroba tekutého mléka
(v mil. hl)
22,84
10,15

Výroba mléka na výrobu
ost. výr. (v mil. hl)
40,16
9,59

Průměrná cena ($/hl)
70,03
74,91

Zdroj: CDC
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sborník2010-final.indd 22

21.9.10 9:32

Většina marketingových organizací či agentur v provincii („marketing boards“) prodává mléko od producentů zpracovatelům. Cena za prodané mléko placená producentem je odvislá podle jeho konečného užití
dle harmonizovaného klasifikačního systému.
Tab. 4/ Klasifikační harmonizační systém
Popis

Cena placená zpracovatelem

Třída

Tekuté mléko

87,96

1a

Tekutá smetana

90,75

1b

Nové výrobky třídy 1a,1b

72,70

1c

1(a) a 1(b) tekuté výrobky uváděné na trh v Kanadě mezi jednotlivými provinciemi (Yukon, NWT, Nunavut )

74,56

1d

Jogurt,zmrzlina,kysaná smetana

78,67

2

Čerstvé sýry, speciální sýry

75,60

3a

Čedar

74,20

3b

Máslo, sušené mléko

59,63

4a

Kondenzované a zahuštěné mléko pro maloobchodní prodej

74,31

4b

Nové výrobky

64,59

4c

Zásoby, krmiva pro zvířata

73,18

4d

Složky mléka pro okrajové trhy

3,07

4m

Sýry použité jako ingredience pro budoucí zpracování

36,19

5a

Zbylé mlékárenské výrobky - ne sýr, použité jako ingredience
na budoucí výrobu

31,67

5b

Ingredience pro cukrářský sektor

29,32

5c

Plánovaný export

26,44

5d

Zdroj: CDC
Dairy Farmers of Canada „dále DFC“ podporuje národní instituce v oblasti osvěty a vzdělávání spotřebitele. Poskytuje měsíční hlášení o použití mléka ve zpracovatelském průmyslu na základě obsahu tuku.
Spolupracuje s organizacemi, asociacemi. Podporuje udržení národních norem týkající se hodnoty zastoupení mléka u sýrů, másla, kysané smetany, ochuceného mléka, zmrzlin včetně rozšíření na jogurty. Norma
poukazuje na název výrobku např. „Cheddar“, pod tímto názvem nedochází ke klamání spotřebitelů. V roce
1994 rozšířila tato organizace svoji činnost i o reklamní funkci. Vlivem činnosti této organizace se v Kanadě
zvýšila spotřeba mlékárenských výrobků. Cílem bylo přimět lidi k tomu, aby začali spotřebovávat více mlékárenských výrobků, tedy zvýšit prodejnost, finanční příjem farmářům a zdravotní benefit spotřebitelům.
DFC se účastní, vede a financuje činnosti a programy týkající se zlepšení zemědělské praxe, zdraví
a pohody zvířat, životního prostředí a bezpečnosti potravin. Tyto aktivity jsou založeny na základě vědeckých zjištění týkající se závazků vůči spotřebitelům, kteří mají zájem o potraviny. Cílem je udržet důvěru
spotřebitele u mléka a mlékárenských výrobků. V této oblasti je vhodné zmínit program „The Canadian
Quality Milk“ jehož hlavním cílem je odhalit chyby při výrobě mléka a vazbu o kvalitě mléka u spotřebitele,
dále prezentace, týkající se klimatických změn, kodex správné praxe v chovu, výzkum týkající se mastitidy,
genetiky, krmení, welfare, zdraví zvířat.
DFC monitoruje problémy, které mají vliv na životaschopnost producentů mléka a na základě zjištění
pak vyjednává na federální úrovni s vládou.
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DFC monitoruje nejen obchodní jednání, ať už jsou mnohostranné nebo dvoustranné povahy, ale také
je aktivní v mnoha mezinárodních fórech, diskusích o otázkách v zájmu producentů, ať už se jednání týkají
obchodu a politiky, nebo otázek environmentálních či udržitelnosti.
Do agendy DFC spadá i vytváření pozitivního image kanadských mlékárenských výrobků a zlepšování
životaschopnosti mlékárenského odvětví, podpora spotřeby a povědomí o kvalitních mlékárenských výrobcích, prostřednictvím prezentací, programů týkající se správného stravování (balančních diet), konzumace
jako zdravé potraviny. Programy jsou zveřejněny pod označením Action ++

100 % Canadian Milk
Kampaň, jejímž účelem je zajistit povědomí o mlékárenských výrobcích z kanadského mléka, kvality a
hodnoty získané z vydaného dolaru, podpora místní ekonomiky. Prostřednictvím tohoto symbolu zákazník
rozezná původ výrobku a současně, že se jedná o výrobek s vysokou kvalitou, přírodní, vyrobený z kanadského mléka.
Pro zlepšení povědomí o výživové hodnotě mlékárenských výrobků je i výroba čerstvých tradičně vyrobených tvarohů, sýrů a jogurtu a možnosti ukázky přímo u zpracovatele. Kanadská vláda klade velký
důraz na informování veřejnosti o ekonomické, společenské a environmentální výhodnosti nákupu místních, čerstvých, dostupných potravin. Vláda pomohla např. i s propagací menších producentů při konání
olympijských her. Producent musí mít licenci a prokázat, že svojí výrobou rapidně neohrozí konkurenci
a má trh pro své výrobky. Lidé v Kanadě si již uvědomují, že cena neurčuje kvalitu života, a začali jednat
enviroglobálně a v podvědomí se ptají „ Proč si ničit vlastní ekonomiku a životní prostředí ?“
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Nový fenomén: Automaty na mléko

MVDr. Jiří Hlaváček
Státní veterinární správa České republiky
Profil přednášejícího:

MVDr. Jiří Hlaváček
Po ukončení studia na Vysoké škole veterinární v roce 1981 nastoupil
k Okresní veterinární službě v Teplicích jako veterinář na Veterinárním
hygienickém středisku. Praxe zahrnovala jednak dozor v závodu Severočeského průmyslu masného v Teplicích a na sanitních jatkách v Duchcově,
jednak dozor v Mlékárně Teplice. Součástí praxe byla rovněž služba na
pohraniční veterinární stanici Cínovec – veterinární odbavování mezinárodních zásilek. Po deseti letech, v roce 1991 nastoupil na Okresní hygienickou
stanici v Kolíně, oddělení hygieny potravin. V roce 1996 pracoval necelý rok
u firmy zásobující zařízením a ingrediencemi především zpracovatele masa.
Od roku 1997 působí na Státní veterinární správě, odbor veterinární
hygieny, úsek prvovýroby a zpracování mléka.
Myšlenka na prodej mléka pomocí automatu není zcela nová. V okolních státech se již před více než deseti lety objevily automaty, jejichž prostřednictvím si mohl spotřebitel zakoupit mléko. Je třeba konstatovat,
že zpravidla šlo o pokusy, které se nedočkaly přílišného rozšíření.
V České republice se první automat objevil v roce 2007. Byl instalován na farmě a zprostředkovával
(a dodnes zprostředkovává) tzv. prodej ze dvora. Čili jinými slovy prodej malého množství syrového mléka
přímo v místě produkce konečnému spotřebiteli. Tento způsob v sobě neskrývá, kromě vyšších nároků
na sanitaci zařízení, žádná legislativní úskalí. Již od května roku 1999 je možné konečnému spotřebiteli
mléko v místě výroby prodávat – umožnila to novela tehdejší vyhlášky č. 121/1987 o zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů. Do té doby bylo možné uvádět na trh pouze mléko mlékárensky ošetřené. Od této novely (vydané ve vyhlášce č. 87/1999 Sb.) je možné za stanovených podmínek syrové mléko
prodávat.
Protože mléko je ideální pomnožovací médium pro celou škálu mikroorganismů, včetně mikroorganismů patogenních, snažila se Státní veterinární správa o to, aby tento prodej byl vždy vázán na místo
produkce, aby byla jasná a prokazatelná identifikace prodávaného produktu.
V listopadu 1999 vyšla vyhláška 287/1999 Sb., ve které byly stanoveny limity některých mikroorganismů pro takto prodávané mléko (Staphylococcus, Salmonella), vedle limitů, které jsou shodné s limity
požadovanými pro dodávky do mlékáren. Tento stav zůstal i po vydání vyhlášky 375/2003 Sb.
Ke zrušení limitů pro další mikroorganismy došlo až vydáním vyhlášky 289/2007 Sb. Tato vyhláška
prošla procesem notifikace a nadstandardní požadavky byly v tomto procesu odmítnuty. Po vydání vyhlášky
289/2007 Sb. byla připravována vyhláška, která umožňuje zpracovávat malá množství produktů a v místě
produkce je prodávat, aniž by takový podnik byl schválen. Pro jeho činnost postačí pouhá registrace u příslušné KVS. Daní za takové zjednodušení je ale omezená možnost uvádění do oběhu – a to co do množství,
tak i co do vzdálenosti.
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Protože evropské nařízení 852 i 853/2004 výslovně ze své působnosti vyčleňují přímý prodej malého
množství produktu prvovýroby, je tato oblast ponechána na jednotlivých členských státech, jak ji upraví.
V České republice je tato oblast upravena jednak veterinárním zákonem, jednak výše citovanými vyhláškami
a to tak, aby se logicky navázalo na dlouholeté tradice.
Všem odborníkům dobře známá situace s nákupními cenami mléka v roce 2009 byla spouštěcím momentem ke snaze prodávat syrové mléko konečným spotřebitelům. Je logické, že dnešní spotřebitel, zhýčkaný pohodlným nákupem všeho na jednom místě nemá potřebu (až na ojedinělé výjimky) chodit nakupovat
mléko do chléva. Proto se jednotliví farmáři, i Agrární komora začali obracet na Ministerstvo zemědělství
ČR i na Státní veterinární správu ČR, se žádostí aby jim byl umožněn prodej syrového mléka i mimo farmu.
Jako prostředky takového prodeje byly zvoleny prodejní automaty.
Tato zařízení zajišťují jak uskladnění a chlazení mléka, tak jeho vlastní prodej. Jsou dodávány různé
typy – od jednoduchých chladicích skříní s dávkovacím zařízením až po poměrně složité přístroje, vybavené
technickým zabezpečením signalizujícím nežádoucí stavy a podobně.
Po důkladném zvážení kladů a záporů tohoto způsobu prodeje, po zvážení možných rizik na straně
jedné a potřebě vyjít vstříc chovatelům dojnic na straně druhé, přistoupila SVS ČR k poněkud účelovému
výkladu zákona, podle kterého je nyní možné, aby mléko bylo tímto způsobem prodáváno. Jednou z podmínek, kterou podporuje i MZe, v tomto případě je, aby provozovatelem prodejního automatu byl producent
mléka. Aby nebyl mezi producenta a zákazníka angažován žádný prostředník. Aby bylo stále možné jasně
a jednoduše určit zodpovědnost.
Dalším důležitým prvkem je schválení provozního a sanitačního řádu, jako prostředku prevence i jako
jediného prostředku ke schválení „technologického procesu“, který umožňuje prodávat zákazníkovi mlékárensky neošetřené mléko.
Na trhu dnes funguje několik obchodních firem, které distribuují automaty, převážně zahraniční výroby. Vyskytují se výrobky z Maďarska, Švýcarska a Itálie. Někteří čeští výrobci potravinářských zařízení se
snaží rovněž o uvedení těchto výrobků na trh, ale podle našich vědomostí jde jen o několik prvních kusů.
Protože si SVS ČR byla vědoma možných rizik, vyplývajících z povahy syrového mléka a protože v současné době nejsou k dispozici mikrobiologické limity pro jednotlivé vzorky tohoto mléka, vyhlásila dvě
souběžné mimořádné kontrolní akce, ze kterých by mělo být možné odhalit případná rizika. Na základě
těchto akcí bychom potom měli získat lepší přehled o situaci a mít tak v ruce argumenty pro případnou
úpravu národní legislativy.
Po roce provozu těchto zařízení lze s určitou opatrností předběžně shrnout tyto poznatky:
» Z veterinárně-hygienického hlediska vyhovují všechny typy automatů. Při dozoru nebyly zjištěny závady,
které by byly způsobeny technickými nedostatky těchto zařízení.
» Rovněž se zatím nenaplnily obavy ze zanedbávání nutné péče o zařízení (čištění, sanitace) a z toho vyplývajícího možného znečištění prodávaného mléka. Pokud je možné tento poznatek zobecnit, je zřejmé, že
provozovatelé si jasně uvědomují, že jakékoli zanedbání z jejich strany může vést k odrazení spotřebitelů
a tudíž ke zmaření investice.
» V médiích byla v souvislosti s automaty na mléko probírána onemocnění způsobena rodem Campylobacter jejuni. Ke spuštění polemiky vedl nárůst počtu těchto onemocnění u lidí na Českobudějovicku
začátkem tohoto roku. V této době je obvykle campylobakterióz několikanásobně méně. Během epidemiologického šetření zjistily orgány ochrany veřejného zdraví, že téměř tři čtvrtiny nemocných udávaly
konzumaci tepelně neošetřeného syrového mléka. V té době se ještě výše uvedené mimořádné kontrolní
akce teprve připravovaly. Veterinární inspektoři odebrali vzorky mléka z inkriminovaných automatů.
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Campylobacter byl nalezen pouze v jednom vzorku, avšak nepodařilo se prokázat (nedošetřilo se), zda jde
o identický kmen, který způsobil onemocnění u lidí.
» Průkazu a identifikaci brání zejména malá tolerance campylobacterů k nízkým teplotám. Je možné, že
pokud si zákazník zakoupí mléko bezprostředně poté, kdy jej provozovatel do automatu dodal a poté
poruší chladící řetězec, dojde k namnožení Campylobacterů, zatímco ve vzorku odebraném ze stejné
dávky mléka a přepravovaném při požadované teplotě do laboratoře dojde k jeho inaktivaci. Samozřejmě
jde pouze o nepotvrzenou domněnku vycházející pouze ze znalosti vlastností této bakterie, nikoli z konkrétního pokusu.
» Častější byl nález bakterie Listeria monocytogenes. V tomto případě je riziko větší v tom, že jde o bakterii
velmi odolnou. Na druhou stranu pro zdravého konzumenta musí být dávka listerií velmi vysoká a aby jí
bylo dosaženo opět by bylo nutné, aby spotřebitel porušil chladící řetězec.
» Nejčastěji zjišťovaným patogenem v syrovém mléce byl Staphylococcus aureus. V několika případech překračoval nález pracovní limit, který byl stanoven podle limitů uvedených ve shora citované legislativě.
» Poněkud překvapujícím byl nález verotoxinogenní Escherichia coli O157, i nález bakterie rodu Salmonella,
která se v mléce vyskytuje poměrně zřídka.
» Ze všech těchto nálezů vyplývá jeden důležitý poznatek. Pro zachování zdravotní nezávadnosti mléka je
nutné jej před konzumací tepelně ošetřit. Tento požadavek musí být na všech místech, kde se toto mléko
prodává spotřebitelům, jasně a zřetelně uveden.
Potěšujícím zjištěním je to, že automaty jsou, stejně jako chovatelské zařízení dodávající do nich mléko,
udržovány na potřebné hygienické úrovni a při kontrolách nebyla zjišťována žádná vážnější pochybení.
Naplánované mimořádné kontrolní akce budou končit až po Novém roce. Teprve potom bude možné
výsledky podrobně vyhodnotit a vyvodit závěry.
Po diskuzích s odborníky jak z veterinárních, tak mlékařských i chovatelských kruhů lze konstatovat,
že vlastnictví automatu může částečně pomoci zodpovědnému chovateli menšího stáda dojnic překlenout
období, kdy jsou nevýhodné nákupní ceny mléka, nebo kdy má z nějakého důvodu potíže s odbytem. Návratnost investic však v žádném případě není taková, jak se jí snaží vykreslit prodejci automatů. Rovněž
finanční a pracovní zátěž vyvolaná provozem automatu je značná. Z těchto důvodů část chovatelů uvažuje o
zřízení jednoduché faremní minimlékárny a o prodeji nikoli produktu prvovýroby (s velmi nízkou přidanou
hodnotou), ale o prodeji výrobků –nejčastěji kysaných výrobků, tvarohů a čerstvých sýrů. Je samozřejmé,
že nároky na provoz těchto zařízení jsou vyšší, než na provoz „mlékomatu“, ale mnohé požadavky musí
podnikatel splnit stejně. K této úvaze vede i klesající zájem veřejnosti o mléko, které je třeba doma dále
upravovat. Chce-li si zemědělec udržet odbyt má pouze dvě možnosti – pobídnout spotřebitele cenou (přijde
o zisk), nebo nabídnout nové typy výrobků.
Zdá se, že vývoj trhu s automaty v posledních měsících stagnuje a potvrzuje tak předchozí tvrzení.
Protože zájem médií opadl, není tento nezájem zřejmě vyvolán negativní reklamou, ale stabilizací trhu. Spotřebitelé, kteří si zvykli na tento druh mléka jej nakupují, ti, kteří jej ze zvědavosti nakoupili jako novinku
a nevyhovovalo jim se již o další nákup nepokoušejí.
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Úkolem Státní veterinární správy není hodnotit marketing firem, ani vstupovat do sporů mezi nimi.
Naším úkolem je zajistit, aby nebylo ohroženo zdraví spotřebitelů, aby byly naplněny požadavky legislativy
a aby byl spotřebitel správně informován o zacházení se syrovým, mlékárensky neošetřeným mlékem. Právě
spotřebitel je v tomto případě nejslabším článkem celého řetězu. Navíc článkem, který nelze přímo ovlivnit.
O to více je třeba spotřebitele upozorňovat na to, že veškerá rizika přebírá právě on. Takto informovaný spotřebitel je ideálním zákazníkem. Proto nelze souhlasit se zcestnými a zavádějícími informacemi, šířenými
zejména na internetu, mnohdy prodejci „mlékomatů“. Takovéto informace, bagatelizující rizika a zkreslující
fakta mohou vést k lehkovážnému chování spotřebitelů, následně k onemocnění jich samotných, nebo jejich
dětí a tím k negativní reklamě a k nedůvěře k tomuto produktu. Důsledkem je pak opět pokles zájmu o
syrové mléko. Ve svých vystoupeních se proto snažíme tato tvrzení vyvracet.
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Novinky z práce Mezinárodní mlékařské
federace (IDF)

Ing. Štěpán Tůma, PhD.
Český komitét IDF
Profil přednášejícího:

Ing. Štěpán Tůma, PhD.
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde v roce
2006 se svojí prací „Laktobacily v sýrech s nízkodohřívanou sýřeninou
eidamského typu“ obhájil rovněž vědeckou hodnost PhD.
V rámci své disertace absolvoval též půlroční studijní pobyt na Královské
veterinární univerzitě v dánské Kodani, kde studoval na oddělení potravinářských věd.
V rámci své praxe pracoval v řadě potravinářských provozů, např. v mlékárnách v Liberci, v Příšovicích či v rakouské společnosti Ybsias. V současné
době působí částečně jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu technologie
mléka a tuků, a dále jako zástupce ředitele a vedoucí provozu mlékárny
Plastcom a. s. v Příšovicích, kde je především zodpovědný za řízení jakosti, výzkum a vývoj nových výrobků.
Ing. Tůma se pravidelně zúčastňuje řady odborných konferencí a sympózií a to jak domácích, tak v zahraničí. Často přednáší a publikoval celou řadu vědeckých pojednání se zaměřením na mikrobiologii a technologii
sýrů.
Od r. 2010 převzal v Českém komitétu IDF pozici národního tajemníka.
Mezinárodní mlékařská federace (IDF) je celosvětově uznávanou mezinárodní organizací, která sdružuje nejvýznamnější mlékárny, odborníky z mlékáren, vědce, univerzity, výzkumné pracoviště. Poskytuje
a garantuje informace, odbornost a důvěryhodnost informací týkající se výroby mléka, zpracování mléka,
distribuce, technologie, vědy a výzkumu, lidské výživy, marketingu, ekonomie, vzdělávání.
Je zdrojem nových informací nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost, obchodníky, státní úřady,
Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), Evropskou komisi (EK), Zemědělskou a potravinářskou organizaci Spojených Národů (FAO), Mezinárodní organizaci pro standardizaci (ISO). IDF tvoří a schvaluje
všechny mezinárodní normy ISO pro mléčné výrobky. Vytváří, standardizuje pojmy, a definice pro Codex
Alimentarius.
IDF je složena z národních komitétů z 56 zemí, které sdružují nejvýznamnější hráče na světovém trhu,
kteří zpracovávají celkem cca 86 % produkovaného mléka. Patří mezi TOP 10 organizací zabývající se
vývojem a inovacemi.
V České republice zajišťuje činnost nezávislá organizace Český komitét IDF. Jednotlivé komitéty nominují a volí vedení IDF. Hlavní sídlo IDF je v Bruselu. Nejdůležitějšími součástmi IDF jsou odborné komise
a výbory, ve kterých dnes pracuje přes 1200 expertů ze všech odvětví a zemí světa.
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sborník2010-final.indd 29

21.9.10 9:32

Hlavními okruhy zájmu federace jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výživa a zdraví
Standardy pro potraviny
Analytické metody a vzorkování
Zdraví a životní prostředí zvířat
Bezpečnost a hygiena potravin
Management na farmách
Životní prostředí
Věda a technologie mléka
Mlékárenská politika a ekonomie
Marketing mléka a Nutrimarketing

Český komitét se podílí na prezentaci výsledků práce, které jsou pravidelně, každý rok prezentovány
v bulletinech IDF, na konferencích, workshopech, summitech, odborných časopisech (International Dairy
Journal, Milchwissenschaft, aj, v ČR Mlékařské listy).
Aktuální informace, termíny workshopů, akcí, seminářů, konferencí, užitečné odkazy pro pracovníky
mlékáren jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách:¨
• www.fil-idf.org
• www.fil-idf.cz
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Novinky ze
světa mléka
 Výroba mléka
 ISO normy, standardy

 Analytické metody
 Výživa
 Hygiena a bezpečnost potravin

 Výzkum, technologie
 Ekonomie, marketing
 Vývoj, inovace
 Publikace
 Kongresy, semináře, workshop

www..fil--idf..org
www..idfdairynutrition..org
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Vše o mléce
 Aktuální informace o mléce
 Nejucelenější poznatky ze světa
mléka,výživy a zdraví
 Odborné poradenství
 Největší tým expertů
 Propagace mléka a zdraví

Vše co potřebujete vědět o
mléku-
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IDF World Dairy Summit 2010
 Nový Zéland,Auckland 8-11.11 2010
Novozélandský komitét IDF Vás srdečně zve
do Aucklandu na nejvýznamnější mlékařskou
akci roku - IDF World Dairy Summit.
Zajímavé přednášky, pestrý a doprovodný
Významné osobnosti vědy, techniky, ekonomie,
marketingu, výživy a zdraví.

http://www.wds2010.com
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Jak efektivně využívat statistiku o mléce
a mléčných výrobcích

Ing.Jarmila Štípková - MILCOM servis a.s. Praha
Ing.Pavla Veselá - České Budějovice
Profily přednášejících:

Ing.Jarmila Štípková
- absolventka VŠCHT Praha, obor mléko-tuky
- od r. 1963 působí v mlékárenské praxi, zejména v Západočeských mlékárnách ,n.p., kde se věnuje problematice výroby sýrů
- od r. 1975 pracovala ve výrobní skupině generálního ředitelství Mlékárenského průmyslu Praha
- od r.1991 pracuje jako technolog-specialista v MILCOM servis, a.s. Praha
s orientací na poradenskou činnost pro mlékárny

Ing. Pavla Veselá
- absolvovala SPŠ mlékárenskou v Kroměříži a následně vystudovala
Fakultu potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, obor
technologie mléka a tuků.
- celý aktivní život pracovala v Jihočeských mlékárnách/Madetě v Českých
Budějovicích.
- nyní působí jako poradce.

