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Kroměřížské mlékařské dny 2012 v roce 110. výročí 
mlékařské školy a kroměřížské mlékárny
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
odborný garant konference

Vážení účastníci a hosté konference,

Vítejte opět po dvou letech v Kroměříži na 5.ročníku konference Kroměřížské mlékařské dny, která se 
tentokrát koná v roce, kdy mlékařská Kroměříž slaví významné jubileum. Ano, letos to je právě 110 let, kdy 
byla v této hanácké metropoli založena mlékárenská škola a s ní také „její“ školní mlékárna. Tou je dnešní 
společnost Kromilk, která ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a Vyšší odbornou školou 
potravinářskou a Střední průmyslovou školou mlékárenskou tuto významnou konferenci již po několik let 
organizuje.

V České republice není mnoho škol, které by se mohly pyšnit více než stoletou historií. Určitě ale mezi 
takové patří současná, úzce specializovaná, Střední průmyslová škola mlékárenská a Vyšší odborná škola 
potravinářská v Kroměříži navazující na dnes již 110 letou historii mlékařského školství ve významném 
městě vzdělávání a kultury v Kroměříži.

Psal se rok 1901, kdy Moravský zemský sněm na základě poptávky po odborně školeném personálu 
pro správu mlékáren a vedení výroby v nich rozhoduje o založení Zemské mlékařské a sýrařské školy, 
kterou v roce 1902 umisťuje do Kroměříže. V červnu 1902 nastupuje první správce školy, Antonín Líska, 
který získal odpovídající mlékařské a sýrařské vzdělání v zahraničí, a kde se také seznámil s organizací 
mlékařského školství. První ředitel zpracovává organizační statut, vyučovací plány a nová školní mlékárna 
začíná vykupovat první mléko. Počátkem listopadu 1902 pak do nově zřízené školy nastupují první studenti, 
kteří později získají vzdělání, po kterém tolik volala mlékárenská praxe. A v následujících letech po nich to 
pak bylo již více než 5 000 žáků a studentů, které tato škola připravila pro výkon povolání v mlékárenství. 
Z některých se stali skvělí sýraři, technologové, vedoucí mlékárenských provozů a výroby, jiní pokračovali 
ve vysokoškolském studiu, aby do mlékárenství nastoupili později. Mnozí se do školy vrátili i jako její poz-
dější pedagogové. Ano, takovýto význam má kroměřížská mlékařská škola. Absolventi „Kroměříže“, jak se 
frekventantům často říkalo, měli nejenom plnohodnotné všeobecné středoškolské vzdělání, ale do mlékáren 
přicházeli vždy perfektně připraveni coby mlékařští specialisté, kteří dokáží obsluhovat stále složitější zaří-
zení na závodech, ovládají principy mlékárenských a sýrařských technologií a mají i tolik potřebný smysl 
pro pořádek a přesnost v mlékárenské praxi.

Mnozí vysokoškolsky vzdělaní mlékaři, kteří touto „Alma mater“ neprošli, a já patřím mezi ně, svým 
kolegům s tímto středoškolským vzděláním nejednou upřímně záviděli, protože v nich vzbuzovalo opráv-
něný respekt.

Samozřejmě že historické etapy přinášely škole celou řadu překážek, které kroměřížští mlékaři museli 
překonávat. Od změn jednotlivých forem studia, znárodnění školy v padesátých letech, vybudování i učňov-
ské formy studia v osmdesátých letech a v neposlední řadě rozšiřování nových studijních oborů jako např. 
analýzy potravin v devadesátých letech a posílení výuky cizích jazyků a oblasti výpočetní techniky, které 
vyvstaly jako potřeba modernizujícího mlékárenství. V polovině devadesátých let vstoupila škola do nové 
historické etapy, když rozšířila své zaměření i na vyšší a později ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati 
ve Zlíně také vysokoškolské vzdělávací programy. Největší překážkou současnosti je s ohledem na demogra-
fický vývoj, ale také s ohledem na redukci zpracovatelských mlékárenských kapacit u nás, nedostatek zájem-
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ců o studium. Tento problém navíc ztěžuje i veliká konkurence dalších odborných škol a značný boj a pře-
tahování o žáky. Chci věřit, že i s touto překážkou si, jako už několikrát ve své skvělé historii, škola dokáže 
poradit, a že i do budoucna zůstane tato škola hlavním centrem mlékařského vzdělávání v České republice.

Chtěl bych tedy jménem nás všech, účastníků letošní konference, poblahopřát kroměřížské mlékařské 
škole k tomuto významnému jubileu a popřát ji další úspěšnou budoucnost. Poděkování při této příležitosti 
patří nejenom současnému vedení školy a jejím pedagogům za to, že škola vychovává žáky a studenty v du-
chu vývoje moderního mlékárenství a potravinářství, v návaznosti na přísnou potravinářskou legislativu 
a principy bezpečné výroby potravin.

Velký dík a gratulace patří také mlékárenské společnosti Kromilk a.s, tedy bývalé školní mlékárně, která 
slaví stejné výročí a která byla vždy pro studenty prvním místem, kde mohli uplatňovat své teoretické zna-
losti do  mlékárenské praxe. Význam této mlékárny je však daleko větší.  Ač se jedná o jednu z nejmenších 
českých mlékáren, je tato společnost úspěšná a životaschopná na trhu, což svědčí zejména o její dobré kon-
cepci a vhodně sestaveném portfoliu jejich výrobků, které tvoří zejména čerstvé, termizované a polotvrdé 
sýry.  Už ta skutečnost, že mlékárna slaví své 110. výročí, si bezesporu zaslouží obdiv a uznání. Obchodní 
úspěch dnešní společnosti ale svědčí zejména o tom, že i menší zpracovatel mléka může v dnešním glo-
balizovaném a konkurenčním trhu uspět, pokud se dokáže výrobkově odlišit a přináší vysokou přidanou 
hodnotu ve svých specialitách. A já, jako odborný garant konference Kroměřížské mlékařské dny, oceňuji 
významně na této mlékárně také její činnost edukační a osvětovou, o které jste se mohli sami přesvědčit 
jako účastníci zdejších odborných konferencí. 

Nechť se tedy i nadále rozvíjí mlékárenské vzdělávání i zpracování mléka v Kroměříži a nechť je posi-
lováno výjimečné renomé, které si škola i společnost KROMILK za svou stodesetiletou historii vytvořily.

Letošní konference Vám opět přinese celou řadu nových a užitečných informací ze světa mléka, v pat-
nácti odborných vystoupeních nabídne nové podněty pro vaši práci, zmíníme se o novinkách v technice 
a technologii a neopomeneme ani potravinářskou legislativu, kde v minulém a letošním roce přibylo sku-
tečně hodně nového.

Přejeme vám příjemný pobyt na konferenci a samozřejmě v překrásné Kroměříži.

A závěrem bych ještě chtěl jménem všech organizátorů a účastníků konference poděkovat společnostem 
a organizacím, které konání letošního ročníku konference podpořily.

Konferenci pro Vás moderují:

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

moderuje zahájení

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

moderuje 1. přednáškový blok 
(Současnost mlékárenství)

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

moderuje 2. přednáškový blok 
(Nové aplikace v mlékárenství)

Ing. Petr Roubal, CSc. Ředitel Výzkumného ústavu mlékárenského moderuje 3. přednáškový blok 
(Kontrola kvality v mlékárenství)

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

moderuje 4. přednáškový blok 
(Potravinová legislativa)

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

moderuje 5. přednáškový blok 
(Mlékárenské technologie a nové aplikace )
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 Globalizace světového mlékárenství 
 a pohled na současný vývoj trhua

  Ing. Jiří Kopáček, CSc. In
  Českomoravský svaz mlékárenský

Profi l přednášejícího:
Absolvent VŠCHT Praha, specializaci obor „mléko-tuky“ (1981) 
a na stejné škole rovněž vědecká aspirantura (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 slo-
venskou pobočku holandské společnosti Leerdammer Company.
Od roku 1994 je členem představenstva a výkonné rady ČMSM, ve kterém 
od roku 2003 působí v jeho sekretariátu se zodpovědností za zahraniční 
vztahy a komunikaci s odborným školství. V r.2010 se 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, 2012). V roce 2007 byl organizačním garantem Kongresu EDA a ASSIFONTE 
v Praze.

Největší světoví lídři v mlékárenství
Světové mlékárenství je dnes charakterizováno významnou a trvale postupující globalizací a je zřejmé, že 
právě velké nadnárodní společnosti a koncerny určují současné trendy vývoje celého sektoru.

Podle informací z posledního světového mlékařského summitu, konaného na podzim roku 2011 v italské 
Parmě, překročilo hodnotu 10 miliard ročního obratu v roce 2010 již celkem 6 globálních společností. 
Největším světovým hráčem v mlékárenství je multinárodní gigant NESTLÉ operující ze Švýcarska, který 
v roce 2010 dosáhl obratu 19,6 miliard USD. Za ním následuje francouzská společnost DANONE, která 
ve svých mlékárenských aktivitách (bez kojenecké a dětské výživy) vygenerovala ve stejném roce obrat 12,9 
miliard USD. Na třetím místě byl v uvedeném roce francouzský LACTALIS s ročním obratem 12,5 miliard 
USD. Jak je známo, obě tyto francouzské společnosti úspěšně působí i v České republice. V případě Lactalisu 
pokračovala však jeho konsolidace i v následujících letech a díky novým fúzím a strategickým akvizicím 
je možné pro další období očekávat další významný obratový růst. Po převzetí italského Parmalatu v roce 
2011 se předpokládá jeho roční obrat již na hodnotě 19,5 miliard USD, tedy hodnota atakující předního p p j j , , y j p
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světového hráče společnost Nestlé.

Čtvrté a páté místo patří nizozemskému koncernu Friesland Campina a novozélandské společnosti FON-
TERRA, které oba dosáhly za rok 2010 celkového obratu 11,9 miliard USD. Magickou desetimiliardovou 
hranici ještě překročil americký Dean Foods s mlékárenským prodejem ve výši  11,3 miliard USD. 

Podíváme-li se na další srovnání, můžeme konstatovat, že celkem 24 světových mlékárenských firem překro-
čilo hranici obratu ve výši 3 miliard USD. Těchto 24 společností je z celkem 14 zemí a zasahuje 4 kontinenty:

Toto aktuální světové uspořádání (TOP 24) se oproti předchozímu roku rozrostlo o 2 společnosti, a sice 
o DMK (Deutsches MilchKontor), která vznikla spojením dvou významných německých družstevních spo-
lečností  Nordmilch a Humana; v roce 2010 nejdříve pouze v oblasti obchodu, v roce 2012 se odehrálo 
již i výrobní propojení).  Druhým novým příchozím do této skupiny největších hráčů se stala kanadská 
Agropur. Ta zvýšila svůj obrat především díky rozsáhlým investicím v zahraničí, zvláště pak ve Spojených 
státech amerických.

Po depresivním propadu v krizovém roce 2009 zaznamenala díky opětovné-
mu růstu cen v roce 2010 opět většina mlékárenských firem oživení svých 
obratů, alespoň pokud se týká jeho vyjádření v národních měnách. Příkla-
dem je i skandinávská společnost ARLA Foods. Nicméně její docílený obrat 
vyjádřený v USD měně bohužel zdaleka ještě nedosáhl té úrovně, která byla 
generována v konjunkturálním roce 2008. 

To však není případ dalších tří velkých amerických společností, kde nemá 
samozřejmě měnová konverze žádný vliv, a kde je opětovné oživení výroby 
a prodeje zjevně patrné.

Ještě je potřeba poznamenat, že vývoj v Evropě byl ovlivněn také oslabením eura, které za poslední dva 

Amerika
Dean Foods (US) 11,3
DFA (US) 9,8
Kraft Foods (US) 7,0
Saputo (CA) 5,8
Lala (MX) 5,0
Schreiber (US) 4,0
Land O´Lakes (US) 3,5
Agropur (CA) 3,2

Oceánie
Fonterra (NZ) 11,9

Asie
Meiji Dairies (JP) 7,0
Morinaga (JP) 5,2
Mengniu (CN) 4,5
Yili (CN) 4,4

Evropa
Nestlé (CH) 19,6
Danone (FR) 12,9
Lactalis (FR) 12,5
FrieslandCampina (NL) 11,9
Arla Foods (DK-SE) 8,7
Sodiaal (FR) 5,3
DMK (DE) 5,3
Parmalat (IT) 5,2
Bongrain (FR) 4,7
Bel (FR) 3,2
Tine (NO) 3,1
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hodnocené roky ztratilo téměř 10 %, což určitě ovlivnilo srovnání společ-
ností v dolarovém srovnání. Výjimkou u evropských společností je však 
francouzský Sodiaal, který vytvořil díky hodnotovým výrobkům pod-
statně vyšší obrat než v roce 2008 a 2009, a který byl navíc konsolidován 
akvizicí světového lídra ve výrobě ementálu, francouzské společnosti 
Entremont. Ta je ale kromě svých sýrařských aktivit rovněž úspěšným 
a silným hráčem na trhu sušeného mléka a syrovátky.

Zajímavý vývoj zaznamenaly obě přední kanadské společnosti Saputo 
a Agropur. I když jejich domácí akti-
vity byly ovlivněny světovou hospodář-
skou recesí, došlo v posledních dvou 
letech z důvodu posilování kanadského 
dolaru vůči USD k nárůstu obratů: 
v případě Saputa o 15% a v případě Ag-
ropuru dokonce o 22% mezi lety 2008 
a 2010.

Podíváme-li se na vývoj mlékárenství 
na asijském trhu, musíme konstatovat za poslední roky neuvěřitelný nárůst obratu v dolarovém vyjádření.  
Důvody tohoto růstu jsou ale v jednotlivých asijských zemích rozdílné. V japonské společnosti Morinaga 
bylo totiž v národní měně dosaženo pouze stabilního obratu (okolo 585 miliard JPY), ale posílením hodnoty 
jenu za poslední tři roky o téměř 33% došlo k tak významnému růstu v mezinárodním srovnání.

V Číně profitovaly obě přední společnosti Mengniu a Yili jednak ze sku-
tečného nárůstu prodeje, a jednak rovněž z posilování čínského juanu 
(CNY) oproti dolaru (za poslední 3 roky o 12%).

Významným hráčem na asijském kontinentu je také indická společnost 
GSMMF „Amul“. Zde však byla situace v porovnání s jinými asijskými 
zeměmi zcela opačná. Přestože v roce 2010 došlo k velmi významnému 
zvýšení obratu v indické měně INR, není vyjádření v USD tak významné, 

%

p p



14
SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

protože naopak indická rupie za tři roky oslabila vůči dolaru o 12 %.  I tak je ale poslední vývoj této společ-
nosti překvapivě slibný.

Restrukturalizace světového mlékárenství
V předchozí kapitole jsme si uvedli největší současné hráče světového mlékárenství. Tento stav je však vý-
sledkem postupující globalizace v tomto sektoru, pro kterou jsou charakteristické fúze, akvizice a vytváření 
strategických aliancí. 

EVVROPA
Nejvíce se jich zřejmě odehrálo v posledních letech v Evropě. Aktiva 27 největších evropských společností 
z roku 1996 jsou dnes integrována již v jenom 15 uskupeních a z mlékařské mapy se tak ztratila řada zná-
mých jmen (podrobný přehled znázorňuje následující schéma).

Proces reorganizace evropského mlékárenství se v krizovém období 2008 – 2009 výrazně zpomalil, od roku 
2010 však opět zrychluje a tento proces pokračuje.

Nejvíce akvizic je zaznamenáváno u francouzského gigantu LACTALIS. Ten se 
stal v roce 2010 nejprve národní „jedničkou“ ve Španělsku. Na počátku roku 2010 
koupil sýrařskou společnost Forlasa, která je ve Španělsku největším výrobcem 

zdejšího sýra Manchego (25.000 tun), následně převzal společnost Ebro Puleva, největšího španělského 
dodavatele konzumního mléka (asi 0,5 miliardy litrů) a koncem roku skoupil ještě akcie společnosti Sanutri 
specializující se na kojeneckou výživu (obrat 21 mil.USD). Těmito „nákupy“ se rázem stal Lactalis španěl-
skou „jedničkou“ v nákupu mléka a také „jedničkou“ ve zdejším prodeji konzumních mlék.

V roce 2011 postupoval Lactalis obdobným způsobem i v Itálii, kde převzal úplnou kontrolu nad společností  
Parmalat, italským lídrem v konzumním mléce a současně jednou z největších světových mlékárenských 
společností vůbec. Tato akvizice významně posílila globální obrat Lactalisu na přibližně 18 miliard USD 



15

v roce 2011. Současně společnost získala také silnou mezinárodní síť s významnými průmyslovými pozice-
mi ve velkých zemích jako Austrálie, Kanada, Jihoafrická republika a Venezuela.

V polovině letošního roku proběhla v médiích zpráva o další  zajímavé akvizici Lactalisu ve Švédsku, a sice 
o převzetí druhé největší švédské 
mlékárny Skanemejerij. Tato spo-
lečnost zpracovává ročně 410 mil. 
litrů mléka a má roční obrat 400 
mil.€. Je specializovaná především 
na výrobu sýrů a některých dal-
ších mléčných výrobků a džusů 
(celkem 351.000 tun výrobků roč-
ně). V současné době měla 15% 
podíl na švédském trhu s mléč-
nými výrobky. Nově se tedy Ska-
nemejerij stala součástí Lactalis 
Fromages Europe. 

Z obrázku je zřejmé, k jak dynamickému zrychlení v růstu obratu došlo u Lactalisu  v posledních deseti 
letech a nyní se nechá předpokládat, že se tato společnost brzy stane světovým mlékárenským lídrem.

Koncem roku 2010 došlo v Evropě ještě k dalším významným akvizicím. Jak již 
bylo zmíněno, získala francouzská družstevní společnost SODIAAL pod kontro-
lu největšího evropského výrobce ementálu - společnost Entremont, a americký 

koncern American General Mills převzal naopak kontrolu nad 51 % majetku (tedy asi 1,2 miliard USD) 
společnosti Yoplait S.A.S., přičemž zbývajících 49% jejího kapitálu zůstalo prozatím v držení Sodiaalu.

V Německu již koncem roku 2009 spojily své komerční aktivity družstevní mléká-
renské společnosti Nordmilch a Humana a vytvořily tak nové uskupení Deutsches 
MilchKontor (DMK) a tak se obratově posunuly mezi 15 největších světových mlé-
kárenských hráčů. Toto obchodní uskupení bylo letos dokončeno i v oblasti výroby, 

a do aliance byla ještě zapojena družstevní mlékárna se sýrařským programem Molkereigenossenschaft 
e.G. Bad Bibra.

Další propojení se odehrálo v roce 2011 mezi skandinávskou Arla Foods a severoně-
meckou společností Hansa Milch, která byla specializována na konzumní mléko (asi 
650 mil.ročně). V letošním roce přibrala Arla Foods do své rodiny další německou 
mlékárnu Milch-Union Hocheifel  a také britskou společnost Milk Link. Dnes je tedy 

tento skandinávský obr již aktivní v šesti evropských zemích: vedle Dánska a Švédska to je také Spojené 
království, Finsko, Nizozemí a Německo.

K významným restrukturalizacím dochází i na východě Evropy v Rusku. V červnu 
2010 zde nejprve společnost Danone uzavřela „partnerství“ s ruským podnikem 
Unimilk s ročním obratem 2 miliard USD. Společnosti Danone patří ve vytvořené 
alianci 57,5 % podílu. Unimilk dosud operoval vedle Ruska také na Ukrajině, 

v Bělorusku a v Kazachstánu. Pro Danone se touto akvizicí stalo Rusko druhým nejsilnějším trhem s mléč-
nými výrobky, ihned za Francií, ale dnes už před Španělskem.  Nové spojení v této oblasti východní Evropy 
provozuje celkem 28 mlékárenských závodů.
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Silná světová nápojářská skupina Pepsico získala v Rusku z 2/3 pod kont-
rolu největší ruskou mlékárenskou společnost Wimm Bill Dann s ročním 

obratem 3,8 miliard USD. Wimm Bill Dann operuje kromě Ruska také na Ukrajině a ve střední Asii.

OCCEÁNIE
Samozřejmě, že k akvizicím dochází stejnou měrou i v dalších světových regionech. 
Pokud se například týká předního globálního hráče novozélandské společnosti  Fon-
terra Cooperative Group, tak ani tato společnost neexistuje na světové mlékař-
ské mapě příliš dlouho. Zformovala se teprve v roce 2001 po sloučení NZDG (New 
Zealand Dairy Group of Campanies) a Kiwi (Kiwi Dairies Co.Ltd). Fonterra dnes 

pokrývá 92 % objemu novozélandského mléka a jen 8% pak připadá na ostatní zpracovatele v této zemi. 
Za pouhých 11 let své existence již Fonterra pronikla na globální trh a získala řadu úspěšných akvizic také 
v Evropě a v Asii.

ASSIE
Dynamický růst domácí poptávky podnítil zejména v Číně vznik skutečných světových hráčů. Těmi jsou 
společnosti Yili a Mengniu z Mandžuska (Inner Mongolia), jejichž obrat stoupnul mezi roky 2003 – 2010 
šestkrát, resp. devětkrát a obě tyto společnosti se rázem dostaly do světové TOP20. 

Obdobně dynamický vývoj zaznamenala také třetí čínská mlékárenská společnost Bright Dairy (Šanghaj), 
která dokonce začala investovat i za hranicemi své země. V červenci 2010 převzala většinovou kontrolu 
(51%) nad novozélandským Synlait Milk. Další čínská společnost Ausnutria z Honk-Kongu zabývající se 
dětskou mléčnou výživou ovládla nizozemskou společnost Hyproca, která se specializuje na výrobu másla, 
sušeného mléka a KDV a také zpracovává kozí mléko. 

A do třetice, čínská společnost Synutra nyní plánuje investovat až 100 miliónů USD do výstavby nového 
sušárenského závodu ve Francii, pro který bude mléčnou surovinu dodávat Sodiaal.



17

Již bylo rovněž uvedeno, že také 
v Indii se ve společnosti GCMMF 
„Amul“ odehrává nebývalý dynamic-
ký růst, a je tedy možné předpoklad, 
že i tato významná indická společ-
nost vstoupí v brzké době mezi před-
ní hráče světa.

ČEESKÁ REPUBLIKA
Globálnímu vývoji není v žádném případě ušetřena ani Česká republika, kde ze světové dvacítky operují 
v mlékárenství hned čtyři významní hráči. Jsou to společnosti Danone, Lactalis, Bongrain a Bel. K drob-
ným akvizicím dochází také mezi českými podnikateli (např. Agrofert, který dnes kontroluje největší podíl 
(14,5%) vyprodukovaného českého mléka zpracovávaného v mlékárnách Olma a Hlinsko; nebo skupina 
InterLacto, pod kterou spadají 3 mlékárny – Moravia Lacto, Bohemilk a Mlékárna Olešnice RMD). 

Největším hráčem českého mlékárenství ale i nadále zatím zůstává česká společnost MADETA, i když je 
nutno dodat, že její obrat ve výši ca. 5,5 miliard Kč (tedy přibližně 0,3 miliard USD) zdaleka nedosahuje 
obratu generovaného světovými lídry. 

Posílení konkurenceschopnosti českých firem bude tedy do budoucna odviset nejenom od zajímavé sorti-
mentní nabídky, ale rovněž od ekonomické pozice výrobců v tomto silném konkurenčním prostředí.

Poznámka: v textu byly použity grafy z Bulletinu IDF 451/2011

F



ČESKOMORAVSKÝ SVAZ 
MLÉKÁRENSKÝ
Českomoravský svaz mlékárenský je stavovskou organi-
zací 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 ev-
ropském svazu výrobců tavených sýrů. Velmi úzká je také spolupráce s Českým komité-
tem Mezinárodní mlékařské federace (IDF), ve které se ČMSM plně hlásí k asociované-
mu členství České republiky v této celosvětové organizaci 
mlékařů.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským vy-
dává odborný časopis „Mlékařské listy“, jehož prostřed-
nictvím informuje odbornou veřejnost o svých aktivitách. 
Samostatně rozšiřuje elektronický zpravodajský bulletin 
„Svět mléka“ s aktuálními informacemi z oblasti obcho-
du, 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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 New knowledge on saturated fats 
 in dairy products
 Nové poznatky o nasycených tucích 
 v mléčných výrobcíchv

  Hélène Simonin-Rosenheimer H
  Evropská mlékařská asociace, Brusel

Profi l přednášející:
Hélène Simonin has studied agriculture and agronomy at the Universi-
ties 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 organizati-
on for the German potato industry, leading the offi ce 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 re-
sponsible 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 mrazí-
renském 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 Evrop-
ské 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.

What is the contribution of dairy products to daily nutrition? 
Dairy foods play an important role in a healthy, balanced diet and are recommended in dietary guidelines 
in all EU Member States. Dairy foods are natural products providing us with many essential nutrients, 
such as high quality protein, the minerals calcium, phosphorus, potassium, magnesium and zinc, vitamins 
A and D, vitamins B2, B6, B12, which are essential across all life stages. 

Scientific studies indicate that dairy foods as part of a healthy diet are associated with health effects beyond 
the nutritional value. Dairy foods contribute beneficially to bone health, management of body weight and 
composition, as well as to aspects of the metabolic syndrome such as glucose or blood pressure control.

Consumers take in whole food, not single nutrients; as well people eat foods in order to provide themselves 
with essential nutrients, not in order to avoid negative nutrients. Therefore a positive approach to food and 
the provision of information about the whole package of nutrients – not just the perceived negatives – se-
ems more helpful to consumer when making healthy dietary choices. People are more interested in positive 
messages (what is good) than in negative messages (what to avoid).
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Dairy companies all over Europe take into account of the needs of various types of consumers by providing 
a large variety of dairy products allowing any European citizen to compose a healthy and balanced diet 
according to his / her needs and taste. Dairy companies are constantly working to enlarge the nutritional 
range of their products in order to provide enhanced consumer choice and to respond to changes in consu-
mer preferences in the years to come.

Complexity of milk fat – why is milk fat more than just saturated fat?
Dairy products are defined by the raw material milk and their final nutrient content depends on the natural 
composition of the milk. The composition of milk fat also varies slightly according to the breed of the cow, 
stage of lactation, season, geographical location and feed composition.

The main characteristic of milk fat is the variety of fatty acids it contains: more than 400 different fatty 
acids! 

Milk fat contains on average two thirds saturated fatty acids and one third unsaturated fatty acids: There 
are around 12% short- and medium-chain saturated fatty acids and 55% long-chain saturated fatty acids. 
Amongst unsaturated fatty acids in milk fat, most are monounsaturated fatty acids, especially oleic acid, 
and 2-6% polyunsaturated fatty acids, including omega 3 and omega 6 fatty acids in an optimal physiolo-
gical balance.

Trans fatty acids are also unsaturated fatty acids. Trans fatty acids naturally occurring in meat and dairy 
are produced in the rumen of the cow. Levels in milk fat vary between 1-8% of the fat amount. Whole milk 
contains only about 0.3g trans fatty acids per 100ml. Consumed as we usually do, they do not have any 
negative effect on health. Then milk fat also contains around 0.5% conjugated linoleic acid (CLA) for which 
potential benefits on health have been shown in animal studies. 

When considering the composition of dairy fat it is important to note than in a dairy product fat is only 
a small part of the products (around 0-4% in milk and yoghurts, 0-35% in cheese, 10-45% fat in cream).

There is no life without saturated fatty acids which are also produced by the human body; saturated fatty 
acids have very diverse origins. Individual saturated fatty acids have different important biological func-
tions.

What is “wrong” with saturated fats in a diet?
Most recent scientific findings on saturated fatty acids in dairy (see Prof. Astrup, University of Copenhagen, 
DK; Prof. Givens, University of Reading, UK; Prof. German, University of California, Davis, USA; de Oliveira 
Otto, University of Texas, USA) indicate that it is time to reassess the way saturated fat is viewed. 

Recent recommendations for dietary intake have primarily targeted total fat, cholesterol and saturated 
fat intake as the principle means to improve human health. These recommendations have led to efforts to 
reduce saturated fat in the diet and to the long-term agricultural objective to eliminate these components 
from human foods.

However, without knowing the exact mechanisms of action of saturated fatty acids, it cannot be assumed 
that there is a general benefit of this reduction to all individuals. New evidence over the past ten years has 
changed our view and understanding of the effects of diet and particularly saturated fat. 

First, there is no reason any more to consider saturated fatty acids as a single group anymore in terms of 
structure, metabolism, functions and deleterious effects. Only three of the many different saturated fatty 
acids found in milk fat should now be considered as impacting permeability of coronary vasculature, if 
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consumed in excess. 

Secondly, dietary cholesterol is not affecting blood cholesterol: the mechanism explaining the perplexing 
fact that dietary cholesterol does not raise blood cholesterol – but that specific saturated fatty acids do - has 
been shown. The intake of saturated fatty acids raises blood cholesterol as part of a complex signalling sys-
tem in the body that, among others, increases the flow of nutrients around the body and protects the body. 

Also science around HDL and LDL (high- and low-density lipoproteins, often wrongly called “good” and 
“bad”) cholesterol has evolved. While coronary vascular disease (CVD) risk increases when LDL cholesterol 
in the blood goes up, low HDL cholesterol is a greater predictor of risk of heart disease than high LDL 
cholesterol. And there are components in milk that seem to increase the production of HDL in the blood. 
A very recent study showed that for each additional intake of 5g/day of saturated fat from dairy the risk of 
of CVD is 21% lower. The results were similar also for coronary heart disease (CHD). In contrast, a higher 
intake of saturated fat from meat sources was associated with a higher risk of CVD. These results might be 
explained by a different saturated fat composition of dairy and meat as different saturated fatty acids are 
known to have different effects on blood lipids and lipoproteins. The researchers have also suggested that 
the beneficial effects of dairy foods on CVD might be explained by antihypertensive nutrients present in 
dairy like potassium, phosphorus and calcium given in the whole complex mixture with vitamin D.

Therefore it can be said that all components of the diet are potentially important and that saturated fat 
has a very active metabolic role. Scientific evidence does not support any more the recommendation that 
saturated fat intake should be “as low as possible” if this is interpreted as “zero”. 

The appropriate amount of saturated fat is likely to be different for each individual and depends on genes, 
life stage and lifestyle. Based on recent scientific evidence it can now even be suggested that appropriate 
doses of saturated fats in personalized diets are likely to have a beneficial impact.

How does eating dairy impact health in the long run? 
A meta-analysis and systematic review of all cohort studies on the association between dairy and health 
has presented some remarkable results: milk consumption is associated with a 19% reduction in heart 
disease, dairy foods are associated with a 21% reduction in diabetes, and milk tends to reduce risk of stroke. 
It was concluded that further evidence from cohort studies are still needed before any new advice is given 
on dairy foods.

Latest science also questions whether the effect of very particular foods, such as cheese, on heart disease 
or stroke can be predicted only by their content of saturated fatty acids. Food sources of saturated fatty 
acids such as dairy foods contain other nutrients with an influence on the risk for heart disease or stroke. 

Avoiding basic foods such as dairy products because of the saturated fat they contain may lead to inade-
quate intake of essential nutrients like calcium, other minerals and certain vitamins. The total nutrient 
composition of foods and their contribution to the overall diet should lead public health policy, also because 
people eat foods and not nutrients. The importance of taking a holistic food approach was also one of the 
conclusions of the saturated fat policy conference EDA hosted in Brussels in February.  

Why speak about Saturated Fats now? What actions to take for companies and policy 
makers?
In front of new scientific evidence it seems appropriate to open up a dialogue on its understanding and its 
reflection in future developments and communication of the dairy industry, as well as of policy makers.
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In summary, a positive messaging about foods and a more holistic approach to foods and diet can be better 
supported rather than adopting a reductionist single nutrient approach. The necessity of taking the total 
nutrient composition of foods and their contribution to a healthy and balanced diet as the basis for any 
action is important to emphasize – that is also valid for the development of dietary guidelines and public 
health nutrition policy.

We are convinced that the consumer is more interested to know what is good for him / her, and not so 
much in what he / she needs to avoid. Therefore educating consumers in making healthy food choices, 
based on the most recent scientific knowledge, should be key in any promotion strategy and public health 
nutrition policy.

Souhrn prezentace
Volný překlad: ing. Jiří Kopáček, CSc.; Českomoravský svaz mlékárenský

Jaký je přínos mléčných výrobků v denní stravě
Mléčné výrobky hrají důležitou roli ve zdravé a vyvážené stravě a jsou doporučovány ve výživových směrni-
cích ve všech členských státech EU. Mléčné výrobky jsou přírodními produkty, které nám poskytují mnoho 
důležitých živin, jako například vysoce kvalitní mléčnou bílkovinu, minerály vápník, fosfor, draslík, hořčík 
a zinek, vitamíny A a D, vitamíny B2, B6, B12, které jsou nezbytné ve všech etapách života.

Vědecké studie ukazují, že mléčné výrobky jako součást zdravé výživy mají kromě své výživové hodnoty 
také celou řadu zdravotních účinků. Mléčné potraviny pozitivně přispívají ke zdravému stavu kostí, řízení 
tělesné hmotnosti, stejně tak k aspektům metabolického syndromu, jako je kontrola glukózy nebo krevního 
tlaku. 

Spotřebitelé samozřejmě konzumují celé potraviny a ne pouze jednotlivé živiny, ze kterých jsou složeny, 
a stejně tak lidé potraviny konzumují proto, aby se zásobili jednotlivými živinami a nikoliv proto, aby se 
vyvarovali nevhodným nutrientům. Tudíž pozitivní přístup k jídlu; poskytneme-li informaci o všech obsa-
žených živinách a nejenom o těch, které jsou vnímány negativně – se zdá být pro spotřebitele prospěšnější 
při jeho rozhodování o výběru stravy. Lidé se všeobecně více zajímají o pozitivní zprávy (co je pro ně dobré), 
než o sdělení negativní (čeho by se měli vyvarovat).

Mlékárenské společnosti v celé Evropě zohledňují potřeby různých typů spotřebitelů tím, že nabízejí širokou 
paletu mléčných výrobků umožňující každému Evropanovi, aby si sestavil zdravou a vyváženou stravu po-
dle jeho potřeb, chuti a vkusu. Výrobci mléčných výrobků navíc svůj sortiment neustále inovují s jediným 
cílem: uspokojit spotřebitele a poskytnout mu lepší výběr, a reagovat na změny v preferencích spotřebitelů 
v jednotlivých letech

Všestrannost mléčného tuku - proč je mléčný tuk více než jenom nasycený tuk?
Základní surovinou pro mléčné výrobky je mléko a konečný obsah živin v nich závisí na přirozeném složení 
mléka. Složení mléčného tuku se také liší mírně od plemene krávy, fázi laktace, období, zeměpisné polohy 
a složení krmiva.

Hlavním znakem mléčného tuku je šíře zastoupených mastných kyselin, kterých je v něm více než čtyři sta!

Mléčný tuk obsahuje v průměru dvě třetiny nasycených mastných kyselin a třetinu nenasycených mastných 
kyselin: Z nasycených mastných kyselin je v mléčném tuku asi 12% kyselin s krátkým a středně dlouhým 
uhlíkatým řetězcem a 55% kyselin s dlouhým řetězcem.  Z nenasycených mastných kyselin je v mléčném 
tuku zastoupena většina mononenasycených mastných kyselin, zejména kyseliny olejové, a 2-6% nenasy-
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cené mastné kyseliny, včetně omega 3 a omega 6 mastných kyselin v optimální fyziologické rovnováze.

Trans-mastné kyseliny patří rovněž mezi nenasycené mastné kyseliny. Trans-mastné kyseliny přirozeně se 
vyskytující v mase a v mléce vznikají v bachoru krávy. Jejich hodnoty se v mléčném tuku pohybují mezi 
1-8% z celkového obsahu tuku. Plnotučné mléko obsahuje jen asi 0,3 g trans-mastných kyselin na 100 ml. 
Ty trans-mastné kyseliny, které obvykle z mléka spotřebováváme, nemají žádný negativní dopad na zdraví. 
Dále obsahuje mléčný tuk ještě také kolem 0,5% konjugované kyseliny linolové (CLA), pro kterou již byly 
dříve potenciální přínosy na zdraví prokázány ve studiích na zvířatech.

Při zvažování složení mléčného tuku si je potřeba také uvědomit, že obsah mléčného tuku v mléčném vý-
robku tvoří jen malou část z celkového složení výrobku (v případě mléka a jogurtů to je 0 – 4%, u sýrů pak 
0 – 35%, ve smetaně přibližně 10 – 45%).

Není možné si představit život bez nasycených mastných kyselin, které jsou vytvářeny lidským tělem. Nasy-
cené mastné kyseliny mají velmi rozdílný původ a jednotlivé nasycené mastné kyseliny, mají také rozdílné 
významné biologické funkce.

Co je vlastně  „špatného“ na nasycených tucích ve stravě?
Nejnovější vědecké poznatky o nasycených mastných kyselinách v mlékárenství (viz. prof. Astrup z Ko-
daňské univerzity v Dánsku, prof. Givens, z Univerzity v Readingu ve Spojeném království, prof. German 
z Kalifornské univerzity z Davisu v USA, Otto de Oliveira z Texasské univerzity v USA, a další) naznačují, že 
je čas přehodnotit pohled, jakým je na  nasycené tuky nahlíženo.

Nejnovější doporučení pro dietetický příjem z pohledu zlepšení lidského zdraví se primárně zaměřuje na ob-
sah celkového tuku, cholesterolu a příjem nasycených tuků. Tato doporučení vedla ke snaze o snižování na-
sycených tuků v potravě a formulování dlouhodobých cílů v zemědělství, jak tyto látky odstranit z potravin.

Nicméně je potřeba říci, že bez důkladné znalosti přesných mechanismů působení nasycených mastných 
kyselin nelze předpokládat, že existuje obecný přínos tohoto snižování u všech osob. Nové vědecké poznatky 
z průběhu posledních deseti let změnily náš pohled a chápání účinků stravy a zejména nasycených tuků.

Za prvé, už vůbec není důvod k tomu, aby byly nasycené tuky posuzovány jako samostatná skupina z pohle-
du jejich struktury, metabolismu, funkcí a škodlivých účinků. Pouze tři z celého spektra nasycených mast-
ných kyselin nacházejících se v mléčném tuku by měly být považovány za látky, které ovlivňují propustnost 
koronárních cév, pokud by byly konzumovány v přebytku.

Za druhé bylo prokázáno, že cholesterol ze stravy neovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi, nýbrž to mo-
hou způsobit specifické mastné kyseliny. Příjem nasycených mastných kyselin zvyšuje hladinu cholesterolu 
v krvi jako součást komplexního zabezpečovacího systému v těle, které mimo jiné zvyšuje proudění živin 
do celého těla a chrání tělo.

Také byly nalezeny nové vědecké poznatky kolem HDL a LDL (vysoká, resp. nízká hustota lipoproteinů, často 
nesprávně označované jako „dobrý“ a „špatný“ cholesterol. Zatímco se zvyšuje riziko koronárních cévních 
onemocnění (CVD), pokud LDL cholesterol v krvi stoupá, pak nízký HDL cholesterol je větším prediktorem 
rizika srdečních onemocnění než vysoká hladina cholesterolu LDL. A jsou ještě další složky v mléce, které 
by mohly zvýšit produkci HDL v krvi. Velmi nedávné studie poukázaly na to, že každý další příjem 5g 
nasyceného tuku z mléka a mléčných výrobků denně snížil riziko CVD o 21%. Výsledky byly podobné i pro 
ischemickou chorobu srdeční (ICHS). Naproti tomu vyšší příjem nasycených tuků z masných zdrojů byl spo-
jen s vyšším rizikem CVD. Tyto výsledky lze vysvětlit jiným zastoupením nasycených tuků v mléce a v mase, 
různými nasycenými mastnými kyselinami a jejich různými účinky na krevní lipidy a lipoproteiny. Vědci 
se domnívají, že blahodárné účinky mléčných výrobků na CVD můžou být vysvětleny tím, že jsou v mléce 
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a mléčných výrobcích přítomné antihypertenzivní živiny, jako jsou draslík, fosfor a vápník přítomné ve 
složitém komplexu společně s vitamínem D.

Proto je možno říci, že všechny složky potravy jsou potenciálně důležité a že nasycené tuky mají velmi ak-
tivní metabolickou roli. Vědecké důkazy tedy už nepodporují dřívější doporučení, aby byl příjem nasycených 
tuků „co nejnižší, jak je možné“.

Příslušné množství nasycených tuků je rozdílné u každého jedince a je závislé na genetice, stáří, a stylu 
života. Na základě těchto nejnovějších vědeckých poznatků je možné usoudit, že odpovídající množství 
nasycených tuků ve stravě sestavené odpovídajícím potřebám konkrétního jedince může mít dokonce po-
zitivní vliv.

Jak konzumovat mléčné výrobky z pohledu dopadu na zdraví v dlouhodobém horizontu?
Meta-analýza a přezkum všech systematických studií o vztahu mléka a zdraví přinesla významné výsledky: 
pravidelná konzumace mléka je spojena s 19% snížením srdeční choroby, s 21% snížením diabetu, konzu-
mace mléčných výrobků může i snižovat riziko infarktu. Dospělo se k závěru, že bude ale ještě zapotřebí 
dalších systémových studií prokazujících celkovou zdravotní prospěšnost mléka.

Poslední vědecká zjištění také zpochybňují, zda je možné určovat důsledky konzumace různých mléčných 
potravin, např. sýrů, pouze na základě obsahu nasycených mastných kyselin. Jedná se například o případný 
vliv na výskyt srdečních onemocnění či riziko infarktu.  Potravinové zdroje nasycených mastných kyselin, 
jako jsou právě mléčné potraviny, obsahují ale ještě další nutrienty s možným vlivem na riziko srdečních 
onemocnění a mrtvice.

Vyhýbání se konzumaci základních potravin, jako jsou mléčné výrobky, z důvodů, že jsou v nich zastoupené 
nasycené tuky, může naopak vést k nedostatečnému příjmu některých esenciálních živin, jako je vápník, 
další minerály a některé vitamíny. Celkové zastoupení živin v potravinách a jejich význam a podíl v naší vý-
živě, by měl vést k formulování zdravotní a výživové politiky. Lidé konzumují potraviny jako celek a nikoliv 
jednotlivé živiny, ze kterých jsou potraviny složeny.  Je tedy nutné přistoupit při uvažování k holistickému 
pohledu na potraviny, což byl i jeden ze závěrů, ke kterým došla strategická konference Evropské mlékařské 
asociace (EDA), která se věnovala nasyceným tukům a která se uskutečnila v Bruselu v únoru letošního 
roku.