Úvod – statistická šetření na národní a evropské úrovni
Každý stát i podnikatelský subjekt má zájem získávat pravidelně hospodářsko-ekonomické informace o důležitých komoditách. Podkladem pro statistická šetření jsou údaje
z jednotlivých resortů a oborů. Mlékárenský obor má u nás dlouholetou tradici výkazů o mlékárenských
výrobcích, jejich výrobě a spotřebě, dovozu a vývozu. Základní údaje jsou známy již z období naší první
republiky. V období socialistického řízení hospodářství docházelo k postupné koncentraci potravinářské
výroby a změně organizačních struktur oborů i metodiky.
Do konce roku 1989 byl mlékárenský průmysl ČR centrálně řízen v rámci 7 krajských národních podniků zahrnujících veškerou mlékárenskou výrobu. Jednotlivé mlékárenské závody (často sdružující řadu
provozoven) podávaly pravidelná dekádní, měsíční, čtvrtletní a roční hlášení pro ředitelství národních podniků, a ty pak předávaly sumáře generálnímu ředitelství Mlékárenského průmyslu. Tyto údaje byly velmi
detailní a sloužily zejména pro zpracování bilancí mléka a mléčného tuku, vypracování návrhů inovací, na
investiční rozvojové programy apod. Základní údaje obdrželo vždy v termínech Ministerstvo zemědělství
jako nadřízený orgán a podle potřeby řízení vyžadovalo i dílčí detailní podklady. Další návaznosti směřovaly
na Statistický úřad a nejvyšší státní a stranické orgány KSČ. Na Slovensku se v rámci společného Československa postupovalo obdobně.
V průběhu transformace mlékáren do privatizovaných podniků pověřilo Ministerstvo zemědělství nově
založenou a.s. MILCOM servis pravidelným statistickým šetřením v mlékárenském oboru. Po několika letech začalo vyčleněné oddělení MZe soustřeďovat podklady přímo od mlékáren nebo prostřednictvím svých
detašovaných pracovišť – zemědělských agentur.
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V roce 1999 požádalo Ministerstvo zemědělství ČR společnost MILCOM servis o revizi překladu odborné
studie Resortní statistika MP podle požadavku EUROSTATu a tím začala naše užší spolupráce na základě
srovnání se stávajícími členskými zeměmi EU.

EUROSTAT a ČR
EUROSTAT je statistickým orgánem Evropské unie, zabývající se harmonizací statistiky a získávání
pravidelných údajů z členských zemí. Má sídlo v Lucemburku.
První směrnice Evropského hospodářského společenství EHS byly vydány již v 70. letech 20. století
(směrnice 72/280/EEC a rozhodnutí 72/356/EEC), avšak hospodářský vývoj mlékárenského oboru v tehdejších členských zemích vyžadoval zpracování přesnější metodiky šetření týkající se mléka a mléčných
výrobků.
Současný stav statistického šetření a zpracování údajů pro EUROSTAT vychází z předpisů Evropského
společenství – zejména směrnice Rady 96/16/ES, rozhodnutí Komise 97/80/ES, a menších doplňků v rozhodnutí Rady 98/582/ES, nařízení Rady 1788/2003 a rozhodnutí Komise 10/2004/ES.
Zkušenost zpracovatelů šetření na úrovni ES a rovněž naše ukázaly nutnost detailních vysvětlivek
a příkladů aplikace týkající se mléčných výrobků a požadovaných tabulek.
EUROSTAT vyžaduje po členských zemích ES dva druhy šetření týkající se mléka a mléčných výrobků:
• Měsíční přehledy o produkci mléka, nákupu a výrobě mléčných výrobků jako rychlé operativní sdělení
z každé členské země.
• Roční přehledy o produkci mléka, nákupu mléka do mlékáren včetně zahraničního přísunu a užití
mléka jako suroviny v množství výrobků, zpracovaném mléčném tuku a zpracovaném mléce (v členění
na plnotučné mléko a odtučněné mléko, resp. podmáslí). Přehled musí být ve formě bilance s vyčíslením
rozdílu mezi příjmem a zpracováním.
Kromě toho každoročně přehled o využití mléčných bílkovin pro hlavní skupiny ze sortimentu mléčných
výrobků ve formě proteinové tabulky.
Každé 3 roky se předává rovněž řada kapacitních podkladů podle sortimentu.

Aplikace požadavků ES na naše podmínky
Od roku 2000 se jednalo na úrovni MZe a ČSÚ o přípravnou fázi aplikace směrnice a rozhodnutí ES z let
1996 a 1997, po přijetí České republiky do ES v roce 2004 jsou všechny výkazy pro ČR povinné. Statistickým
orgánem je Český statistický úřad, který pověřil Ministerstvo zemědělství ČR sběrem dat od zpracovatelů
mléka a ti jsou v současné době formou ČV 199/09 ze dne 10.10.2008 a zákonem č.89/1995 Sb. o statistické
službě vázáni k plnění „Programu statistických zjišťování“.
V tomto příspěvku se chceme soustředit na zlepšení návaznosti měsíčních a ročních výkazů, které mají
sloužit nejen potřebám EUROSTATU pro rozhodování orgánů ES, ale našim mlékařům.
V čem spočívá dlouhodobě problém a jeho složitost?

Měsíční výkazy
Měsíční výkazy mají pro uživatele výhodu rychlé informace, avšak dají se kontrolovat pouze porovnáním vývojové řady u příslušného výrobku nebo skupiny výrobků, pokud je na to v průběhu roku čas. Vývoj
však nemusí jít ve skutečnosti plynule, mohou se vyskytnout omyly v údaji množství, respondent může
spojit údaj o výrobku s jiným vykazovaným druhem. Operativní sdělení není možno z časových důvodů
vázat na zpracování suroviny – mléka a mléčného tuku. Personální obsazení může být různé.
Součty jsou k dispozici rychle po ukončení běžného roku, u nás jsou přehledy na základě informací MZe
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zveřejňovány např. v Potravinářském zpravodaji, Mlékařských listech. Uveřejnění řadu let připravovali
s příslušným komentářem pracovníci Českomoravského mlékárenského svazu, zejména sekretář ČMSM
pan ing. Milan Křivánek.
Problém spočívá v tom, aby sumář za Českou republiku o množství výrobků z měsíčních výkazů nebyl v některých položkách chybný a pak komentář zavádějící. V praxi jsme se s tím setkali a snažíme se
o nápravu, což je i smyslem tohoto příspěvku. Pokud dojde k hlášení nesprávného údaje, pak je potřeba, aby
respondent udělal korekturu co nejdříve, ještě v následujících měsících příslušného roku.

Roční výkazy jednotlivých podniků
Roční výkazy vyplňují respondenti zpětně po uzávěrce běžného roku. Tabulku EUROSTATU v anglické
verzi jsme spolu s MZe převedli do české rozšířené podoby tak, aby odpovídala odbornými názvy a položkami našemu sortimentu. Všechny dokumenty musí včetně novelizovaných znění předem odsouhlasit ČSÚ.
V přípravné fázi bylo náročné vyškolit respondenty pro vykazování spotřeby suroviny ve formě dvojice a to plnotučné mléko plus odtučněné mléko, případně odtučněné podmáslí. Výrobní výkazy mlékáren
se u nás tradičně takovým způsobem nevedly, bilance a technicko-hospodářské normy jsme znali ve
formě spotřeby mléka (v objemových a hmotnostních jednotkách – litry, kg, tuny), tukových a sušinových
jednic. Stále platí, že tuková jednice představuje 10 g mléčného tuku v mléce nebo mléčném výrobku,
obdobně sušinová jednice 10 g sušiny. Tedy pro dnešní výpočet 100 000 tukových jednic odpovídá 1 tuně
mléčného tuku.
Ve výkaze je řada výrobků nebo skupin výrobků, kde spotřeba suroviny se skládá ze součtu dvou plusových položek – plnotučného a odtučněného mléka, např. u konzumního mléka. Jde o „konstrukci“ odpovídající směsi dvou plusových složek. To je shodné se způsobem standardizace obsahu tuku.
Vysokotučné výrobky však musí být vykazovány jako směs mléka odpovídající vysoké spotřebě tuku
(plusová položka) a podmáslí nebo odtučněného mléka, které se vrací do výroby a na produktu se nepodílí
(minusová položka) – např. u másla, smetany. Do bilance podle platné metodiky se neuvádí pro výrobu
smetany a másla vstupní smetana jako v reálném provoze, ale přepočet této smetany na mléko o bilanční
tučnosti.
Respondent počítá roční bilanci s průměrnou roční tučností zpracovávaného mléka, která se velmi liší
podle jednotlivých mlékáren a jejich sortimentu. Mlékárna se širokým sortimentem výrobků má obvykle
průměr tučnosti suroviny blížící se tučnosti nakupovaného mléka, např. 3,6 – 3,9%, mlékárna s menším
příjmem mléka, ale nakupující velké předispozice smetany pracuje s tučností např. 7% -14%. Samostatná
sušárna může mít pouze odtučněné mléko s tučností průměrně 0,05%. Tavírna sýrů bilanci nezpracovává,
suroviny vykazuje tuzemský výrobce sýrů a dalších výrobků.
Máslo, pomazánkové máslo a směsné tuky je nutno vykazovat jednotlivě dle skutečné spotřeby mléčného tuku a souhrnně v přepočtu na tzv.“máselný ekvivalent“. V terminologii ES je jedná o přepočet spotřeby
mléčného tuku celkem na množství tradičního másla s 82% mléčného tuku. Na základě školení se metodika
již vžila.
Pro jednotnost jsou do bilance mlékárny zahrnuty všechny výrobky, které se vyráběly, včetně zadaných
jiným podnikem jako práce ve mzdě apod.
Problém do současné doby představují položky polotovarů, které slouží jako surovina pro další výrobky
– zejména tvaroh jako surovina pro tvarohový sýr nebo dezert v jiné mlékárně. V bilanci za r.2009 byl rozdíl
příliš velký a bude nutno se touto záležitostí detailně zabývat pro příští bilanci.
Nebezpečí pro mlékárenskou bilanci jako celek je duplicita údajů jak v množství výrobku, tak ve zpracované surovině. V případě nejasností je nutná komunikace mezi výrobcem a zpracovatelem polotovaru!
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Řadu let vyvážejí některé mlékárny ve značném objemu plnotučné mléko (syrové nebo pasterované)
a smetanu o tučnosti přibližně 40%. Jde téměř výhradně o tzv. „intrakomunitární“ přesun v rámci ES. Je to
prodej v cisternách, tyto významné položky se vykazují zvlášť, a není je možno uvádět jako konzumní mléko
balené pro přímou spotřebu, což se stalo již u několika respondentů. V měsíčním sledování se vývoz mléka
a smetany neuvádí. Záležitost nesrovnalostí muselo MZe vysvětlovat pracovníkům EUROSTATu.
Bilanci je nutno uzavřít vyčíslením rozdílu mezi nakoupenou a zpracovanou surovinou.

V podnikové roční bilanci je nutno uvést podle skutečnosti všechny mléčné a směsné
výrobky se specifikací spotřeby mléčného tuku a mléka v členění na plnotučné a odtučněné, s respektováním kladných a záporných hodnot odtučněného podílu.
Nezbytnou podmínkou správné bilance je vyloučení duplicity údajů.
Správná bilance ve formě tab.B/ pro MZe by měla sloužit jako verifikovaný podnikový
materiál pro odborné účely.
•
•
•
•

Doporučujeme, aby bilance byla zpracována co nejdříve po ukončení běžného roku.
Bilanci musí zpracovat odborně způsobilý pracovník, konzultace je vždy možná.
Materiál je účelné dát k dispozici vedoucím pracovníkům podniku.
Bilance má být podle metodiky EUROSTATU zpracována v elektronické podobě, je vhodné zakládat vývojovou řadu výroby a spotřeby základní suroviny pro vlastní potřebu a čerpat z těchto údajů pro další
práci.

Roční bilance mlékárenské výroby v ČR
Podmínkou verifikované bilance mlékárenské výroby v ČR jsou dobře zpracované podklady od všech
respondentů.
• Nejprve je nutno zkontrolovat předané podklady různými dostupnými způsoby podle charakteru výrobku. Provést součty a podle potřeby údaje srovnat se součty měsíčních údajů.
• Sumář podnikových údajů je nutno převést na společného jmenovatele – oborovou tučnost podle nakoupeného mléka z ČR i zahraničí a zpracovat roční bilanční tabulku Mlék(MZe)06-01.

Příklady kontroly:
• Konzumní mléka - tučnost jednotlivých tržních druhů, rozdíly mezi množstvím suroviny a množstvím
výrobků.
• Smetana – správná konstrukce spotřeby mléka (plusová a minusová položka).
• Kysané výrobky a mléčné nápoje – spotřeby odpovídající výrobkům s přísadami a bez přísad.
• Máslo, pomazánkové máslo, směsné tuky – spotřeba mléčného tuku dle platných norem - tradiční máslo 82% tuku ( v r. 2009 byla oborově 83,58%), pomazánkové máslo nejméně 31% (v r. 2009 byla 33,47%),
směsné tuky – skutečnost v r. 2009 byla 15,42%.
• Sýry a tvarohy – srovnání vývojové řady spotřeby mléka a tuku dle sortimentu.
• Sušené a zahuštěné mléko – obdobně pro všechny tržní druhy.
• Mléko a smetana – vývoz v cisternách – relace tučnosti, množství srovnat dle celní statistiky.
• Rozdíly v bilanci – posouzení individuálních rozdílů podle výrobního sortimentu a množství i tučnosti
zpracovaného mléka – individuálně méně než 5%.
Roční bilance za r. 2009 byla verifikována s rozdílem -2,15% z příjmu 2 404 145 t mléka a -1,74% z příjmu 90 297 t mléčného tuku.
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sborník2010-final.indd 38

21.9.10 9:32

Další postup práce a doporučení
• V zájmu větší návaznosti souboru měsíčních hlášení s ročním výkazem Mlék(MZe) 06-01 předložilo
Ministerstvo zemědělství v červenci 2010 ČSÚ zpřesněnou metodiku pro novelizované měsíční hlášení
dle Mlék (MZe)06-12 pro příští období.
• Je nutné věnovat pozornost metodice a případné opravy provést v hlášení neprodleně.
• Je nutné, aby pracovníci podniku spolu komunikovali, protože výkazy často neprocházejí výrobními
útvary, kde jsou lépe podklady k dohledání.
• Respondenti musí být školeni, MZe a jeho spolupracovníci na tomto úseku by měli být k dispozici.

Trvale dobrých výsledků užitečných nejen pro orgány státní správy a ES, ale zejména
pro vlastní potřebu podniků a mlékárenského oboru je možno dosahovat jen stálou
konkrétní a odbornou součinností s respondenty.
Příloha: Tabulka – roční výroba mlékárenských výrobků za rok 2009 v české úpravě podle podkladů v právních předpisech ES
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Kód

Ukazatel

1
1
11
111
112
1121
1122
1123
113
1131
1132
1133
114
1141
1142
1143
12
13
131
132
14
141
142
15
16a
16b
2
21
211
212
22

a
Konzumní výrobky
Konzumní mléko celkem
Syrové mléko konzumní
Plnotuč.mléko tep.ošetř.
celkem
pasterované
sterilované
UHT ošetřené
v tom
Polotučné mléko celkem
pasterované
sterilované
UHT ošetřené
v tom
Odtučněné mléko celkem
pasterované
sterilované
UHT ošetřené
v tom
Podmáslí celkem
Smetana celkem
nejvýše 29 %
t k

nad 29 % tuku
v tom
Kys. výrobky vč. jogurtů
celkem
s přísadami
bez přísad
v tom
Mléčné nápoje
Ml. deserty celkem
Mražené krémy
Technologicky zprac. výrobky
Zahuštěné mléko celkem
neslazené
slazené
v tom
Sušené mléčné výrobky
celkem

221
222
223
224
225
226a
226b

40

sušená smetana
suš. plnotučné
lék
suš.
čá t odtučněné
dt č ě é
suš.
suš. podmáslí

v tom

další sušené
ý krmné
bk
ml.
směsi

Obsah ml. Zpracování mléka
Č.ř. Množství
výrobku v t tuku v t
plnotučné odtuč. podmáslí
vt
2
3
4
5
101
102
103
104

643 596
0
71 472

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

7 784
0
63 688
547 310
89 223
0
458 087
24 762
1 360
0
23 402
9 284
44 425
28 548
15 877
187 343

98
9 316

2 542
241 598

6 802
-196 761

7 369

x
191 105

-12 439

121
122
123
124
125
201
202
203
204
205

126 682
60 661
20 426
30 359
5 876

5 360
2 009
284
2 459
0

139 004
52 101
7 365
63 770
0

-21 783
9 344
4 183
-30 596
0

18 703
13 230
c
30 741

723

18 750

36 865

3 109

x
80 626

204 143

206
207
208
209
210
211
212

0
10 555
c
19 183
c
496
0

0
2 856
c
76
c
129
0

0
74 066
c
1 971
c
3345
0

0
11 265
c
188 057
c
242
0

10 847

281 302

366 807

x
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sborník2010-final.indd 40

21.9.10 9:32

Č.ř. Množství
Kód

Ukazatel

Obsah ml.

Zpracování mléka

výrobku v t tuku v t

odtuč. -

plnotučné

vt
1
23
2311

a

v tom

32 520
26 676

26 666
22 297

691 547
578 242

-650 798
-550 298

215
216

0
426

0
339

0
8 792

0
-8 349

pomazánkové
máslo

217

9 190

3 076

79 772

-70 582

směsné tuky

218

6 186

954

24 741

-21 569

syrovátkové máslo

219

122

0

0

0

220

113 143

19 581

507 806

397 213

z kravského mléka

221

113 143

19 581

507 806

397 213

z ovčího mléka

222

0

z kozího mléka

223

0

ze směs. mléka
měkké sýry

224
225

0
13 702

polotvrdé sýry

226

50 656

tvrdé sýry

227

3 567

extra tvrdé

228
229
230

c
9 305
31 103*

Sýry přírodní vč. tvarohu
celkem

2411
2412
z toho

2414
2421
2422-3
2424
2425
2426a
2426b

213
214

máslo<80 % tuku

2332

2413

4

máslo nejv. 16 %
vody
bezvodé ml.tuky

2331b

24

3

Máslo a výrobky v přepočtu

232
2331a

234

2

v tom

čerstvé sýry
tvarohy

25

Tavené sýry

231

15 333**

26

Kaseiny, kaseinát

232

0

27
271

Syrovátka celkem tekutá
tekutá

233
234

816 409
348 564

zahuštěná

235

64 902

sušená

236
237
238
239
301

27 854
0
0
626
381

401

272
273
274
275
28
3
4a

z toho

Laktóza
Laktalbumin
Další výrobky (specifikované)
Odtučněné mléko a podmáslí
vrácené zemědělcům
Přesun a export tekutého
mléka
z ČR

5

x
0

0

0

0
2

12
52

964
327

129 324

4 703

121 966

7 799

x

4b

Přesun a export tekuté
smetany
z ČR

402

8 639

3 552

92 116

-82 897

41
5

z toho mléka a smetany do EU
Další užití mléka

403
501

109 880
237

7 006
10

181 691
259

-71 811
-22

Vysvětlivky:
* tvaroh snížen o tvrdý tvaroh - tvarůžky
** tavené sýry jsou uvedeny bez 1413 t tavených „analogů“ s rostlinným tukem
x – nevyplňuje se
c – nelze zveřejnit z důvodu ochrany důvěrnosti údajů, dle zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů
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ČESKOMORAVSKÝ SVAZ
MLÉKÁRENSKÝ
Českomoravský svaz mlékárenský je stavovskou organizací subjektů působících v mlékárenském průmyslu či
s tímto sektorem bezprostředně souvisejících.
Svaz vznikl na počátku transformačních přeměn české
ekonomiky počátkem roku 1990 a dnes tvoří členskou
základnu jednak mlékárny, dále pak obchodní organizace, dodavatelé technologií, obalů
a pomocných látek, odborné střední a vysoké školy, poradenské a servisní společnosti.
ČMSM má ve svých řadách rovněž i několik individuálních členů.
Hlavním posláním ČMSM je hájení zájmů svých členů především vůči státní správě
a odborným institucím, zastupování českých mlékařů v mezinárodních organizacích.
Svaz dále vyvíjí aktivity v oblasti vzdělávání, profesních tréninků, kurzů a odborných
konferencí, spolupodílí se na organizování národních přehlídek a soutěží mlékárenských
výrobků a svým členům poskytuje informační servis o stavu a vývoji na mléčném trhu.
ČMSM úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem mlékárenským, odborným školstvím,
s organizacemi reprezentujícími zemědělskou prvovýrobu, s odbornou Sekcí pro mléko
zřízenou při Potravinářské komoře ČR, a řadou dalších.
Od roku 2004 je ČMSM aktivním členem Evropské mlékařské asociace (EDA) se sídlem
v Bruselu, pro výrobce tavených sýrů koordinuje rovněž členství v ASSIFONTE, tedy v evropském svazu výrobců tavených sýrů. Velmi úzká je také spolupráce s Českým komitétem Mezinárodní mlékařské federace (IDF), ve které se ČMSM plně hlásí k asociovanému členství České republiky v této celosvětové organizaci
mlékařů.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským vydává odborný časopis „Mlékařské listy“, jehož prostřednictvím informuje odbornou veřejnost o svých aktivitách.
Samostatně rozšiřuje elektronický zpravodajský bulletin
„Svět mléka“ s aktuálními informacemi z oblasti obchodu, ekonomiky a legislativy sektoru.

Českomoravský svaz mlékárenský
(Czech and Moravian Dairy Association)
V Olšinách 75 100 00 Praha 10
Tel./Fax: 274 821 759
e-mail: info@cmsm.cz
http://www.cmsm.cz
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Mléko a sója - dva zcela odlišné produkty!

Milk and Soy - completely different products!

Hélène Simonin-Rosenheimer
Evropská mlékařská asociace, Brusel
Profil přednášejícího:

Hélène Simonin-Rosenheimer
Hélène Simonin has studied agriculture and agronomy at the Universities
of Bonn and Kiel, both in Germany. She then gathered experience in product marketing in the chocolate and the frozen fruit and vegetables sector.
From 2003 on she helped to build up a new branch organization for the
German potato industry, leading the office in Berlin. In the following years
she took over the responsibilities of potato issues for the German farmers’
association and directing both the German and the European starch potato
associations. Since September 2009 she is responsible for Food Policies
Desk in the European Dairy Association (EDA) in Brussels. This includes
issues of hygiene, additives and contaminants, food quality and safety as
well as sanitary related trade aspects.
Hélène Simonin vystudovala zemědělství a agronomii na německých univerzitách v Bonnu a v Kielu. Po
ukončení studia se nejprve věnovala problematice výrobkového marketingu čokolády a následně v mrazírenském průmyslu (specializace na ovoce a zeleninu). Od roku 2003 jako vedoucí sekretariátu v Berlíně
pomáhala vytvářet novou oborovou organizaci v německém sektoru zpracování brambor. V této organizaci
řídící rovněž aktivity jak Německého, tak Evropského svazu výrobců bramborového škrobu, byla zodpovědná
za styk s producenty brambor sdružených v Německém zemědělském svazu. Od roku 2009 pracuje v Evropské mlékařské asociaci (EDA) v Bruselu, kde řídí oddělení pro legislativu. Osobně je zodpovědná především
za problematiku hygieny potravin, přídatných látek a kontaminantů, politiku jakosti, ale také za záležitosti
potravinové bezpečnosti a sanitace v návaznosti na obchodní vztahy.
Summary of the presentation

Milk is clearly defined
The name “milk” is related to as well a product as a process: It is “the normal mammary secretion of
milking animals obtained from one or more milkings without either addition to it or extraction from it,
intended for consumption as liquid milk or for further processing”. (Codex, GSUDT). And it has a unique
dairy matrix of composition that makes it difficult to imitate.

The raw material of milk and soy
The very different composition of the raw material make one clear differentiation: Milk is natural animal product and is directly available for consumption with no additives added. Soy preparations on the contrary are processed products of plant origin, made from a raw material that is not ready to be consumed, as
soy bean have to be highly processed and water added, as well as sugar and Calciumcarbonate. Only 6,4 %
of the final products are Peeled soy beans. Than to stabilise the product and make it tasty several additives
are added (Monopotassiumphosphate , Sea salt, Vitamins B2 and B12; Stabiliser: gellan gum, Aroma)
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The nutrient value differs
Milk is naturally nutrient rich – it contains all macro nutrients and many vitamins and minerals. Milk
supplies a high level of the daily intake of calcium, vitamins B2 and B12. Milk contains naturally occurring
sugar (lactose) and small amounts of sodium.
In contrast, basic soy drinks are nutrient poor. They have to be enriched with many nutrients, e.g. calcium, vitamins B2 and B12, to imitate the natural nutrient richness of milk. Enriched soy drinks often also
contain added sugar (saccharose) and salt.
In the example of Calcium Semi-skimmed milk contains 120 mg per liter, soy preparation, unfortified,
unsweetened is ten times lower in calcium content (13 mg). Most soy preparations are fortified to mimik
the nutrient richness of milk. The calcium content of a typical finished soy preparation, that has been
calcium fortified and sweetened, still is lower than it is in milk (89 mg). And that does not speak about the
availability and resorbtion that is easier for a human body when contained in milk! The reality is similar
for protein content and its quality in dairy products that is much more appropriate to the human body
than the one of soy products.
And the “manufacturing” of an acceptable taste of the soy preparation by adding sugar or sweeteners
and aroma is certainly not needed for a dairy product!

Further beneficial aspects of milk
Many studies show that milk is a major contributor to bone and dental health. The high content of
calcium but also of phosphorus and, more generally, of all minerals in milk is critical for bone health. The
dairy matrix is unique and therefore permits good growth, development and maintenance of the body.
Moreover, some studies have also reported that both children and adults who have a diet rich in calcium, especially from milk products, tend to be slimmer than people who have a diet low in calcium-rich foods. There are also other substances in milk that such as specific milk proteins are found to have a positive
influence on weight loss. Both whey and casein are found to provide satiety signals that positively affect
both short-term and long-term food intake regulation.

Legal aspects
The European Regulation (EC) 1234/2007 establishing the Single Market Organisation includes the
Annex XII on the protection of designations used in marketing of milk and milk products. It gives very clear
rules on to how milk and dairy products have to be labelled: “The term ‘milk’ shall mean exclusively the
normal mammary secretion obtained from one or more milkings without either addition thereto or extraction therefrom.” And also says: “For the purposes of this Regulation, ‘milk products’ shall mean products
derived exclusively from milk, on the understanding that substances necessary for their manufacture may
be added provided that those substances are not used for the purpose of replacing, in whole or in part, any
milk constituent. “
Already regulated in 1997 the Commission has insisted on passing the old rules into the new regulation in 2007, to continue protecting the consumers. At that time, the Commission also established a list of
exemptions for products that are allowed to use the term ‘milk’ in their name when the exact nature of the
product is clear from traditional usage (Commission Decision 88/566/EEC from 1988). Only few exceptions
such as “coconut milk” and “almond milk” are allowed in the EU for traditional reasons.
The current rules are a guarantee for as well consumers as dairy producers that milk products are
correctly designated while avoiding the use of protected designations of milk by competing imitation products. These can be as well other similar preparations (as manufactures from soy, rice, wheat, oat or other
cereals), as those products where a part of the dairy ingredient is replaced by vegetable ingredients (e.g.
fat, proteins, etc.)
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When deciding in 1997 on exceptions soy drinks were already well known in Europe and in the rest of
the world, especially on the US and Asian markets. However, the Commission decided not to allow the use
of the protected ‘milk’ designation for soy products on the European market. This consideration is still valid
today. It is, therefore, prohibited to label a soy drink as ‘milk’ or refer to ‘milk’. Consequently, no legal name
exists for soy drinks even though it is important for a product to have a designation. The terms mostly used
are soy drink and soy preparation.
For the dairy industry that helps to have fair competition with other products which are not comparable, but may be confused with dairy products by the consumer. The enforcement of these rules is in the hands
of the members states. A thorough enforcement has been demanded on European level again recently by
the High level expert group on dairy.

Consumer Safety
On the level of consumer safety it is important to make the distinction between allergens coming
from milk versus the allergens coming from soy. The consumer has to be clearly informed about the
difference between the two sources of allergens.
To protect the health of the consumer, there is a need to avoid consumer confusion about health aspects
for foods with similar use – consumers may expect that those products may have similar risks. Special
consideration shall be given in this context to issues of children health.
In the light of this need to clearly distinguish the different products the use of the term “milk” for soy
products would narrow the difference. Consumers may already be misled by soy products which have the
appearance of milk products (and are located close to milk products by retailers). It seems somehow curious that the soy lobby should want to use dairy terms in their product sales when they want to convince
consumers that their products are superior…

Conclusion
The products made from milk and those made from soy cannot be compared and should be clearly
separated. This is to prevent consumer misleading, help in fair competition and prevent any safety risk by
confusion of the products.
Souhrn prezentace (překlad ing. Jiří Kopáček, CSc.; ČMSM)

Mléko je jasně definováno
Termín “mléko” se vztahuje jak na výrobek, tak na výrobní proces. Jedná se o standardní produkt sekrece mléčných žláz savců získaný z jednoho nebo vice dojení, bez toho, aniž by se z něj cokoliv odebíralo nebo
bylo přidáváno, určený pro přímou spotřebu jako tekuté mléko nebo jako surovina k dalšímu zpracování
(Codex, GSUDT). Mléko má unikátní složení, pro které jej nelze s ničím zaměnit.

Surovina pro mléko a sóju
Jedinečně složení surovin vede k zásadnímu rozdílu. Mléko je přirozený živočišný produkt a je přímo
použitelné pro spotřebu bez dalších aditiv. Naproti tomu výrobky na bázi sóji představují zpracovávané
výrobky rostlinného původu, vyrobené ze suroviny, která se nenechá přímo konzumovat; sojové boby musí
být náležitě zpracovány za přídavku vody, cukru a uhličitanu vápenatého. V konečném složení sojového
výrobku představují sojové boby pouze 6,4%. K tomu, aby byl výrobek chutný a konzumovatelný, se při
zpracování sóji přidávají další přídatné látky (fosforečnan draselný, mořská sůl, vitamin B2 a B12, stabilizátory a aromata).
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Výživová hodnota se také liší
Mléko je přirozeně bohaté na nutrienty – obsahuje makroživiny a řadu vitaminů a minerálních látek.
Mléko pokrývá značnou část denní potřeby vápníku, vitamínu B2 a B12, dále obsahuje přirozeně se vyskytující mléčný cukr (laktózu) a malý obsah sodíku.
Naproti tomu, základní sojový nápoj je na živiny chudý. Proto musí být obohacován mnoha nutriety,
jako jsou vápník, vitamín B2 a B12, aby mohl přirozenou bohatost složení mléka alespoň napodobit. Obohacené sojové nápoje často obsahují přidaný cukr (sacharózu) a sůl.
Konkrétní příklad: polotučné mléko obsahuje 120 mg vápníku v 1 litru, sojový produkt, který je neobohacený a neslazený, obsahuje vápníku 10x méně, tedy pouhých 13 mg na litr. Většina sójových výrobků je
vždy obohacena s cílem napodobit výživovou bohatost mléka. Obsah vápníku u typického finálního sójového produktu obohaceného o vápník a oslazeného je i tak stále nižší než v případě mléka, a sice 89 mg na
1 litr. A k tomu je potřeba dodat, že biodisponibilita a vstřebatelnost je rovněž v případě mléka vyšší! Situace
je obdobná rovněž v případě obsahu bílkovin, kdy jejich výživová kvalita v mléčných výrobcích vyhovuje
lidskému organismu lépe, než je tomu v případě výrobků ze sóje.
Vytvoření přijatelné chuti u sójových výrobků je dosaženo přidáním cukru či sladidel, popř. aromat,
zatímco v případě mléka není tento postup vůbec nutný.

Další výhody mléka
Řada studií ukázala na to, že mléko přispívá zásadním způsobem ke zdraví zubů a kostí. Vysoký obsah
nejenom vápníku, ale i fosforu, a obecně všech přítomných minerálních látek v mléce, je zásadně důležitý
pro zdravé kosti. Mléčná matrice je tedy jedinečná a tudíž umožňuje dobrý růst, vývoj a zachování zdraví
lidského organismu.
Některé studie navíc poukazují i na to, že jak děti, tak dospělí mající stravu bohatou na vápník pocházející zejména z mléčných výrobků, bývají zpravidla štíhlejší než lidé se stravou, která má v sobě nižší obsah
vápníku. V mléku jsou obsaženy ještě i další látky, jako jsou např. mléčné bílkoviny, které mají také pozitivní
vliv na kontrolu hmotnosti. Jak sérové bílkoviny, tak i kasein, poskytují pocit nasycení, což pozitivně ovlivňuje jak krátkodobý, tak dlouhodobý příjem potravy.

Právní hlediska
Nařízení (EC) 1234/2007 definující jednotnou organizaci trhu, zahrnuje také přílohu XII/ o ochraně
termínů pro označování používané v marketingu mléka a mléčných výrobků. V této příloze jsou stanovena
zcela jasná pravidla o tom, jak mají být označovány mléko a mléčné výrobky: Pojem „mléko” se podle tohoto
nařízení používá výlučně ve spojitosti s produktem sekrece mléčných žláz savců získaným z jednoho nebo
více dojení, bez přídavku nebo odebrání dalších látek.
Dále se v této normě uvádí: „Pro účely tohoto nařízení se „mléčnými výrobky” rozumí výrobky odvozené
výlučně z mléka, s přihlédnutím k tomu, že případné další přidané látky nebudou použity s cílem nahradit zcela
nebo částečně kteroukoliv ze základních složek mléka.“
Původní právní norma EU z roku 1997 byla v roce 2007 nahrazena novým předpisem zachovávajícím
původní ustanovení, s cílem posílení ochrany spotřebitele. V té době také Komise vypracovala seznam výjimek pro výrobky, u kterých je povoleno používat pojem „mléko” v jejich označení, pokud je přesná povaha
těchto produktů jasně odvozena z tradičního použití (viz.Usnesení komise 88/566/EEC z roku 1988). Existuje pouze několik málo výjimek, např. „kokosové mléko“ a „mandlové mléko“.
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Současná pravidla zaručují spotřebitelům i výrobcům, že mléčné výrobky jsou správně označovány
a nedochází k používání vyhrazených termínů v případě konkurenčních analogových výrobků. Stejně tak
se může jednat o další podobné výrobky (vyráběné ze sóje, rýže, pšenice, ovsa nebo jiných obilnin) jako
u výrobků, kde je část mléčné složky nahrazena rostlinnými přísadami (např. tuk, bílkoviny).
V době, kdy se o těchto výjimkách rozhodovalo, tedy v roce 1997, byly již sójové nápoje velmi dobře
známé jak v Evropě, tak ve zbytku světa, zejména v USA a v Asii. Přesto tehdy Komise rozhodla nepovolit
používání chráněného označení „mléko“ pro sójové výrobky na evropském trhu, a toto rozhodnutí stále
platí. Tudíž je zakázáno označovat sójové nápoje jako „mléko“ anebo se o nich jako o „mléku“ zmiňovat.
Důsledkem je, že neexistuje žádné právně závazné označení pro sójové nápoje, jakkoliv je důležité, aby měl
výrobek své konkrétní označení. Nejčastěji používanými termíny jsou: sójové nápoje a sójové přípravky.
Mlékárenskému průmyslu umožňuje tento přístup férovou hospodářskou soutěž s dalšími výrobky,
které nejsou srovnatelné, ale které by mohly vést k matení spotřebitele. Prosazení uvedených pravidel je
v rukou jednotlivých členských států. Důsledné vymáhání bylo opakovaně na evropské úrovni požadováno též v současnosti v rámci činnosti „Skupiny na nejvyšší úrovni pro mléko při Evropské komisi“ (High
Level Expert Group on Milk).

Bezpečnost spotřebitele
S ohledem na bezpečnost spotřebitele je důležité vnímat rozdíl mezi alergeny mléčného původu a alergeny ze sóje. Spotřebitel musí být jasně informován o rozdílu mezi těmito dvěma zdroji alergenů.
Aby bylo zajištěno zdraví spotřebitele, je třeba zabránit matení spotřebitelů ohledně zdravotních
aspektů u potravin s podobným použitím – spotřebitelé by se mohli domnívat, že tyto výrobky sebou nesou
podobná rizika. V tomto kontextu je potřeba věnovat zvláštní pozornost ochraně zdraví dětí.
V této souvislosti je třeba jasně vnímat, že použití pojmu „mléko” pro sójové výrobky, by mohlo
zastřít skutečný rozdíl obou potravin. Již dnes mohou být spotřebitelé mystifikován sójovými výrobky, které
vypadají jako mléčné výrobky (a obchodníci je umisťují do regálů společně s mléčnými výrobky). Zdá se být
zvláštní, že by sójová lobby chtěla používat mlékárenské termíny pro prodej svých výrobků ve chvíli, kdy se
snaží přesvědčit spotřebitele o „lepší výhodnosti“ svého výrobku…..

Závěr
Výrobky z mléka a ty, které jsou vyrobeny ze sóje, není možné srovnávat a vždy by měly být jasně
odděleny. Cílem tohoto opatření je zabránit matení spotřebitelů, napomoci férové hospodářské soutěži
a zabránit vzniku bezpečnostních rizik způsobených záměnou obou produktů.
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Aktivity VÚM – výzkum a pomoc praxi,
řešení grantových projektů

Ing. Petr Roubal a kol.
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
MILCOM a.s.
Profil přednášejícího:

Ing. Petr Roubal, CSc.
Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, v roce 1979 nastoupil jako
interní aspirant do Ústavu fysiologie a genetiky hospodářských zvířat ČSAV
v Uhříněvsi, kde obhájil kandidátskou disertační práci na téma trávení
v bachoru přežvýkavců. V roce 1987 přešel do Výzkumného ústavu mlékárenského na pracoviště chemie, mikrobiologie a prvovýroby mléka. Pracoval
zde 4 roky jako vedoucí oddělení prvovýroby mléka. Po krátké epizodě
hoteliéra (1991-1994) se vrátil zpět jako vedoucí oddělení mikrobiologie a
technologie. Byl a je řešitelem několika desítek výzkumných projektů, které
se zabývaly kvalitou syrového mléka, vývojem mléčných výrobků a funkčních
potravin, analytickými a mikrobiologickými metodami a dalšími oblastmi mlékárenského výzkumu. Úzce
spolupracuje s předními oborovými odborníky z tuzemských i zahraničních institucí a vysokých škol. Byl
spoluřešitelem i několika mezinárodních grantů.
Od roku 2003 působil jako zástupce ředitele a vědecký tajemník ústavu, od roku 2009 je ředitelem Výzkumného ústavu mlékárenského.
Výzkumný ústav mlékárenský jako výzkumná součást MILCOM a.s. a rovněž Výzkumný ústav mlékárenský 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 kontakt 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, užitečného zaměření výzkumu a šíři
teoretického základu a výzkumných možností.
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. je instituce relativně mladá, založená v roce 2004. Je výzkumnou
organizací odpovídající zákonu o podpoře výzkumu 130/2002 Sb. a pozdějších úprav. Navazuje na dlouholetou a dobrou a významnou tradici svého předchůdce Výzkumného ústavu mlékárenského, který byl
založen v roce 1952. V minulosti prošel Výzkumný ústav mlékárenský (VÚM) různými etapami vývoje,
poznamenanými významnými osobnostmi mlékárenského oboru, řešenou tématikou, vztahem k průmyslu
i generačními vlnami. Výzkumný ústav mlékárenský byl dlouhou dobu oborovým výzkumným ústavem,
jako součást generálního ředitelství Mlékárenského průmyslu České republiky. Po jeho zrušení a privatizaci
jeho životaschopných částí se VÚM stal součástí akciové společnosti MILCOM. Tyto skokové změny mnoho
oborových výzkumných ústavů nepřežilo. VÚM zachoval svou existenci a činnost díky určité organizační
síle mlékárenského průmyslu v počátcích změn, ale především díky píli, schopnostem pracovníků a také
díky tomu, že v době změn neztratili víru v potřebnost své činnosti jak výzkumné, tak své činnosti pro
praxi. Pro potřeby přijímáni podpory výzkumu ze strany ze strany státu MILCOM založil Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
Činnost VÚM s.r.o. je zaměřena pouze na výzkumnou činnost, která spočívá v řešení výzkumných
projektů získávaných v různých veřejných soutěžích a na grantových agenturách v ČR a EU. Témata těchto
projektů vznikají na jedné straně z návrhů řešitelů, tedy výzkumných pracovníků našeho ústavu a vy-

49
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plývají ze znalosti potřeb mlékárenského průmyslu u nás, ze znalostí úrovně a trendů výzkumných prací
v zahraničí a na druhé straně z požadavků mlékárenských podniků. Takto vzniklé náměty jsou pak přizpůsobovány a formulovány do přihlášek různých grantových agentur. V návrzích projektů jsou uplatňována
témata, která by měla obecné použití pro mlékárenský průmysl jako celek, tak aby každá mlékárna výsledky
a poznatky mohla použít. Projekty zaměřujeme především do oblastí rozvoje metod stanovení kvality mléka
jako suroviny a mléčných produktů a meziproduktů, do oblasti rozvoje technologií, do oblastí rozvoje sortimentu výrobků, které mají vliv na zlepšování zdravotního stavu populace. Chceme poskytovat komplexní
řešení problémů. To mnohdy vyžaduje spolupráci výzkumných pracovišť z různých oborů vědy, počínaje
pěstitelskými a chovatelskými disciplinami, disciplinami veterinárního i humánního lékařství, případně
i s výzkumem strojním. Při řešení výzkumných projektů spolupracují výzkumná pracoviště vysokých škol
a universit, tak resortních výzkumných ústavů a výzkumných organizací obecně. V projektech se řeší
i otázky prediktivní mikrobiologie, procesů zrání sýrů, vývoje rychlých metod pro stanovování významných
kvalitativních, nebo technologických parametrů mléka a mléčných výrobků. Projekty se zabývají také vývojem probiotik, výzkumem technologie mléčných výrobků s prodlouženou trvanlivostí i dalšími výzkumnými
tématy. Část výzkumu má charakter základního výzkum, ale většina je zaměřena aplikačně, aby z výsledků
mohl těžit rychle mlékárenský průmysl ČR.
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 Výzkumného záměru je příležitost k prohloubení teoretických i praktických znalostí v oblasti zpracování a využití mléka. Výsledky slouží jako základna pro řešení inovací i případných
problémů a jsou nabídkou mlékárnám jako poradenská činnost.
Dále zde uvádíme seznam v současnosti řešených výzkumný projektů, které byly získány s podporou
Ministerstva školství (MŠMT) nebo Ministerstva zemědělství (NAZV) a nově i z bezpečnostního programu
Ministerstva vnitra. VÚM je řeší ve spolupráci s mnoha výzkumnými ústavy či vysokými školami a je jejich
řešitelem či spoluřešitelem. Tento výčet dokumentuje šíři mlékařské a obecně potravinářské problematiky,
kterou se zabýváme.
MŠMT 2B06047
• Využití rostlinných surovin jako alternativy kravského mléka při výrobě funkčních potravin.
• Doba řešení: 2006 - 2011
MŠMT 2B06048
• Mikrobiologická rizika v mlékárenských výrobách - detekce a preventivní opatření
• Doba řešení: 2006 - 2011
MŠMT 2B06114
• Vývoj postupů pro izolaci kaseinomakropeptidu a jeho aplikace do potravin s vyšším zdravotním
benefitem.
• Doba řešení: 2006 - 2011
MŠMT 2B06053
• Nové postupy při charakterizaci a identifikaci probiotických kmenů bakterií vhodných pro funkční
potraviny.
• Doba řešení: 2006 – 2011
NAZV 72286
• Vliv chovného prostředí a způsob dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
• Doba řešení: 2007 – 2011
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NAZV 82 245
• Výzkumné aspekty zdokonalování kvality mléka z ekologických farem s cílem podpory kvalitní
produkce biomléka.
• Doba řešení 2008 - 2011
NAZV 81 065
• Tlumení paratuberkulózy v České republice: zavedení nových metod pro urychlení detekce původce,
sledování jeho přežívání a šíření v chovech, jeho distribuce v prostředí a posouzení rizik kontaminace krmiv a potravin
• Doba řešení: 2008 – 2012
MŠMT 8068
• Výzkum možností aplikace automatizovaných a poloautomatizovaných metod pro identifikaci
a charakterizaci nových kmenů baktérií s probiotickými vlastnostmi s cílem rozšíření specifických
genetických zdrojů pro prevenci civilizačních onemocnění.
• Doba řešení: 2008 – 2012
MŠMT 8070
• Vývoj nového moderního biotechnologického postupu umožňujícího účinnější způsob využívání
odpadních vod z mlékárenského průmyslu jako materiálového zdroje pro výrobu vodíku
• Doba řešení: 2008 – 2011
MŠMT 8071
• Výzkum moderních metod zpracování syrovátky jako vedlejšího produktu resp. odpadní látky
z mlékárenské produkce pro přípravu biologicky odbouratelných polymerů
• Doba řešení: 2008 – 2011
MŠMT 8069
• Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních aminů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení zdravotní nezávadnosti sýrů na spotřebitelském trhu.
• Doba řešení: 2008 – 2011
MŠMT 8073
• Metody zjišťování exprese fytoestrogenů do mléka dojnic a jejich dynamika při technologickém
zpracování.
• Doba řešení: 2008 – 2011
MŠMT 8050
• Listeria monocytogenes - postupy umožňující spolehlivé hodnocení kvality a bezpečnosti mléčných
výrobků, etap technologického procesu výroby, finálních výrobků a jejich skladování
• Doba řešení: 2008 – 2011
MŠMT 8074
• Metody hodnocení úrovně hygieny a účinnosti sanitace výrobních zařízení a prostředí mlékáren,
postupy detekce a eliminace perzistentních kmenů jako nástroje kontroly zpracování mléka na
kvalitní a bezpečné potraviny
• Doba řešení: 2008 – 2011
MŠMT 8017
• Stanovení vybraných BAT/BREF pro oblast potravinářských zařízení
• Doba řešení: 2008 – 2011
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sborník2010-final.indd 51

21.9.10 9:32

MŠMT 8072
• Nové postupy systému kontroly syrového mléka a mléčných výrobků v etapách technologického
procesu výroby a finalizace
• Doba řešení: 2008 – 2011
NAZV B306
• Vývoj a aplikace nových efektivních postupů pro kontrolu kvality produktů zemědělské v řetězci
prvovýroba a posouzení bezpečnosti potravin
• Doba řešení: 2010 – 2014
Min. vnitra VG 023
• Systémy rychlého rozhodování pro bezpečnost potravin
• Doba řešení: 2010 - 2015

Závěrem
Výsledky řešení projektů jsou presentovány formou publikací v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech, ale především efektivní formou na seminářích a konferencích, ale také jednou ročně na
semináři, který nazýváme DEN VÚM, kam zveme především všechny zástupce mlékárenských podniků.
S výsledky výzkumu a se zkušenostmi z laboratorní praxe seznamují pracovníci VÚM s.r.o. také formou
školení a workshopů pracovníky laboratoří a pro střední management mlékárenských podniků, jak z oblasti
analýzy složení a mikrobiologických parametrů mléka a mléčných výrobků, tak technologií v mlékárenském průmyslu, jeho organizace a výživových parametrů mléka a mléčných výrobků.
Tyto znalosti využije VÚM s.r.o. jako jeden z řešitelů projektu „VZDĚLÁVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
V MLÉKÁRENSTVÍ“ v programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR „VZDĚLÁVÁNÍ PROKONKURENCE SCHOPNOST“.
V průběhu let 2009 až 2012 bude provádět VÚM s.r.o. společně s dalšími řešiteli projektu (tedy Mendlova universita, Jihočeská universita a Výzkumný ústav pro chov skotu) i samostatně školení pracovníků
v mlékárenském průmyslu. Každoročně proběhnou čtyři workshopy na pro pracovníky mlékárenského průmyslu se zaměřením na pracovníky laboratoří, pro vedoucí laboratoří, pro technology – sýraře, pro střední
management. Bude tak proškoleno několik desítek pracovníků.
Ještě bychom se rádi zmínili i o některých dalších činnostech, které doplňují a navazují na zkušenosti
a vědomosti získané při řešení výše uvedených projektů. V rámci MILCOM – Výzkumný ústav mlékárenský působí od roku 2001 akreditovaná „Zkušební laboratoř“, která poskytuje služby v oblasti analytiky
a mikrobiologie mléka a mléčných výrobků. Zde bych jen upozornil na možnost stanovení bifidobakterií
a jogurtových bakterií. V současnosti jsme jediní, kteří tyto rozbory provádějí akreditovaně.
Dále poskytujeme fundovanou pomoc při řešení různých hygienických a technologických problémů,
které mohou nastat v provozních podmínkách.
V neposlední řadě VÚM také rozvíjí spolupráci s ČMSM, jako profesní organizací mlékárenských podniků v ČR a s Potravinářskou komorou ČR v rámci činnosti její České technologické platformy pro potraviny.
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Dopady evropské legislativy
na nebezpečné látky a směsi
pro zajištění hygieny a sanitace

Mgr. Roman Láznička
Ecolab Hygiene s.r.o.
Profil přednášejícího:

Mgr. Roman Láznička
• absolvent MU Brno, obor biochemie a chemie (1998), Nottingham Trent
University - BA-HONS (2000)
• od r. 1997 působí v oblasti hygieny a sterilizace v potravinářství a zdravotnictví (Raven Biolabs, Dr Weigert, MMM Group aj.)
• od r.2003 pracuje ve společnosti Ecolab Hygiene s.r.o. (product manager,
vedoucí řízení jakosti, člen evropského R&D útvaru)
Nově platná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH) a č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) představují nový
systém kontroly chemikálií, který zpřehledňuje a zdokonaluje dřívější nepřeberné množství rámcových
legislativních předpisů existujících v Evropské unii a zajistí, aby se nejpozději od roku 2020 používaly
pouze chemické látky a směsi se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje životní prostředí
a zdraví člověka.
Řízení a kontrola chemických látek v zemích EU, tedy i v ČR, jsou založeny na právních předpisech upravujících uvádění chemických látek a potažmo přípravků na trh. Výše zmíněné předpisy nahrazují dosavadní
soubor legislativy (nařízení DSD* a DPD**) v národní podobě a stanovují nový evropský systém klasifikace,
balení a označování chemických látek a chemických přípravků a požadavky na obsah a poskytování bezpečnostního listu. Dále upravují registraci nových látek, hodnocení rizika nebezpečných chemických látek
a omezení nebo zákaz výroby, dovozu a používání mimořádně rizikových chemických látek.
Doposud platné požadavky na registraci nových látek uváděných na trh byly nahrazeny požadavkem na
registrování všech látek vyráběných nebo dovážených v množství rovném nebo vyšším než 1000 kg ročně.
Nově se zavedla autorizace (schvalování) uvádění stanovených látek na trh apod. Nová legislativa má dlouhodobý náběh viz časový harmonogram REACH a CLP (obr. 2).