Proč je dnes potřebné hovořit o nasycených mastných kyselinách? A jak by měli reago-
vat společnosti a tvůrci strategických rozhodnutí?
Pokud sledujeme nové vědecké poznatky v této oblasti je zřejmé, že je potřeba otevřít účinný dialog a jejich 
pochopení a odrazu na budoucí vývoj v mlékárenství, ale také na uvažování politiků.

Závěrem je potřeba vyzvat k holistickému přístupu při posuzování potravin a výživy a nevytrhávání jednot-
livých součásti, tedy významu jednotlivých živin, z celkového kontextu. Vždy je potřeba zohlednit celkové 
nutriční složení potravin a jejich přínos ke zdravé a vyvážené stravě jako základ pro jakékoliv opatření 
a přijímaná výživová doporučení. 

Jsme přesvědčeni, že spotřebitel má větší zájem se dozvědět, co je pro něho dobré, a nikoliv čeho by se měl 
vyvarovat. Proto by vzdělávání spotřebitelů na základě nejnovějších vědeckých poznatků k výběru zdravých 
potravin, mělo být klíčem v každé strategii propagace a především ve veřejné strategii zdraví a výživy.
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 Aktivity VÚM – výzkum a pomoc praxi, 
 řešení grantových projektů ř

  Ing. Petr Roubal, CSc. a kol.  In
  Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

 MILCOM a.s. 

Profi l přednášejícího:
Ing. Petr Roubal, CSc. absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, 
v roce 1979 nastoupil jako interní aspirant do Ústavu fysiologie a gene-
tiky hospodářských zvířat ČSAV v Uhříněvsi, zde obhájil kandidátskou 
disertační práci na téma trávení v bachoru přežvýkavců. V roce 1987 
přešel do Výzkumného ústavu mlékárenského na pracoviště chemie, mik-
robiologie a prvovýroby mléka. Pracoval zde 4 roky jako vedoucí oddělení 
prvovýroby mléka. Od roku 1995 byl vedoucím 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 dal-
šími oblastmi mlékárenského výzkumu. Úzce spolupracuje s předními 
oborovými odborníky z tuzemských i zahraničních institucí a vysokých škol. Byl spoluřešitelem i několika 
mezinárodních grantů. V roce 2003 se stal zástupcem ředitele a vědeckým tajemník ústavu a od roku 2009 
je ředitel Výzkumného ústavu mlékárenského. V letošním roce byl zvolen členem předsednictva ČAZV.   

Výzkumný ústav mlékárenský jako výzkumná součást MILCOM a.s. i Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., 
jako samostatná výzkumná organizace jsou největší výzkumná pracoviště v oblasti aplikovaného výzku-
mu 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.

Činnost VÚM s.r.o. je zaměřena převážně na výzkumnou činnost, která spočívá v řešení výzkumných pro-
jektů 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 vyplývají 
ze znalosti potřeb mlékárenského průmyslu u nás, ze znalostí úrovně a trendů výzkumných prací v zahra-
ničí 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 po-
znatky 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 sor-
timentu 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 otáz-
ky prediktivní mikrobiologie, procesů zrání sýrů, vývoje rychlých metod pro stanovování významných 
kvalitativních, nebo technologických parametrů mléka a mléčných výrobků, problematika probiotik a pre-
biotik, výzkumu technologie mléčných výrobků s prodlouženou trvanlivostí i dalšími výzkumná témata. 
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Část výzkumu má charakter základního výzkum, ale většina je zaměřena aplikačně, aby z výsledků mohly 
rychle těžit mlékárenský podniky v 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 byl financován 
z prostředků Ministerstva školství a tělovýchovy ČR od roku 2011 přešel Rozhodnutím MZe RO0511 pod 
kompetenci MZe, které poskytuje prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

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 problé-
mů a jsou nabídkou mlékárnám jako poradenská činnost.

Níže zde uvádíme seznam v současnosti řešených nejvýznamnějších výzkumných projektů. 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.  

Projekty s podporou Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV):
• Tlumení paratuberkulózy v České republice: zavedení nových metod pro urychlení detekce původce, sle-

dování jeho přežívání a šíření v chovech, jeho distribuce v prostředí a posouzení rizik kontaminace krmiv 
a potravin. 

 Doba řešení: 2008 – 2012

• Nové metody a postupy využití zemědělských surovin pro koncepci funkčních potravin 
 Doba řešení: 2009-2013

• Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bio-
aktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických 
mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality 

 Doba řešení: 2010-2014 

• Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kva-
litu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli.

 Doba řešení: 2011-2014

• Vývoj a aplikace nových efektivních postupů pro kontrolu kvality produktů zemědělské v řetězci prvový-
roba a posouzení bezpečnosti potravin 

 Doba řešení: 2010-2014
 
• Výzkum a vývoj mléčných synbiotických fermentovaných výrobků.
 Doba řešení: 2009-2013

• Vývoj a aplikace nových efektivních postupů pro kontrolu kvality produktů zemědělské v řetězci prvový-
roba a posouzení bezpečnosti potravin.

 Doba řešení: 2010 – 2014

• Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků probiotických potravin.
 Doba řešení: 2012-2016
� 
• Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpeč-

nosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivních látek přirozeně se 
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vyskytujících v potravinách.
 Doba řešení: 2012-2016

• Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid.
 Doba řešení: 2012-2016

• Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se 
zlepšenými dietetickými vlastnostmi a vysokým obsahem přirozených biologicky aktivních látek.

 Doba řešení: 2012-2016

• Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v pra-
xi.

 Doba řešení: 2012-2016

• Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, 
ovcí a koz.

 Doba řešení: 2012-2016

Projekty s podporou Technologické agentury ČR:
• Výzkum a vývoj nových receptur a technologie potraviny pro zvláštní lékařské účely.
 Doba řešení: 2011-2013

• Vývoj robotické kontejnerové minimlékárny s konzumačním místem a výzkum a vývoj inovovaných mléč-
ných výrobků jako funkčních potravin a potravin s benefity pro využití v minimlékárně.

 Doba řešení: 2012-2014

Projekty s podporou Min. vnitra – program Bezpečnostní výzkum: 

• Systémy rychlého rozhodování pro bezpečnost potravin.
 Doba řešení: 2010 - 2015

Příklady nejvýznamnějších výsledků získaných při řešení projektů a Výzkumného 
záměru:
* Publikace v recenzovaných a impaktovaných časopisech za roky 2011 a 2012: 
 Celkem: 45 (z toho 7 impaktů)
 Buňková, L., Buňka, F., Pollaková, E., Podešvová, T., Dráb, V.: The effect of lactose, NaCl and an aero/

anaerobic environment on the tyrosine decarboxylase activity of Lactococcus lactis subsp. cremoris and 
Lactococcus lactis ssp. lactis. Int. J. Food Microbiol. 147 (2011): 112 – 119. 

 Kucharczyk, P., Poljansek, I., Sedlarik, V., Kasparkova, V., Salakova, A., Drbohlav, J., Cvelbar, U., Saha, 
P. (2011): Functionalization of polylactic acid through direct melt polycondensation in the presence of 
tricarboxylic acid. J. Appl. Polymer Sci. 122: 1275 – 1285. 

 Šrůtková, D., Španová, A., Špano, M., Dráb, V., Schwarzer, M., Kozáková, H., Rittich, B.: Efficiency of PCR-
-based methods in discriminating Bifidobacterium longum ssp. longum and Bifidobacterium longum ssp. 
infantis strains of human origin. J. Microbiol. Methods 87 (2011): 10 – 16.
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 Šalaková, A., Bártová, J., Drbohlav, J., Roubal, P.: Contribution to the immunomodulatory characteristics 
of probiotic bacteria. Czech J. Food Sci. 29 (2001), Special Issue: S36 – S41. 

 Němečková, I., Solichová, K., Roubal, P., Uhrová, B., Šviráková, E.: Methods for detection of Bacillus sp., 
B. cereus and B. licheniformis in raw milk. Czech J. Food Sci. 29 (2011), Special Issue: S55 – S60.

 Němečková, I., Dragounová, H., Pechačová, M., Rysová, J., Roubal, P.: Fermentation of vegetable substrates 
by lactic acid bacteria as a basis of functional foods. Czech J. Food Sci. 29 (2011), Special Issue: S42 – S48.

 Kunová, G., Rada, V., Lisová, I., Ročková, Š., Vlková, E.: In vitro fermentability of prebiotic oligosaccharides 
by lactobacilli. Czech J. Food Sci. 29 (2011), Special Issue: S49 – S54. 

* Certifikované metodiky:
 Rok 2009 
 Seydlová, R., Roubal, P., Hanuš, O., Vyletělová, M.: Správná hygienická praxe získávání mléka ekologicky 

chovaných krav. Uznáno Státní veterinární správou ČR, 10. 11. 2009

 Dragounová, H., Toušová, R.: Příručka pro faremní zpracovatele mléka. Uznáno Státní veterinární sprá-
vou ČR, 17. 12. 2009 

 Rok 2010
 Peroutková, J., Elich, O., Pechačová, M.: Mezilaboratorní porovnávací zkoušky v oblasti mikrobiologie 

mléka. Uznáno Státní veterinární správou ČR, 20. 12. 2010 

 Kunová, G., Pechačová, M., Jaglič, Z., Pazlarová, J.: Detekce a určení kritických míst výskytu biofilmů 
v mlékárenských provozech. Uznáno Státní veterinární správou ČR, 20. 12. 2010 

 Rok 2011
 Oto Hanuš, Petr Roubal, Marcela Vyletělová, Ondřej Elich, Radoslava Jedelská, Jiří Höfer: Příprava refe-

renčních vzorků a posouzení kvality kalibrace pro stanovení ketonů jako acetonu metodou infračervené 
spektroskopie FT v mléčných laboratořích. Uznáno Státní veterinární správou ČR, 13. 12. 2011

 Oto Hanuš, Petr Roubal, Václava Genčurová, Ondřej Elich, Jaroslav Kopecký, Jiří Höfer: Efektivní kalibrace 
techniky MIR-FT pro měření močoviny v mléčných laboratořích na bázi referenčních hodnot výkonnost-
ních testů. Uznáno Státní veterinární správou ČR, 13. 12. 2011 

* Užitné vzory 2011 – celkem 15:
 Demnerová, K., Drbohlav, J., Šalaková, A., Němečková, I., Roubal, P.: Lyofilizovaná sójová kultura. Datum 

zápisu: 7. 3. 2011.

 Roubal, P., Šalaková, A., Hrabě, J., Holko, I.: Fermentovaný masný výrobek s obsahem probiotické kultury. 
Úřad průmyslového vlastnictví. Datum zápisu: 24. 2. 2011. 

 Roubal, P., Němečková, I., Kejmarová, M., Bařinová, M. Rýžový dezert s probiotiky.
 Datum zápisu: 11. 7. 2011.

 Drbohlav, J., Šalaková, A., Pechačová, M., Binder, M., Anděl, M., Dlouhý, P., Rambousková, J., Wildová, E., 
Jarmar, J.: Nápoj s obsahem syrovátkových bílkovin. 

 Datum zápisu: 27. 10. 2011. 

 Smrž, F., Jíšová, M., Kobrle, P., Hanzalová, D.: Ochucující prebiotický výrobek. 
 Datum zápisu: 11. 7. 2011. 
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 Sedlařík, V., Kucharczyk, P., Sáha, P., Koutný, M., Stloukal, P., Drbohlav, J., Němečková, I., Nehyba, A., 
Binder, M., Šalaková, A.: Biologicky odbouratelný materiál, zejména pro použití v humánních nebo vete-
rinárních aplikacích a v zemědělství. 

 Datum zápisu: 15. 8. 2011.

  Sedlařík, V., Kucharczyk, P., Valášek, P., Sáha, P., Drbohlav, J., Peroutková, J., Nehyba, A., Binder, M., Šalako-
vá, A.: Fortifikovaná kultivační matrice pro výrobu kyseliny mléčné jako monomeru k výrobě polylaktidu. 
Úřad průmyslového vlastnictví. 

 Datum zápisu: 19. 9. 2011. 

 Šalaková, A., Binder, M., Pechačová, M., Nehyba, A., Kunová, G.: Indikační baktostrip ke stanovení bakterií 
čeledi Enterobacteriaceae v mléčných výrobcích a dalších potravinách. 

 Datum zápisu: 6. 2. 2012. 

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 semi-
náři, který nazýváme DEN VÚM, kam zveme především všechny zástupce mlékárenských podniků. S vý-
sledky 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 ana-
lýzy složení a mikrobiologických parametrů mléka a mléčných výrobků, tak technologií v mlékárenském 
průmyslu, jeho organizace a výživových parametrů mléka a mléčných výrobků.

Tyto znalosti využil VÚM s.r.o. jako jeden z řešitelů projektu VZDĚLÁVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MLÉKÁ-
RENSTVÍ v programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR VZDĚLÁVÁNÍ PROKONKURENCE 
SCHOPNOST.

MILCOM a.s. – VÚM se účastní rovněž projektů v rámci Operačního programu ROZVOJ VENKOVA, kde je 
podmínkou účast výzkumného subjektu pro inovační přínos v potravinářském oboru. Dosud jsme řešili 
nebo řešíme celkem 5 těchto projektů.

Závěrem bychom se ještě rádi zmínili i o některých dalších činnostech, které doplňují a navazují na zku-
šenosti a vědomosti získané při řešení výše uvedených projektů. V rámci MILCOM – Výzkumný ústav mlé-
kárenský 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.

Jsme vydavateli recenzovaného časopisu Mlékařské listy – Zpravodaj, který přináší nejaktuálnější informace 
pro mlékárenskou veřejnost a rovněž aktuální výsledky.

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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 Novinky v oblasti  balení sýrů N
  Dietmar Walcher, area sales manager, MULTIVAC, Německo D
  Ing. Václav Kněz, prokurista, MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHIENEN,ČR

Profi l přednášejícího:
Dietmar Walcher pracuje ve společnosti Multivac od roku 2003. Od té 
doby prošel vícero pozicemi v technickém oddělení a nyní pracuje jako 
AREA SALES MANAGER pro několik zemí včetně ČR.
Svými odbornými znalostmi garantuje technickou úroveň dodávaných 
balicích strojů ve vztahu k požadavkům zákazníka. 

Výroba sýrů je nejnáročnější disciplína v oblasti mlékárenského průmyslu. Široký sortiment vyráběných 
sýrů klade vysoké nároky na kvalitu základní suroviny, všech pomocných látek a také hygienické úrovně 
výroby a v neposlední řadě též znalostí a zkušeností odpovědných pracovníků. Celková délka výroby je 
značně odlišná a jednotlivé sýry dle svého charakteru se mohou k zákazníkovi dostat v řádu dnů, měsíců 
a někdy dokonce i roků. Vlastní výroba tj. od napuštění mléka přes zasýření a zpracování zrna, formování 
a solení, je v rozsahu hodin až dnů. Zbylá část tzv. zrání sýrů představuje časově nejnáročnější etapu ve 
výrobě sýrů. Právě zde, na začátku zrání sýrů začínáme mluvit o balení sýrů. V této části se ovšem jedná 
o technologické balení, které zajišťuje též konečnou jakost sýra.  V okamžiku, kdy je sýr ohodnocen a určen 
pro konzum přichází další balení a to tzv. balení do konzumních jednotek. Obecně platí, že špatně vyrobený 
sýr již obalem nevylepšíme, naopak výborný sýr nevhodně zabalený může velmi ztratit ze své hodnoty.

Základní rozdělení možností balení sýrů je:

- VAKUOVÉ  BALENÍ – využití pro zrání polotvrdých a tvrdých sýrů, balení konzumních jednotek –
výkrojů, dále různých typů tvarohů a tavených sýrů

- BALENÍ V MAP (modifikovaná atmosféra) - využití pro balení konzumních jednotek výkrojů, plátků 
nebo celých sýrů a tvarohů.

- BALENÍ BEZ MAP – využití pro měkké sýry a sýry s plísní nebo zrající pod mazem

1. Zrání sýrů v obalech – vakuové balení
Zrání sýrů, jako rozhodující etapa pro konečnou kvalitu sýra pro jeho typickou chuť vůni a konzistenci má 
též další rozměr a to ekonomický, neboť je náročné na prostory zrání, podmínky zrání (teplota, vlhkost) 
a v neposlední řadě též na pracovní sílu – ošetřování sýrů.

Právě v dnešní době, nemluvíme-li o zcela originálních často regionálních typech sýrů je celková ekonomika 
výroby vyjádřená cenou rozhodující o úspěchu sýra v tržní síti.

Z tohoto důvodu bylo v minulém století započato s balením sýrů do zracích sáčků, které mělo výrazný vliv 
na zvýšení produktivity práce ve zracích sklepech využitím automatizace a vlastní výtěžnosti sýrů díky 
zabránění vysychání sýrů během zrání a omezení ztrát při ošetřování sýrů.
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Tento technologický postup byl umožněn zejména úspěšným vývojem bariérových zracích materiálů. Prin-
cip je postaven na vícevrstevných koextrudovaných materiálech, které umožňují prostup molekul vznika-
jícího CO2 během zrání směrem ven, současně ale zabraňují prostupu molekul H2O a tím zmiňovanému 
vysychání sýrů. Naopak směrem dovnitř zamezují přístupu O2 a tím zabraňují nárůstu plísní a prakticky 
eliminují nutnost ošetřování sýrů během zrání. Bariérové vlastnosti folií jsou přesně definovány dle typu 
sýra, zejména ve vztahu k tvorbě a množství plynů během zrání.

Vlastní proces balení je založen na využití vakuového balení sýrů do bariérové smrštitelné folie a to buď ve 
formě sáčků – odsátí sáčků v komorové baličce, nebo ve formě plochých folií – vakuové zabalení na hlubo-
kotažných baličkách. Zabalené sýry jsou v dalším kroku sprchovány ve speciálním zařízení- smršťovacím 
tunelu, horkou vodou, kde dojde ke smrštění folie a následně osušeny proudem vzduchu v osušovacím tu-
nelu. Takto zabalené sýry jsou připraveny pro zrání a prakticky nepotřebují až do expedice žádné ošetřování. 
Výjimku tvoří sýry s tvorbou ok, které se musejí během zrání obracet, aby oka byla pravidelná. Samozřejmě 
má zrání sýrů ve foliích i vliv na vlastní technologii výroby. Vzhledem k tomu, že nedochází k vysychání 
sýrů je nutné, aby balený sýr měl odpovídající sušinu již po vysolení.

Pro vlastní balení sýrů ke zrání je možno použít již zmíněné bariérové folie ve formě sáčků - využití systému 
kde základem linky je komorová balička, nebo ploché folie – využití systému, kde základem je hluboko-
tažná balička. Společnost Multivac nabízí, mimo standardní komorové baličky právě nový systém balení 
tzv. FormShrink, kde smrštitelná bariérová folie je formována na hlubokotažné baličce Multivac R255. 
Systém lze v závislosti na potřebné kapacitě plně automatizovat a tím dosáhnout mimořádné ekonomické 
efektivnosti. 

U standardních polotvrdých sýrů eidamského typu je v poslední době vyvíjen stále větší tlak na jejich cenu. 
Z důvodu úspor nákladů jak investičních, tak i provozních je možno využít systém též s nesmrštitelnou 
folií. Takto jsou v poslední době baleny zejména sýry vyráběné v tzv. euroblocích, které jsou určeny na další 
zpracování – porcování, tavení atd. 
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2. Balení konzumních jednotek – balení v MAP 
(modifikovaná, resp. ochranná atmosféra)
Klíčovými trendy v obchodu se sýry jsou:

- stále rostoucí podíl prodeje balených sýrů v obchodních řetězcích 
- poptávka po zdravotně nezávadných a kvalitních výrobcích
- tlak na cenu ze strany řetězců
- růst spotřeby v oblasti cateringu a dalšího zpracování

Společnost Multivac na základě těchto trendů nabízí zákazníkům různá řešení nebo přímo se zákazníky 
nové typy balení vyvíjí.
Cílem a konečným efektem nabízených řešení pro naše zákazníky jsou:

1) ziskovost 
- snížení nákladů úsporou v oblasti obalových materiálů, 
- optimalizace celého procesu (snížení podílu špatně zabaleních balíčků), 
- výkon balení  
- automatizace, zvýšení produktivity práce

2) komfort pro konečného odběratele
- zachování charakteristických vlastností výrobku po celou dobu spotřební doby
- hygiena
- prodloužená trvanlivost
- snadné otvírání obalu, znovu uzavírání balení;

3) odlišnost
- inovace
- design balení
- kvalita provedení
- respekt k životnímu prostředí

Pro balení do MAP je možno použít dvou základních metod, z nichž každá má specifické použití dle typo-
logie daného produktu

- GF- Gas Flashhing  - princip je založena na výplachu vzduchu uvnitř balíčku plynem nebo směsí plynů 
před jeho uzavřením. Výhodou tohoto systému je možnost dosažení vysoké rychlosti balení, na druhou 
stranu výměna vzduchu výplachem má též svůj limit. Tím je dosažení max. úrovně zbytkového O2 v ba-
líčku, který je mezi 2-5%, což je velmi mnoho pro výrobky senzitivní na kyslík.