Role bezpečnostního listu
V souvislosti s postupnou realizací programu REACH roste úloha bezpečnostního listu jako komunikačního nástroje se zákazníky a dodavateli (obr. 1). Každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo
přípravkem poskytne nejbližšímu dodavateli nové informace o nebezpečných vlastnostech bez ohledu na
dotčená použití a veškeré informace, které mohou zpochybnit vhodnost opatření na omezení rizik, uvedené
v bezpečnostním listu.
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Obr. 1

SDS /Safety Data Sheet/ = bezpečnostní list
*) DSD: směrnice Rady 67/548/EHS týkajicí se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
**) DPD: směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.

Dodavatelé mají povinnost neprodleně aktualizovat bezpečnostní list
a) jakmile budou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik nebo nové
informace o nebezpečnosti.
b) po udělení nebo zamítnutí povolení
c) po uložení omezení.

Změny související s CLP
Globální harmonizovaný systém klasifikace rizik má za cíl sjednotit dosavadní rozdílné značení nebezpečnosti chemických látek a přípravků při transportu, manipulaci a nakládaní obecně. Zahrnuje změny
etiket a bezpečnostních listů.
Zavádí nový formát a terminologii:
•
•
•

•

Nové kategorie nebezpečnosti (přidělené výstražné symboly nebezpečí)
Nové třídy nebezpečnosti
Signální slovo („Nebezpečí“ – signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; „Varování“ – signální slovo označují méně závažné kategorie nebezpečnosti) - Nové pojmy (např. místo
přípravků se zavádí směsi).
Nové standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení (H-vety a P-věty)

žíravý

Látky a směsi žíravé pro kovy KN1; Poleptání kůže KN 1A, 1B, 1C; Vážné poškození očí, KN 1

Na ilustrativním příkladu dezinfekčního přípravku lze vidět rozsah změn, které legislativa přinese:
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Kapalný dezinfekční přípravek naplocho a povrchy:
• Skupenství: kapalné, • Bod vzplanutí: 25°C (uzavřený kalíšek)
• Hodnota pH: 3.7 (100%), • Složení: 35% glutaraldehyd, 10% ethanol a další.
Současná klasifikace (DPD):

• R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
• R34 Způsobuje poleptání.
• R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a
při styku s kůží.
• R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Nová klasifikace (CLP):

Nebezpečí.
Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Při
vdechování může způsobit smrt.. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní
organismy. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat
alergickou kožní reakci.

Informace ohledně klasifikace nebezpečnosti látek a směsí uváděné v bezpečnostních listech se budou
měnit v následující posloupnosti viz tabulka.
Bezpečnostní list

Termín

Obsahuje klasifikaci látky podle DSD. Nicméně, pokud je látka již klasifikována,
označena a zabalena podle CLP, BL bude obsahovat také klasifikaci podle CLP.

Do 1. prosince 2010

Bude obsahovat klasifikaci látky podle DSD a současně podle CLP ;
To se bude týkat jak BL pro samotné látky tak BL pro směsi tyto látky obsahující.

Od 1. prosince 2010
do 1. června 2015

Bude obsahovat klasifikaci směsi podle DPD. Nicméně, pokud je směs již klasifikována, označena a zabalena podle CLP, bude obsahovat také klasifikaci podle CLP.

Do 1. června 2015

Bude obsahovat klasifikaci látky a směsi podle CLP. Zrušeny směrnice DSD a DPD.

Od 1. června 2015

Závěr
Tyto nové požadavky kladou vyšší nároky na dodavatelsko-odběratelský řetězec v chemickém a navazujícím průmyslu a zvyšují potřebu těsné komunikace. Výrobci čisticích a dezinfekčních přípravků mezi
které patří i společnost Ecolab jsou nuceni přezkoumávat seznamy chemických látek, které používají výrobě
vlastních produktů a ověřovat stav jejich registrace u svého dodavatele, aby pokud možno zajistili budoucí
dostupnost svých výrobků pro konečného odběratele (zákazníka).
V perspektivě budoucího desetiletí lze očekávat postupné plošné zvýšení cen stávajících přípravků. Nastavení registračních výdajů bude nevýhodné pro menší, lokálně působící společnosti.
Vzhledem k dalším očekávaným nákladům chemického průmyslu souvisením s biocidní legislativou
(např. cca 150 000 € na recepturu u biocidního přípravku při zohlednění MRP procedury) se očekává rovněž
snížení počtu aktivních účinných látek obsažených v dezinfekčních přípravcích, počtu biocidních přípravků
uváděných na trh a opět postupný růst jejich cen.
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FOSS a MILCOM servis a.s.
pro kvalitu mléka a mlékárenských výrobků

MVDr. Ivan Kadlec, Ing. Ondřej Borský
MILCOM servis a.s. Praha
Profily přednášejících:

MVDr. Ivan Kadlec
Absolvent Vysoké školy veterinární (1966)
Praxe:
1966-1969 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 – specialista pro
hygienu a sanitaci a mléčné krmné směsi; vedoucí odboru nákupu mléka;
1988-1991 Mlékárenský průmysl, podnik vědecko-technických a obchodních
služeb MILCOM a.s. – jako vedoucí střediska (poradenství a obchodní
činnost)
od r.1991 až dosud MILCOM servis a.s. – manager střediska (exkluzivní
distribuce fy FOSS, GERBER Instruments; Labor; Buchrucker – poradenství
a obchodní činnost).
Většinu života činný v oblasti kvality potravin (atestace 1. a 2.stupně), zejména kvality mléka. Působil jako předseda „Sdružení centrálních laboratoří“, je
členem AFEMA – mezinárodní skupiny na podporu hygieny mléka a tlumení
zánětů mléčných žláz. Je nositelem Höcklovy medaile za hygienu potravin;
bohatá publikační a přednášková činnost; garant 28 tradičních seminářů
„Problematika prvovýroby mléka“.

Ing. Ondřej Borský
V roce 2005 absolvoval Technickou fakultu České zemědělské univerzity v
Praze, obor „Ochod a podnikání s technikou“.
Od roku 2009 pracuje ve společnosti MILCOM servis, a.s. v Praze jako
odborný obchodní referent se specializací na laboratorní přístroje společností
FOSS a GERBER Instruments určených pro mlékárenství, masný průmysl a
vinařství. Je svobodný.
FOSS a Milcom servis a.s. patří mezi významné partnery mlékárenského průmyslu při zvyšování ekonomiky výroby a zpracování mléka a mlékárenských výrobků a jejich kvality. Nabízíme celou řadu analyzátorů pro vstupní, mezioperační a finální kontrolu mléka a mlékárenských výrobků.
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Nabídka FOSS přístrojů

Na minulých akcích jsme se věnovali zejména přístrojům řady MilkoScan při kontrole syrového
a mlékárensky ošetřeného mléka, centrálnímu testování syrového mléka pro účely jeho zpeněžování a kontrole užitkovosti dojnic, možnostem kontroly výživy dojnic a netradičním kalibracím. Na letošní akci se
chceme zaměřit na přístroje pracující na principu NIR spektrofotometrie a jejich využití v kontrole výroby
mlékárenských výrobků. Jedná se zejména o přístroje FoodScan, Infraxact a v poslední době je novinkou
Pro Foss Dairy, který bude pravděpodobně nahrazovat přístroj XDS Process Analytics a to ve většině oblastí
jeho využití, zejména již nyní masa. Dále uvádíme příklad kontroly ve výrobě másla. Obdobně by mohla být
uvedeny příklady kontroly ve výrobě sýrů, sušených a tekutých výrobků atd.
NIR přístroje nabízí přesnost výsledků, flexibilitu, množství kalibrací jak hotových od firmy FOSS, tak
jejich vlastní aplikace dle potřeb zákazníka.
Po spojení firmy FOSS a Tecator nabízíme i klasické automatizované analyzátory řady Kjeltec, Soxtec
a Fiastar, keré mají své zákazníky ve výzkumných ústavech, vysokých a dalších školách, kontrolních pracovištích atd. a našly si i cestu přímo do mlékárenského průmyslu.
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Kontrola ve výrobní lince másla
Místa pro kontrolu výrobních procesů jsou označena hvězdou.

FoodScan Dairy
• jedná se o NIT spektrofotometrii pro analýzu sýrů tvrdých i tavených, tvarohů, pomazánek, másla,
jogurtů.
• Standardizace, kontrola výrobních procesů a finálních výrobků.
• Stanovení tuku, bílkovin, sušiny, vlhkosti, NaCl a pH.
Přístroj FoodScan Dairy Lab se využívá pro laboratoře a přístroj FoodScan Dairy Pro se využívá
k měření ve výrobě.

Přesnosti měření
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INFRAXACT - nejmodernější přístroj pracující v blízké IR oblasti. Měření tekutých i pevných vzorků,
aplikace v řadě odvětví. Sušená mléka, syrovátka, zmrzliny. Stanovení tuku, bílkovin, sušiny a vlhkosti,
laktózy a sacharidů.
Infraxact Lab pro laboratoř a Intraxact Pro do výroby
XDS Process Analytics Dairy moderní NIR in-line řešení. Aplikace v mnoha odvětvích agrokomplexu.
Flexibilní řešení podle požadavku zákazníků. Pro analýzu másla, sušených mlék, syrovátkových proteinů,
mléčných koncentrátů, tvarohů, tavených sýrů atd.
ProFoss Dairy Powder kontinuální měření in-line vlhkosti, tuku a bílkovin, kontrola a monitoring
výrobních procesů. ProFoss™ je proces analýzy, systém založený na vysokém rozlišení diody. Poskytuje
nedestruktivní analýzu produktů, jako jsou mouka, krmiva, jídla, mleté maso a mléčné výrobky přímo v
technologické lince bez bypassu. Analyzátor je umístěn v robustní skříni namontované na příslušná místa
v oblasti produkce. Měření jsou zobrazena v kontrolní místnosti a výsledky mohou být použity v systému
regulace pro „uzavřený obvod“ automatickou regulací. Kalibrace přístroje jsou přenositelné na další shodné
přístroje.

Vlastnosti a výhody
• Vysoká přesnost měření
• Možnost zabudování detektoru přímo do linky
• Nízké nároky na údržbu, ochrana před vnějšími vlivy
• Okamžité měření v optimální vlnové délce
• Kvantitativní a kvalitativní údaje pro lepší in-line řízení procesů
• Duální technologie lampy pro zachování přesnosti, kdy je záložní lampa aktivována a poskytující konzistentní nepřerušené analytické přesnosti
• Integrovaný FOSS kalibrační software ISIcal ™ umožňující tvorbu vlastních kalibrací
• Možnost integrace s místním kontrolním systémem k automatické regulaci výroby

Automatizované chemické analýzy
Nabízené přístroje jsou vhodné pro všechny analytické laboratoře a jsou využívány v řadě odvětví. Jedná
se o automatizované referenční metody, využitelné i pro zpětnou verifikaci výsledků dalších moderních
analyzátorů.

Kjeltec systém

Soxtec systém

Fiastar

Kjeldahlova metoda na jejímž principu pracují verze přístrojů Kjeltec je nejrozšířenější metodou ke stanovení dusíku a bílkovin. Nová řada 8000 je vytvořena k docílení maximální přesnosti a správnosti měření.
Soxletova extrakční metoda ke stanovení tuku je rovněž využívána prakticky ve všech oborech a laboratořích celého agrokomplexu, nabízíme i plně automatizované analyzéry, nejrychlejší na trhu, s menší
potřebou rozpouštědel a vody
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Monitorování účinnosti sanitace
a prevalence některých mikroorganismů
v mlékárenských provozech

Kunová G., Roubal P. - MILCOM a.s., Praha
JJaglič Z. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno
Pazlarová J. - Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Pechačová M., Peroutková J. - Výzkumný ústav mlékárenský s r.o.
Profil přednášejícího:

MVDr. Gabriela Kunová
Vystudovala na Univerzitě veterinárního lékařství v Košicích a italské
Universitá degli studi di Perugia, obor hygiena potravin (2006). Diplomovou práci vypracovala na oddělení mikrobiologie Ústavu fyziologie HZ
Slovenské akademie věd v Košicích. V roce 2007 nastoupila jako referentka
na odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu na Státní veterinární
správě v Praze. Od roku 2008 pracuje jako výzkumný pracovník na oddělení
mikrobiologie a technologie ve společnosti Milcom a.s. - Výzkumný ústav mlékárenský
enský v Praze.
Podílí se na řešení výzkumných projektů, zejména se zaměřením na problematikuu funkčních potravin
(probiotika, prebiotika) a další, je také členem Akreditované zkušební laboratoře.. V roce 2009 zahájila
postgraduální studium na oddělení mikrobiologie, výživy a dietetiky na České zemědělské
mědělské univerzitě v Praze
na téma „Využívání prebiotických oligosacharidů bakteriemi rodů Lactobacillus a Bifidobacterium“.

Úvod
Dodržování standardních hygienických postupů je v dobře řízeném výrobním podniku samozřejmostí
a účinnost dohledu nad potravinářsky rizikovými mikroorganismy se zlepšila zejména díky aplikaci systémů
analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP), správné výrobní praxe (SVP) a správné hygienické
praxe (SHP) (1, 2). Přesto dochází ve světě, ale i u nás, k epidemiím alimentárního původu, a tyto kontaminanty
jsou v potravinách prokazovány (3). Nečistoty kontaminující povrchy zařízení jsou vhodným živným prostředím
a kromě toho chrání mikroorganismy před působením dezinfekčních prostředků. Mezi často kontaminovanými povrchy v mlékárenských podnicích jsou i po sanitaci podle zavedených validovaných postupů dopravní
pásy, nerezové povrchy potrubních systémů a další otevřená zařízení a prostory (3). Když se mluví o hygieně
a čistotě, nelze nevzpomenout fenomén biofilmu, jako výsledku kolonizace bakterií na površích technologických zařízení. Vlastnosti bakterií rostoucích ve formě biofilmu mohou být výrazně odlišné od vlastností bakterií stejného druhu rostoucích v planktonické formě (4), což z hlediska bezpečnosti potravin představuje závažný
problém. Důkazem vysoké odolnosti mikroorganismů v ochranné bariéře biofilmu jsou izolace kontaminujících bakterií i po přísných čisticích a dezinfekčních procesech (5, 6). V potravinářském průmyslu je při výrobě
potravin monitorování hygieny absolutní nutností. Pro výrobce potravin to znamená povinné kontroly, které
musejí sami provádět spolu s ověřením a dokumentací. K provádění kontroly vstupních surovin, jednotlivých
výrobních kroků a finálního výrobku se využívají tradiční metody: vizuální kontrola jako rychlý způsob, nebo
mikrobiologie jako sofistikovaný způsob. Tyto tradiční metody mají ovšem své nevýhody: vizuální kontroly
nejsou dostačující, protože nečistoty a zbytky potravin nemusejí být vidět a mikrobiologické vyšetření trvá několik dní (7). V současnosti se nabízejí stále nové metody, za pomoci kterých lze rychle detekovat a monitorovat
hygienickou úroveň a čistotu výrobních prostor a zařízení. Cílem prezentované práce bylo poukázat na některé
výhody, resp. nevýhody, těchto metod, srovnání jejich spolehlivosti s tradičními metodami kultivace a celkový
hygienický monitoring, přičemž zaměřili jsme se také na sledování vybraných druhů mikroorganismů, které
jsou známé svou afinitou k tvorbě biofilmů a jsou považovány za hygienicky nebo technologicky nežádoucí.
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Materiál a metodika
Z povrchů výrobních zařízení a prostředí dvou mlékáren bylo odebráno 90 stěrů z různých odběrových
míst a různých typů provozů, přičemž zahrnuty byly: cisterna na příjmu, zásobní tanky, pasterační stanice,
sýrárna, tvarohárna, máslárna, UHT provoz či porcovna sýrů. Odběr stěrů byl vykonán do dvou hodin od
ukončení pravidelného čištění a dezinfekce v provozech z plochy 10 x 10 cm a byly vytřepány do pufrované
peptonové vody. Takto odebraný vzorek se v peptonové vodě resuscitoval 2 hodiny při teplotě 37 ˚C v termostatu, pak byl zpracován standardní mikrobiologickou metodou za použití desetinásobních ředění a metody
přelivem. Ke stanovení celkového počtu mikroorganismů byl použit GTK agar (Milcom a.s., ČR), PetrifilmTM
Aerobic Count Plates agar (3M, USA). Dále byly použity obtiskové metody; Hygicult® TPC na celkové počty
(Orion Diagnostica, Finsko) a TSA (Trypton Soya Agar) s disinhibitorem (Oxoid, Velká Británie). Jedná se
o hotové kultivační média, v případě TSA má disinhibitor za úlohu deaktivovat zbytky dezinfekčních a konzervačních přípravků. Z dalších metod dostupných na našem trhu, které slouží ke kontrole čistoty prostředí,
byl použit PRO-TECT TM Clean-Trace, Surface Protein Plus (Biotrace, Velká Británie), který je určen k detekci
zbytků z předešlé výroby, hlavně zbytků proteinů a redukujících cukrů zůstávajících při nedokonalém vyčištění zařízení. Na monitorování hygieny byl dále použitý přístroj HY-LITE® (Merck, Německo) – přenosný
monitorovací systém. Detekuje na místě měření zbytky potravin a mikrobiální kontaminaci prostřednictvím
měření adenosintrifosfátu (ATP), který je součástí všech buněk a většiny biologického materiálu. Výsledek
se uvádí v RLU (relative light units) (7).

Výsledky a diskuze
Nejvyšší celkový počet mikroorganismů zachycený ve stěrech byl 108 KTJ/ml, a to u stěru odebraného
z lisovací perfory v sýrařském provozu a z tanku na syrovou smetanu. Vyšší počty (105 až 107 KTJ/ml) byly
zachyceny např. i ve stěrech ze solné lázně, z cisterny (z vnitřní stěny), ale také v UHT provozu, konkrétně
u stěrů z plničky a u výstupu z výdržníku. Podle vyhlášky 289/2007 Sb. stěry odebrané z povrchu výrobního
zařízení po skončení čištění a dezinfekce nesmí obsahovat více než 102 aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů. Pro úplnost údajů je ale potřebné dodat, že námi odebrané stěry byly ještě před
provedením samotného mikrobiologického rozboru resuscitovány dvě hodiny při teplotě 37 ˚C v peptonové
vodě za účelem pomnožení některých vybraných bakterií (bakterie mající afinitu k tvorbě biofilmů), které
byly také předmětem sledování v tomto projektu. Dvouhodinová resuscitace by tedy mohla vysvětlovat vyšší
mikrobiální záchyt u námi odebraných stěrů. Co se týče srovnání mikrobiálního nárůstu na GTK agaru
a Petrifilmech, celkové počty se nijak výrazně nelišily, jenom v některých případech se lišily o řád, případně
o dva, což by mohlo nasvědčovat tomu, že klasická kultivační metoda na Petriho miskách je o něco citlivější,
i když kultivace je o 24 hodin delší.
Obtiskové metody (Hygicult® a TSA kontaktní miska s disinhibitorem), slouží spíš jako kvalitativní
metody hodnocení hygieny prostředí. Výrobce Hygicultu® v testovací soupravě přikládá vyhodnocovací
tabulku, za pomoci které je možné výsledky snadno vyhodnotit porovnáním četnosti kolonií na testu s modelovou tabulkou, proto počítání kolonií není nutné (obr. č. 1). Při vzájemném srovnání těchto dvou obtiskových metod výsledky korespondovaly, avšak byly i případy, kdy jsme obtiskem na Hygicultu® stanovili
počet nižší ve srovnání s miskou TSA. Tím, že TSA kontaktní misky obsahují inhibitor sanitačních látek, dá
se předpokládat, že rezidua byla inhibitorem neutralizována a tím i nárůst na TSA agaru byl vyšší. V jistém
smyslu omezení těchto obtiskových metod mohou představovat užší nebo méně dostupná místa, jako např.
trubky, výpustě, výstupy z výdržníku apod. (hlavně u hotových TSA misek o průměru 60 mm). Naopak
výhodou je snadné použití, jednoduché vyhodnocení a odpadá také složitá příprava kultivačních médií.
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Obrázek č. 1: Hygicult® TPC na stanovení
celkového počtu mikroorganismů
(Orion Diagnostica)

Obrázek č. 2: Listeria monocytogenes
izolovaná ze stěru z cisterny
(kultivace na ALOA agaru).