- TFFS -Thermooform-fi ll-seaal a PTLFF- Prefoormed Trayy annd Liidddingg Film
Oba tyto systémy pracují na principu odsátí vzduchu z balíčku a jeho nahrazením plynem nebo směsí 
plynů a následným uzavřením balíčku horní folií hermetickým svárem.
Rozdíl těchto systémů je v použitém obalovém materiálu. TFFS pracuje s plochou flexibilní nebo 
tvrdou spodní folií, ze které si balíček vyformuje, PFLT pracuje s již hotovou miskou.  
Vzhledem k prakticky kompletní náhradě vzduchu je možno dosáhnout hodnoty zbytkového 02 v ba-
líčku pod 0,5%.
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Základní metodou, kterou využívá společnost Multivac ve svých strojích je náhrada odsátého vzduchu 
plynem, nebo směsí plynů. K tomuto účelu slouží řada hlubokotažných balicích strojů R 095 až R535 
pracujících s plochou folií a řada balicích strojů T100 až T850 používající již hotové misky.
Samostatnými kapitolami v balení do MAP jsou jednak obalové materiály a jednak používané ochran-
né plyny resp. jejich směsi.
Nabídka obalových materiálů je velmi široká a dobrý obal pro balení do MAP musí splňovat tyto 
základní vlastnosti:

- neovlivňovat, resp. uchovat nezměněné vlastnosti baleného produktu
- vhodná velikost pro daný produkt a plyn
- nesmí být toxický
- vhodný pro zvolený proces balení 
- vhodný pro distribuční systém
- musí dostatečné chránit výrobek před poškozením
- vhodná permeabilita pro plyny
- vhodná permeabilita pro vodní páru
- transparentnost – pro většinu aplikací
- antifog – v některých aplikacích
- schopnost zabránit mikrobiální kontaminace
- schopnost ochrany potravin před vnějšími vlivy – zápach, částice
- přitažlivost pro zákazníka
- možnost informace o produktu zákazníkovi – potisk
- snadné otevření resp. znovu uzavření balíčku

V závislosti na typu baleného výrobku a také požadavků marketingu, by měl výrobce společně s dodavate-
lem obalů, ochranných plynů a výrobcem balicí techniky zvolit ten nejvhodnější obal. Jenom tak lze zacho-
vat veškeré zejména organoleptické vlastnosti baleného produktu v požadované době spotřeby.

V balení sýrů do konzumních jednotek v MAP se v největší míře uplatňuje balení na hlubokotažných stro-
jích. Zde je několik příkladů inovací v rámci evropského trhu za poslední období.

1. Balení tvrdých a polotvrdých sýrů – plátky
MAMAASLANDER,  Holaandsko

Zákazník hledal zcela nový typ balení plátkových sýrů, kterým by se odlišil na náročném trhu. Oproti stáva-
jícímu stavu balení do tvrdé spodní vaničky byl zvolen nový koncept – balení do flexibilní folie. Vývoj trval 
2 roky – pokusy ve vývojovém středisku Multivacu v Německu, testy folií, potisků. Následoval spotřebitel-
ský průzkum u zákazníků, náročné technické řešení svárů pro snadné otevření a znovu uzavření balíčků. 
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Na základě výsledků byla postavena balicí linka Multivac R535 pro balení plátkových sýrů do flexibilní 
folie – balíček ve tvaru psaníčka se znovu uzavírací chlopní. Balíček je po evakuaci zaplynován, plátky sýra 
jsou uloženy na kartónovém tácku.

Výsledek oproti stávajícímu stavu:

- plně automatická linka
- o 65 % nižší spotřeba folie 
- 141 000kg nižší odpad
- díky znovu uzavírání se chuť výrobku lépe udržuje
- ve spotřebitelských průzkumech získává tento výrobek v průměru
- 18 % lepší výsledek než jiná, v tržní síti dostupná balení.
- zelenožlutý design vyzdvihuje výrobek v regálu
- balení je plošší, více balení se vejde do regálu a objem pro přepravu se snížil

LEEERDAMMER, Holanndsko
Pro tohoto zákazníka byl vyvinut speciální systém znovuotevízání balíčku na základě

vyformovaného víčka z tvrdé folie. Vlastní balicí stroj má tedy dvě formovací jednotky jednu pro spodní 
misku a druhou pro horní víčko. Po vložení plátků je balíček po evakuaci naplněn MAP, hermeticky uzavřen 
svárem – pro snadné otevření je použit peel efekt. Konstrukce víčka je uzpůsobena dokonalému dosednutí 
na misku,

při zavíraní je slyšitelné „klapnutí“, které signalizuje jistotu uzavření balíčku. Díky tomuto systému zůstá-
vají sýry zvláště dlouho čerstvé a neopakovatelná chuť a vůně LEERDAMMERu je nyní více chráněna, a to 
až do posledního plátku.

S lehce žlutým okrajem a jedinečným tvarem balíčku, díky zaobleným rohům padne nový design optimali-
zované balení plátků LEERDAMMER ihned do očí a je ještě snadněji k nalezení v chladící vitríně obchodů.
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2. Balení dalších typů sýrů – výkroje, celé sýry
SCCHÄRDINGER, Rakoousko

Úkolem bylo vyvinout inovativní balení výkrojů sýra s plísní v těstě. Základním požadavkem byla změna 
obalu oproti stávajícímu balení výkrojů do hliníkové folie.

Nároky zákazníka na nový obal byly vysoké:
- znovu uzavíratelnost
- zaklapávací víčko
- odtrhávací roh
- sýr může být krájen přímo v obalu
- použití přímo k servírování
- případná tekutina sbírána ve spodní 
- polovině
- použití potisku pro obě folie
- možnost zaplynování

Výsledkem spolupráce se zákazníkem byla tato balička a balíček, splňující všechny požadavky. Zabalený sýr 
byl oceněn v roce 2011 prestižní cenou.

 

SCCHÄRDINGER, Rakoousko
Požadavkem byl opět nový obal pro více kousků tvarůžků, který by nahradil stávající. Současně s tím byly 
kladeny nároky na udržení kvality vyrobených tvarůžků – obal není možno hermeticky uzavřít a pro spotře-
bitele snadné otevření a postupné vyjímání jednotlivých kousků.  Výsledkem vývoje byl balíček tvořený tvr-
dou spodní folií a flexibilní horní folií s peel efektem. Pro snadné otevírání je balíček opatřen odtrhávacím 
rohem s nopkem. Aby nedošlo k hermetickému svaření folií, jsou ve formovací stanici na dvou místech na 
obvodovém sváru vytvarovány kanálky, kterými může proudit vzduch do balíčků, viz foto.
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NOORDMILCH, SRN
Balení výkrojů systémem FormShink.
Zákazník požadoval zefektivnění výroby, resp. balicího procesu oproti stávajícímu systému balení do smršti-
telných sáčků. Výhodou tohoto systému je plná automatizace linky při úspoře obalového materiálu.
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Závěr:
Společnost MULTIVAC je německá rodinná firma založená v roce 1961 panem Seppem Hagenmuellerem. 
V dnešní době se již jedná o společnost celosvětového významu se zastoupením v 55 zemích světa. V roce 
2011 měla více než 3 200 zaměstnanců, z toho 1 900 ve svých výrobních závodech. V tomto roce bylo též 
nainstalováno cca 1000 hluboko-tažných strojů pro různé aplikace.

Společnost MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHIENEN ČR byla založena v roce 2006.
Svým zákazníkům nabízí kompletní systémy balení od poradenství, strojního zařízení, obalových materiálů, 
servisů a náhradních dílů. Od svého založení dodala zejména výrobcům sýrů a tvarohů řadu balicích linek 
např.:

- MADETA – balička pro plátkové sýry do tvrdé folie se znovu uzavíratelnou folii a 
- MADETA – balička na výkroje sýra Niva do tvrdé folie
- AGRICOL Polička – kompletní porcovací linka na plátkované sýry do tvrdé folie
- MILTRA B Městečko Trnávka – balička na plátkované sýry do tvrdé folie
- PLASTCOM Příšovice – kompletní balicí linka na plátkované sýry do tvrdé folie
- KROMILK – balička čerstvých sýrů do flexibilní folie
- KROMILK – balička čerstvých sýrů do tvrdé folie
- Mlékárna Olešnice – balička na tvaroh do flexibilní folie
- EKOMILK  - balička na tvaroh do flexibilní folie

A další baličky pracují u řady výrobců sýrů již více let.

V našem předváděcím centru v Klecanech jsme schopni společně se zákazníkem připravit různé typy balení 
na vystavených baličkách, případně připravit referenční vzorky pro prezentaci u obchodních partnerů. Naši 
zkušení pracovníci jsou vždy ochotně připraveni pomoci.
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 Vodní hospodářství v mlékárenském 
 průmyslu – inovace a možnosti 
 optimalizace provozních nákladůo

  Ing. Aleš Kovář In
  Water&Process Services

 NALCO, an ECOLAB Company

Profi l přednášejícího:
Ing. Aleš Kovář
Ing. Aleš Kovář je absolventem oboru chemie a technologie potravin 
na MZLU v Brně (2004). Od roku působil ve společnosti DERA Czech 
Production s.r.o. jako zástupce vedoucího výroby, od roku 2006 působí ve 
společnosti Nalco Czechia s.r.o. (Technical & Sales Engineer) se zaměře-
ním na segment lehkého a zpracovatelského průmyslu.

Nalco, An Ecolab Company, je renomovaná společnost, celosvětově působící v oblasti poskytování technolo-
gií a služeb zaměřených na úspory vody a energií, ochranu ovzduší a trvale udržitelný rozvoj. Nalco rovněž 
klade velký důraz na pomoc zákazníkům při zajištění ekonomické efektivity jejich činností.

Neustálený růst cen energií a vody klade stále vyšší požadavky na optimalizaci nákladů a spotřeb energií 
pro zajištění efektivity a ziskovosti výroby a dodržení závazku trvalého udržitelného rozvoje. Tato skuteč-
nost zdůrazňuje význam oblasti vodního hospodářství a energetiky v rámci výrobního procesu.

Právě mlékárenství, podobně jako i další odvětví potravinářského průmyslu, se vyznačují historicky relativ-
ně vysokými spotřebami vody a energií na jednotku produkce. 

Trendem současné doby je snaha minimalizovat celkové provozní náklady a udržení, resp. prodloužení 
plánované životnosti výrobního a technologického zařízení. 

V oblasti vodního hospodářství a energetiky se jedná zejména o následující technologie:

- předúpravy vody pro výrobní a technologické účely (filtrace, změkčování, demineralizace, reverzní 
osmóza, desinfekce)

- úpravy chladicí vody (otevřené chladicí systémy, odpařovací kondenzátory, uzavřené chladicí okruhy 
ledové vody)

- úpravy vody pro tepelná a energetická zařízení (výroba páry, TUV, el. energie)
- čištění odpadní vody
- recyklace nebo využití odpadních toků pro technologické účely („kraví“ voda, vratný kondenzát)

S ohledem na požadavek minimalizace celkových provozních nákladů je vedle použití samotných chemic-
kých přípravků pro kondicionaci vody stále více zdůrazňován význam přesného a především nepřetržitého 
monitorování klíčových parametrů, a tím i spolehlivého řízení chemického režimu vody při měnících se 
provozních podmínkách v rámci těsných limitů navrženého chemického programu. 
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Dalším aspektem je pak pokročilá komunikace s uživatelem prostřednictvím internetu v podobě okamžitých 
poruchových zpráv, pravidelných grafických a textových reportů, apod.

Pouze tímto způsobem je pak možné zajistit bezpečný a spolehlivý provoz systému bez negativních jevů 
(snížená účinnost přestupu tepla, zvýšená koroze zařízení, nadměrné mikrobiální oživení vody) a opti-
malizovat náklady na vodu a energie při maximálním ekonomickém využití speciálních kondicionačních 
chemikálií.

Společnost Nalco za tímto účelem vyvinula unikátní patentovanou technologii 3D TRASAR®, která umož-
ňuje poskytnout zákazníkovi komplexní a spolehlivé řízení chemického režimu vody v měnících se provoz-
ních podmínkách a extrémně přesnou aplikaci chemického programu.

Technologie 3D TRASAR je využívána v určitých modifikacích pro následující aplikace:

- úprava chladicích vod   3D TRASAR for Cooling®
- úprava kotelních vod   3D TRASAR for Boilers®
- úprava vody pro RO   3D TRASAR for Membranes®

1) ÚPRAVA VODY PRO SYSTÉM REVERZNÍ OSMÓZY
Hllavní problémy:

- inkrustace membrán vlivem vysrážení anorganických solí
- zanášení membrán měkkými úsadami a nečistotami
- tvorba biofilmu a mikrobiální nárosty
- narušení a poškození struktury membrány působením oxidačních látek

Neegativní důsledky:
- snížená propustnost membrán – omezení výrobní kapa-

city, zvýšení potřeby el. energie
- snížená životnost nebo poškození membrány – zvýšené 

investiční náklady na údržbu a obnovu
- zvýšená potřeba čištění membrán mimo provoz
- bezpečnost potravin – riziko mikrobiální kontaminace

Řeešení:
- návrh optimálního provozního a chemického režimu na 

základě modelových výpočtů 
- on-line monitorování klíčových provozních a chemic-

kých parametrů
- velmi přesné dávkování kondicionačních chemikálií
- pravidelné čištění membrán podle akutálního provozní-

ho stavu 
  

2) ÚPRAVA CHLADICÍ VODY
Hllavní problémy:

- tvorba tvrdých inkrustů na teplosměnných plochách (výměníky, odpařovací kondenzátory)
- zanášení teplosměnných ploch měkkými úsadami a nečistotami
- zvýšená koroze technologického zařízení

 3D TRASAR for Membranes®
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- tvorba biofilmu a mikrobiálních nárostů
- nedostatečná úroveň řízení a monitorování systému

Neegativní důsledky:
- zhoršení přestupu tepla na tepelných výměnících ==> snížení výrobní kapacity, zvýšení spotřeby energie, 

odstávky, potřeba chemického čištění
- snížení životnosti zařízení a bezpečnost provozu (úniky čpavku)
- nadměrné mikrobiální oživení ==> podpora koroze a inkrustace; Legionella
- bezpečnost potravin – riziko mikrobiální kontamina-

ce

Řeešení je zaměřeno nna:
- aplikaci optimálního chemického režimu s ohledem 

na spotřebu vody a účinnost chlazení
- on-line monitorování všech klíčových parametrů 

(koncentrace aktivní látky, pH, vodivost, ORP, koroze, 
stupeň znečištění, mikrobiální oživení, ad.)

- velmi přesné dávkování kondicionačních chemikálií
- možnost vzdálené komunikace uživatele s řídicím 

systémem
- bezpečnost potravin - certifikace chemikálií FDA, 

NSF, Kosher

3) ÚPRAVA KOTELNÍ VODY
Hllavní problémy:

- koroze parovodního systému
- tvorba vápenatých úsad a korozních produktů na teplosměnných plochách
- přestřiky kotelní vody do páry
- vysoký podíl odluhu a odkalu
- nedostatečná úroveň řízení a monitorování systému

Neegativní důsledky:
- riziko poškození zařízení a bezpečnosti práce 
- zhoršení přestupu tepla na varných trubkách a snížení účin-

nosti výroby páry
- zvýšená potřeba jednorázového chemického čištění
- zvýšené ztráty tepelné energie
- bezpečnost potravin – riziko kontaminace páry

Řeešení je zaměřeno nna:
- aplikaci vysoce účinných inovovaných chemických prostřed-

ků určených pro výrobu potravinářské páry (řada NexGuard 
a Sur-Guard)

- ACT – jediný inhibitor koroze pro parní a kondenzátní systém 
povolený pro mlékárenství

- on-line měření korozivity napájecí vody při reálné teplotě 
a tlaku (do 130°C)

3D TRASAR for Cooling®

3D TRASAR for Cooling®
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- on-line monitorování klíčových parametrů napájecí a kotelní vody (pH, vodivost, koncentrace chemiká-
lie, ad.)

- velmi přesné dávkování kondicionačních chemikálií
- možnost provádění diagnostiky systému
- možnost vzdálené komunikace uživatele s řídicím systémem
- kvalitu páry - certifikace chemikálií FDA, NSF, Kosher

4) RECYKLACE VODY
Vhhodné zdroje:

- kondenzát z procesu sušení nebo zahušťování mléka a syrovátky (tzv. „kraví“ voda)

MMožnosti využití konddenzátu („kraví“ voddy):
- zdroj přídavné vody pro otevřený chladicí systém
- zdroj přídavné vody pro napájení kotlů
- voda pro oplach zařízení a úklid

Zppůsoby úpravy konddenzátu:
- membránové procesy – RO, UF
- filtrace na aktivním uhlí
- desinfekce – ClO2

===> 3D TRASAR for MMembrane®

===> 3D TRASAR for CCooling®

===> 3D TRASAR for BBoilers®

Vzhledem k rozsahu problematiky úpravy vody poskytneme zájemcům bližší informace, případně konkrétní 
možné návrhy řešení.
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 Ověření účinnosti vybraných 
 desinfekčních látek na růst, přežívání 
 a množení Listeria monocytogenes 
 na podlahových površích 
 UCRETE®U

  Martin Mrštný M
  Produktový manažer podlahové systémy UCRETE®

 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 

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

Bezpečnost průmyslové podlahy v potravinářském provoze je posuzována z mnoha úhlů pohledů. Nejen 
bezpečnost pro přímého uživatele podlahy z hlediska protiskluznosti a trvanlivosti podlahy při chemickém, 
mechanickém a teplotním zatížení. Podlaha v potravinářském provoze také musí splňovat požadavek čisti-
telnosti a dezinfikovatelnosti povrchu podlahy. Povrch podlahy by tedy měl být takový, aby netvořil živnou 
půdu pro mikroorganizmy a zároveň jim nevytvářel možnost „schovat se“ před působením dezinfekčních 
prostředků. 

Požadavky pro podlahy v potravinářských provozech specifikuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin. V kapitole II.1, odstavec a) výše jmenovaného 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady se požaduje:

1. Uspořádání a vnější úprava prostor pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin (s výjimkou prostor 
pro stravování a provoz specifikovaných v kapitole III, avšak včetně prostor v přepravních prostředcích) 
musí mezi postupy a v rámci postupů umožňovat uplatnění správné hygienické praxe, včetně ochrany 
před kontaminací. Zejména musí být:
a) podlahové povrchy udržovány v řádném stavu a musí být snadno čistitelné a tam, kde to je nezbytné, 

snadno dezinfikovatelné. To vyžaduje použití odolných, nenasákavých, omyvatelných a netoxických 
materiálů, pokud provozovatelé nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů. 
Podle vhodnosti musí podlahy umožňovat vyhovující odvod vody s povrchu.  

Komplex těchto požadovaných vlastností podlahových systémů UCRETE® potvrzuje provedená zkouška 
německého Polymer Institutu, kde se definovanými příslušnými zkouškami a definovaným postupem pro 
danou zkoušku příslušnou normou potvrzují tyto vlastnosti podlahového systému UCRETE®: 
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Zkouška Norma           /  Postup(Způsob)

Chemická odolnost DIN ES ISO 2812-1 Určení odolnosti proti kapalinám 
Postup 2: srovnávací řešení s nasákavým 
materiálem (nebo je možné i vzlínavý roztok se 
savým materiálem)

Vodní nepropustnost DIN 1048-5 Zkušební postup pro beton; pevný beton; zvlášť 
vyrobené zkušební těleso 
Zkouška vodní nepropustnosti

Chování při oděru DIN 53754 Určení oděru podle postupu s otěrovým kolem

Dezinfi kovatelnost Postup podle Polymer institutu* Porost se zárodky kultur 
• Bacillus subtilis; 
• Aspergillus niger

* Vlastní metoda Polymer Institutu opírající se o standardní metodu 14 Německé společnosti pro hygienu 
a mikrobiologii.

Tento zkušební protokol je součástí dokumentace předávané uživateli podlahy a slouží také jako doklad pro 
případný požadavek kontrolního orgánu prokázat požadované vlastnosti podlahy dle požadavku uvedeného 
nařízení.

Ovvěření vybraných deesinfekčních látek nna růstt, přežívání a mmnožení Listeeria mmonocyto-
geenes na podlahovýcch površích UCRETEE®® vyrááběných firmouu BASF Staveební hmmoty Česká 
reepublika s.r.o.

Obr.1.  Ilustrační foto Listeria sp.
Ověření dezinfikovatelnosti podlahového systé-
mu UCRETE® přímo v potravinářském provoze 
je nemožné. Nebylo by možno zajistit průkaznost 
takové zkoušky vzhledem na množství různých 
neovlivnitelných vlivů během takové zkoušky. Ob-
rátili jsme se proto na Ústav hygieny a technolo-
gie masa Veterinární a farmaceutické univerzity 
v Brně a byla provedena zkouška modelovaným 
prostředím masného a mlékárenského průmyslu. 
Pro zkoušku byla vybrána bakterie Listeria monocy-
togenes, která je jednou z velmi sledovaných bakte-
rií v potravinářství. Pro tuto zkoušku byly vybrány 

dva nejvíce používané podlahové systémy UCRETE® v potravinářských provozech UCRETE® UD200 s jem-
nou texturou povrchu a UCRETE® DP20 s hrubou texturou povrchu. Firma Ecolab Hygiene s.r.o. dodala 
k této zkoušce tři čisticí prostředky používané právě v modelovaných provozech P3-topax 65, P3- topax 
66 a P3-topactive DES. Pracoviště Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně dodalo suspenze kmenů 
Listeria monocytogenes (kmen sbírkový CCM 4699 a dva kmeny divoké, získané z prostředí potravinářských 
provozů masného a mlékárenského průmyslu). 

  Cílem zkoušky bylo:
- ověření účinnosti desinfekčních látek na čistých površích podlahových UCRETE®
- ověření účinnosti desinfekčních látek na površích podlahových systémů UCRETE® potřených tukem 

a mlékem
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Na každém povrchu bylo testováno šest čtverců o straně 10 cm (100 cm2) pro každý kmen.