Dalším námi zkoušeným testem byl Pro-tectTM. Z celkového počtu (90) odebraných stěrů 71 vyhovělo, 5 vzorků bylo kategorizováno jako hraniční a 14 vzorků bylo vyhodnoceno jako nevyhovující. Tuto
metodu je výhodné použít v případě potřeby získání rychlé informace o aktuálním stavu hygieny provozu,
zda dané čištění bylo dostatečně efektivní či nikoliv. Výhodami jsou především snadné použití, nezávislost
na zkušenostech personálu a rychlá reprodukovatelnost výsledků.
Přístrojem HY-LITE® jsme měřili množství ATP. Metoda bioluminiscence je indikátorem celkového organického znečištění a zahrnuje také mikrobiální kontaminaci, i když neříká nic o zastoupení jednotlivých
druhů. Návod na jednoznačné vyhodnocení a interpretaci výsledků neexistuje, takže limitní hodnoty musejí být stanoveny individuálně pro každé odběrové místo v závislosti na hygienických požadavcích a na
prostředí, kde přístroj používáme. Výrobce uvádí orientační údaje hodnot relativních luminometrických
jednotek (RLU), např. vyčištěná nerezová plocha řádově desítky jednotek, do 100 – 150 jednotek, v závislosti
od prostředí. Při výskytu biofilmů můžeme stanovit i tisíce jednotek. V případě správně provedených sanitačních procesů u mléčných cisteren by hodnoty RLU neměly přesahovat hodnoty 250 – 300 (7). V námi testovaných vzorcích (stěrech) se hodnoty RLU naměřené luminometrem pohybovaly v rozpětí od 3 do 99 000.
Rozpětí hodnot je relativně široké; nejvyšší naměřené hodnoty pocházely ze stěrů ze solné lázně (99 000), ze
stěru z podávací plochy na porcováni sýrů (71 000), z harfy ve výrobníku sýřeniny (68 000) nebo z násypky
na máslárně (40 000) či ze stěru z předlisovací vany (29 000). Jak konstatují i Koreňová a kol. (8), konkrétní
limitní hodnota pro ATP monitoring musí být stanovena pro každý provoz a odběrové místo individuálně
vícenásobným měřením za dodržení standardního sanitačního postupu, teprve pak může být tato metoda
doporučena jako vhodný nástroj pro monitorování hygieny.
Co se týče prevalence vybraných bakteriálních druhů na površích v mlékárenských provozech, nejvíc
zastoupenými byly blíže nespecifikované koaguláza-negativní stafylokoky (28 izolátů), následoval Bacillus
cereus (25 izolátů), dále pak Staphylococcus epidermidis (22 izolátů), Staphylococcus warneri (8 izolátů), Klebsiella sp. (4 izoláty), po dvou izolátech Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter
sakazakii a po jednom izolátu Staphylococcus chromogenes, Pantoea sp., Listeria monocytogenes, Bacillus firmus a Bacillus laterosporosus.
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Vysvětlivky:
LM - Listeria monocytogenes, Pant.- Pantoea sp., Yers.- Yersinia sp., Kleb.- Klebsiela sp., SWA – Staphylococcus warneri, SCH – Staphylococcus chromogenes, EC – Escherichia coli, KoNS – koaguláza-negativní
stafylokoky, SEP – Staphylococcus epidermidis, SAU – Staphylococcus aureus, BF – Bacillus firmus, BL –
Bacillus laterosporosus, BC – Bacillus cereus
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sborník2010-final.indd 64

21.9.10 9:33

Závěr
Závěrem je možné konstatovat, že rychlé screeningové metody mají v praxi své opodstatnění a poskytují
některé výhody ve srovnání s tradiční kultivační metodou. Jednou z největších předností těchto metod je
rychlost. Rychlé výsledky mohou poskytnout dostatek času na nápravu zjištěné skutečnosti a ujistit, že před
začátkem výroby je vše skutečně čisté. Tyto orientační metody lze použít jako měřítko čistoty především
pro potenciální problémové oblasti, které by mohly potřebovat speciální pozornost. Další výhody spočívají
ve snadné proveditelnosti, nezávislosti na zkušenostech personálu, snadné manipulaci a reprodukovatelnosti výsledků v krátkém časovém intervalu. Sledované metody mají v provozních podmínkách své opodstatnění zejména i proto, že každá měří jinou veličinu a každá veličina sama o sobě může poukazovat na
nedostatky v sanitaci. Proto by bylo vhodné, aby výrobci tyto nebo i jiné dostupné screeningové metody
využívali v praxi ve větším měřítku, nejlépe v kombinaci s tradiční kultivační metodou.
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Našim zákazníků nabízíme:
• širokou škálu čistících a dezinfekčních prostředků
• poradenství v oblasti sanitace potravinářských provozů
• hygienické smyčky a hygienická zařízení
• centrální systémy sanitace včetně projektové
dokumentace, montáže i s rozvody a komplexní servis
• školení BOZP s nebezpečnými chemickými látkami
• školení HACCP a hygienického minima

Food & Beverage Division
Ecolab Hygiene s.r.o., Hlinky 118, 613 00 Brno
t: 543 518 250, f: 543 518 299, e: office.brno@ecolab.com
obchodní zástupci m: 602 760 250, 602 760 251, 602 760 244
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Inovace v sortimentu ECOLAB Hygiene

Pavel Kohout
ECOLAB Hygiene s.r.o., divize Food&Beverage
Profil přednášejícího:

Pavel Kohout
Vzdělání:
- 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 UNILEVER ČR
- od roku 1995 výrobně technický ředitel Int. Softdrinks Co.
- od roku 1996 hlavní technolog mlékárny Pragolaktos a.s.
- od roku 2002 odborný poradce společnosti ECOLAB s.r.o.
pro potravinářský průmysl se zaměřením na mlékárenskou výrobu,
pekárenskou výrobu, zpracování ovoce a zeleniny.

Poznámka:
Prezentace na konferenci přinese aktuální informace o současném sortimentu a novinkách společnosti
ECOLAB Hygiene určených pro mlékárenské provozy.
Vážným zájemcům pak poskytnou přítomní zástupci společnosti ECOLAB Hygiene bližší a podrobné
informace a dohodnou osobní návštěvu na provozech.
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Novinky v potravinářské legislativě

Ing. Jindřich Fialka
ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy, MZe ČR
Profil přednášejícího:

Ing. Jindřich Fialka
Absolvent České zemědělské univerzity v Praze v roce 2000;
Na Ministerstvu zemědělství působí od roku 2000, v letech 2003-2005
řídil oddělení mezinárodních obchodních dohod resp. obchodní politiky; od
roku 2005 zastává funkci ředitele odboru potravinářské výroby a legislativy, v současné době působí rovněž jako zástupce MZe v řadě odborných
profesních institucí a organizací:
• předseda dozorčí rady VÚPP, v.v.i. v Praze;
• předseda Mezinárodní komoditní organizace (ICCO) v Londýně;
• člen rady kvality ČR (předseda sekce pro kvalitu potravin a
zemědělských výrobků);
• místopředseda hodnotitelské komise národní značky kvality
KLASA;
• předseda českého výboru Codex Alimentarius;
• člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA);
• tajemník Technické komise pro akreditaci certifikačních orgánů certifikující systémy managementu působících v oblasti potravin;
• člen Technické komise pro akreditaci certifikačních orgánů certifikující systémy managementu.
Kontakt Tel.: 221 812 465 • Fax: 222 314 117 • e-mail: jindrich.fialka@mze.cz
Světová organizace pro zemědělství a výživu (FAO) ve svých studiích poukazuje na trend posledních let,
kdy zaznamenáváme postupné snižování dynamiky růstu jak zemědělské produkce, tak i výnosů jednotlivých zemědělských komodit. Tato skutečnost vznáší určité obavy, zda bude svět schopen vyprodukovat dostatek komodit a potravin k zajištění adekvátní výživy budoucí populace. Přestože např. Čína se za poslední
desetiletí téměř vyrovnala vyspělým zemím světa, pokud jde o průměrný příjem potravin dle energetické
hodnoty (v současné době 3050 kcal na den, což je stále o cca 10% nižší hodnota než v Evropě), tak např. Indie dosahuje průměrného energetického příjmu na obyvatele pouze 2500 kcal. Na přelomu tisíciletí žilo více
než 60% světové populace v zemích s průměrným energetickým příjmem vyšším než 2700 kcal. Odhaduje
se, že celosvětová poptávka po obilovinách vroste do roku 2015 o 1,4% a obiloviny společně s olejninami se
budou do roku 2030 podílet na průměrném energetickém příjmu člověka až ze 45%. To např. znamená, že
v roce 2030 bude muset světové zemědělství vyprodukovat o 1 miliardu tun obilovin více, než nyní. FAO doporučuje zaměřit se z dlouhodobého hlediska primárně na zvýšení dlouhodobých investic do zemědělského
sektoru a na posílení opatření v oblasti kvality a bezpečnosti potravin. Reálně existují pouze 3 způsoby, jak
zajistit zvýšení zemědělské produkce:
• zvýšení rozlohy zemědělské půdy
• zvýšení výnosů
• dosažení vyšší intenzity a frekvence sklizně
Dle FAO bude v rozvojových zemích v následujících 30 letech nezbytné zvýšit rozlohu zemědělské půdy
o 120 milionů hektarů pro pěstování základních plodin. Z tohoto důvodu je podstatné zaměřit se rovněž
na nové produkční technologie, které v kontextu klimatických změn a eroze půdy mohou sehrát klíčovou
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úlohu při zajištění globální potravinové bezpečnosti do roku 2030. Pokud se jedná o živočišné produkty,
FAO předpokládá do roku 2030 nárůst jejich spotřeby o 44%, zejména u drůbežího masa. Očekávané zvýšení
dojivosti a masné užitkovosti hospodářských zvířat však bude v celosvětovém měřítku znamenat, že nedojde
k výraznějšímu nárůstu stavů hospodářských zvířat. Je zřejmé, že v rozvojových zemích dojde ke zvýšení
poptávky po živočišných produktech, deficit u masných výrobků v roce 2030 se i přes očekávaný nárůst
vývozů z Jižní Ameriky předpokládá na úrovni přibližně 5,8 miliard tun, zatímco u mléčných výrobků bude
tento deficit na úrovni přibližně 39 miliard tun ročně.
Jaká je situace v EU, kde výroba potravin a nápojů, společně s tradičními kulinářskými postupy, tvoří
jednu z hlavních oblastí kulturní identity jednotlivých regionů? Občané EU utratí za potraviny v současné
době v průměru 16% celkových výdajů domácností, přičemž výroba potravin, společně se zemědělstvím
a distribucí potravin a zemědělských výrobků představuje 6% přidané hodnoty a 12% celkové zaměstnanosti v EU. Agropotravinářský sektor se podílí na HDP EU přibližně 2% s hodnotou produkce přibližně 600
miliard Euro ročně. Největšího podílu na těchto výkonech dosahuje výroba a zpracování masa (22%), dále
výroba a zpracování obilovin (16%), výroba nápojů (16%) a výroba a zpracování mléka (15%). V EU působí
přibližně 310 tisíc podniků, které se zabývají výrobou potravin. EU je zároveň největším vývozcem i dovozcem potravin na světě, s výrazně kladnou obchodní bilancí (cca 3,7 miliardy Euro ročně).
S postupující globalizací se i v oblasti výroby základních zemědělských komodit a výrobků s vyšší přidanou hodnotou setkáváme se stále silnější konkurencí produkce ze třetích zemí, charakteristickou nižšími výrobními vstupy i nižší konečnou cenou. Není proto překvapením, že hlavní konkurenční výhodou
producentů v EU je právě kvalita produkce, která se v reálných tržních podmínkách stává rozhodujícím
stimulačním faktorem koupěschopné poptávky a očekávání spotřebitelů. Spotřebitelé a obchodníci mají
kromě představy o ceně potravin celou řadu dalších požadavků souvisejících s kvalitou a reálnou hodnotou
nakupovaných produktů.
K nejvýznamnějším požadavkům spotřebitelů nejen v Evropě, ale prakticky celosvětově, patří automaticky hygiena a bezpečnost potravin, zdravotní nezávadnost, či výživová hodnota potravin. Výrobci v EU
tak mají jedinečnou šanci vnímat tyto požadavky v pozitivním smyslu, jako reálnou možnost učinit z nich
svoji výhodu dodávat přesně to, co spotřebitelé chtějí. Stávající systémy kvality regulované na úrovni EU
jsou navržené s cílem umožnit spotřebitelům zjistit, které zvláštní parametry produkt splňuje, což umožní
učinit rozhodnutí, zda zaplatit více peněz za daný produkt. Snahy o systémové zlepšení kvality potravin
v EU lze zaznamenat již v 80. letech minulého století v rámci principů pro značení kvalitních vín, přímo
jako součást zemědělské politiky EU.
EU následně v roce 1992 vytvořila systémy chráněných značek k podpoře a ochraně zemědělských
produktů a potravinářských výrobků, přičemž k aktualizaci těchto systémů došlo v březnu roku 2006, resp.
srpnu 2008. Ochrana stanovená tímto systémem spočívá v tom, že používání těchto označení původu a zeměpisných označení je vyhrazeno zemědělským produktům a potravinám vyprodukovaným nebo zpracovaným v oblastech nebo místech, označených těmito názvy, za typických podmínek zpracování nebo přípravy.
V souladu s platnou legislativou, konkrétně s nařízením Rady (ES) č. 510/2006, o ochraně zeměpisných
označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, tento systém poskytuje zúčastněným producentům možnost chránit některé názvy prostřednictvím jejich zápisu do rejstříku. Cílem tohoto předpisu
EU je sjednocení rozdílných přístupů členských států a zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže.
Přítomnost loga je také pro všechny evropské spotřebitele zárukou, že zvláštní povaha výrobku je dána jeho
zeměpisným původem. Další úpravu z hlediska kvality potravin představuje nařízení Rady (ES) č. 509/2006
o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (TSG). V tomto případě je cílem podpora rozmanitosti zemědělské produkce.
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Prakticky je možné shrnout, že kvalita potravin v evropském pojetí vychází ze zvláštních charakteristik
výrobků, často spojených se zeměpisným původem nebo konkrétní produkční oblastí, určených zejména tradičními výrobními metodami a postupy (např. ekologické zemědělství). Důležitou roli přitom hrají zvláštní
přísady, determinující mj. chuťové vlastnosti, dále respektování vysokých standardů v oblasti životního
prostředí a animal welfare a rovněž zpracování, příprava, prezentace a označování způsobem, který zvyšuje
atraktivitu výrobků pro spotřebitele. Uvedené systémy zeměpisných označení EU se používají k ochraně
názvů potravinářských výrobků, vín a lihovin závislých na místě výroby a know-how místních výrobců pro
jejich zvláštní vlastnosti nebo pověst. K příkladům patří názvy „Kalamata“, „Chablis“, či „Budějovické pivo“.
Celkový počet takto chráněných produktů v EU je v současnosti přibližně 3 000.
Rostoucí počet spotřebitelů oceňuje způsoby výroby používané ekologickým zemědělstvím a vyhledává
potraviny označené jako „bio“. EU proto reguluje ekologický sektor přísnějšími požadavky pro zemědělce,
zpracovatele i maloobchodníky. V souladu se systémem EU navrženým pro podporu tradičních potravin
a nápojů lze rovněž registrovat názvy tradičních produktů (např. italská „Mozzarella“, či finská „Karjalanpiirakka“). V mnoha sektorech definují systémy EU normy pro uvádění na trh specifické kvalitativní
vlastnosti produktů, jako je např. „extra-panenský“ pro olivový olej. V některých případech, jako je tomu
u čerstvého ovoce a zeleniny nebo drůbežího masa, normy pro uvádění na trh rovněž stanoví předpoklad
pro prodej zákazníkům. Většina norem EU pro uvádění na trh vychází z norem mezinárodně sjednaných
v rámci Codexu Alimentarius nebo v Hospodářské komisi OSN pro Evropu (UN/ECE).
Veřejnými a soukromými subjekty však bylo vytvořeno mnohem více systémů certifikace (konkrétně se
jedná o systémy kvality a certifikace na bázi ISO, dále systémy kvality na národních úrovních členských států EU, např. logo ABM v UK pro hovězí a skopové maso, či značka KLASA v ČR a v neposlední řadě systémy
privátních ekonomických subjektů jako např. EurepGAP, IFS, BRC, QS aj.). Tyto systémy informují mnoho
spotřebitelů v celé EU o širokém spektru metod výroby a vlastností produktů, avšak v některých případech
mohou vést k vyšším vstupům pro zemědělce a ostatní články potravinového řetězce.
EK vydala v říjnu 2008 tzv. „Zelenou knihu“ politiky kvality, ve které byly nastíněny možné scénáře
jejího vývoje ve střednědobém horizontu. Všechny subjekty v rámci potravinového řetězce v EU se k jednotlivým částem zelené knihy vyjádřily do konce roku 2008, více než 560 písemných stanovisek z řad vládních institucí, výrobců, profesních organizací, spotřebitelů, obchodníků i zástupců akademické obce svědčí
o mimořádném významu tohoto tématu v EU. Předsednictví ČR proto aktivně navázalo na snahy podpořit
zemědělce i výrobce potravin v produkci kvalitních výrobků zejména pomocí v oblasti specifikace základních požadavků na výrobu a zjednodušení pravidel označování a certifikace výrobků.
Ve dnech 12. – 13. března 2009 se konala v Praze „high level“ konference k politice kvality, v rámci
které proběhly tři workshopy na téma „Požadavky na hospodaření a obchodní normy“, „Programy kvality
EU“ a „Certifikační programy a ekologické zemědělství“. Hlavním cílem konference bylo prezentovat první
výsledky konzultačního procesu k zelené knize a otevřít širokou diskusi k jednotlivým otázkám zmíněných
v zelené knize. Závěry Konference spolu s výsledky veřejné konzultace se staly podkladem pro Evropskou
komisi pro vydání Sdělení k politice kvality v květnu 2009. Závěry Rady EU k politice kvality byly přijaty na
zasedání Rady EU ve dnech 22.-23. června 2009. Připomeňme závazek Rady lépe komunikovat se zemědělci,
prodejci i spotřebiteli ohledně jakosti a vysokých požadavků na evropskou produkci, včetně prozkoumání
možnosti označování „místa hospodaření“, dále požadavek na zásadní zjednodušení administrativních procedur registrace zeměpisných označení a lepší propagace tohoto systému, posílení ochrany registrovaných
produktů vůči třetím zemím či posílení systému Zaručených tradičních specialit. Konkrétní návrhy na
úpravy legislativy EU v této oblasti lze pak na základě uvedených očekávat nejdříve v průběhu III. čtvrtletí
roku 2010, jak mj. vyplývá i z aktuálního pracovního plánu EK na období 2010-2014.
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Dalším tématem je oblast legislativního rámce pro potraviny v EU. Nadále probíhají diskuse o Návrhu
nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (označování
potravin), jehož záměrem je zpřehlednit údaje na etiketách potravin a přiblížit je potřebám spotřebitelů
v EU, sjednotit a aktualizovat dvě oblasti právních předpisů týkajících se obecného a nutričního označování
potravin, na něž se vztahují směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS. Hlavním cílem návrhu je racionalizace
a zjednodušení legislativy pro označování potravin na úrovni EU. Evropská komise návrh zveřejnila dne
30.1.2008 s tím, že předloha nařízení hodlá zmodernizovat a zlepšit pravidla EU pro označování potravin,
aby spotřebitelé měli v čitelné a srozumitelné podobě k dispozici základní informace, které potřebují, aby se
mohli při nákupu informovaně rozhodnout. Návrh Komise by měl spotřebitelům umožnit snadný přístup
k nejdůležitějším údajům na etiketě a zajistit v 27 členských státech určitou jednotu v jejich rozvržení.
Nová navrhovaná opatření jsou však zároveň přizpůsobivá vůči změnám na trhu a mají podporovat inovaci
v potravinářském odvětví. Návrh stanovuje požadavky na označování všech potravin určených pro konečného spotřebitele a na potraviny určené k zásobování zařízení společného stravování, a to ve všech stádiích
potravinového řetězce. Cílem je vyjasnit, který provozovatel potravinářského podniku v řetězci by měl být
zodpovědný za poskytování informací na obale, zlepšení jejich čitelnosti, vymezení seznamu povinných
údajů a způsobu označování země původu nebo místa provenience, či zavedení nové povinnosti nutričního označování. Problematickými body jsou zejména odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků,
zavedení povinnosti nutričního označování, deklarování údajů na obale na porci, označování země původu
nebo místa provenience, čitelnost a zavedení minimální velikosti písma, vnitrostátní opatření pro označování nebalených potravin, prezentace jiných forem vyjadřování nutričních údajů pomocí tzv. vnitrostátních
systémů. Povinné označování potravin by mělo občanům pomoci se odpovědně, cíleně a vědomě rozhodovat, které zboží si koupí. Návrh nařízení obsahuje 53 článků a 13 příloh, čímž se myšlenka původního cíle
zjednodušení a vyjasnění velmi komplikuje. V současné době, po více než dvouleté projednávání na expertní
úrovni, je zřejmé, že otázky čitelnosti, povinnosti provozovatelů potravinářských podniků či otázka výjimek
z obecného označování, budou muset být projednány na politické úrovni. Vzhledem k tomu, že v červnu
letošního roku proběhlo 1. čtení v Evropském parlamentu, bude nyní probíhat projednávání a hledání
kompromisních textů nařízení napříč všemi dotčenými účastníky legislativního procesu. Schválení návrhu
a jeho následná implementace bude znamenat základní změnu v oblasti řízení rizika ve smyslu Nařízení EP
a Rady EU č. 178/2002 a rovněž základní změnu v komunikaci provozovatelů potravinářských podniků se
spotřebitelem. K samotné implementaci nařízení a jeho opatření však nedojde před rokem 2015.
Za patrně nejvýznamnější aktivity v rámci EU, které mohou ovlivnit budoucnost potravinářského sektoru EU, lze považovat snahy institucí EU o zlepšení fungování potravinového řetězce. Na počátku tohoto
procesu stálo několik významných analýz, které byly zpracovány od roku 2006:
•
•
•
•