Z každého kmene se vytvořila bak-
teriální suspenze o koncentraci 107 
buněk Listeria monocytogenes v 1 ml. 
Z této suspenze se do každého čtver-
ce špičkou nanesl 1ml a ten byl ste-
rilní špičkou rozetřen. Nechalo se 
zaschnout asi 15 minut. Plocha byla 
poté ponechána čistá nebo se simulo-
valo zatížení v potravinářském prů-
myslu – rozetřením 1 ml mléka, nebo 
potřením vepřovým tukem). Bakterie 
se ponechaly 24 hodin kultivovat. 

Obr. 2: Vytvořené čtverce 10cm x 10cm na UCRETE® UD200

Obr. 3:  Nanášení suspenze s kmenem Listeria na UCRETE® DP20
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Obr. 4:  Nanášení suspenze s kmenem Listeria na UCRETE® UD200

Obr. 5:  Rozetřená suspenze s kmenem Listeria na UCRETE® UD200)
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Po 24 hodinové kultivaci byla provedena desinfekce dle návodu od výrobce Ecolab Hygiene s.r.o. Postup 
desinfikování:

- Odstranění hrubé nečistoty – teplá voda 50 °C (v mlékárenství  40 °C)
- Čištění – P3-topax 65, P3-topax 66, P3-topactive DES – 3% roztok, při 30 °C nanesen na povrch
- Oplach teplou vodou 50 °C (v mlékárenství 40 °C)

Následná kultivace probíhala dle normy pro průkaz a stanovení počtu Listeria monocytogenes ČSN EN ISO 
11290-1 (560093) a ČSN EN ISO 11290-2 (560093). Byla zvolena dvě ředění odebraného vzorku a to dese-
tinásobné a stonásobné.

Obr. 6: Ředění stěru z podlahy UCRETE®

Na uvedených různých površích s různým simulovaným zatížením byly odečteny výsledky počtu CFU LM/
cm2 – [poznámka autora: Colony forming unit Listeria monocytogenes / cm2 – překlad: kolonie tvořící jednot-
ky (shluk bakterií) Listeria monocytogenes / cm2]. 
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Pro příklad uvádím výslednou tabulku na povrchu podlahy UCRETE® UD200 simulovaného zatížení potře-
ním vepřovým tukem provedení dezinfekce přípravkem P3-topactive-DES:

Původ kmene LM Ředění 10x Ředění 100x Počet CFU LM / cm2

Sbírkový 0,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,3 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

Mlékárenský průmysl 1,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,3 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

Masný průmysl 1,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,4 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

0,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

   

   

Srovnání průměrů CFU LM / cm2 na obou površích:

Průměr CFU LM / cm2
Desinfekční látka Zatížení UCRETE® UD200 UCRETE® DP20
P3-Topax 65 Čistý povrch 1 1

Mléko 1 1,5
Vepřový tuk 1 1,9

P3-Topax 66 Čistý povrch 1 1
Mléko 1,1 1,5
Vepřový tuk 1 1,8

PE-Topactive DES Čistý povrch 1 1
Mléko 1 1,2
Vepřový tuk 1 1,4

   

Vyhodnocení výsledků
Z uvedené tabulky vyplívá, že i při simulaci zatížení mají všechny tři dezinfekční přípravky výbornou schop-
nost desinfekce – při kontaminaci 107 buněk Listeria monocytogenes na 100 cm2 snižují kontaminaci o pět 
logaritmických řádů. Povrch UCRETE® UD200, který je z obou testovaných povrchů hladší, je z hlediska 
desinfikování lépe udržovatelný. Je patrné, že povrch 

UCRETE® DP20 s hrubou strukturou povrchu je při čistém povrchu stejně dobře desinfikovatelný jako po-
vrch UCRETE® UD200. Při simulaci zatížení v masném a mlékařském provozu vyplívá, že je nutná kvalitní 
mechanická očista a odstranění tak zbytků potravin z povrchu podlahy před její desinfekcí. Přičemž z tabul-
ky dále vyplívá, že povrchy nejsou živnou půdou pro mikroorganizmy a jsou výborně čistitelné.
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Závěr
Během celého trvání pokusu nebyla patrná žádná změna desinfikovaného povrchu podlahového systému 
UCRETE® po aplikaci desinfekčních přípravků.

Všechny testované desinfekční přípravky vykazovaly dobrou desinfekční schopnost. Je třeba zdůraznit po-
třebu dobré mechanické očisty, jinak nedochází ke kontaktu desinfekční látky s povrchovou bakteriální 
kontaminací, tím pádem je desinfekce méně účinná. Tedy bakterie má možnost se ve zbytku potravin na 
povrchu podlahy „schovat“ před účinkem desinfekčního prostředku.

 Závěrem bych chtěl poděkovat vedení Fakulty Veterinární Hygieny a Ekologie Veterinární a Farmaceutické 
University v Brně paní Prof. MVDr. Ivě Steinhauserové, CSc. a řešiteli MVDr. Tomášovi Brychtovi za vstřícný 
a profesionální přístup během celého pokusu. Dále společnosti Ecolab Hygiene s.r.o. se kterou jsme na 
tomto zadání spolupracovali.

Použité podklady: 
Závěrečná zpráva: Ověření účinností vybraných desinfekčních látek na růst, přežívání a množení 
Listeria monocytogenes na podlahových površích vyráběných firmou BASF Stavební hmoty Česká repub-
lika s.r.o. 
Autor: MVDr. Tomáš Brychta, Ústav Hygieny a Technologie Masa, Veterinární a Farmaceutická Universita 
Brno, Fakulta Veterinární Hygieny a Ekologie 

Podlahový systém UCRETE® byl v roce 2012 oceněn prestižní 
cenou „Zlatá Salima“. Produkt je rovněž certifi kován společností 
Eurofi ns jakostním symbolem „Indoor Air Comfort“.
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 New trends in the use of membrane 
 filtration in the dairy industry     
 Nové trendy použití mémbránové 
 filtrace v mlékárenském průmysluf

  Jesper Kjeldal Pedersen Je
  DSS AS, Dánsko  D
  ve spolupráci s Milking spol. s r.o., Bratislava, Slovensko

Profi l přednášejícího:
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
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 

Green technology for a green industry
For more than 10 years, DSS has been the leading supplier of membrane filtration technology to the dairy 
industry world-wide. We are today 45 employees with up to 25 years’ individual experience with membrane 
filtration and dairy processes. Our focus is custom-made equipment, service and replacement membranes/
spare parts, and we have a fleet of pilot plants for demonstration and development of new membrane based 
dairy ingredients and applications.

Over the past few years DSS has experienced even higher growth, as demand for the technologies central 
to DSS seems to become more and more relevant in the market.

Environmental applications
Today, protection of the environment and reuse of resources has a high priority, and environmental aware-
ness has become essential to a dairy industry becoming more and more aware of the importance of a green 
and sustainable image. The focus can be on many different factors in the production, such as raw materials, 
water, chemicals, and waste. Membrane filtration has proven to be a powerful technology for solving many 
of the challenges facing the dairy industry.
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MMilk Recovery
Milk Recovery is defined as the concentration of 
the first product flush, where flush water and milk 
are mixed. This mix of water and milk normally 
ends up in the waste water plant, wasting the va-
lue of the milk solids contained. DSS has developed 
a membrane based technology, where this mix is 
concentrated to the same level of total solids as 
seen in the original milk (approx. 9-13% total so-
lids) by removing water by means of RO filtration. 
Consequently, the dairy optimizes its use of raw 
material (milk), and reduces the environmental 
load by not wasting the dry matter and by making 

it possible to reuse the recovered water. Therefore, Milk Recovery will save the dairy money and at the same 
time protect the environment.

Caaustic Recovery
The Caustic Recovery technology is the latest development in the category of membrane based recovery 
technologies from DSS. Focus is on dairy ingredient installations where large volumes of caustic are used 
every day for cleaning of evaporators and dryers. The principle of the technology is to collect all the spent 
caustic in a silo and let it pass through a filtration unit, thereby removing suspended solids and some of 
the dissolved solids. Clear caustic is recovered and fed back into the clean caustic. The recovery grade can be 
up to 95%, depending on the volume of suspended solids. Caustic Recovery will reduce the consumption of 
caustic and reduce the need for heating, as the filtration process can run at 70°C.

 

Ingredients
Indeed, membrane filtration is the ideal technology for the ingredients industry as the principle behind 
membrane filtration is to separate the various components in the milk, such as caseins, whey proteins, fat, 
lactose and minerals.

Separation of the whey proteins is useful as the whey proteins from milk or from whey can be used for 
a wide range of applications in the food processing industry, such as securing a more firm homogeneous 
product, binding water in foods, making light products by replacing fat by proteins, etc. Whey proteins are 
also commonly used in the growing fitness industry, in the form of whey protein powder and protein drinks 
which have a high level of nutrition.

The whey proteins can be extracted either from the cheese whey or directly from the milk.

Recovered milk solids and RO permeate

3 samples of concentrated caustic and to the right a sample of purified caustic
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The most common is to use ultrafiltration for making whey protein concentrate (WPC) of various grades 
from cheese whey. The range of WPC can vary from WPC35 up to whey protein isolate (WPI). WPC35 can 
be used as “skim milk powder replacer” for slight increase of proteins and solids in for example yoghurt 
milk or cheese milk, and WPI can be used as a highly purified protein source with more than 90% protein 
on total solids.

The whey proteins can also be extracted directly from the milk. The whey protein has in such case not been 
affected by the cheese process (culture, rennet, heat treatment, pH drop, peptides, etc.), and as a result such 
native whey protein extracted directly from milk has a higher market value being a more premium product 
than the whey protein extracted from whey.

Microfiltration is used to extract the whey protein from the milk. The microfiltration membrane allows 
the whey protein to pass the membrane and then keep the casein in the retentate, making the casein rich 
retentate ideal for cheese making.

The permeate from the microfiltration is then concentrated on UF to make WPC or WPI, parallel to the 
description of making WPC-WPI from whey as described above.

Similar to whey protein concentrates (WPC), ultrafiltration can also be used for milk protein concentrates 
(MPC), where the purpose is also, as in WPC, to increase the level of protein on solids, making a protein 
concentrate suitable for a range of applications such as bakeries, dairy products, infant formula, etc.

Pushing the limits
For many years, concentration of whey and milk has been a recognized technology for transportation 
savings or savings on running cost for evaporators by means of pre-concentration before the evaporator.

The market has always been looking for the possibility to concentrate to a higher level of solids than the 
limits generally accepted for reverse osmosis filtration and nanofiltration.

Due to intensive development work and industrial experiences, DSS is now able to offer our customers RO 
concentration of sweet cheese whey up to 30% of total solids, even with a COD load in the RO permeate no 
higher than what is known from RO of whey up to 18-20% total solids.

Further, DSS can also offer RO concentration of milk up to 26-30% total solids depending on the level of 
fat in the milk.

We believe that by pushing the borders, we open a new range of opportunities for our customers and in-
deed, we will continue to push the borders for this application offering our customers even higher savings 
on transportation and production costs for evaporators, or maybe in the future even being able to replace 
the evaporators!

From DSS we wish you a good seminar in KROMERIZ and hope for continuous, fruitful discussions for 
reaching our common goals.

Contacts:
Jesper Kjeldal Pedersen    Gabriel Čurlej
DSS Silkeborg AS    Milking s.r.o.
www.dss.eu     www.milking.sk 
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Volný překlad – zajistila společnost MILKING s.r.o.

Po více než 10 let je DSS předním dodavatelem technologie membránové filtrace pro mlékárenský průmysl 
po celém světě. Dnes společnost zaměstnává 45 zaměstnanců s až 25 roků individuálních zkušeností s fil-
trací a mlékárenskými procesy. Zaměřujeme se na dodávku filtračních jednotek na zakázku, servis a vý-
měnu membrán/náhradních dílů a k dispozici máme několik pilotních jednotek pro testování jako i vývoj 
nových membránových aplikací a funkčních ingrediencí v mlékárenství.

Během několika posledních let DSS zažila ještě vyšší růst, protože poptávka po technologiích, kterými se 
DSS zabývá, se zdají stále více a více relevantní na trhu.

Environmentální aplikace
Ochrana životního prostředí a opětovné využití zdrojů má dnes vysokou prioritu a povědomí o životním 
prostředí se stalo nezbytným pro mlékárenský průmysl stále více a více si uvědomující důležitost zelené 
a udržitelné perspektivy.

Možné se je zaměřit na mnoha různých faktorech ve výrobě, jako jsou suroviny, voda, chemikálie a odpad. 
Membránová filtrace se ukázala být vlivná technologie pro řešení mnoha problémů, kterým čelí mlékáren-
ské odvětví.

Znnovuzískáni mléka
Znovuzískaní mléka je definováno jako koncentrace prvního proplachu produktu, kde je proplachová voda 
smíšená s mlékem. Tato směs vody a mléka často skončí v čistírně odpadních vod, čímž dochází k plýtvání 
mlékem. DSS vyvinula membránovou technologií, kde je tento mix koncentrován na stejnou úroveň sušiny 
jako v původním mléce (cca 9-13% celkových pevných látek) odstraněním vody prostřednictvím RO filtra-
ce. V důsledku toho, mlékárna optimalizuje využití suroviny (mléka), a snižuje zátěž životního prostředí 
neplýtváním mlékem a možností dalšího využití získané vody. Znovuzískaní mléka takhle šetří podniku 
finance a zároveň chrání životní prostředí.  

Znnovuzískaní louhu
Znovuzískaní louhu je nejnovější aplikace v kategorii membránových technologií pro zpětné využití zdrojů 
od DSS. Důraz je hlavně kladen u instalací pro funkční ingredience, kde jsou velké objemy louh používané 
každý den pro čištění odparek a sušáren. Principem technologie je sesbírat všechen použitý roztok louhu 
do zásobníku a přefiltrovat ho ve filtrační jednotce, čímž se odstraní pevné částice a některé z rozpuštěných 
látek. Získaný čistý roztok louhu je zpětně navracen do čistého louhu. Úroveň zpětně získaného louhu 
může dosáhnout až 95% v závislosti na objemu nerozpuštěných látek. Proces znovuzískání louhu snižuje 
spotřebu louhu, jakož i potřebu ohřevu, protože filtrační proces může běžet při 70 ° C.

Ingredience
Membránová filtrace je ideální technologie pro průmysl ingrediencí, protože princip membránové filtrace 
spočívá v separaci různých složek v mléka jako kaseinů, syrovátkových bílkovin, tuku, laktózy a minerál-
ních látek.

Separace syrovátkových proteinů je užitečná protože syrovátkové bílkoviny z mléka nebo syrovátky mohou 
být použity pro široké spektrum aplikací v potravinářském průmyslu, jako je zajištění více pevného a homo-
genního produktu, vázání vody v potravinách, výrobě tzv. “light“ produktů nahrazením tuku proteiny atd. 

Syrovátkové proteiny jsou běžně používané v rostoucím fitness průmyslu, ve formě prášku syrovátkového 
proteinu a proteinových nápojů, které mají vysokou nutriční hodnotu. Tyto syrovátkové proteiny můžou být 
extrahované buď ze syrovátky, nebo přímo z mléka.
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Nejběžnější je použití ultrafiltrace pro výrobu syrovátkového proteinového koncentrátu (WPC) různých 
stupňů ze syrovátky. Rozsah WPC se může lišit od WPC35 až po syrovátkový proteinový izolát (WPI). 
WPC35 může být použity jako “náhražek sušeného odstředěného mléka“ pro mírné zvýšení bílkovin a cel-
kově sušiny například pro jogurtová mléka nebo mléka pro sýry a WPI může být použit jako vysoce puri-
fikovaný zdroj proteinů s více než 90% obsahem bílkovin v sušině. Syrovátkové proteiny můžou být také 
extrahovány přímo z mléka. Syrovátkový protein v takovém případě není ovlivněn procesem výroby sýra 
(kultura, syřidlo, tepelné zpracování, pokles pH, peptidy, atd.) a jako výsledek takový nativní syrovátkový 
protein extrahovaný přímo z mléka má vyšší tržní hodnotu než syrovátkový protein ze syrovátky.

Mikrofiltrace jak již bylo dříve zmíněno se často používá k extrahování syrovátkových bílkovin z mléka. 
Mikrofiltrační membrána umožňuje syrovátkovému proteinu projít membránou, přičemž na druhé straně 
zadrží kasein v retentátu. Takto bohatý kaseinový retentát je ideální pro výrobu sýra.

Permeát z mikrofiltrace je pak koncentrován na NF pro výrobu WPC nebo WPI, paralelně k popisu výroby 
WPC-WPI ze syrovátky, jak je popsáno výše.

Podobně jako u syrovátkového proteinového koncentrátu (WPC), může být ultrafiltrace použitá i pro mléč-
ný proteinový koncentrát (MPC), kde účelem je také, jako při WPC zvýšit úroveň bílkovin v sušině a tím 
vyrobit proteinový koncentrát vhodní pro řadu aplikací jako je pekárenství, různé mléčné výrobky, kojenec-
ká strava, atd.

Posouvání limitů
Po mnoho let, koncentrace syrovátky a mléka je uznávaná technologie pro úsporu transportních nákladu 
nebo úsporu na provozních nákladech odparek pomocí před-koncentrace produktu před odparkou.

Trh vždy hledal možnost koncentrace na vyšší úroveň sušiny než limity obecně uznávané pro reverzní 
osmózu a nanofiltraci.

Vzhledem k intenzivní vývojové činnosti a průmyslových zkušeností, je DSS nyní schopna nabídnout našim 
zákazníkům RO koncentrace sladké syrovátky až do 30% sušiny, a to i s hodnotou CHSK v RO permeátu ne 
vyšší než hodnota známa z RO koncentrace syrovátky na 18-20% sušiny.

Dále může DSS nabídnout RO koncentraci mléka až na 26-30% sušiny v závislosti na obsahu tuku v mléce.

Věříme, že posouváním limitů otvíráme novou řadu příležitostí pro naše zákazníky a opravdu budeme 
i nadále posouvat limity této aplikaci a tím nabízet našim zákazníkům ještě vyšší úspory na dopravě a pro-
vozních nákladech při odparcích, nebo možná v budoucnu dokonce schopnost nahradit odparky!

Z DSS a Milkingu Vám přejeme příjemné pokračováni semináře v Kroměříži a doufáme v další kontinuální 
diskusi pro dosáhnutí našich společných cílů.
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 Nové trendy a pohledy na kvalitu 
 syrového mléka a její hodnocení.s

  MVDr. Ivan Kadlec M
  MILCOM servis a.s., externí poradce

Profi l přednášejícího:
Absolvent Vysoké školy veterinární (1966)
Praxe: 
1966-1969 Okresní veterinární zařízení Rakovník – obvodní veterinární 
lékař; 1968-1969 Generální ředitelství Zemědělského zásobování a náku-
pu – 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 ob-
chodních 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 publi-
kační a přednášková činnost; garant 28 tradičních seminářů „Problematika prvovýroby mléka“.

Automatizované hodnocení mléka je metodou, bez které si v současné době není možno představit kontrolu 
syrového mléka pro jeho zpeněžování a kontrolu užitkovosti dojnic. Ročně je vyšetřováno v oficiálních 
laboratořích pro zpeněžování mléka a kontrolu užitkovosti 300-500 mil. vzorků mléka.

 Arbeitsgruppe zur Förderung von Eutergsundheit und Milchhygiene 
In den Alpenländern

Na loňských již 24. Baumgartenberger Fachgespräche v Greinu v Dolním Rakousku pořádaných skupinou 
AFEMA, přednesl svůj příspěvek také pan Harrie van den Bijgaart  ze společnosti Qlip v Holandsku a před-
stavil jejich systém hodnocení kvality mléka.

QLIP – Moderní automatizované analýzy mléka
Zaa své inovace Qlip ppovažuje : 
Prro farmáře: 

�• standardní hygienické parametry a složky mléka
�• stanovení močoviny a ketolátek pro kontrolu zdraví a úpravu krmných dávek: signalizace ketóz
�• stanovení původců zánětů mléčných žláz :
 * tradiční bakteriologická vyšetření, PCR vyšetření
 * rychlá mikrobiologie, PCR Listeria a Salmonella vyšetření 
�• indikaci březosti
�• certifikaci zdraví a dobrý zdravotní stav

Prro mlékárny : 
• rozšiřování certifikací do oblasti energie, vody a odpadů
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Multikomponentní analýzy reziduí veterinárních léčiv a prostředků a pesticidů. 
Provádí se především formou monitoringu a mapování. 

Výsledky analýz poskytuje flotila FOSS analyzátorů. Systém nabízí možnost obrovského množství zpraco-
vání vzorků a jejich flexibilního zpracování. Je založený na identifikaci vzorků pomocí RFID (radiofrekvenč-
ní identifikace) a systémem GPS. RFID pracuje na základě naprogramovaných čipů obsahujících všechna 
data a údaje (přístroje typu CombiFoss). Ve vazbě se systémem GPS slouží pro registraci v laboratoři, k au-
tomatickému řízení posunu vzorkovnic, záznamu analýz, sběru dat o farmách, předávání dat a výsledků 
oběma partnerům atd.

S pokrokem v oblasti automatizovaných dojících systémů (robotizace) se výrazně oživil zájem o testování 
volných mastných kyselin. Od 1.1.2010 je zpeněžováno mléko u všech holandských farmářů podle měsíční-
ho průměru volných mastných kyselin, analyzovaných IR technologií přístroji MilkoScan.