Sdělení Komise ze dne 20. května 2008 k otázce rostoucích cen potravin (COM(2008)0321);
Sdělení Komise ze dne 9. prosince 2008 „Ceny potravin v Evropě“ (COM(2008)0821);
Sdělení Komise ze dne 28. října 2009 „Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě“ (COM(2009)591);
Doporučení High level group ke konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru ze dne
17. března 2009;
• Rezoluce EP ze dne 26. března 2009 k otázce „cen potravin v Evropě“;
• Prohlášení EP ze dne 19. února 2008 k otázce „šetření tržní síly největších supermarketů v EU“;
• Závěry Rady EU ze dne 29. března 2010 k lepšímu fungování potravinového řetězce v Evropě.
• Posledním dokumentem je aktuální návrh Zprávy EP ke zlepšení fungování potravinového řetězce
v Evropě (2009/2337(INI)) ze dne 13. dubna 2010.
Problémy ve stávajícím fungování potravinového řetězce se naplno projevily zejména v souvislosti se
značnou nestabilitou cen komodit v zemědělském a potravinářském sektoru v posledních dvou letech. Tyto
problémy jsou současně navíc velmi úzce spojeny s nadměrnou koncentrací zpracovatelského průmyslu,
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velkoobchodníků, maloobchodníků, obchodních řetězců v EU. Kromě uvedeného je vznesena otázka, proč
zemědělci musí čelit neustálému snižování farmářských cen ve většině produkčních sektorů, zatímco spotřebitelé naopak platí buď stejnou, případně vyšší konečnou cenu za finální výrobky v obchodní síti. V rámci dosavadní praxe je velmi obtížné získat relevantní údaje o skutečných maržích v rámci potravinového
řetězce. Jako řešení tohoto stavu EK navrhuje opatření směřující ke zvýšení transparentnosti cen v rámci
celého potravinového řetězce, mj. určitou regulací trhů s finančními deriváty, či monitoringem cen potravin
v rámci EU se zajištěním dostupné služby porovnání maloobchodních cen potravin. EP s ohledem na výše
uvedené klíčové dokumenty apeluje na EK a ČS, aby se velmi vážně zabývaly problémem nespravedlivého
rozdělení zisků v rámci potravinového řetězce, zejména s ohledem na zajištění adekvátních příjmů zemědělců. EP rovněž vyzývá Komisi, aby urychleně spustila pilotní projekt k vytvoření „Evropské observatoře pro
farmářské ceny a marže“, na který již EP vyčlenil částku 1,5 mil. EUR v rámci rozpočtu pro rok 2010 s tím,
aby do projektu bylo zahrnuto porovnání výrobních nákladů a výkupních farmářských cen v klíčových produkčních sektorech. Současně EP vyzývá Komisi k předložení legislativního návrhu na zavedení povinnosti
poskytování ročních přehledů tržních podílů 20 největších obchodníků, zpracovatelů, velkoobchodníků
a maloobchodníků, u klíčových potravin, včetně měsíčních prodejních objemů, za účelem lépe předpovídat trendy na trhu, zejména poptávku a vývoj cen v rámci potravinového řetězce. Pokud se jedná o oblast
hospodářské soutěže, EP mj. vyzývá Komisi k předložení legislativního návrhu v oblasti lepší implementace
pravidel hospodářské soutěže v rámci potravinového řetězce, za účelem omezení rozvoje dominantních subjektů na trhu a pro zlepšení vyjednávací pozice zemědělců prostřednictvím odbytových organizací a malých
a středních podniků. V návrhu zprávy EP se rovněž objevuje požadavek na Komisi upravit pravidla hospodářské soutěže tak, aby nedocházelo ke zneužívání významné postavení na trhu např. ve formě opožděných
plateb zemědělcům, vynucování množstevních slev či neoprávněné poplatky za listování zboží. EP dále
navrhuje ČS, aby kódy správné obchodní praxe byly nikoliv dobrovolné, ale povinné v rámci potravinového
řetězce. EP vyzývá Komisi k úpravě “hygienického balíčku”, zejména ve smyslu jeho zjednodušení a vytvoření příznivějších podmínek pro přímou vazbu výrobce-spotřebitel (de facto přímý prodej). EP dále přichází
s novou myšlenkou na přijetí opatření k zmezení plýtvání potravinami, které v některých ČS dosahuje až
30% vyrobených potravin. Přestože se jedná pouze o návrh zprávy EP, je v ní obsažena celá řada poměrně
zásadních návrhů opatření na změnu fungování potravinového řetězce v EU, jimž bude v následujícím
období věnována ze strany všech účastníků potravinového řetězce mimořádná pozornost.
Zvýšení konkurenceschopnosti agropotravinářského sektoru v EU je dalším klíčovým cílem EU. Na
základě rozhodnutí EK z 28. dubna 2008 (2008/359/EC) byla ustavena High level group (HLG) s cílem
identifikace faktorů, budoucích výzev a trendů, jež mohou ovlivnit konkurenční pozici agropotravinářského průmyslu EU a formulování konkrétních krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých doporučení
pro obecnou politiku a regulační rámec, jež by vedla k posílení udržitelného rozvoje a konkurenční pozice
sektoru. HLG jednoznačně podpořila takovou změnu SZP, která umožní zemědělcům v EU lépe reagovat na
situaci na trhu. Současně by SZP měla garantovat dostupnost základních surovin a podpořit tak udržitelný
rozvoj celého sektoru a měla by současně uplatňovat účinné nástroje proti výraznému kolísání cen. HLG
dále poukazuje na potřebu vytvoření optimálního legislativního rámce pro celý sektor, i s ohledem na
zájmy a konkurenceschopnost malých a středních podniků. Za určitou novinku lze považovat podnět vůči
Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a EK na zefektivnění povolovacího řízení pro nové potraviny. EK by dále měla zavést další a posílit současná harmonizovaná vodítka a doporučení pro správnou
implementaci legislativy EU v ČS. Tato iniciativa by měla podpořit nejen sjednocení řízení firem pro účely
úředních kontrol, ale měla by více reflektovat mezinárodní standardy, které rovněž umožňují implementaci
požadavků legislativy pro krmiva a potraviny. HLG si velmi dobře uvědomila, že jednou z klíčových otázek
pro zajištění konkurenceschopnosti je přístup k dostatečným finančním prostředkům. Za tímto účelem navrhla intenzivnější podporu v této oblasti, na základě spolupráce Evropské investiční banky, EK a ČS, opět se
zohledněním zvláštního postavené malých a středních firem, zejména při zahájení a rozvoji jejich činnosti.
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Obecně by mělo dojít ke zjednodušení administrativních postupů při žádostech o zapojení do finančních
programů. HLG v této souvislosti poukazuje na roli technologických platforem v ČS. HLG poukazuje na
potřebu užší spolupráce subjektů v rámci potravinového řetězce a na zlepšení informovanosti subjektů
o cenách. Navrhuje rovněž ustavení „Evropského fóra“, které by mělo řešit vztahy mezi subjekty v rámci potravinového řetězce. Další zajímavostí je doporučení adresované EK, aby provedla studii dopadů privátních
značek na konkurenceschopnost agropotravinářského průmyslu v EU. Velmi důležité doporučení se týká
zvýšení úsilí EK v oblasti multilaterálních i bilaterálních obchodních dohod, s ohledem na ofenzivní zájmy
průmyslu EU. HLG rovněž nabádá EK ke zvýšenému úsilí při přijímání mezinárodních standardů pro potraviny (zejména Codex Alimentarius) a snahu o odstraňování obchodních bariér při bilaterálních jednáních.
Novou záležitostí je rovněž doporučení v oblasti modifikace Společného celního kódu EU u jednotlivých
komodit dle místa původu a stupně zpracování. Celkově lze označit doporučení HLG za dobrý základ pro
další diskusi v rámci EU, zejména s ohledem na konkrétní legislativní úpravy fungování vnitřního trhu EU.

74

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK
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Jak řešit vady sýrů
How to solve cheese defects

Gert van den Hoven
DSM Food Specialties, Delft - Nizozemsko
Profil přednášejícího:

Gert van den Hoven, BSc.
Gert van den Hoven studied dairy technology with a specialization in
cheese technology.
He started his career at Campina as a production manager in a cheese
plant. Since 1988 he has been active at NIZO food research (Dutch Institute Dairy Research) as a Project Manager Dairy Processing responsible
for creating new solutions for the international dairy industry, specialized
in cheese related dairy projects.
In 2009 he started at DSM Food Specialities as a Product and Application Specialist Cheese for dairy Ingredients in Delft in the Netherlands.
Vystudoval mlékárenskou technologii se sýrařskou specializací.
Nejprve pracoval jako výrobní manažer v sýrárně firmy Campina. Od r.1988 pracoval
oval v potravinářském
výzkumu Nizozemského výzkumného ústavu mlékárenského (NIZO) jako projektový
ový manažer pro mlékárenské technologie s odpovědností za nová řešení pro mezinárodní mlékárenský průmysl
ů l a specializací
i li í na
sýrařské projekty.
V roce 2009 nastoupil do DSM FS v nizozemském Delftu jako specialista v aplikaci mlékárenských ingrediencí pro sýry.
Summary of the presentation
DSM Food Specialties is a major dairy ingredient company who can solve your cheese defects and improve your cheese process. After defining the problem, Experts of DSM will scan your process line and find
the source of the problem. The Process Scan carried out by DSM results in eliminating the problem source,
a cost effective process and a product with excellent sensory quality! For this Process Scan they make use
of special soft ware programs of NIZO (a Dutch dairy institute) and they make use of unique databases to
solve your cheese problem fast and effective. By using special techniques and their expertise DSM can also
improve the flavour characteristics and functionality of cheese products. In this presentation examples of
defects of Edam, Maasdam / Emmenthaler and Pasta Filata cheeses are given and explained.
Eliminating a bitter flavour along with a cheese yield increase is one of the examples and is a successful
track record of DSM.
For increasing the cheese yield incorporation of whey protein can be successful. Whey proteins can be
incorporated into the cheese in three ways. By ultra filtration of cheese-milk the relatively large protein molecules are concentrated. However, a higher yield can goes along with a reduction in quality of the cheese.
By heating the cheese-milk the heat-sensitive part of the whey proteins are denaturated and associate with
the caseins. During renneting they are incorporated into the casein matrix. If you do this in a proper way
and you modify the other process steps, the cheese yield may increase up to 10%. Cheese yield can be varied
easily, but high concentrations may lead to a decrease in cheese quality. It is important to find a good
balance between a high cheese-yield and a good cheese quality. DSM has with his experience and his soft
ware tools from NIZO, the possibility to create an optimum for you.
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A good eye formation in Maasdam / Emmenthaler cheese and create the proper functionalities for
Pasta Filata cheeses with the DSM approach are other examples which are achieved with this Process Scan.
The advantages of this approach are – besides eliminating the source of the defect - that you avoid trial
and error which is very costly; you achieve an improved process performance and the project is carried out
confidential by DSM Food Specialties.
Souhrn prezentace (překlad ing. Jarmila Štípková, MILCOM servis a.s.)
DSM Food Specialties je velká nizozemská společnost zabývající se výrobou mlékárenských ingrediencí,
která je připravena řešit s klientem problematiku případných vad sýrů a zlepšovat proces jejich výroby.
Na základě definování problému mohou experti z DSM prověřit výrobní postup a najít příčinu problému.
Jde o využití postupu Process Scan s aplikací výsledků firmy DSM s cílem eliminovat zdroj problému,
prověření efektivnosti nákladů a dosažení výrobku s vynikajícími senzorickými vlastnostmi.
K postupu Process Scan se používá speciální software program z NIZO (Nizozemský výzkumný ústav
mlékárenský) a je využita unikátní databáze k rychlému a efektivnímu řešení problémů týkajících se sýrů.
S aplikací speciální techniky a expertizy může společnost DSM řešit zlepšení chuťové charakteristiky sýrů
i funkčních vlastností sýrových výrobků.
Prezentace a vysvětlení se týkají příkladů vad sýrů Edam, Maasdam, resp. Emmental a skupiny sýrů
typu Pasta Filata. Vyloučení hořké příchuti spolu se zvýšením výtěžnosti sýrů jsou jedním z příkladů
úspěšného řešení DSM. Inkorporace sérových bílkovin do sýra může být pro zvýšení výtěžnosti úspěšná.
Tyto syrovátkové bílkoviny je možno zapracovat do sýrů třemi způsoby. Pomocí ultrafiltrace se zachytí
relativně velké bílkovinné molekuly. Avšak zvýšení výtěžnosti může zároveň vést ke snížení jakosti sýrů.
Při tepelném ošetření sýrařského mléka se denaturují sérové bílkoviny citlivé na záhřev a zapojují se do
kaseinové matrice. Pokud se to provede správným postupem s modifikací dalších kroků v technologickém
postupu, může se zlepšit výtěžnost až o 10%. Výtěžnost při výrobě sýrů lze měnit snadno, avšak vysoká
koncentrace sérových bílkovin v sýrařském mléce vede k poklesu jakosti sýrů. Je proto důležité najít dobrou
vyváženost mezi vyšší výtěžností sýrů a jejich dobrou jakostí. S tím má DSM zkušenosti a jejich nástroj –
software z institutu NIZO umožňuje dosáhnout optimalizaci procesu.
Dobrá tvorba ok u sýrů Maasdam/Emmental a dosažení správných funkčních vlastností u sýrů typu
Pasta Filata jsou dalšími příklady, čeho lze dosáhnout postupem Process Scan. Výhodou tohoto postupu je
kromě nalezení a odstranění příčin závad i to, že je možno vyloučit zkoušení a omyly představující velké
náklady. Projekt provádějí důvěrně pracovníci společnosti DSM Food Specialties tak, aby se podařilo vám
předvést zlepšený postup výroby sýrů.
Pro zájemce bude k dispozici v průběhu konference kompletní prezentace na CD.
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Prínos výroby syrárskych špecialít

Ing. Ján Keresteš - Cech bryndziarov SR
Ing. Karol Herian, CSc. - Cech bryndziarov SR
Profily přednášejících:

Ing. Karol Herian, CSc., Žilina, SR
Ing. Karol Herian, CSc. (1942) je dlhoročný pracovník v mliekarstve.
Po skončení Chemickej fakulty SVŠT a krátkej praxi v mliekarenskom
priemysle nastúpil do Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline. Jeho
hlavnou náplňou bolo ovčie syrárstvo, nové technológie výroby syrov, význam
vápnika pri výrobe syrov a pod. Neskôr už ako riaditeľ VUM riešil aj mnohé
koncepčné problematiky slovenského mliekarstva a viaceré štátne i rezortné
výskumné úlohy. Dlhé roky bol prezidentom Slovenského národného
komitétu IDF, bol šefredaktorom odborného časopisu Mliekarstvo, členom
predsedníctva SAPV a členom viacerých vedeckých rád na vysokých školách.
Publikoval stovky odborných i populárnych článkov a obdržal mnohé
najvyššie vyznamenania napr. od ČS VTS, SAPV, MP SR, FAO a iné.
V súčasnosti, ako dôchodca, sa naďalej aktívne venuje problematike ovčieho
mliekarstva a výrobe syrárskych špecialít na Slovensku.

Ing. Ján Keresteš
Je známy ako podnikateľ, publicista, aktívne činný v oblasti vedy a výskumu.
Predmetom jeho činnosti zostáva potravinárstvo, biotechnológie a zvlášť
mliekarstvo a jeho história. Má výrazný podiel na ochrane slovenských tradičných výrobkov, hlavne Slovenskej bryndze. Absolvoval viaceré postgraduálne
štúdiá doma i v zahraničí, v poslednom období v oblasti biotechnológií a výživy ľudí. Má výrazný podiel na zachovaní knižných publikácií v oblasti histórie
ovčiarstva a mliekarstva na Slovensku. Ocenený bol viacerými vyznamenaniami štátnych, vedeckých a záujmových organizácií. Za vedecko – populárnu
činnosť je nositeľom svetovej ceny duševného vlastníctva.
Mliekarstvo a taktiež výroba syrov nie je iba zdrojom finančných prostriedkov, ale je to vyvážený komplex celospoločenských priorít, ako je zdravá výživa obyvateľstva, zachovanie tradícii, krajinotvorba, sociálny program a pod. Veľmi dôležité je vnímať aj mliekarstvo ako
strategickú prioritu každého vyspelého štátu, lebo to je jeden z predpokladov potravinovej sebestačnosti.
Však potraviny sa vo svete stávajú strategickou surovinou a tak sa k tomu treba aj stavať. Sú to veľmi zložité mechanizmy, ktoré by sa nemali podceňovať, ale mali by sa neustále pripomínať a postupne aj riešiť.
Z uvedených dôvodov aj v tomto príspevku by sme chceli aspoň načrtnúť súčasný stav vo výrobe
syrov na Slovensku a hlavne poukázať na hľadanie možných riešení aj vo výrobe syrov. Veľmi aktuálna sa
v súčasnosti javí práve problematika výroby syrárskych špecialít.

Súčasná situácia vo výrobe syrov
V súčasnom vývoji mliekarstva na Slovensku možno pozorovať pomerne veľkú nevyváženosť, nakoľko celý vývoj v poľnohospodárstve i potravinárstve sa vyvíja dosť živelne a neberie ohľad na skutočné
potreby našej spoločnosti. Za posledné roky sa dosiahli síce významné úspechy a ukázalo sa, že mliekarstvo
a zvlášť naše syrárstvo na Slovensku je konkurencieschopné i s vyspelým zahraničím a to pokiaľ sa týka
sortimentu i kvality. Na druhej strane však je badať stále znižujúci sa podiel živočíšnej výroby, znižujúcu
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sa produkciu mlieka a tým i znižovanie výroby mliečnych výrobkov. Hoci sa dojivosť kráv mierne zvyšuje
cez 5 tis. litrov na dojnicu, neúmerne klesá počet dojníc na súčasných cca 165,8 tis. kusov. Týmto spôsobom
stále klesá i množstvo nakupovaného a spracovávaného mlieka. Pri tomto trende mliekarstvo na Slovensku
je a aj bude najmenej výkonné i v porovnaní s okolitými krajinami.
Od r. 1990 u nás počet dojníc poklesol najviac zo všetkých európskych krajín a to až o 70 % a stále klesá
aj produkcia mlieka. Podobne silno poklesla aj produkcia mlieka a to na 957,3 mil. litrov. (Za posledných
5 rokov to kleslo o 10 %). V spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov sme klesli až na 153 kg/osobu/rok. (To je
takmer polovica spotreby vo vyspelých krajinách). Relatívne dobré je, že najmä stavy oviec sa v posledných
rokoch v podstate udržali, neklesla ani cena ovčieho mlieka a ani syrov tak, ako tomu bolo pri kravskom
mlieku.
Veľmi nás mrzí, že sme od našej „nežnej revolúcie“ dopustili taký úpadok živočíšnej výroby a taktiež i potravinárstva a mliekarstva. Však máme najnižšie využitie pôdy na obyvateľa, takmer najnižšiu produkciu
mlieka, mäsa a čo je najhoršie, že sa to prejavuje aj na zdraví obyvateľstva. Máme taktiež najnižšiu spotrebu
mliečnych výrobkov (menej ako polovičnú v porovnaní s EÚ) a postupne už takmer všetko dovážame –
mäso, mliečne výrobky a dokonca i ovocie a zeleninu. Všetko sa nechalo na voľný trhový mechanizmus,
nerobili sa žiadne dlhodobé koncepcie a dospeli sme k tomu, že už nie sme v potravinách sebestační, že
musíme už dovážať aj tie potraviny, ktoré sme predtým vyvážali a nehovoriac o tom, že to má ďalekosiahly
dopad najmä na vidiek a na jeho prosperitu. Vidiecky život bez poľnohospodárstva už nie je vidiek, ľudia
už strácajú vzťah k pôde, už sa odučili pracovať na gazdovskom dvore a hľadajú si prácu v meste, alebo sú
nezamestnaní.
Všetky vyspelé štáty EÚ i sveta však podstatne viac ako my dotujú svoje poľnohospodárstvo a vedia,
že práve tam sa ľudia môžu uživiť, tam sa vytvára zdravé ekologické prostredie, tam sa vyrábajú národné
i regionálne špeciality a to všetko má dopad aj na súvisiace aktivity spojené i s cestovným ruchom. Však
kto pôjde na dovolenku do zarastenej a zaburinenej prírody, kde sú síce pekné hotely, ale žiadne vidiecke
prostredie. Kam pôjdu nezamestnaní robiť ak nie do poľnohospodárstva ? Máme predsa na Slovensku vyše
60 tisíc hektárov nevyužitých a zaburinených lúk a pasienkov, kde by sa dala podstatne zvýšiť živočíšna
výroba – najmä chov oviec i kôz. Pri cestách po Slovensku sa nás často pýtajú naši zahraniční priatelia kde
máte kravy?, kde sú ovečky ?, prečo nemáte pokosené lúky? Prečo si neudržiavate prírodu ? Ťažko sa to
počúva a ešte ťažšie sa na to odpovedá. S vypuknutím hospodárskej krízy sme naivne očakávali, že sa aj
u nás budú hľadať rezervy práve v poľnohospodárstve vo využití zanedbaných poľnohospodárskych objektov a v nevyužitej pôde. Máme niekoľko tisíc nezamestnaných, ktorí by očakávali od štátu určitú podporu na
rozbehnutie ich aktivít najmä vo farmárskom živote. Je predsa paradoxom, že máme veľa nezamestnaných
práve na vidieku a pritom nemá kto na vidieku pásť ovce, nemá kto robiť v poľnohospodárstve, lebo za
súčasných podmienok sa im to nevyplatí a mnohí sa už odučili aj robiť.
Napriek klesajúcej produkcii kravského mlieka, spotreba syrov neklesala a má aj vďaka dovozu mierne
stúpajúcu tendenciu. O tento mierny nárast sa zaslúžili najmä syrárske špeciality, ktoré sústavne zvyšujú
spotrebu mliečnych výrobkov a hlavne syrov. Celkovo možno konštatovať, že výroba prírodných syrov prakticky sa na Slovensku ustálila. Pritom však sa ukazuje, že namiesto očakávanej koncentrácie a špecializácie
výroby syrov stále väčší význam nadobúda práve výroba syrárskych špecialít a to najmä v malovýrobných
podmienkach.
Pokiaľ sa týka ovčieho a kozieho mliekarstva, na Slovensku sa chov oviec a kôz a tiež ich produkcia
mlieka viac menej zachovala. Počet oviec je v súčasnosti cca 234 tis. ks a počet kôz je 29,5 tis. ks. Z tohto
počtu sa vyprodukuje ročne cca 10 000 ton ovčieho mlieka a 1 200 ton kozieho mlieka. Súčasná produkcia
ovčieho mlieka a tým aj vyrobených ovčích syrov má pomerne vyrovnanú bilanciu i keď mierne poklesla.
Súčasná cena ovčieho mlieka sa udržala a je 0,74 € za liter.
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Výroba syrov v SR v r. 2005 a 2009 v tonách
Rok

Tvarohy

Prírodné syry

Tavené syry

Ovčie syry

Syry spolu

2005

8 319

22 524

2009

7 196

16 411

10 630

1452

43 447

10 315

1 241

35 163

Index 09/05

86,5

72,9

97,0

85,4

80,9

Zdroj: Komoditné správy VUEPP, 2010

Spotreba syrov v SR v r. 2005 a 2009 v kg/osobu/rok
Rok

Tvarohy

Tvrdé a polotvrdé

Mäkké a polomäkké

Tavené syry

Syry spolu

2005

2,9

2,2

2,1

1,9

9,1

2009

2,8

3,7

1,2

1,8

9,5

Index 09/05

96,5

168,2

57,1

94,7

104,4

Zdroj: Komoditné správy VUEPP, 2010

Za posledných 5 rokov sa výroba syrov výrazne znížila a to spolu o takmer 20 %, pričom najviac sa znížila výroba prírodných syrov. U ovčích syrov však nie je presná štatistika, nakoľko sa v súčasnosti vyrába
a predáva veľa ovčích syrov priamo spotrebiteľovi.
Spotreba syrov sa za posledné roky mierne zvyšuje, o čo sa pričinili najmä naše syrárske špeciality a aj
dovoz zo zahraničia. Spotreba ovčích syrov sa udáva, že je 1,7 kg/osobu a rok, no podľa našich odhadov je
to asi 2,0 kg/osobu a rok. Situácia v spracovaní ovčieho mlieka v posledných rokoch na Slovensku je už
dokonca taká, že ak sami nezvýšime chov oviec a produkciu ovčieho mlieka, budú nútení naši bryndziari
a syrári dovážať aj ovčie mlieko zo zahraničia, aby uspokojili dopyt po ovčích syroch.
V spotrebe syrov na Slovensku prevažujú najmä polotvrdé a parené syry. Celková spotreba syrov, hoci
sa mierne zvyšuje, je stále pomerne nízka a naším cieľom je perspektívne ju zvýšiť zo súčasných 9,5 kg na
osobu a rok aspoň na 16 kg na osobu a rok. V krajinách EÚ – 20 je spotreba syrov vyše 20 kg na osobu a rok
a u ovčích a kozích syrov (Francúzsko, Grécko a iné krajiny) až vyše 6 kg na osobu a rok. Tu máme teda ešte
bohatú rezervu vo výrobe i v spotrebe syrov a budeme sa musieť zamerať na podstatne lepšiu propagáciu
syrov a syrárskych špecialít ako doposiaľ.
Na Slovensku je zvlášť tvrdých, dobre vyzretých syrov s kôrou, alebo s mazovou kultúrou je veľmi
málo a na trhu sa nahrádzajú syrmi z dovozu za vysoké ceny. Podobne malé množstvá syrov sa u nás vyrábajú plesňových syrov, tvarohových syrov a vôbec sa nevyrábajú mazové syry.
Na druhej strane zas veľmi oceňujeme aktivity mnohých našich mladých nadšených farmárov i poľnohospodárskych družstiev pri obnove tradičných výrobkov a tým aj syrárskych tradícii celkovo. Sú to napr.
naše tradičné ovčie a kozie syry, ktoré sú spojené i s ľudovým folklórom, rozvojom tradičných umeleckých
remesiel a pod. Však iba v ovčiarstve sa toho roku uskutočnil celý rad krásnych slávností, ktoré spoluorganizoval Cech bryndziarov, chovatelia zvierat i jednotlivé obce, a to napr. Ovenálie v Pribyline, vo Východnej, v Tureckej, v Novoti, v Klenovci, v Turčianskych Kľačanoch, v Pružine, atď. Na týchto slávnostiach sa
zúčastnilo tisíce návštevníkov a mnohí získali nové podnety na vlastné spracovanie domácich prebytkov
a na rozvoj turistického ruchu a agroturistiky. Tu máme ešte veľké rezervy vo výrobe, ale i v spotrebe. Však
v zahraničí bežne sa konzumuje viac ako trojnásobok syrov a to zvlášť z ovčieho a kozieho mlieka.
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Nepriaznivá situácia v mliekarstve sa však postupne začína prehodnocovať a hľadajú sa nové podporné
spôsoby na rozvoj vidieka a podpory predaja mliečnych výrobkov. Jednou z týchto aktivít je projekt výroby
a predaja poľnohospodárskych výrobkov „z dvora na stôl“. Pri tomto systéme však musíme doriešiť aj spôsob
predaja tak, aby bol aj v súčasnej dobe konkurencieschopný. K tomu navrhujeme hľadať zdroje financií na
vybudovanie spoločných konkurencieschopných trhovísk a to pri všetkých veľkých nákupných strediskách,
kde by boli naše čerstvé a nekonzervované potraviny a tiež mliečne výrobky a syry. Bolo by veľmi dobre, keby
sa nám podarilo nadviazať aj na naše dobré syrárske tradície a mohli tak vytvoriť dobrú paletu syrárskych
špecialít z ovčieho, kozieho i kravského mlieka. Súčasná globalizovaná Európa už nemá záujem o bežné
potraviny, ktoré sú po celom svete, ale vyhľadávajú sa práve typické národné a regionálne špeciality, akými
sú napr. aj naša bryndza, oštiepok, parenice a iné syrárske špeciality.

Slovenské syrárske špeciality
Výroba syrárskych špecialít na Slovensku, tvorí v súčasnosti už takmer 30 % - ný podiel zo všetkých
vyrobených syrov a získava stále viac na význame. Ich význam nie je len imidžotvorný pre turistov a zahraničný obchod, ale má veľký prínos i na rozvoji vidieka, na sociálny program, na udržanie tradícií a taktiež
na zabezpečení zdravej výživy. Syrárske špeciality sa v zahraničí, ale aj u nás nevyrábajú len vo veľkých
mliekarniach, ale aj v malých prevodzovniach a na farmách. Malé tradičné mliečne hospodárstva si i vo
vyspelých krajinách Európy presadzujú svoje typické národné a zvlášť syrárske špeciality a napomáhajú výrazne pri rozvoji regionálneho rozvoja i agroturistiky. Tak to robí najmä Francúzsko, Taliansko, Španielsko,
Grécko a iné krajiny.
Z uvedených dôvodov aj u nás na Slovensku máme záujem stále viac a viac rozširovať takú výrobu
syrov, ktorá nie je bežná v zahraničí a ktorá by pomohla oživiť naše tradície, zvýšiť odbyt našich syrov
a prispela by aj zdraviu ľudí. Sme presvedčení, že je potrebné sa tejto problematike stále viac venovať,
rozvíjať ju a viac presadzovať. Z týchto dôvodov vniklo na Slovensku aj občianske združenie Cech bryndziarov, ktoré zastupuje výrobcov syrárskych špecialít, bryndziarov i farmárov vyrábajúcich mliečne výrobky
a syrárske špeciality .
V súčasnosti je ročná produkcia ovčieho mlieka iba do 10 tis. ton, pričom celková produkcia vrátane
súkromníkov sa odhaduje na takmer 11 tis. ton. Pritom ovčieho hrudkového syra sa vykupuje už len asi
800 ton ročne. Zbytok si spracovávajú samotní producenti na mliečne výrobky a bryndzu. Z pohľadu ekonomického významu a dopadu na výživu obyvateľstva má u nás podstatný význam výroba a využitie ovčieho
mlieka na výrobu bryndze. Táto postupne nadobudla už priemyselný charakter a predstavuje spolu ročne
takmer 6 000 ton a to pre domáci a zahraničný trh.
Výroba bryndze sa za viac ako dve storočia uchovala a rozšírila najmä preto, že nadväzuje na veľmi racionálny systém spracovania ovčieho mlieka ihneď po pôdoji na hrudkový syr, ktorý v salašníckych
podmienkach zrie a následne sa obyčajne 1 – krát týždenne zváža do priemyselných bryndziarní, kde sa
odborne spracuje na komerčný výrobok- bryndzu. Výroba tzv. bačovských výrobkov – oštiepkov a pareníc
- bola dlho nelegálna, mala len parciálny význam a výrobky sa nesmeli distribuovať cez verejný obchodný
systém. V súčasnosti už prevláda tzv. priemyslový charakter spracovania ovčieho mlieka, pričom sa mlieko
zváža do mliekarne, pasterizuje sa a spracováva na hrudkový syr a bryndzu, alebo aj na iné zrejúce ovčie
syry. V poslednom čase sa však vyskytli aj u nás problémy so zachovaním tradičného zloženia bryndze, lebo
podobne ako aj v minulosti bola snaha robiť „bryndzu“ so zníženým obsahom ovčieho syra. Tieto snahy sa
však už vysvetlili a bryndza naďalej ostáva našou tradičnou špecialitou.
Kozieho mlieka sa v súčasnosti vyprodukuje iba 1.200 ton ročne, z toho však väčšia časť mlieka ide na
vlastnú spotrebu vo forme mlieka a syrov a len menšia časť sa spracováva priemyselne. Z kozieho mlieka sa
už v posledných rokoch začalo priemyselne vyrábať celý rad tekutých a sušených výrobkov so špeciálnymi
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sborník2010-final.indd 80

21.9.10 9:33

výživovými účinkami. U nás základný výrobok z ovčieho, kozieho mlieka a napokon aj z kravského, ktorý
sa robí buď tradične zo surového mlieka, alebo zo zberaného a pasterizovaného mlieka je výroba hrudkového syra. Z tohto syra , zvlášť z ovčieho hrudkového syra, po vykysnutí a vyzretí možno vyrobiť parené ovčie
syry, oštiepky, bryndzu a iné tradičné syrárske špeciality.
Okrem už uvedených tradičných výrobkov z ovčieho mlieka existuje u nás celá rada ďalších tradičných
výrobkov, ktoré sa doposiaľ nerobia. Sú to napr. : rôzne syry z ovčieho, kozieho, alebo zmesného mlieka,
ako sú regionálne oštiepkovité syry, parenice, korbáčiky, bryndzové nátierky, rôzne figurálne syry a tiež syr
Urda – srvátkový syr z ovčieho mlieka, Karpatský tvrdý syr, Toporecký polotvrdý syr, Klenovecký syr, zmesné
syry a pod. Podobných syrov z ovčieho, alebo kozieho mliek a prípadnej zmesi s kravským mliekom by sa
z histórie i súčasnosti našlo podstatne viac. Bude preto potrebné sa touto problematikou viac zapodievať
a dotiahnuť to do konca.
Na Slovensku máme zatiaľ chránené 3 druhy syrov so značkou Chránené zemepisné označenie. Z toho práve Cech bryndziarov sa presadil o ochranu označenia Slovenská bryndza
a Slovenská parenica. Náš partnerský Cech výrobcov ovčieho hrudkového syra dosiahol už svoj salašnícky
i údený hrudkový syr do zoznamu EÚ ako tradičné výrobky. Pripravujú sa však na ochranu aj ďalšie
naše syrárske špeciality. Napríklad v Klenovci sa za pomoci Cechu bryndziarov obnovuje tradícia Klenoveckého ovčieho syrca, taktiež na severnej Orave zas výroba kravských figurálnych naparených syrov
a pod.
Napriek mnohým spomínaným syrárskym špecialitám máme doposiaľ pomerne úzky sortiment našich
syrov. Pritom nám je známe, že nemá zmysel, aby sme robili syry, ktoré sú bežné v celej Európe, ale mali
by sme sa zamerať na naše tradičné a nové regionálne špeciality. Tých druhov syrov môže byť aj niekoľko
desiatok, len bude potrebné využiť všetky ponúkané a dostupné možnosti.
Nové druhy syrov môžu vznikať napríklad :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozšírením výroby aj mäkkých syrov, rôzne tvarovaných s rôznym obsahom tuku,
zavedením výroby syrov s bielou plesňou najmä u kozích syrov,
výrobou kyslých syrov s mazovou kultúrou,
zavedením výroby ovčích syrov so zelenou plesňou, alebo aj dvojplesňových,
rozšírením výroby tvrdých, dlho zrejúcich syrov s mazovou kultúrou,
výrobou tzv. srvátkových syrov, alebo aj syrov s využitím všetkých bielkovín,
výrobou tzv. Frischkäse, smotanových, termizovaných, rôzne ochutených,
výrobou netradičných syrových šalátov so soleným syrom,
s využitím tavených blokových syrov, ktoré ďalej zrejú pod plesňou, alebo mazom.

Podobných námetov je možná ešte celá rada a v kombinácii s rôznymi tvarmi, veľkosťou, obsahom tuku,
zložením mliek – vznikne nespočítateľné množstvo nových možností. Ideálne by bolo, keby každý región
mohol využiť jednak staršie technológie, ktoré by bolo možné aj chrániť územným označením, alebo aj
vyvinúť si nové netradičné syrárske špeciality typické pre danú oblasť.
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Prínos výroby syrárskych špecialít
Ako už z predchádzajúceho textu vyplýva, syrárske špeciality nadobúdajú stále väčší prínos a postupne
budú tvoriť podstatnú časť domácej výroby syrov. Už z doterajšieho popisu možno zhrnúť prínos výroby
syrárskych špecialít nasledovne :
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdroj zárobkovej činnosti,
Príspevok k rozvoju vidieka,
Príspevok ku krajinotvorbe a ekológii,
Prínos k sociálnemu programu vidieka,
Zabezpečenie zdravej probiotickej výživy,
Výroba čerstvých, nekonzervovaných, plnohodnotných potravín,
Zachovanie ľudových tradícii,
Rozvoj agroturistiky na vidieku.

Záverom možno konštatovať, že Slovensko má bohaté tradície kravským, ale aj s ovčím i kozím mliekarstvom a má aj veľké predpoklady na ich ďalší rozvoj. Podmienkou však je , aby sa na každej úrovni riadenia
urobili dostupné opatrenia tak, aby sa dosiahla konkurencieschopnosť našich výrobkov so zahraničnými,
aby sa zvýšila produktivita práce pri získavaní a spracovávaní mlieka, aby sa zabezpečila správna výrobná prax , dobrá kvalita a zdravotná bezpečnosť. Dôležitou požiadavkou je, aby sa problematike rozvoja
poľnohospodárstva a najmä živočíšnej výrobe a spracovaniu mlieka venovala v našej spoločnosti väčšia
pozornosť, aby sa už vychovávala k tomu aj naša mládež, ktorá by mohla obnoviť naše stratené tradície.
Pevne veríme, že nám všetkým ide o spoločnú vec v prospech budúcnosti nášho mliekarstva i zdravej výživy.
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Efektivní balení a přeprava
mlékárenských produktů / polotovarů

Karel Tisoň
Schoeller Arca Systems s.r.o.
Profil přednášejícího:

Karel Tisoň
Narozen 1974 v Českých Budějovicích. Po absolvování průmyslové školy
strojní pokračoval na obchodní akademii v Českých Budějovicích. Od roku
2001 se zabývá průmyslovými obaly pro potravinářské aplikace, zaváděním
bag-in-box systémů, obalovým poradenstvím a obchodem. Na toto téma
píše články pro periodika jako Potravinářská revue, Svět balení aj.
V současné době pracuje jako Business Development Manager ve společnosti Schoeller Arca Systems.

Abstrakt prezentace:
Přeprava a uskladnění mlékárenských polotovarů v průmyslových objemechh (tedy ne-spotřebitelském balení) je pro spoustu mlékáren zajímavou příležitostí. Dodávky produktů
tů jako je smetana, kondenzované mléko, jogurt dalším zpracovatelům či velkoodběratelům se mohou stát důležitým pilířem odbytu.
Jaké však zvolit obalové řešení, aby odpovídalo takové aplikaci?
Když se podíváme na možnosti, které jsou k dispozici, tak máme na jedné straně jednorázové obaly
(obvykle malolitrážní) a na druhé straně obaly vratné, které poskytují kapacitu stovek a tisíců litrů. Mezi
takové patří např. válcové nerezové kontejnery, autocisterny nebo tzv. IBC kontejnery.
Oproti jednorázovým obalům nás však u nich trápí výše prvotní investice a náklady na vymývání,
údržbu a samozřejmě nutné vracení prázdných obalů. To může být při dodávkách na větší vzdálenosti
velmi nevýhodné.
Ve společnosti Schoeller Arca Systems jsme se rozhodli přivést na trh konstrukci, která kombinuje
výhody jednorázových obalů s výhodami vratných řešení – vznikl tak kontejner Combo. Tento průmyslový
obal je založen na principu bag-in-box, tedy vnějším robustním obalu, který je v tomto případě skládací
a vnitřní lehké jednorázové vložce (vaku).
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Výsledkem je kontejner, který díky výměnné vložce není nutné nákladně vymývat, je vždy k dispozici
a v prázdném stavu zabírá jen zlomek místa. Jeho doprava a skladování je tak nenáročné.
Vnitřní vak, který je vždy použit nový může být plněn/vypouštěn asepticky, což jej činí zcela unikátním
z pohledu kvality a zachování uloženého produktu. I proto je používán např. pro čerstvé ovocné náplně do
jogurtů apod. Armatury vaků jsou uzpůsobeny sterilizací párou.
Při vypouštění Combo kontejneru se vnitřní vak bortí a k produktu dovnitř nevniká žádná okolní atmosféra ani není důležité vyrovnávat tlak dopouštěním sterilní plyn, což je jinak nákladné.
Combo kontejner umožňuje realizovat dodávky průmyslových mlékárenských produktů i na větší vzdálenosti neboť jeho skládací konstrukce významně snižuje přepravní náklady na vrácení prázdných obalů.
V praxi to znamená, že jeden kamion vyzvedne obaly z pěti kamionových dodávek. Toho už dnes některé
české potravinářské firmy využívají.
Konstrukce Combo kontejneru navíc umožňuje výškové stohování plných boxů do 5 vrstev.
Současná tržní situace a náročnost zákazníku vytváří velký potenciál pro takový druh obalů, neboť průmysloví zákazníci chtějí maximální servis, dílčí dodávky a to vše při splnění nejnáročnějších kvalitativních
požadavků. Tomu vychází vstříc provedení Combo kontejnerů ve verzi 1000 nebo 250 litrů. Tento kontejner
tak již dnes znají nejen firmy využívající mlékárenské polotovary jako suroviny, ale i např. gastroprovozovny, nemocnice a jiní velcí odběratelé.
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Membránové filtrace v mlékárenství

JJesper Kjeldal Pedersen
DSS AS, Dánsko
Profily přednášejících:

Jesper Kjeldal Pedersen
Education:
1998-2001 MSc Mechanial Engineer, Engineering college
of Aarhus, Denmark
2002-2005 Diploma in Engineering Business Administration VIA
University College, Denmark
Professional life:
2001-2004 Project Manager APV Invensys, Denmark
2004-2006 Project Manager DSS Silkeborg A/S, Denmark
2006-2007 Head of technical department, Denmark Protein, Arla Foods Denmark
rk
since 2007 Area Sales Manager DSS Silkeborg A/S, Denmark
Vzdělání:
1998-2001 strojní inženýr na “Engineering college” v Aarhusu, Dánsko
2002-2005 diplom na “Engineering Business Administration VIA University College” Dánsko
Praxe:
2001-2004 APV Invensys, Dánsko - projektový manager
2004-2006 DSS Silkeborg A/S, Dánsko – projektový manager
2006-2007 Arla Foods, Denmark Protein – technický ředitel
od r. 2007 DSS Silkeborg A/S – Area Sales Manager

Ing. Vladimír Čížek
V roce 1972 vystudoval VŠCHT, obor kvasná chemie a technologie; na
stejné vysoké škole absolvoval v roce 1975 ještě postgraduální studium
v oboru ekonomika a řízení chemického průmyslu.
V letech 1973–1994 pracoval v „Pražských Pivovarech“ – nejprve jako
sládek v pivovaru Holešovice, později jako sládek v pivovaru Staropramen.
V letech 1994-2004 působil ve společnosti APV jako Sales Manager, od
roku 2005 bzastává stejnou pozici ve společnosti Milking.

Technologie v neustálém vývoji.
Od raných osmdesátých let minulého století, kdy se membránové technologie
gie začaly uplatňovat v mlékárenství, se pracovníci společnosti DSS zúčastnili vývoje, prodeje a návrhu membránových filtračních
systémů pro aplikace v mlékárenství po celém světě.
Membránové filtrace se nyní využívají ve vzrůstajícím počtu aplikací a tyto technologie budou hrát
v budoucnosti velmi důležitou roli v produkci nových, inovativních produktů a složek potravin založených
na zpracování mléka.

Význam membránových technologií.
Společnost DSS je na trhu v pozici lídra, který usiluje o využití všech složek mléka a má hlubokou
znalost mlékárenských produktů a procesů. Pracovníci DSS mají obsáhlé zkušenosti v mlékárenských technologiích a jsou schopni posoudit, jak mohou jednotlivé kroky ve výrobním procesu ovlivnit kvalitu konečného produktu, výtěžek, vlivy na životní prostředí, atd.
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DSS se zaměřuje na jednu technologii pro jedno odvětví průmyslu a postupem času se společnost dostala do pozice světového lídra pro membránové technologie v mlékárenském průmyslu.

Budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
Společnost se vždy snaží o sestavení nejlepšího možného týmu pro každého jednotlivého zákazníka.
Zároveň disponuje širokou sítí lokálních a mezinárodních obchodních partnerů včetně sub-dodavatelů komponent, instalace, automatizace a membrán. Na území České a Slovenské Republiky je tímto partnerem
slovenská firma Milking, která zajišťuje pro DSS místní obchodní servis a zároveň v případech, kdy je to
třeba, doplňuje dodávky o okolí membránových technologií.
Pracovníci firmy DSS důvěrně znají mlékárenský průmysl a jsou obeznámeni s problémy a výzvami,
kterým toto odvětví čelí. Pracují v těsné spolupráci s každým jednotlivým zákazníkem, aby se vždy našlo
řešení, které přináší maximální hodnotu a největší konkurenční výhody.

Technologie s vysokou přidanou hodnotou
DSS je všestranná organizace, ve které jsou dostupné zdroje využívány efektivně a jsou zaměřeny na
specifické oblasti ze kterých mají prospěch zákazníci. To je důvod, proč je společnost vysoce konkurence
schopná – nenabízí pouze správné technologie ale i „správné“ ceny.

Zkušenost je klíčem.
Na trhu existuje mnoho společností, které mohou dodat membránové zařízení. Nicméně, jen několik
z nich je schopno navrhnout zařízení se správnými parametry. DSS disponuje zkušenostmi a znalostmi, jak
se mlékárenské produkty chovají ve spojení s různými typy membrán a zařízení. Využití těchto skutečností
vyúsťuje pak ve fakt, že pro danou aplikaci je navrženo zařízení o nejlepších daných parametrech.

Flexibilní a nezávislý dodavatel.
Pro dosažení optimálních výsledků je důležité pochopit, jakými procesy prochází zpracovávaný produkt před vlastní membránovou filtrací a které kroky budou následovat po filtraci. Vedle faktu, že DSS
je expertem v aktuálních membránových procesech má společnost extenzivní znalosti ostatních aspektů
výroby mlékárenských produktů. To z ní činí ideálního partnera pro integraci zařízení pro membránovou
filtraci pro existující i nově uvažované procesy. Samozřejmostí je i konzultační servis týkající se ostatních
souvisejících zařízení.

Aplikace
Existuje celá řada aplikací, ve kterých je možné využít membránová zařízení a které přinášejí uživatelům nezanedbatelné hodnoty. Dále uvádíme přehled aplikací, které byly prezentovány v naší přednášce.

Standardizace bílkovin
Na UF zařízení je možné koncentrovat mléko. Výsledkem je, že retentát má vysoký obsah bílkovin,
zatímco laktóza a minerály přecházejí do permeátu. V retentátu je pak možné vhodným namícháním
s permeátem dosáhnout standardního obsahu bílkovin – využití pro přípravu mléka pro výrobu sýrů.
Retentát se dále může využít pro výrobu mléčných koncentrátů (MPC) nebo může být dále zpracován
pro přípravu mléčného izolátu (MPI). Další využití pro výrobu jogurtu, sušeného mléka a dalších.

Regenerace „bílých vod“
Je to metoda, jak zužitkovat směsi mléka a vody, které vznikají při proplachu tanků a potrubí a v současné době se většinou nevyužívají a jsou vedeny do kanalizace. Pomocí zařízení RO se z odpadního
produktu může získat hodnotný koncentrát a čistá voda, která má rovněž další využití.
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Odstředěný tvaroh a čerstvé sýry
Zde se využívá rovněž UF zařízení a byly uvedeny výhody ve srovnání s tradiční výrobou. Sýry typu
Feta a podobné sýry jsou vyrobeny z plně koncentrovaného mléka pomocí UF. Kultury, syřidlo nebo
sůl, případné další složky jsou přidány do retentátu. Čerstvé sýry založené na fermentovaném mléku
(tvaroh, smetanové sýry) mohou být rovněž vyrobeny pomocí UF zařízení. Po fermentaci je pak produkt
koncentrován na požadovanou úroveň. Využití této metody nabízí vyšší výtěžky a jednotnou kvalitu.
Navíc je možno využít jedno zařízení pro víc typů produktů.

Aplikace zpracování syrovátky.
V tomto případě je většinou využíváno RO, případně NF zařízení. Procesy se využívají především pro
koncentraci syrovátky před zpracování v odparce a sušárně. Využití těchto metod má velmi rychlé pozitivní ekonomické dopady. Konečnými produkty jsou pak koncentráty (WPC) nebo izoláty (WPI) syrovátkových bílkovin, demineralizovaná syrovátka. Tyto metody umožňují rovněž využití permeátu (většinou
jako poplachové vody), případně další filtraci na zařízení RO Polisher.

Filtrace solných lázní.
Tato aplikace využívá MF zařízení a zajišťuje mikrobiální čistotu solných lázní na zvolené úrovni.
Mezi další zajímavé aplikace patří např. frakcionace bílkovin, čištění kondenzátu z odparky, výroba
mléka s redukovaným obsahem bílkovin (nebo dokonce mléka s nulovým obsahem laktózy).

Pro přehlednost uvádíme rovněž grafický přehled využití metod membránových filtrací v mlékárenství:
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Ukázka realizovaného zařízení:

DSS UF zařízení pro výrobu WPC ze syrovátky

Realizace projektů v české a Slovenské Republice.
Jak bylo již dříve uvedeno, při realizaci projektů na našem teritoriu společnosti DSS a Milking velmi
úzce spolupracují, jak po stránce obchodní a marketingové, tak i projekční a technické.
Slovenská soukromá firma Milking s.r.o. se pohybuje na trhu od roku 1993 a ve svých dodávkách je
zaměřena především na mlékárenské procesy.
Její hlavní aktivity společnosti jsou následující:
• Komplexní řešení procesů – dodávky projektů „na klíč“ včetně automatizace a řízení a části elektro –
např. příjem a uskladnění mléka, pasterační stanice, standardizace mléka, CIP stanice a jiné
• Konstrukce, výroba a dodávka nerezových nádob v různých provedeních – jednoduché, opláštěné,
izolované, vybavení míchadly, senzory, apod.
• Montážní práce – instalace linek, zařízení, nerezové potrubní rozvody produktů a servisních médií,
eletromontáž
• Dodávky použitých zařízení – nádoby, homogenizátory, odstředivky, čerpadla, baličky a jiné
Vzhledem k uvedenému portfoliu činností a výrobků je Milking vhodným partnerem pro kompletaci
dodávek membránových technologií. Firma DSS se zásadně soustředí na návrh a dodávku vhodné membránové technologie a Milking doplňuje projekt o okolí vlastního filtračního zařízení.
Jedná se především o následující položky, které samozřejmě závisí na stávajícím vybavení mlékárny:
• Vyřešení logistiky produktu před membránovou filtrací – skladování vstupního produktu – skladovací
tanky, potrubní rozvody v rozsahu podle uvažovaného výkonu filtračního zařízení. Zde je důležitá
spolupráce se zákazníkem, neboť se musí vzít v úvahu jeho provozní možnosti a zdroje a optimalizovat výkon membránové filtrace s ohledem na to, aby se minimalizoval počet čistících cyklů, neboť
především ten ovlivňuje životnost membrán.
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• Ošetření produktu před vlastní membránovou filtrací. Zde se požadavky liší v závislosti na aplikaci. Ve
většině případů se jedná o šetrnou pasteraci, kde je kladen důraz a maximální rozdíl teplot na deskách
pastéru 2°C při teplotách nad 55°C. S pasterací souvisí nastavení vhodné vstupní teploty do filtračního
zařízení, neboť každý filtrační proces musí probíhat při definovaných teplotách. Zde obecně platí, že
čím je vyšší provozní teplota membránové filtrace (v praxi do 50°C) tím je větší nebezpečí mikrobiologické kontaminace. Na druhé straně za vyšší teploty probíhá filtrace snadněji, s menší potřebnou
plochou membrán a tím nižšími investičními a provozními náklady.
• Další potřebné úpravy před vlastní filtrací jsou následující – filtrace syrovátky (odstranění sýrového
prachu), odstředění syrovátky (snížení obsahu tuku), v některých případech úprava pH produktu,
úprava vstupní teploty produktu před vstupem do filtračního zařízení. Zároveň se musí řešit potřeba
vyrovnávacích tanků mezi jednotlivými technologickými stupni.
• V řadě případů, kdy je permeát odpadním produktem se řeší jeho logistika využití – možnost využití
jako poplachové vody a s tím související potrubní rozvody a skladovací nádoby.
• Vzhledem k tomu, že pro CIP čištění filtračních membránových zařízení je nutné používat vodu
o definovaném složení, je potřeba, aby se podle kvality místní vody navrhla a realizovala úpravna
vody, většinou včetně zásobníků, kapacitně vyhovující dané aplikaci.
• Jako poslední se řeší uskladnění a doprava produktu k dalšímu zpracování – zásobní tanky, potrubní rozvody včetně CIP čištění nových zařízení vyjma filtračního zařízení samého, které je vybaveno
vlastním systémem CIP, ve kterém se používá upravená voda a velmi často permeát na proplachy mezi
jednotlivými fázemi CIP procesu.