Vedle volných mastných kyselin laboratoř Qlip stanovuje u souboru 400 vybraných farem i nenasycené 
mastné kyseliny s cílem výroby mléka s požadovanými mastnými kyselinami a výroby mlékárenských 
produktů s vysokým podílem Omega-3 a CLA mastných kyselin. 

Profil a nabízené kalibrace
Volné mastné kyseliny- výrazné oživení zájmu v souvislosti s robotizací výroby mléka a
FTIR IR technologií.
Foss aplikace mastných kyselin, které jsou dodávány v rámci kalibrací:                          

• Nasycené mastné kyseliny  
• Nenasycené mastné kyseliny    
• Mono a polynenasycené MK 
• Mastné kyseliny s řetězcem krátkým, středním a dlouhým
• Trans mastné kyseliny 
• C 14 : 0  (myristová)
• C  18 : 0  (stearová)
• C  18 : 1  (olejová)

Cíl :  
• výroba mléka a mléčných výrobků 

s vyšším podílem nenasycených 
mastných kyselin  (Omega-3 a CLA 
mastných kyselin)

• ekologická výroba mléka, snižování 
emisí skleníkových plynů  
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Cesta :  Management stáda a výživy dojnic

Složení mastných kyselin umožňuje i posuzovat abnor-
mality mléka a porušení kravského mléka jinými mléky

InfraXact  - ke stanovení falšování obsahu bílkovin melaminem a dal-
ších parametrů 

Management stáda 
Moderní FTIR technologie poskytují dostatečně přesné 
výsledky pro management stáda. Novinkou posledních 
let je screening ketóz na základě stanovení ketolátek 
BTB (betahydroxybutyrátu) a acetonu. Laboratoř 
nabízí i výsledky kontroly pro stanovení březosti a vý-
sledky rychlých mikrobiologických vyšetření pro sta-
novení původců zánětů mléčných žláz, případně i další 
vyšetření. 

O nových metodách bakteriologických vyšetření po-
dal informaci na výše citované akci AFEMA  pan Dr. 
Gottfried Schoder z Tiergesundheitsdienst OŐ(Oberös-
tereich ).V laboratoři Qlip našla uplatnění vedle klasic-
kých vyšetření metoda PCR pracující na principu po-
lymerázové řetězové reakce a detekující genomovou 
(jadernou) a plastidovou DNA. 

Nabídka a formy bakteriologického vyšetření
• Klasické referenční metody
• Průtoková cytometrie 
• Imunologické Elisa metody
• FTIR spektroskopie využívající charakteristických IR spekter 
• jednotlivých mikroorganismů
• PCR metody pracující na principu polymerázové řetězové reakce a detekující genomovou a plastido-

vou DNA 

Rychlé testy k typizaci původců mastitid
• Testy- Pathoprof mastitis test- Kit 
  pro identifikaci až 12 původců mastitid                
  - Start Check Kit           
  pro identifikaci Staphylococcus aureus v úchovných tancích
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Micronaut Merlin systém-poloautomat
pro testování baktérií a kvasinek a jejich citlivost na antibiotika a antimykotika. 
Výhody testů: rychlost, citlivost, redukce používání antibiotik 
                          

25. Baumgartenberger Gespräche 
Uskutečnily se opět letos pod patronací AFEMY v Rakousku poblíž Greinu.
 K čemu se začíná obracet hlavní pozornost?
• Stále více k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji
• Dle závěrů konference v Johanesburgu z roku 2002 musí vycházet z 3 základních pilířů:

o ekonomického rozvoje, který musí být v souladu s péčí o životní prostředí a nakládání se surovinovými 
zdroji

o kultivací společenských institucí
o a sociální péčí o občany  

                

V oblasti mléka se jedná zejména
- o uplatňování požadavků a managementu v ochraně životního prostředí v celém sledu výroby mléka od 

výroby krmiv, chovu skotu, zpracování mléka, balení, transport a prodej výrobků, odstraňování odpadů 
atd. se zaměřením na kontinuální pokles spotřeby energie, vody, emisí kysličníku uhličitého, dalších 
skleníkových plynů, zužitkování odpadů bohatých na výživné látky atd. 

Významným přínosem poslední doby jsou v oblasti infračervené spektrofotometrie zejména FTIR technolo-
gie, rozšíření nabídky NIR přístrojů, Globální „plug and play“ ANN kalibrace, DDA technologie jako ekono-
mické řešení, moderní, jednoduchá softwarová řešení umožňující i vzdálenou podporu přístrojů, výrazně 
přispívající k řešení nastíněných problémů.

Díky firmě FOSS jsme schopni tyto parametry sledovat, měřit a vyhodnocovat.

Závěr
Závěrem je možné konstatovat, že to co jsme již dříve avizovali, to je po zajištění hygienických požadavků 
na výrobu a zpracování mléka, bude stále více do popředí vystupovat zájem o hodnocení takových pa-
rametrů mléka, které budou napomáhat zvyšování ekonomiky výroby mléka, zdravotního stavu dojnic, 
akceptaci ekopožadavků s ohledem na stabilitu a udržitelnost krajiny atd. To by ale bylo na samostatnou 
akci a přednášky.    
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 Využití NIR-techniky při analýze 
 mlékárenských výrobkům

  Ing. René Bien In
  O.K. SERVIS BioPro s. r. o., Praha

Profi l přednášejícího:
Ing. René Bien pracuje ve společnosti O.K. SERVIS BioPro v týmu 
aplikační a kalibrační podpory dodávaných zařízení. Speciálně se věnuje 
aplikacím NIR spektroskopie.

Úvod
NIR spektroskopie je již řadu let zcela běžnou metodou používanou v oblasti potravinářské a zemědělské 
analytiky základních živin a dalších kvalitativních parametrů. Technické řešení snímání blízkého infračer-
veného světla prošlo svým vývojem a v současné době se tzv. FT NIR technologie svým výkonem a cenou 
dostala do kategorie provozní metody a je často používaná speciálně v mlékárenství.

Cílem tohoto sdělení je popsat a přiblížit problematiku nasazení a zprovoznění takovéhoto systému v prak-
tických podmínkách v České a Slovenské republice.

Podmínky pro úspěšné uplatnění FT NIR techniky v provozu:

Spolehlivost hardwaru a intuitivnost softwaru

Informace a výsledky v tomto sdělení se vztahují na FT- NIR analyzátory firmy Bruker.

Technická specifikace:

Víceúčelový FT-NIR analyzátor MPA je vhodný pro analýzu všech druhů (kapalných, pastovitých i pevných) 
mlékárenských výrobků a surovin umožňující provádění následujících analýz:

• Analýza kapalných vzorků transmisním způsobem v temperované křemenné měřící kyvetě, nasáváním 
vzorku a čistícího roztoku pomocí peristaltického čerpadla jako příslušenství. Možnost dodatečně doplnit 
homogenizátor a dávkovač vzorků. Rozsah spektra: 780 - 2500 nm (12800 - 4000 cm-1).

• Analýza pevných a pastovitých materiálů reflektančním (nebo i externím transmitančním způsobem) 
s použitím rotačního nástavce a prezentací vzorků do petriho misek o průměru 97 mm nebo 50 mm 
(plastových i skleněných). Spektrální rozsah: 780 - 2780 nm (12800 - 3600 cm-1).

Kalibrační zázemí
Kalibrace je klíčovou operací pro získávání kvalitních výsledků.

NIR analyzátor musí „umět“ v provozu rychlou změnu režimu prezentace vzorků. Kalibrace obsahuje řadu 
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kroků od optimalizace měření spektra a nastavení podmínek až po nalezení optimálního kalibračního mo-
delu. Specializovaný chemometrický software je nezbytnou pomůckou a musí být součástí analyzátoru.

V provozních podmínkách je obtížné držet kvalifikovaný personál pro tuto činnost, proto je výhodné po-
skytovat tuto službu, jako součást přístroje. Příklad poskytované kalibrační podpory je možné sjednat již 
v obchodní smlouvě.

Firma O.K. SERVIS  BioPro má 20 let zkušeností s provozováním této služby. 

Mlékárenství, jako ostatně i jiné obory, má svá specifika ve vztahu k použití NIR techniky. Je to široký 
sortiment matric vzorků vycházející z jednoho základu (mléko), ale lišící se rozdílnými poměry a rozsahy 
sledovaných parametrů. Analyzované vzorky mají různá skupenství a rozličné viskozity. Tyto aspekty se pak 
promítají do potřeby vypracování konkrétních kalibrací pro daného uživatele.

Obecný postup zprovoznění jednotlivých aplikací
1. režim vytvoření kalibrace a základního nastavení 
2. režim  poloprovozního ověření
3. režim  průběžné kontroly. Sledování kontrolními vzorky slouží pro hodnocení kvality výsledků a pří-

padnou korekci kalibrace.

Příklad praktického řešení:
 Aplikace:  máslo
 Parametr:  voda

Postup:
• Měření reflektančním způsobem s rotačním nástavcem ve skleněných Petriho miskách. Prvotní kalibrační 

model je dodáván s přístrojem (výsledky viz tab č. 1. a graf č. 1)
• Aktualizace kalibračního modelu vzorky uživatele (viz graf č. 1. a tab č.1). Tímto krokem se rozšířila 

prvotní kalibrace a statistické výsledky chyb měření (RMSECV) potvrdily výsledky původního modelu.
• Režim poloprovozního ověření sleduje odchylky od porovnávací metody v čase (většinou provozní metody 

používané zákazníkem). Výsledky je možné posoudit v grafu č. 2.

Graf č.1  Závislost výsledků provozní (LAB) metody (osaY) a výsledků analyzátoru (NIR) na ose X. (Oranžové 
body jsou vzorky zákazníka)
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Tab č.1. Parametry dodávané kalibrace + výsledky po doplnění kalibračními vzorky zákazníka

máslo počet 
vz.v kalibraci

rozsah / % Počet PC R2 RMSECV 
kalibrace /%

RMSECV se 
vzorky zákazníka 
/%/

Režim měření

tuk 478 13.9-17.3 10 91.52 0.12 0.12 refl ektance

Graf č.2  Režim  poloprovozního ověření -regulační diagram průběhu parametru v čase.
Řada 1-LAB hodnoty
Řada 2-NIR hodnoty
Výpis základních kalibrací pro mléko a mléčné výrobky, dodávaných s přístrojem  FT NIR BRUKER, typ MPA.

Výpis základních kalibrací pro mléko a mléčné výrobky, dodávaných s přístrojem  FT NIR BRUKER, typ MPA.

mléko syrové rozsah / % R2 režim měření
tuk 0.4 - 7.9 99.9 transmitance
bílkoviny 2.6 - 3.8 95.63
laktóza 4.7 - 5.0 89.55
sušina 10.4 - 17.3 99.72
smetany rozsah / % R2 transmitance
tuk 7.18 - 53.85 99.43
pH 5.82 - 6.8 91.14
sušina 18.64-38.74 99.95
syrovátka rozsah / % R2 transmitance
tuk 0.04 - 0.42 99.58
bílkoviny 0.5 - 1.1 93.42
sušina 3.6 - 6.9 99.77
syrovárka konc. rozsah / % R2 transmitance
tuk 0.22 - 0.52 92.27
sušina 25.6 - 38.2 99.23
odstředěné mléko rozsah / % R2 transmitance
tuk 0.05-0.65 99.66
jogurty rozsah / % R2 refl ektance
tuk 0.05 - 10.0 99.38
sušina 13.8 - 28.9 96.61
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slazené kond. mléko rozsah / % R2 refl ektance
tuk 6.25-23 99.7
sušina 68.9-75.4 95.89
sacharoza 42-50 95.0
laktoza 10.5-15.0 93.0
 kond.mléko rozsah / % R2 transmitance
tuk 4.02-10.15 99.95
sušina 22.4-28.1 96.48
tvarohy rozsah / % R2 refl ektance
tuk 0.01-24.23 99.59
sušina 15.9-27.7 98.71
tvrdé sýry rozsah / % R2 refl ektance
tuk 0.2-44.2 99.8
sušina 24.17-51.7 99.25
pH 4.93-6.35 67.98
sůl 0.04-0.46 90.63
sušené mléčné výr. rozsah / % R2 refl ektance
tuk 0.32-50.92 99.95
sušina 1.26-4.8 95.76
bílkovina 8.63-37.02 99.82
laktóza 28.17-77.27 99.25
popel 3.82-8.38 98.53

FT-NIR analyzátor se vzdálenou správou kalibrací
Předpokladem je trvalá spolupráce mezi uživatelem FT NIR a kalibrační službou. Další zjednodušení kalib-
rační práce je v současné době možné využitím dálkového přenosu dat pomocí internetu.

Podmínky pro úspěšný chod:
• ověřované referenční metody
• osvojené a spolehlivé technologie přenosu dat přes internet (spektra, nastavení kalibrací, diagnostika atd.)

Závěr
Naplněním výše uvedených činností se NIR analyzátor plnohodnotně stává analyzátorem se vzdálenou 
správou kalibrací a mohou se tak uplatnit základní výhody nasazení do výroby, tzn. rychlé, jednoduché 
a pohotové získávání dat o kvalitě v procesu výroby, důležitá pro následná rozhodování.
Může se tak podstatným způsobem měnit pohled na sledování kvality, což v důsledku vede k přesnějšímu 
způsobu jejího řízení a zde se dají  očekávat konkrétní ekonomické efekty nasazení NIR techniky do mlé-
kárenské praxe. 
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 Zajištění kvality výsledků měření 
 IR přístrojů v mlékárenských laboratoříchI

  Ing. Ondřej Elich In
  MILCOM a.s. – Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o

Profi l přednášejícího:
Ing. Ondřej Elich vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou 
v Praze, obor „Chemie a analýza potravin“ (2001). Od roku 2004 pracuje 
jako výzkumný pracovník a později jako technický vedoucí akreditované 
laboratoře MILCOM a.s. Podílí se na řešení výzkumných projektů a za-
jišťování kalibračních služeb pro uživatele IR techniky v mlékárenských 
laboratořích. 

Metoda infračervené spektroskopie je založena na měření absorpce části spektra elektromagnetického 
záření o vlnových délkách 0,78 až 1000 mm. Infračervená oblast se dále dělí na blízkou (NIR), střední (MIR) 
a dalekou infračervenou oblast (FIR). Množství absorbované energie je dáno schopností molekuly přechá-
zet do excitovaných vibračních a rotačních stavů. Důležitou podmínkou je přitom existence dipólového 
momentu molekuly. Jelikož přechody mezi těmito stavy vyžadují určité množství energie, dochází k její-
mu přenosu v kvantech. Nejčastěji dochází k absorpci energie při změně energie molekuly do nejbližšího 
energetického stavu (tvz. fundamentální přechod). U absorpce více energetického záření v NIR oblasti se 
projevují i přechody na vyšší energetické hladiny (tvz. svrchní tóny) a kombinační přechody. 

Spektrum získané v MIR oblasti je tvořeno především z absorpcí záření odpovídajícímu energii fundamen-
tálních přechodů, a proto se dají jednotlivé absorpční pásy přiřadit funkčním skupinám molekul. Toho lze 
využít pro identifikaci jednotlivých analytů. Při analýzách potravin vykazují v praxi MIR přístroje lepší 
možnosti při analýzách minoritních složek potravin a obecně vyšší přesnost měření, než NIR přístroje.  
Vlivem rozšíření absorpčních pásů o svrchní tóny a kombinační přechody je orientace v NIR spektru obtíž-
nější a nelze jej využít k identifikaci látek. Což má za následek obtížnější tvorbu kalibrace a nevhodnost pro 
analýzy minoritních látek.  Výhodou NIR spektroskopie jsou nižší nároky na přípravu vzorku. 

Moderní IR technika poskytuje široké možnosti využití při analýze mléka a mléčných produktů. Dobře 
zavedené jsou analýzy základních složek, jako je tuk, bílkoviny, laktóza a sušina. Dále lze měřit technolo-
gicky významné látky, jako  je močovina, volné mastné kyseliny, bod mrznutí a přidané látky např. fruktózu 
a glukózu. Vývoj v této oblasti však stále přináší nové možnosti jak analýz minoritních složek (aceton, 
tetracyklin), tak analýz komplexních analytů, jako je přítomnost baktérií nebo dokonce schopnost měření 
senzorických vlastností produktu. Významnou výhodou IR měření je téměř neomezená možnost při vývoji 
nových kalibrací pro analýzu nových složek, popřípadě rozšíření měření na nové potravinové matrice. 

Jelikož při použití infračervené spektroskopie dochází k absorpci záření více složkami, závisí výsledek analý-
zy nejen na koncentraci analytu, ale i na dalších doprovodných látkách. Proto je nutné vytvořit pro přístroj 
základní kalibraci vždy pro měření daných analytů v konkrétní potravině. Provedení základní kalibrace 
je náročný proces a většinou jej provádí výrobce. Tím, že nejen sledovaný analyt, ale též samotná matrice 
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mají vliv na výsledek měření, je nutné u IR přístrojů v pravidelných intervalech upravovat kalibrační para-
metry. To je dáno zejména sezonní změnou ve složení mléka a případným driftem přístroje.

V současnosti je možné kontrolovat nastavení IR přístrojů pomocí zahraničních komerčně dostupných hlu-
bokomražených standardů. Tyto jsou vhodné zejména na jednorázovou kontrolu přístrojů. A to z důvodů 
nedostatečné nabídky ve variabilitě jednotlivých analytů a také odlišného složení od tuzemských zdrojů. 
Pro pravidelnou úpravu kalibrace je vhodnější použít kalibrační vzorky připravené v dostatečném rozmezí 
jednotlivých analytů. 

Přesnost stanovení základních složek mléka a mléčných produktů tj. obsahu tuku, bílkovin, laktózy a tu-
kuprosté sušiny pomocí přístrojů pracujících v střední červené oblasti infračerveného spektra (MIR) je 
závislá jak na technickém stavu přístrojové techniky, tak na vlastnostech vzorků použitých pro kalibraci 
a kontrolu přístroje. Správnou úpravou základní kalibrace lze odchylky způsobené instrumentální tech-
nikou účinně eliminovat. V ideálním případě je možné docílit přesnosti MIR měření blížící se přesnosti 
použité referenční metody.

Pro kalibrace MIR přístrojů je možné využít dvou postupů. První postup využívá individuální vzorky mléka 
o přirozeném variabilním zastoupení složek. To přináší komplikace zejména při zajištění požadovaného roz-
pětí hodnot kalibračních vzorků a také nese riziko ovlivnění kalibrace nestandardními vzorky. Ty se mohou 
diametrálně odlišovat od běžných vzorků jak v hlavních měřených složkách, tak v ostatních minoritních 
látkách (PSB, močovina, ketony …), což může negativně ovlivnit výsledky neboť IR měření je z fyzikální 
podstaty závislé na celkovém složení matrice. Při kalibraci přístrojové techniky určené k měření v mlékáren-
ských provozech je výhodnější využít druhý postup a to použitím směsných bazénových vzorků, které jsou 
podstatou matrice bližší běžně měřeným vzorkům. Zajištění variability vzorků musí být v tomto případě 
zajištěno modifikací kalibračních vzorků pomocí vhodných surovin jako je smetana, odstředěné mléko, 
retentát a permeát z ultrafiltrace, laktóza, voda a další. 

Celý proces úpravy kalibrace je poměrně komplikovaný a nákladný a to nejen vzhledem k nutnosti obstarání 
surovin pro zajištění dostatečné variability vzorků, ale také s ohledem na množství odborné laboratorní 
práce. Při kalibraci IR techniky je nutné vzít do úvahy, že úroveň provedení referenčních analýz je naprosto 
klíčovým prvkem kalibračního procesu a přesnost IR měření je limitována a nemůže být vyšší než přesnost 
referenčních metod daného pracoviště. 

Kvalitu měření na IR přístrojích umístěných přímo v mlékárenských provozech však kromě kalibrací ovliv-
ňuje zejména kvalita personálu provádějící odběr vzorku a samotné měření. Nejdůležitějším faktorem, 
který dokáže zcela zmařit prostředky vynaložené na udržení přístroje v bezvadném stavu, je odběr vzor-
ku. Např. odběr vzorku z tanku probíhá do litrové nerezové nádoby. První chybou, může být nerozdělení 
takto velkého vzorku na menší analyzované vzorky. Tím je znemožněna dobrá homogenizace vzorku před 
samotným měřením a též zahřátí vzorku ve vodní lázni nemůže být v takto velkém objemu provedeno rov-
noměrně. Pokud však z tohoto vzorku při opakovaném přelívání z nádoby do nádoby odebereme zkušební 
vzorek do menší uzavíratelné nádoby, můžeme zajistit rychlé zahřátí na 38-40°C a převracením také dobrou 
homogenizaci vzorku. Chyby plynoucí z nedostatečné homogenity vzorku při jeho nedokonalém zahřátí 
a případně též chyby z poškození vzorku příliš dlouhým záhřevem vedou zejména u měření tuku k odchyl-
kám, které až desetinásobně převyšují odchylky docílené při kalibraci přístroje.

Lidský faktor ovlivňuje v laboratoři také další součásti měřícího procesu, které se podepisují na kvalitě mě-
ření. Jedná se o pravidelné čištění přístroje, používání pilotních vzorků pro kontrolu stability měření a další. 
Banálním se může zdát také znalost jednotek, ve kterých je uveden výsledek měření. Praktické zkušenosti 
z mlékárenských laboratoří bohužel ukazují, že dochází k zaměňování označení % = g/100g s g/100ml. 
Vzorek s tučností 4 g/100ml má jen 3,88 % tuku.
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Závěrem lze tedy konstatovat, že na kvalitě měření se podílí jak kvalita přístroje a jeho kalibrace, tak kva-
lita proškoleného personálu. Ani výborně motivovaný a proškolený personál nezvládne provádět kvalitní 
měření bez dobrého přístroje, ale také dobrý přístroj bez příslušné kalibrace a kvalitního personálu není 
zárukou správného měření.  



Našim zákazníků nabízíme
  širokou škálu čistících a dezinfekčních prostředků
  poradenství v oblasti sanitace potravinářských provozů
   centrální systémy sanitace včetně projektové dokumentace, 
montáže i s rozvody a komplexní servis

  hygienické smyčky a hygienická zařízení
  školení BOZP s nebezpečnými chemickými látkami
  školení HACCP a hygienického minima

Food & Beverage Division

Ecolab Hygiene s.r.o., Hlinky 118, 603 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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 Označování potravin – mnoho cenných 
 informací pro spotřebitele ?i

  Mgr. Markéta Chýlková M
  Potravinářská komora České republiky

Profi l přednášející:
Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V profesní praxi 
pracovala na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu životního prostředí. Více 
než 6 let je zaměstnancem Potravinářské komory ČR, kde má primární 
odpovědnost za agendu související s legislativou v oblasti potravinářské-
ho práva v ČR a na úrovni EU (zejm. pravidla pro označování potravin, 
provázání s dobrovolně uváděnými informacemi na potravinách – GDA, 
zdravotní a výživová tvrzení apod.) a legislativy týkající se ochrany život-
ního prostředí. Dále nese odpovědnost za odpovědnost za komunikaci 
s evropskou federací v Bruselu a účast v jejích pracovních skupinách a od-
povědnost za komunikaci se Stálým zastoupením v oblasti potravinářství 
a životního prostředí.

ÚVOD
Označování potravin je jedním ze způsobů, jak spotřebiteli zpro-
středkovat informace o potravině, kterou chce koupit. Mnoho mo-
derních etiket na potravinách obsahuje detailní informace týkající 
se nutričního obsahu. Dnešní spotřebitel chce těžit z široké nabíd-
ky potravin stejně tak jako z jedinečného množství informací o po-
travinách, a to zejména s ohledem na to, aby byl schopen zjistit, 
zda jeho strava je dostatečně nutričně vyvážená. 

Průzkumy ukazují, že spotřebitelé při nákupech etikety používají 
a čtou je. Více než 60 % spotřebitelů si prohlédne minimálně před-
ní stranu obalu, zatímco méně než 15 % si prohlédne i další strany 
obalu. Méně než jedna třetina konzumentů uvádí, že si přečtou 
i nutriční informace na obalu.

Na tato zjištění navazují právní předpisy týkající se označování 
potravin, které jsou v současné době v Evropské unii přijímány…

NAŘÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM
Evropská legislativa týkající se označování potravin byla donedávna poměrně roztříštěná. V roce 2008 
představila Evropská komise návrh nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které 
dosavadní předpisy na označování potravin zjednodušuje a modernizuje, nicméně původní cíle a základ-
ní součásti zůstávají zachovány. Po poměrně dlouhém legislativním procesu nařízení nakonec vyšlo pod 
číslem 1169/2011 v Úředním věstníku EU, platí a po ukončení přechodného období dojde ke zrušení ev-
ropských směrnic, které upravovaly označování potravin. Na tyto změny bude reagovat zcela jistě i naše 
národní legislativa.
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Nařízení de facto přebírá požadavky na označování potravin vyplývající ze stávajících 
evropských právních předpisů. Stanoví však také ale i celou řadu nových povinností, 
které byly od počátku projednávání terčem kritiky zejména potravinářského průmyslu 
(ať je to povinné uvádění nutričních informací, povinná velikost písma nebo povinné 
uvádění země původu). V celé řadě ustanovení působí nařízení také poměrně nejasně 

anebo odkazuje na prováděcí právní akty, které (někdy) přijme Evropská komise. Je tak zřejmé, že zejména 
na začátku bude implementace nařízení působit určité problémy. 

Vzhledem k tomu, že potravinářský průmysl nespí a řada výrobců má již nyní zájem, byť nařízení není 
účinné a nelze jeho požadavky vymáhat, povinnosti zde stanovené začít plnit a využít přechodného období 
na přizpůsobení obalů svých potravin, probíhají v současné době diskuse o praktickém významu některých 
ustanovení, která nepůsobí příliš jednoznačně. Smyslem tohoto příspěvku bude upozornit na základní no-
vinky, které nařízení přináší a na které bude nutné se do budoucna připravit.

POVINNĚ UVÁDĚNÉ INFORMACE V POVINNÉ VELIKOSTI PÍSMA
Dlouho se vedou diskuse o tom, že písmo na etiketách je tak malé, že jej ani průměrný spotřebitel nepřečte. 
Evropská komise proto přistoupila k tomu, že stanovila, aby všechny povinné údaje (tj. údaje vyjmenované 
v čl. 9 odst. 1 nařízení) byly na obalech potravin uváděny povinnou velikostí písma. Původně se navrhovaly 
3 mm, podle platného znění v závislosti na největší ploše obalu to je 1,2 nebo 0,9 mm. V případě obalů, 
u nichž největší plocha je větší než 80 cm2, budou povinné informace uváděny ve velikosti písma 1,2 mm. 
V případě obalů, u nichž největší plocha činí méně než 80 cm2, to bude 0,9 mm. Z velikosti písma nařízení 
nezná výjimky. Jediné dvě výjimky se vztahují k největší ploše, a to když nařízení stanoví, že je-li největší 
plocha menší než 25 cm2, uvádí se všechny povinné údaje s výjimkou nutričních údajů, a to, je-li největší 

plocha menší než 10 cm2, uvede se pou-
ze název potraviny, údaj o alergenech, 
čistém množství a datum minimální 
trvanlivosti nebo použitelnosti, přičemž 
pokud o to spotřebitel požádá, měl by 
dostat informaci o složení takového vý-
robku. Specifický požadavek platí podle 
čl. 16 odst. 1 nařízení pro lahve k opako-
vanému použití.

Kritéria pro stanovení výšky malého 
písmene „x“ jsou následně stanovena 
v příloze IV nařízení a Evropská komise 
může přijmout další prováděcí pravidla 

týkající se čitelnosti textu jako takového.

Nařízení, bohužel, již nestanoví, co se rozumí „největší plochou obalu“. Obecně je vnímána tak, že se jedná 
o největší plochu několikarozměrného obalu, která je limitována jeho hranami. Na trhu však existuje celá 
řada obalů, které hrany nemají (kornouty, konzervy apod.) a u nich by pak největší plocha obalu odpovídala 
(podle dosavadní interpretace našich národních autorit) celkovému obsahu povrchu pláště. „Plniči“ těchto 
obalů vnímají takové chápání největší plochy obalu jako diskriminační a požadují, aby pro tyto typy obalů 
bylo vzato do úvahu zakřivení obalu a aby byla stanovena jako cca 1/3 plochy celého pláště. V současné 
době probíhají proto diskuse týkající se interpretace tohoto pojmu.
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NUTRIČNÍ ÚDAJE POVINNĚ A PRO VŠECHNY
Nutriční informace na etiketách jsou prostředkem k informování spotřebitelů o nutriční hodnotě potravin 
a v ideálním případě jim mají pomáhat při nákupu zdravějších potravin. Nedávný výzkumný projekt finan-
covaný Evropskou unií FLABEL (Food Labelling to Advance, Better Education for Life) prokázal, že v prů-
měru až 85 % výrobků uvádí nutriční informace na zadní straně obalu a 48 % na přední straně�. Většina 
spotřebitelů, kteří uvádí, že si přečtou nutriční informace, se zajímá o kalorie, tuk a cukr. O sůl a nasycené 
tuky se zajímají pouze spotřebitelé ve Spojeném království. V Evropské unii nebyly nutriční informace na 
potravinách povinné, pokud nebyly uváděny nutriční nebo zdravotní výhody potraviny.

Evropská komise při zjištění, že se široká veřejnost zajímá o vzájemný vztah mezi stravováním a zdravím, 
zakotvila do návrhu nařízení povinnost uvádět nutriční údaje (v povinné velikosti). Na tom byl i vzájemný 
koncensus jednotlivých legislativních orgánů, jen se poměrně dlouho diskutovalo o jejich množství a po-
době. Výrobci tak nejpozději od prosince 2016 budou povinni na svých výrobcích uvádět nutriční údaje 
v rozsahu stanoveném nařízením.  

Ve zkratce, nařízení de facto rozlišuje 3 kategorie nutričních údajů, které se mohou objevit na potravinách, 
a to buď ve formě tabulky anebo při nedostatku místa v lineární formě. Ty povinné musí být na každé po-
travině (s výjimkou potravin uvedených v příloze V) a patří mezi ně: energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy, bílkoviny, cukry a sůl (pozor: již ne sodík, ale pouze sůl). Nařízení dále připouští 
možnost k těmto povinným údajům doplnit ještě údaj týkající se obsahu mononenasycených mastných 
kyselin, polynenasycených mastných kyselin, polyalkoholů, škrobu, vlákniny, vitamínů a minerálních látek. 
Pouze tyto vyjmenované údaje se mohou doplňkově k povinným na obalu objevit. Nařízení nepřipouští 
uvádět údaj týkající se cholesterolu nebo TFA. Navíc k těmto kategoriím nutričních údajů nařízení přidává 
kategorii další, když stanoví pravidla pro to, aby mohl výrobce určité nutriční údaje zopakovat – říká se kde 
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(na přední straně obalu), jaké (buď pouze energetickou hodnotu vyjádřenou na 100 g/ml anebo energetic-
kou hodnotu společně s údajem cukrech, tucích, nasycených mastných kyselinách a soli) a jak (velikostí 
písma 1,2 mm). 

Povinné údaje i ty dobrovolně zopakované mohou být uvedeny v procentech podílu 
referenčních hodnot příjmu a v případě opakování i formou grafického znázornění, 
což se odrazí do podoby ikonek GDA a velikosti písma informací v nich uvedených (zde 
dokonce obsahuje i jasnou formulaci dovětku s odkazem na příjem průměrné dospělé 
osoby). Veškeré nutriční informace musí být uváděny na 100 g/ml a dobrovolně, jako 
údaj navíc, mohou být doplněny údajem na porci (velikost porcí však zatím stanovena 

není, a proto si je zatím určuje každý výrobce sám). Nutriční údaje se musí vztahovat na potravinu ve stavu, 
v jakém je prodávána (v odůvodněných případech lze uvést i po úpravě). 

Česká republika od samého počátku projednávání nařízení zaujímala k zakotvení povinného nutričního 
značení jednoznačně odmítavý postoj, a to zejména z toho důvodu, že v současné době neexistují žádné 
ucelené databáze potravin jednoduše přístupné široké veřejnosti, z nichž by výrobci mohli čerpat relevantní 
hodnoty pro výpočet nutričních údajů. Praxe tedy zůstane alespoň prozatím stejná – zakoupit software, 
čerpat z jiných osvědčených databází anebo investovat do rozboru v akreditovaných laboratořích. Navíc, 
potravinářský průmysl čeká na stanovení hodnot, v nichž budou uváděné nutriční údaje dozorovými orgány 
tolerovány.

Bohužel, i ustanovení článků 30 až 35 upravujících nutričních značení působí v současné době určité vý-
kladové obtíže, a proto mezi potravinářským průmyslem a národními autoritami probíhají diskuse i na 
toto téma.

ZNAČENÍ ALERGENŮ
Nařízení přebírá ze stávající legislativy seznam látek nebo produktů, které vyvolávají alergie nebo nesná-
šenlivost (příloha II). Také údaj o alergenech zůstává povinným (v povinné velikosti písma). Nový je však 
způsob jejich označování.

Nařízení požaduje, aby byl alergen uveden přímo v seznamu složek, a to dostatečně jasně odlišně od ostat-
ních složek. Striktním výkladem lze dospět k závěru, že pokud je se-
znam složek uveden a zmínka o alergenu je uvedena jinde na obale, 
jedná se o chybu. Pouze v případě, není-li uveden seznam složek, uvede 
se alergen slovy: „Obsahuje…“. V případech, kdy název potraviny jasně 
odkazuje na danou látku nebo produkt, se označení alergenu nevyža-
duje vůbec.

A co se vlastně rozumí oním „dostatečným odlišením“ od ostatních slo-
žek?  Nařízení pouze jako příklad jmenuje typ nebo styl písma či barvu 

pozadí. Vzhledem k tomu, že celá řada výrobců začíná adaptovat své obaly na požadavky nařízení již nyní, 
přišel potravinářský průmysl proaktivně s doporučením, aby se jednalo o zvýraznění tučným písmem. Bylo 
totiž prokázáno, že tučné slovo v seznamu složek je velmi dobře viditelné – např. již jen podtržení takového 
slova čitelnost významným způsobem znesnadňuje. Samozřejmě, poměrně značnou roli hraje také celková 
grafická úprava, velikost fontu, barva a potisk včetně typu obalu, 

POVINNÉ ZNAČENÍ ZEMĚ PŮVODU
Diskuse o tom, na jakých potravinách má být značen původ, se vedou v podstatě neustále. V případě značení 
země původu postoupila Evropská komise o krok dál a zavádí povinné značení země původu (nebo místa 
provenience) pro maso vepřové, skopové, kozí a kuřecí. V ostatních případech bude povinné pouze tehdy, 
pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl ohledně skutečné země původu nebo 
místa provenience potraviny. Kromě toho se nařízení snaží regulovat i případy, kdy by chtěl výrobce označit 
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zemi dobrovolně – nařízení stanoví určitá pravidla, která bude nutné dodržet. Vzhledem však k tomu, že 
nařízení dál ani pravidla povinného značení země původu a ani pravidla pro dobrovolné označování neu-
pravuje, bude nutné vyčkat, zda Evropská komise přijme do ukončení přechodného období prováděcí právní 
předpis. V opačném případě budou totiž takové povinnosti zřejmě těžko vymahatelné.

Nařízení ukládá Evropské komisi v souvislosti se značením země půvo-
du celou řadu úkolů. Musí vypracovat zprávu, ve které zhodnotí povinné 
uvádění země původu nebo místa provenience. Dále musí předložit zprávu 
o vhodnosti rozšíření povinného značení země původu na další potraviny 
a také musí předložit zprávu o povinném uvádění země původu nebo místa 
provenience pro maso použité jako složka.  

Z pohledu povinného značení země původu se možná do budoucna dočkáme určitých změn. Doufejme, že 
nebudou tak převratné jako návrhy některých europoslanců, kteří v průběhu projednávání návrhu požado-
vali, aby byla značena země původu každé složky…

AKTIVITY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
Jak již bylo řečeno působí nové nařízení v celé řadě ustanovení neúplně nebo i nejasně a v mnoha případech 
umožňuje rozdílný výklad. Toto byl pouze zlomek toho, co potravináře do budoucna čeká. Nyní se potra-
vinářský průmysl soustředí na diskusi o sporných ustanoveních a nalezení kompromisu, který by umožnil 
včasnou aplikaci nařízení ještě před ukončením přechodného období.

Jako klíčová záležitost je vnímána interpretace největší plochy obalu a mož-
nosti vyjadřování nutričních informací včetně stanovení tolerancí a nadefino-
vání zanedbatelného množství. Pracuje se na stanovení velikosti porcí a vizu-
alizaci ikonek GDA. V této souvislosti, nařízení umožňuje stanovit referenční 
hodnoty příjmu i na jiné skupiny populace, a proto potravinářský průmysl 
předložil Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin referenční hodnoty pří-
jmu pro děti ve věku od 4 do 8 let. Otazník také visí nad jinými způsoby vyja-
dřování nutričních hodnot, které se v současné době používají (semafory, loga 
zdraví, klíčové dírky apod.). Do budoucna lze tedy s největší pravděpodobností 
očekávat další úpravy nebo doplnění textu.

Je otázkou, jestli úmysl zákonodárců informovat spotřebitele přinese kýžené plody. Z průzkumů mezi spo-
třebiteli totiž také mj. vyplynulo, že nutričnímu značení věnují při výběru potravin pouze nanosekundy. 
Záležet tedy bude spíše na vhodné interpretaci údajů na potravinách a jejich správném pochopení. Uvidíme. 
Od konce roku 2014 již budou všechny potraviny na trhu označeny podle požadavků nařízení, s výjimkou 
nutričních údajů, pro něž platí prodloužené přechodné období do prosince r. 2016.

¹ FLABEL Webinar “Current penetration of nutrition information on food labels in the EU 27 & Turkey.”
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 Problematika zdravotních tvrzení P
  Ing. Eva Přibylová In
  Ministerstvo zdravotnictví | Odbor ochrany veřejného zdraví | Oddělení HV, PBU a HDD

Profi l přednášející:
Ing. Eva Přibylova je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické, 
fakulty potravinářské a biochemické technologie, v Praze. Po absolvování 
vysoké školy pracovala v potravinářském průmyslu na různých pozicích, 
jejichž náplní byly otázky spojené s bezpečností potravin a kvalitou 
výrobků. Od roku 2001 pracuje ve státní správě, kdy nejprve působila na 
Ministerstvu zemědělství, odboru potravinářské výroby a legislativy, a od 
července 2007 působí na Ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí oddělení 
hygieny výživy, předmětů běžného užívání, odboru ochrany veřejného 
zdraví, úseku náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlav-
ního hygienika. Oddělení HV a PBU se zabývá problematikou doplňků 
stravy, přídatných látek, aromatických látek, kontaminantů v potravinách, 
novými potravinami, zdravotními tvrzeními a výživovým označováním 
potravin, potravinami pro zvláštní výživu, rezidui pesticidů a potravinář-
skými enzymy. Kromě potravin je oddělení odpovědné rovněž za oblast 
předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami a kosmetické prostředky, a dále se zabývá chemickou 
bezpečností hraček. Oddělení také řídí odbor HV a PBU na krajských hygienických stanicích a koordinuje 
dozorovou činnost těchto odborů.

Úvod
Dne 1. července 2007 se stalo použitelným nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze 
dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Toto nařízení bylo 
reakcí na stoupající počet potravin v rámci jednotného trhu, u nichž se při označování a v reklamě použí-
vají výživová a zdravotní tvrzení. Základním požadavkem je, aby potraviny, včetně dovážených potravin, 
uváděných na trh byly nejen bezpečné, ale aby byly rovněž náležitě označeny, tak aby se spotřebiteli dostalo 
pravdivých informací, které mu pomohou při výběru. Je nutné ale položit důraz na to, že základním před-
pokladem dobrého zdraví je různorodá a vyvážená strava, a jednotlivé výrobky mají z hlediska celkového 
stravování relativní význam.

Potraviny, které jsou propagovány pomocí tvrzení, mohou spotřebitelé vnímat jako produkty, které jsou ve 
srovnání s podobnými nebo jinými produkty, do nichž se tyto živiny a jiné látky nepřidávají, z výživového, 
fyziologického nebo jiného zdravotního hlediska hodnotnější. Toto často vede spotřebitele k rozhodnu-
tím, která přímo ovlivní jejich celkový příjem jednotlivých živin nebo jiných látek způsobem, který by byl 
v rozporu s vědeckými podklady. Řada tvrzení o zdravotních nebo výživových účincích potravin, zejména 
v reklamě nebo prezentaci potravin, se dá považovat za sporná a ne vždy podložená.

Přístup ke zdravotním tvrzením na úrovni EU byl rozdílný, kdy některé kompetentní státy zdravotní tvrzení 
schvalovaly, ovšem na základě rozdílných kritérií, jiné přímo stanovovaly ve formě doporučení uvádění 
zdravotních tvrzení, ale většina pravidla pro uvádění tvrzení neměla vůbec zpracovány. Tato skutečnost 
vedla ke vzniku stále většího počtu sporů jednak mezi kompetentními úřady členských států, a jednak 
mezi osobami uvádějícími na trh potraviny s tvrzeními a kompetentním úřadem v členském státě. Navíc, 
v případě výživových a zdravotních tvrzení byly vytvářeny nerovné podmínky hospodářské soutěže, kdy ně-
kteří provozovatelé tento typ textů využívali k propagaci svých produktů bez ohledu na to, zda deklarovaný 
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účinek je prokázán nebo ne, čímž na druhé straně byly poškozovány subjekty, které do výzkumu v oblasti 
potravin investovaly nemalé prostředky. 

Obecné požadavky na označování potravin
Nařízení (ES) č. 1924/2006 je nařízením vztahujícím se k označování potravin, jejich prezentaci a rekla-
mě. Obecná ustanovení o označování potravin jsou uvedena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování 
potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Tato směrnice obecně zakazuje používání údajů, kte-
ré by kupujícího uváděly v omyl nebo které připisují potravinám léčebné vlastnosti. Směrnice 2000/13/ ES 
byla transponována do národního právního řádu jednak vyhláškou č. 113/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kde se v § 4 odst. 2 písmenu e) zakazuje v označení potravin uvádět texty o tom, že potravina 
je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům, pokud zvláštní 
právní předpis nebo přímo použitelný právní předpis Evropských společenství nestanoví jinak. Nařízení 
(ES) č. 1924/2006 tedy doplňuje zde uvedené obecné zásady a obsahuje zvláštní ustanovení pro používání 
výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin, jejich prezentaci a reklamě, které mají být jako 
takové dodány spotřebiteli. Nařízení (ES) č. 1924/2006 ale v žádném případě neruší obecné požadavky na 
označování potravin stanovené ve směrnici 2000/13/ES. 