Na vyřešení uvedených technologických úprav společnosti DSS a Milking spolupracují a poskytují svým
společným zákazníkům komplexní řešení úseku membránových technologií na vysoké uživatelské úrovni.
Kontakty:
Jesper Kjeldal Pedersen
DSS Silkeborg AS
www.dss.eu
Vladimír Čížek
Milking s.r.o.
www.milking.sk
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Dánská společnost DSS

Slovenská společnost Milking

Inženýrská firma – navrhuje řešení a dodává
membránové technologie využitelné v mlékárenství.

Inženýrská, výrobní a dodavatelská společnost
zaměřená především na dodávky technologických
zařízení pro mlékárenský průmysl.

Hlavní oblasti dodávek:

Hlavní aktivity:

-

-

koncentrace syrovátky, mléka
standardizace bílkovin v mléce
výroba čerstvých sýrů, tvarohu
mikrofiltrace mléka
filtrace solných lázní

dodávky na klíč - technologické celky včetně MaR
výroba nerezových nádob
montážní a instalační činnost
servis a GO mlékárenských zařízení

Pracovníci společnosti mají dlouholeté zkušenosti
ve využití membránových technologií (MF, UF,
NF, RO) a firma disponuje řadou mlékárenských
odborníků, kteří uživatelům poskytují technologický servis na vysoké úrovni.

Firma Milking mimo svoje hlavní aktivity reprezentuje společnost DSS na území ČR a SR. Obě
společnosti se svým zaměřením doplňují a využívají tak synergického efektu k uspokojení svých
zákazníků, což již vyústilo v řadu společných
projektů.

Kontakt:
Tel.: 0045 87200840
E-mail: info@dss.eu
Web stránky: www.dss.eu

Kontakt:
Tel.: 00421 244455315
E-mail: bratislava@milking.sk
Web stránky: www.milking.sk
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Bacillus cereus a další bacily v mléce význam pro mlékárenské technologie

Irena Němečková, Petr Roubal - Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.
Marta Pechačová, Barbora Uhrová - MILCOM a.s.
Kateřina Solichová, Milada Plocková - VŠCHT, Praha
Profil přednášejícího:

Ing. Irena Němečková
Absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od roku
2004 pracuje ve Výzkumném ústavu mlékárenském, s.r.o. Podílí se zejména na řešení výzkumných projektů se zaměřením na mikrobiologii mléka
a mléčných výrobků (bakterie mléčného kvašení, technologicky nežádoucí
i patogenní mikroorganismy) a na funkční potraviny. Zároveň dokončuje
svou disertaci. Je členkou Československé společnosti mikrobiologické a
Společnosti pro probiotika a prebiotika.
Zástupci rodu Bacillus jsou aerobní nebo fakultativně anaerobní
y. V rámci rodu vykazují
Gram-pozitivní bakterie, které jsou schopné tvořit vysoce rezistentní endospory.
otě, koncentraci NaCl) (Faznačnou rozmanitost fyziologických vlastností (vztah k hodnotě pH, aw, teplotě,
rrar a Reboli, 2006). Kromě toho mají schopnost se svým enzymovým vybavením
ím adaptovat na podmínky
prostředí, např. mezi izoláty B. cereus z mléčných výrobků je přibližně 80 % schopno fermentovat laktosu,
avšak méně než 1 % izolátů z jiných zdrojů má tuto schopnost (Molva a kol., 2009).
Pro bacily je významná proteolytická a lipolytická enzymová aktivita. Nejsilněji proteolytické kmeny
patří k druhům B. subtilis, B. cereus, B. polymyxa, B. amyloliquefaciens, méně proteolytické jsou B. licheniformis a B. pumilus. K lipolytickým bacilům patří zejména B. subtilis, B. pumilus a B. amyloliquefaciens,
lecitinasovou aktivitou je známý B. cereus, avšak významná je také pro B. polymyxa (De Jonghe a kol.,
2010). Vybrané fyziologické a biochemické charakteristiky bacilů jsou shrnuty v tab. I.
Bacily, přesněji jejich spory, představují kvantitativně nejvýznamnější podskupinu termorezistentních
mikroorganismů v mléce. Zatímco vegetativní buňky většiny mezofilních druhů jsou usmrceny už při
záhřevu na 60–65 °C během 10–15 minut, spory jsou za tuto dobu usmrceny až při teplotách 120 °C nebo
ještě vyšších. Při teplotě 100 °C by usmrcení spor trvalo 4–20 hodin (Carlin a kol., 2009).
Výskyt bacilů v mléce je velmi sezónní. Studie v několika zemích ukázaly, že nejvyšší výskyt spor je na
začátku podzimu, a to kvůli znečištění vemene během pastvy. Spory se v mléce vyskytují většinou v rozmezí
1–160 spor/ml, ojediněle i více než 104 spor/ml, avšak zřídka přesahují 2 % z celkového počtu mikroorganismů (Stepaniak, 2003). V mléčných výrobcích se vyskytují nejčastěji tyto druhy bacilů: B. cereus,
B. coagulans, B. mycoides (psychrotrofní), B. subtilis, B. licheniformis, B. pumilus (mezofilní) a B. stearothermophilus (termofilní) (Cosentino a kol., 1997).
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B. cereus

B. circulans

B. coagulans

B. licheniformis

B. macerans

B. polymyxa

B. pumilus

B. stearothermophilus

B. megaterium

anaerobní růst
tvorba kyselin z d-glukosy
tvorba kyselin z d-manitolu
tvorba plynu z d-glukosy
hydrolýza kaseinu
hydrolýza želatiny
hydrolýza škrobu
utilizace citrátu
štěpení žloutkového lecitinu
redukce dusičnanů na dusitany
růst při pH 5,7
růst při 7 % NaCl
růst při 5 °C
růst při 10 °C
růst při 50 °C
růst při 55 °C
růst v přítomnosti lysozymu

B. subtilis

Tab. I: Vybrané biochemické a fyziologické charakteristiky některých druhů bacilů
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Zdroj: Sneath a kol., 1986

Vysvětlivky:
- > 90 % kmenů negativních
d 10 – 90 % kmenů pozitivních

+ > 90 % kmenů pozitivních
ND data nejsou k dispozici

Výše zmíněné vlastnosti předurčují bacily k tomu, aby byly významnou skupinou technologicky nežádoucích mikroorganismů, zejména pokud se jedná o tekuté, zahuštěné a sušené mléčné výrobky. Proteolytické enzymy způsobují zhoršení termostability (v důsledku toho mj. zanášení tepelných výměníků),
hořknutí, houstnutí, srážení a gelovatění, lipoloytické enzymy zejména vznik žluklé pachuti (Hayes a Boor,
2001).
B. cereus je v důsledku nevhodného zacházení příčinou 25 % výskytů vad pasterovaných mléčných
výrobků. Důležité je zejména dodržet chladírenský řetězec a dostatečně nízkou teplotu skladování pasterovaného mléka. Při 2–7 °C je totiž generační doba psychrotrofních bacilů, které přežijí pasterační záhřev,
mnohem delší než generační doba běžná pro pseudomonády. Avšak už při 10 °C se růstová rychlost bacilů
zvyšuje (Sorhang a Stepaniak, 1997).
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Problémy s nesterilitou UHT a sterilovaných mléčných výrobků, včetně neslazených zahuštěných mlék,
jsou obvykle zapříčiněny druhotnou kontaminací. Avšak za určitých podmínek mohou tepelně rezistentní
spory přítomné v syrovém mléce přežít tepelné ošetření a dostat se tak do finálních výrobků, kde mohou
vyklíčit a růst (Klijn a kol., 1997). V této souvislosti se nejčastěji jedná o druhy B. sporothermodurans,
B. licheniformis, B. coagulans, B. macerans, B. sutilis a B. cereus (Clark, 2001).
Pokud jde o sušené mléko, bacily a další mikroorganismy přežívají výrobní proces jen v nízkých počtech.
Vzhledem k nízkému obsahu vlhkosti nemohou mikroorganismy ve finálním výrobku růst a v průběhu
skladování jejich počet klesá (Clark, 2001). Žádný z technologických kroků však nedokáže zcela eliminovat
enzymatickou aktivitu, a tak dochází ke vzniku funkčních defektů a senzorických vad (Chen a kol., 2004).
Bacily mohou být také příčinou hořknutí fermentovaných mléčných výrobků. Riziko vzniku této vady
závisí zejména na počáteční rychlosti prokysávání. Při počáteční kontaminaci 102 JTK/ml nemusí být
B. cereus po 24 h detekovatelný, jestliže už po 7 hodinách fermentace bylo pH nižší než 5,3. Naopak při
fermentaci pomalu prokysávajícími kulturami může čerstvý fermentovaný výrobek obsahovat 104 – 106
JTK/ml bacilů (Røssland a kol., 2003).
Naproti tomu u polotvrdých a tvrdých sýrů není B. cereus typickým původcem vad. Při počáteční kontaminaci 102 JTK/ml v mléce dosahuje maximálního nárůstu (104 JTK/ml) přibližně za 4 hodiny po zasýření.
Po solení je již pod mezí detekce – pravděpodobně díky společnému působení nepříznivých podmínek (nízký
obsah vlhkosti a aktivita vody, snížený oxidačně-redukční potenciál, vysoký obsah soli, nižší koncentrace
laktosy a vyšší kyselost) (Rukure a Bester, 2001).
Některé druhy bacilů jsou patogenní, popř. způsobují otravy z potravin. V mlékárenství je z tohoto
hlediska nejvýznamnější B. cereus. Principiálně jsou známy dva typy otrav způsobené B. cereus. Otrava,
projevující se průjmy, bolestí břicha a nevolností, je způsobena termolabilním (65 °C/3 min) enterotoxinem
bílkovinné povahy, který B. cereus tvoří nejen v potravině, ale také v tenkém střevě hostitele. Druhý typ
otravy – tzv. emetický – se projevuje nevolností, malátností a zvracením. Tuto otravu způsobuje toxin povahy cyklického peptidu, který je vysoce termostabilní (záhřev na teplotu 120 °C snáší po dobu 1 h) a odolný
vůči širokému rozmezí pH (2,0–11,0) (Granum a kol., 1993). Potenciální zdravotní riziko představuje mléko, které obsahuje alespoň 104 JTK/ml B. cereus. (Salustiano a kol., 2009).
Kromě B. cereus jsou častými původci gastroenteritid také bacily ze skupiny B. subtilis (B. subtilis,
B. licheniformis, B. pumilus) (Rowan a kol., 2003). Navíc u mléčných výrobků existuje zvýšené riziko
kontaminace toxiny tvořenými B. licheniformis, které vyvolávají bolesti břicha, průjem, popř. i zvracení
(Salkinoja-Salonen, 1999).
Existuje řada možností prevence vzniku vad způsobených bacily, např. promývání vzduchu v úchovném
tanku pro syrové mléko plynným dusíkem. To brání nárůstu celkového počtu mikroorganismů i významných mikrobiálních skupin – psychrotrofních mikroorganismů, enterobakterií, proteolytických a lipolytických mikroorganismů, včetně B. cereus, aniž by byl podpořen růst anaerobních bakterií nebo laktobacilů.
Za optimálních technologických podmínek lze takto ošetřované syrové mléko skladovat až 11 dnů při 6 °C,
popř. 2 dny při 12 °C. Rozšíření tohoto opatření však zatím brání vysoké náklady na potřebné technické
vybavení (Munsch-Alatossava a kol., 2010).
Sycení mléka oxidem uhličitým je možné využít při výrobě fermentovaných mléčných nápojů. Pokud je
CO2 aplikován po pasteraci (před inokulací zákysovou kulturou), brání B. cereus v proteolýze a tvorbě organických kyselin během skladování finálního výrobku, avšak nemá negativní vliv ani na růst zákysových
kultur, ani na senzorické vlastnosti (Noriega a kol. 2003).
Potenciálně zajímavá je možnost přídavku peptidů, které vznikly štěpením lysozymu pepsinem, do
mléčných výrobků. Peptidy jsou dostupné v podobě komerčního preparátu, který má sice jen 11 % lytické
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aktivity lysozymu, ale v koncentraci 100 mg/l působí baktericidně popř. bakteriostaticky vůči vegetativním
buňkám i sporám řady druhů bacilů. Výhodou preparátu je jeho rezistence k záhřevu (95 °C/30 min) i
aktivita v širokém rozmezí pH (Abdou a kol., 2007).
Spory B. cereus díky své morfologii velmi snadno ulpívají na stěnách technologického zařízení a vytvářejí biofilmy (Anderson a kol., 1995). Klasické alkalické čištění následované kyselým čištěním vede k redukci
počtu spor na povrchu technologického zařízení jen o cca 40 %. Rezistence spor vůči sanitačním prostředkům se sníží, pokud spory vyklíčí. Použití klíčidel, zejména l-alaninu a inosinu, před sanitací umožňuje
snížit počet spor na povrchu technologického zařízení až o tři řády (Hornstra a kol., 2007). Možné je také
použití dezinfekčních prostředků, např. peroxosloučenin, které jsou ale v závislosti na teplotě buď korozivní
anebo nedostatečně účinné. Klasické alkalické popř. enzymatické čištění před provedením dezinfekce však
významně zvyšuje sporicidní efekt peroxosloučenin (Langsrud a kol., 2000).
Snížení počtu spor B. cereus v mléce o 6 řádů je možné dosáhnout ošetřením vysokým hydrostatickým
tlakem (200 MPa při 40 °C po dobu 30 minut), které vyvolá klíčení spor. K usmrcení vyklíčených buněk pak
stačí tepelné ošetření 60 °C/10 min (van Opstal a kol., 2004). Jako alternativní postup lze použít vysokotlakou homogenizaci. Počet spor B. cereus a B. subtilis lze snížit o 5 řádů při aplikaci tří po sobě následujících
cyklů s tlakem 150 MPa. Nevýhodou aplikace takto vysokých tlaků ale je, že dochází ke změně funkčních
vlastností bílkovin a mikrostruktury potravin (Chaves-López a kol. 2009). V sýrech vyrobených z mléka
ošetřeného vysokotlakou homogenizací dochází k výraznější lipolýze a proteolýze, což má za následek změnu senzorických vlastností (Vannini a kol., 2008).
Ošetření vysokým hydrostatickým tlakem vede k inaktivaci nejen mikroorganismů, ale i jejich enzymů.
Zvýšená teplota a tlak však v tomto případě mají antagonistický vliv. Při teplotách, při kterých za atmosférického tlaku dochází k inaktivaci bacilárních proteas, působí tlak 600 MPa protektivně. A naopak proteasy
jsou inaktivovány vysokým tlakem při teplotách 40–60 °C (Bilbao-Sáinz a kol., 2009).

Pokud jde o vlastní experimentální práci, k dispozici je pro potřeby mlékáren a dalších
uživatelů řada konkrétních výsledků a zkušeností, např. :
• porovnání kultivačních metod pro stanovení termorezistentních mikroorganismů a pro stanovení
B. cereus
• molekulárně-biologické metody detekce a identifikace bacilů (rodově a druhově specifická PCR)
• zavedená metoda pro posouzení vlivu záhřevu na mikroorganismy (stanovení D-hodnoty a z-hodnoty při teplotách do 100 °C)
• data o výskytu B. cereus, B. licheniformis a dalších termorezistentních mikroorganismů
• metodika a výsledky charakterizace bacilů z hlediska jejich fyziologických vlastností a enzymových
aktivit
• studium procesů klíčení a sporulace bacilů
• určení denzity bacilů, která je riziková z hlediska vzniku vad finálních výrobků
• data o přežívání a růstu bacilů ve finálních výrobcích za různých podmínek skladování

Nabízíme rovněž spolupráci na dalším výzkumu:
• vytváření designu experimentů podle potřeb praxe
• studium vlastností konkrétních mikrobiálních kmenů izolovaných z prostředí mlékáren, z mléka
a mléčných výrobků, včetně návrhů na potlačování růstu a nežádoucích aktivit těchto kmenů
• praktické ověření výsledků v provozních podmínkách, modifikace technologických postupů s cílem
prevence vzniku vad a zvýšení bezpečnosti finálních výrobků
• nejen pro bacily, ale i pro další mikrobiální rody, druhy, popř. skupiny technologicky nebo zdravotně
rizikových mikroorganismů
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Mlékárna Hlinsko – tradiční český výrobce
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TANY, spol. s r.o.
Ul. Čsl. Legií 563, Nýrsko

www.tany.cz
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Kvalita a zkušenosti pro vaše výrobky
Společnost O.K.SERVIS BioPro a DSM Food Specialties
Vám poskytují komplexní řešení ingrediencí
a jejich aplikací v mlékárenském průmyslu.

I
I
I
I
I
I
I
I

Syřidla – Fromase® TL, Fromase® XL, Fromase® XLG, Maxiren®
Zrací a ochranné nátěry – Plasticoat®, Delvocoat®, Delvocid®
Kultury – Delvo-Tec®, Delvo-Yog®, Lafti®, Delvo-Add®
Potravinářské vosky – Delvowax®, Paradip®
Snižování tělesné hmotnosti – Fabuless®
Zvyšování výtěžnosti sýrů – Maxicurd®
Testování mléka – Delvotest SP-NT®
Snížení obsahu laktózy – Maxilact®
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Přeprava tekutin – velká výzva
Combo bag-in-box systém poskytuje bezpečný a vysoce hygienický způsob
přepravy a uchování tekutin. Úspory díky skládacímu provedení a odbourání
nákladného čištění dělají z Combo kontejneru velmi ekonomické řešení.
To oceňují uživatelé v potravinářství, kosmetice i farmacii.

SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.R.O.
Na Rovince 879, CZ-720 00 Ostrava
Tel. 596 790 010, Fax 596 790 011
info.ostrava@schoellerarca.com
www.schoellerarcasystems.cz
www.combo-kontejner.cz
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představuje novinku pro procesní
rozbory mléka a mléčných výrobků

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jedinečný, samostatně stojící FT – NIR spektrofotometr
Polarizační interferometr odolný vůči vibracím
Zabudovaný počítač
Moderní a robustní provedení vhodné pro provozní prostředí
Hygienický "Easy Clean" design
Nerezové nebo plastové provedení (z materiálů certifikovaných pro použití
v potravinářství)
Ochrana proti vodě a prachu - IP 54 a IP 65
Unikátní systém dvou lamp
Vysoká kvalita spektra
Hotové kalibrace pro syrové mléko, jogurty, sýry, smetanu….

Z naší produktové řady dále nabízíme:
-

Analytické přístroje pro stanovení obsahu bílkovin (dle Kjeldahla) a tuků (Soxhlet,
horká extrakce)

-

Přístroje pro mikrobiologickou kontrolu: autoklávy, inkubátory, mikropipety, kahany
značek Astell, Binder, Integra Biosciences

Exkluzivní distributor pro ČR:



DONAU LAB, s.r.o.
Třebohostická 14
100 31 Praha 10
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tel.: 261 305 321, 731 447 708
e-mail: office-cz@donaulab.com
www.donaulab.com
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Tate & Lyle Food Systems
Vítejte u Tate & Lyle,
pod tímto novým logem budete nadále nacházet Vám
dobře známé společnosti G. C. Hahn a Cesalpinia a jejich
osvědčené produkty řady HAMULSION® a FRIMULSION®
z výrobních závodů v Německu a Itálii. Díky spojení dlouholetých zkušeností do společného vývoje Vám budeme
moci nabídnout více než dosud.
Více informací najdete na www.yourfoodsystems.com

Ta t e & L y l e F o o d S y s t e m s
G. C. Hahn & Co. stabilizacní technika, s.r.o.
Ostravská 169 • 339 01 Klatovy
Tel.: +420 376 317 555
e-mail: it@hahn-co.cz • www.yourfoodsystems.com
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Sýry a mléčné výrobky
Široké spektrum plně automatizovaných hlubokotažných strojů, traysealerů a komorových baliček dělá z firmy Multivac jednoho z nejdůležitějších výrobců balících strojů, které se houfně vyskytují také v mlékárenském průmyslu.
Stroje firmy Multivac pokrývají všechny požadavky na rozměry a objem sýrů a mléčných produktů. Ať už se jedná o výrobu tvrdých nebo
měkkých sýrů, celé sýry nebo bločky, porce nebo plátky, balící stroje jsou navržené tak, aby byl produkt špičkově zabalen.
Pro firmu Multivac pracuje více než 700 zkušených konzultantů a techniků, kteří jsou schopni pomoci s vypracováním balení - před i po
objednávce. Neméně důležitá je také možnost využití rozsáhlé prodejní a servisní sítě a bezkonkurenčního po-prodejního poradenství.

Zabezpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů pro potravinářský,
farmaceutický, medicínský a non-food průmysl
DODÁVÁME:
ÁÁ
 Hlubokotažné baličky do flexibilní nebo tvrdé folie
 Darfresh systém
 FormSrink systém
 Lipform systém
 Traysealery – baličky využívající hotové misky

 Robotická centra – plně automatické balicí linky
 Zařízení pro kontrolu kvality balení
– vyřazovací váhy
– metaldetektory
– rentgenové detektory
– detektory těsnosti balení

 Vakuové komorové baličky
 Obalové materiály
– folie, sáčky
 Originální náhradní díly
 Servisní činnost
 Poradenskou činnost

Kontakt: MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
Parkerova 693, 250 67 Klecany u Prahy tel.: +420 261 260 516, fax: +420 261 260 518, e-mail: vaclav.knez@cz.multivac.cam
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Plně integrovaná řešení
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Možnost prohlídky produktů
v našem showroomu v Brně,
včetně možnosti testování Vašich výrobků!

GARVENS
$IFDLXFJHIJOH

SAFELINE
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Mettler-Toledo, s.r.o.
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www.mt.com
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Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
• pokračuje v tradici mlékárenského školství
• spojuje dlouholeté zkušenosti se současnými potřebami
• je vaším partnerem pro maturitní, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání mládeže i
dospělých

SPŠM nabízí absolventům základních škol čtyřleté denní (pětileté dálkové) studijní
obory zakončené maturitou:
• TECHNOLOGIE POTRAVIN
• ANALÝZA POTRAVIN
uchazeči budou přijati do naplnění plánované kapacity

VOŠP nabízí absolventům středních škol s maturitou tříleté denní vyšší odborné
studium zakončené absolutoriem a přiznáním titulu DiS.:
• POTRAVINÁŘSKÁ TECHNOLOGIE
se zaměřením:
• ANALÝZA POTRAVIN
• TECHNOOGIE A HYGIENA POTRAVIN
• ZPRACOVÁNÍ MLÉKA
a tříleté prezenční a kombinované studium bakalářského studijního programu
akreditovaného ve spolupráci s FT UTB ve Zlíně zakončeného bakalářskými zkouškami a
přiznáním titulu Bc.:
• CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN
se zaměřením TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Škola, certifikované pracoviště zařazené do trvalé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství, pořádá pro zájemce:
• firemní školení zaměstnanců
• praktické kurzy zpracování mléka
• semináře, přednášky, poradenství
• senzorické zkoušky

Kontakt:
Štěchovice 1358, 767 54 Kroměříž
e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz

www.vospaspsm.cz
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Miluji tě!!!

DESIGN AND PRINTING AGENCY | IDEA AND IMAGE
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