Obdobné ustanovení k ustanovení k § 4 odst. 2 písmenu e) vyhlášky č. 113/2005 Sb., je obsaženo rovněž v § 
5d zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zákon o regulaci reklamy).

Vzhledem k pozitivnímu dojmu, který vyvolávají potraviny označené výživovými a zdravotními tvrzeními, 
a možnému vlivu těchto potravin na stravovací návyky a celkový příjem živin by spotřebitel měl být schopen 
posoudit jejich celkovou výživovou hodnotu. Z tohoto důvodu se proto stanoví povinnost uvést výživové 
označení vždy, je-li uvedeno zdravotní tvrzení, a to v souladu s požadavky směrnici Rady 90/496/EHS ze 
dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin, a totéž platí, je-li v označení uvedeno výživové tvrzení. 
Výživové označení se uvádí v jeho rozšířené podobě (energetická hodnota, cukry, tuky, bílkoviny, nasycené 
mastné kyseliny, vláknina a sodík). 

Výživová a zdravotní tvrzení jsou obecně údaji dobrovolnými, ale pokud se provozovatel rozhodne tato 
tvrzení používat, musí být postupováno v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1924/2006.

Působnost nařízení
Nařízení (ES) č. 1924/2006 se vztahuje na všechna výživová a zdravotní tvrzení, která se objevují v ob-
chodních sděleních – tedy označování potravin, v obecně zaměřené reklamě na potraviny a v propagačních 
kampaních, jako například těch, které jsou zcela nebo zčásti podporovány orgány veřejné moci. Nevztahuje 
se na tvrzení, která se objevují v jiných než obchodních sděleních, jako jsou výživová doporučení nebo jiná 
doporučení vydávaná orgány a subjekty veřejného zdraví, ani na jiná než obchodní sdělení a informace 
v tisku a ve vědeckých publikacích. Nařízení (ES) č. 1924/2006 se vztahuje rovněž na ochranné známky 
a další obchodní značky, které je možné chápat jako výživová nebo zdravotní tvrzení.

Obecně se nařízení vztahuje na všechny potraviny s výjimkou počáteční kojenecké výživy – tedy výživy pro 
kojence do věku 6 měsíců, kdy se postupuje podle jiného právního předpisu, a dále na potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, kde naopak je nutné účel jejich použití uvádět. Výjimka platí i pro přírodní minerální vody 
a odkazy na jejich účinky, které jsou dány směrnicí 89/777/EHS (transpozice do vyhlášky č. 254/2005 Sb.). 
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Schvalování zdravotních tvrzení
Všechna zdravotní tvrzení musí být schválena. Schválení probíhá na komunitární úrovni, čili od 1. čer-
vence 2007 již žádný členský stát nemůže zdravotní tvrzení schvalovat, ale je vždy nutné zpracovat žádost 
o schválení zdravotního tvrzení, která se prostřednictvím kompetentního úřadu členského státu postupuje 
EFSA k vědeckému posouzení. Poté již probíhá přímá komunikace mezi žadatelem a EFSA, kdy si může 
vyžádat další doplňující informace nebo požadovat dodatečná vysvětlení a podklady. V případě pochybností, 
může požádat EFSA o stanovisko a doporučení postupu Komise a členské státy. Ke každé žádosti je EFSA 
zpracováváno stanovisko, kdy k návrhu stanoviska lze zaslat připomínky do stanoveného termínu, a po 
vypořádání připomínek je pak zveřejňováno stanovisko konečné. Stanovisko EFSA je podkladem k dalšímu 
jednání v pracovních orgánech Komise (DG SANCO) o schválení zdravotního tvrzení. Komise je povinna na 
základě stanoviska EFSA zpracovat do dvou měsíců návrh právního předpisu, kterým se zdravotní tvrzení 
schvaluje nebo zamítá, který je předložen pro informaci členským státům a pak následuje diskuse o tomto 
návrhu. 

V rámci diskusí o konečné schválení zdravotního tvrzení se diskutuje např. srozumitelnost takového textu 
a jeho význam z hlediska zdravotního dopadu a v souvislosti se stravovacími zvyklostmi. Významným as-
pektem jsou podmínky použití, kterým se věnuje velká pozornost. Není-li možné stanovit podmínky použití, 
je toto důvodem k zamítnutí žádosti o schválení zdravotního tvrzení.

Je nutné upozornit na skutečnost, že stanovisko EFSA je pouze podkladem ke konečnému rozhodnutí 
o schválení nebo zamítnutí zdravotního tvrzení. EFSA ale není orgánem s rozhodovací pravomocí, a tudíž 
její stanoviska nelze interpretovat tak, že, pokud EFSA vydá nějaké stanovisko ke zdravotnímu tvrzení, 
takový text bude automaticky schválen nebo zamítnut. Rozhodovací pravomoc mají Komise a členské státy, 
které mohou rozhodnout jinak, nebo může dále probíhat diskuse s EFSA a na základě vnitřních konzultací 
může být konečné rozhodnutí odlišné od původního stanoviska EFSA. V některých případech totiž nemůže 
vědecké hodnocení rizik samo o sobě poskytnout všechny informace, z nichž by mělo vycházet rozhodnutí 
o řízení rizik, a proto je vždy nutné v konkrétních případech zohlednit další opodstatněné a pro danou 
záležitost důležité faktory.

Výše uvedené se týká podávání žádostí o nová „funkční“ tvrzení a tvrzení podle článku 14 (tvrzení odkazující 
na snížení rizika onemocnění tvrzení zaměřená na vývoj a zdraví dětí), kdy tato zdravotní tvrzení musí být 
schválena vždy, než začnou být používána. Požadavky na žádosti jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 353/2008 
a musí být podány na formulářích zpracovaných v doporučení EFSA. Kompetentní úřady členských států 
jsou odpovědné za správnost a přípustnost žádostí, či-li EFSA nelze odeslat žádost, která nebudou v souladu 
s požadavky nařízení (ES) č. 353/2008 a v souladu s technickými pokyny zpracovanými EFSA. 

Účinnost zamítnutí nebo schválení zdravotního tvrzení nastává až zveřejněním v Úředním věstníku EU 
a v případě zamítnutých zdravotních tvrzení bylo rozhodnuto o zavedení jednotného šestiměsíčního pře-
chodného období k tomu, aby bylo upraveno označení výrobků, i když v principu by zamítnutá tvrzení na 
trhu být neměla, takže ekonomické dopady na přeznačení výrobků by neměly existovat.

Většinou jsou zdravotní tvrzení schvalována jako tvrzení generická. Nicméně existuje zvláštní schvalovací 
postup pro případy, kdy žádost se předkládá na základě utajovaných informací nebo vlastnických práv, kdy 
se poskytuje pětiletá ochrana pro žadatele, kdy pouze tento žadatel může tvrzení uvádět na svých výrobcích. 
Tato ochrana je však časově omezená, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování studií a zkoušek a aby se 
usnadnil přístup k tvrzením pro malé a střední podniky, které mají zřídka finanční kapacitu na provádění 
výzkumné činnosti.
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Seznamy zdravotních tvrzení
Nařízení (ES) č. 1924/2006 předpokládá vytvoření databáze schválených zdravotních tvrzení, která bude 
dostupná elektronicky, a do níž budou zapisována všechna schválená tvrzení včetně podmínek jejich použití 
a případných omezení nebo požadavků na uvedení dodatečných informací. Seznam bude pravidelně aktuali-
zován. Hlavním důvody je zachování transparentnosti a zabránění podávání opakovaných žádostí týkajících 
se tvrzení, která již byla posouzena. V současné době existuje takový registr na webových stránkách DG 
SANCO, pokud jde o schválená a zamítnutá tvrzení, kdy byla podána žádost o schválení zdravotního tvrzení 
podle článku 14 nebo nového funkčního zdravotního tvrzení, a tato databáze je doplněna seznamem schvá-
lených funkčních zdravotních tvrzení.

Podobná aktualizovaná informace je dostupná i na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví v čes-
kém jazyce.

Zdravotní tvrzení podle článku 13 (funkční zdravotní tvrzení)
Do 31. ledna 2008 v souladu s článkem 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006 zaslaly členské státy Evropské 
komisi národní seznamy zdravotních tvrzení, na jejichž základě byl vytvořen seznam komunitární, který byl 
postoupen EFSA k dalšímu hodnocení. 

Původně se předpokládalo zveřejnění jednoho seznamu poté, kdy EFSA vyhodnotí všechny položky na kom-
pilovaném komunitárním seznamu, a přijetí tohoto seznamu se předpokládalo nejpozději do 31. ledna 
2010, kdy však již v průběhu roku 2008 bylo zřejmé, že tento legislativní termín nelze dodržet. 

EFSA však rozhodla zveřejňovat stanoviska po sériích, kdy dne 1. října 2009 byla zveřejněna první série 
94 stanovisek k zhruba 525 návrhům zdravotních tvrzení. Zveřejněná stanoviska vzbudila velký rozruch 
a rozpaky, kdy většina předložených tvrzení byla zamítnuta. Dne 25. února 2010 byla zveřejněna další 
série stanovisek, kdy kladná stanoviska byla vydána pouze pro zhruba 10 položek. Dne 29. října 2010 byla 
uveřejněna třetí série – 75 stanovisek k 808 položkám. Jedná se o zdravotní tvrzení vztahující se zejména 
k účinkům vitamínů a minerálních látek, ale jsou obsažena stanoviska k vláknině, mastným kyselinám, 
jogurtovým kulturám a laktóze. 

První série stanovisek EFSA vzbudila velký rozruch a rozpaky, kdy naprostá většina stanovisek byla vícemé-
ně negativních. Nicméně, po dokončení analýzy stanovisek EFSA této série se ukázalo, že není možné rozdě-
lit stanoviska pouze na kladná a záporná. Některé položky byly jasně odůvodněné s kladným stanoviskem 
EFSA, a tady byla situace poměrně jednoduchá, protože takové položky by bylo možné schválit. Nicméně, 
v tomto případě je nutné projednat texty tvrzení a stanovit podmínky použití tvrzení. Další skupinu tvoří 
zdravotní tvrzení nedostatečně podložená, kdy sice podklady jsou k dispozici, ale tyto byly vyhodnoceny 
jako podklady, které nedostatečně prokazují deklarovaný účinek. 

Specifický problém představují mikroorganismy, kde se ve většině případů konstatovalo, že nebyly dosta-
tečně charakterizovány a tudíž EFSA v jejich hodnocení nepokračoval. Z tohoto důvodu byly v podstatě 
negativně posouzeny všechny kmeny probiotických bakterií, kdy toto bylo EFSA zdůvodněno nedodáním 
charakterizace jednotlivých kmenů v souladu s materiálem WHO z roku 2002, a na skutečnost, že není jas-
ně uváděno, kde jsou kmeny uloženy. Bohužel toto kritérium se objevilo ze strany EFSA až dodatečně, takže 
v původních podkladech nebylo skutečně doloženo. Řada provozovatelů požadovala, aby dostali příležitost 
předložit dodatečné podklady vedoucí k novému a odpovídajícímu zhodnocení. 

Dalším problémem v rámci první série stanovisek je tzv. „tradiční používání“, zejména ve vztahu k rostlinám 
a rostlinným extraktům, kdy EFSA není nakloněna tento fakt zohledňovat, i když např. v případě tradičních 
rostlinných léčiv se jedná o běžný aspekt. 
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Druhou otázkou je ovšem administrativní postup přijímání zdravotních tvrzení podle článku 13(1). V re-
akci na zveřejňování stanovisek EFSA po sériích reagovala Komise rozhodnutím zveřejňovat dílčí seznamy 
funkčních zdravotních tvrzení, což vyvolalo pochopitelný odpor v podstatě ze všech zainteresovaných stran. 
Komise v průběhu projednávání zmírnila svůj rigidní postoj k tomu, že stanoviska EFSA se dělí pouze na 
jasně kladná a jasně záporná, kdy o některých závěrech EFSA zejména v první sérii panovaly pochybnosti. 
Jednalo se zejména o sérii stanovisek pro probiotika, kdy EFSA konstatoval, že účinky nelze potvrdit z dů-
vodu nedostatečné charakteristiky probiotik, protože nebyla provedena identifikace jednotlivých kmenů 
molekulárními technikami. A dále se jednalo a jedná o stanoviska k rostlinám a rostlinným extraktům, kde 
je zřejmé, že EFSA v tomto případě má značné problémy. Nakonec bylo rozhodnuto o vytvoření tzv. „šedé“ 
zóny, kam byla nejprve zařazena všechna probiotika a následně po velkých diskusích i některé rostliny 
a rostlinné extrakty. Na druhé straně není ale možné, aby položky v „šedé“ zóně zůstávaly neúměrně dlou-
ho, ale mělo by být dohodnuto časové omezení, do kdy je nutné předložit dodatečné podklady k novému 
hodnocení. 

Celý postup přijímání seznamu funkčních zdravotních tvrzení byl předmětem rozsáhlých diskusí na všech 
úrovních a stal se významnou politickou otázkou, o které se jednalo na nejvyšších místech Evropské komise. 
Velký zájem byl projevován ze strany Evropského parlamentu, kdy probíhaly poměrně intenzivní jednání 
s DG SANCO, a rovněž tak i intenzivní lobování ze strany potravinářského průmyslu. Vzhledem k situaci 
vyvolané přístupem Komise a některých členských států došlo ke změně politického rozhodnutí v postupu 
přijímání seznamu zdravotních tvrzení podle článku 13, kdy se navrhuje přijetí jednoho seznamu funkčních 
tvrzení bez probiotik a rostlin a rostlinných extraktů, kdy tato tvrzení budou přijata v separátním seznamu 
po opakovaném přehodnocení a důkladné diskusi. 

První část seznamu schválených funkčních zdravotních tvrzení byla zveřejněna v příloze nařízení 
(EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při 
označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí. Příloha obsahu-
je celkem 222 zdravotních tvrzení deklarující především účinky minerálních látek a vitaminů a jen několika 
málo dalších látek. Seznam bude novelizován a to v návaznosti na hodnocení EFSA položek, které jsou na 
seznamu opakovaně hodnocených položek, kdy na seznamu jsou i probiotika. Následně by měl být pak 
zveřejněn seznam zdravotních tvrzení deklarující účinky rostlin, resp. rostlinných extraktů, kdy zveřejnění 
ale nelze v současné době odhadnout.

Vedle pozitivního seznamu bude existovat i seznam negativní, tedy registr zamítnutých funkčních zdra-
votních tvrzení, který ale nebude právně závazný a bude mít pouze informativní hodnotu. Hlavním cílem 
tohoto registru je informace, z jakého důvodu nebylo dané zdravotní tvrzení schváleno. Zařazení na nega-
tivní seznam neznamená, že by nebylo možné o stejné zdravotní tvrzení znovu zažádat po provedení nových 
studií nebo získání nových vědecky podložených informací. 

Přechodné období
Článek 28 nařízení (ES) č. 1924/2006 stanovuje několik přechodných období, z nichž řada již uplynula 
a nejsou aktuální, např. obecné přechodné období. Předmětem hlavního zájmu je přechodné období podle 
článku 28 odstavce 5, které souvisí s přijetím seznamu funkčních zdravotních tvrzení podle článku 13 (1). 
V tomto případě platí 6měsíční přechodné období pro položky uvedené v nařízení (EU) č. 432/2012, kdy 
označení potravin musí být v souladu s požadavky nařízení ode dne 15. prosince 2012. Přechodné období 
bude platit pro položky uvedené na seznamu opakovaně hodnocených položek a pro rostliny, resp. rostlinné 
extrakty, které jsou na seznamu EFSA, a u nichž se další hodnocení teprve očekává.
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Dalším aplikovatelným přechodným obdobím je přechodné období v odstavci 2 článku 28. nařízení, které 
se týká potravin označené ochrannou známkou nebo obchodní značkou. Pokud byly potraviny označeny 
obchodní známkou nebo značkou existující před 1. lednem 2005, které nejsou v souladu s tímto nařízením, 
smějí být nadále uváděny na trh do 19. ledna 2022. 
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 Mikrobiální původci 
 vad mlékárenských výrobků v

  Irena Němečková, Jana Hanušová, Šárka Havlíková, Eva Kvasničková, Marie Kejmarová, 
 Gabriela Kunová, Petr Roubal - Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.G

  Sabina Purkrtová, Iva Jebavá - Vysoká škola chemicko-technologic-
 ká v Prazek

  Libor Kalhotka, Květoslava Šustová - Mendelova univerzita v Brně
 
Profi l přednášející - Ing. Irena Němečková, Ph.D. :
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, tech-
nologicky nežádoucí i patogenní mikroorganismy) a na funkční mléčné 
a nemléčné potraviny. Je členkou Československé společnosti mikrobiolo-
gické, Společnosti pro výživu a Společnosti pro probiotika a prebiotika. 

Cílem této práce je seznámit potenciální uživatele výsledků výzkumu se dvěma novými projekty koordino-
vanými VÚM s.r.o., jejich cíli a očekávanými výsledky v souvislosti s více či méně známými mikroorganismy 
způsobujícími kažení mlékárenských výrobků. 

Projekt QJ1210300 Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhod-
nými metodami aplikovatelnými v praxi
(1. 4. 2012 - 31. 12. 2016) 

Cílem projektu je na základě požadavků ze strany mlékáren vytipovat rizikové mikrobiologické a další 
parametry, pro které navrhnout, optimalizovat a zavést vhodné metody aplikovatelné v praxi jako součást 
systémů jištění kvality a bezpečnosti pro vybrané mlékárenské výrobky a technologické operace. 

Řešitelský tým: 

• Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. (Ing. I. Němečková, Ph.D., Ing. J. Hanušová, Ing. Š. Havlíková, 
MVDr. G. Kunová, Ing. P. Roubal, CSc. a kol.)  

• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Ing. E. Šviráková, Ph.D., Doc. Ing. L. Čurda, CSc., 
Doc. Ing. M. Plocková, CSc., Prof. Ing. K. Demnerová, CSc., Doc. RNDr. J. Pazlarová, CSc., 
Ing. I. Jebavá, Ph.D., Ing. M. Blažková, Ph.D., Prof. Ing. P. Rauch, Dr.Sc., Ing. S. Purkrtová, a kol.)

• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Doc. Ing. F. Buňka, Ph.D., Doc. RNDr. L. Buňková, Ph.D. a kol.) 
• Státní zdravotní ústav (Doc. MVDr. R. Karpíšková, Ph.D. a kol.) 
• EUROFINS CZ, s.r.o. (Ing. I. Korbová a kol.) 
• Českomoravský svaz mlékárenský (Ing. J. Kopáček, CSc. a kol.) 
• BOHEMILK, a.s. (Ing. B. Světlíková a kol.) 
• Mlékárna Olešnice, RMD (Ing. J. Šlégr a kol.)  
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Příklady řešených témat: 

• termostabilita syrového mléka 
• eliminace původců kažení zahuštěných mlék 
• metoda pro určení příčiny kažení UHT a sterilovaných mlék 
• zátěžové testy a metody hodnocení trvanlivých mléčných výrobků 
• elektroforetické a chromatografické metody 
• eliminace biofilmů 
• kultivační mikrobiologické metody 
• metody identifikace mikroorganismů (PCR, Maldi-TOF, sekvenace 16S rRNA) 
• hořknutí tvarohu 
• hodnocení a ošetření solných lázní 
• minimalizace rizika duření sýrů 
• tvorba biogenních aminů v sýrech 
• imunochemické metody stanovení stafylokokových toxinů 
• typizace S. aureus a E. coli 
• software pro řízení mikrobiologických rizik 

Výsledky projektu budou k dispozici zdarma všem zájemcům. 
Kontaktuje Ing. Kopáčka (ČMSM) nebo Ing. Němečkovou (koordinátor projektu): 

• zájem o některý z dosažených výsledků (znalostí) projektu 
• návrh na rozšíření řešených témat, zejména ve vztahu k patogenním mikroorganismům 
• prosíme o zamražené vzorky zkažených UHT a sterilovaných výrobků a hořkých tvarohů pro chemickou 

analýzu 
• možná spolupráce na tvorbě softwaru (poskytnutí vzorků/dat) 

Projekt QJ1210302 Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující pro-
dloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů 
prostřednictvím bioaktivních látek přirozeně se vyskytujících v potravinách
(1. 4. 2012 - 31. 12. 2016) 

Cílem projektu je nalézt bezpečné a zdravotně prospěšné zdroje bioaktivních látek mikrobiálního nebo 
rostlinného původu, které vykazují antimikrobiální vlastnosti, ověřit jejich účinnost a navrhnout receptury 
a technologické postupy výroby mléčných výrobků se sníženou mikrobiologickou rizikovostí. 

Řešitelský tým: 

• Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. (Ing. I. Němečková, Ph.D., Ing. M. Kejmarová, Ing. J. Hanušová, 
  Ing. E. Kvasničková, Ing. P. Roubal, CSc. a kol.)  
• Mendelova univerzita v Brně (Doc. Ing. K. Šustová, Ph.D., Ing. L. Kalhotka, Ph.D. a kol.)
• Choceňská mlékárna s.r.o. (Ing. M. Buša, Ing. J. Cabalka a kol.) 
• MILCOM a.s., závod Tábor (pí. D. Švehlová a kol.) 
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Příklady řešených témat: 

• určení významných původců kažení mlékárenských výrobků v ČR 
• antimikrobiální vlastnosti bakterií mléčného kvašení, protektivní kultury 
• antimikrobiální účinky rostlinných surovin, zejména bylin a koření 
• nutriční a technologické vlastnosti bakteriálních kultur a rostlinných surovin 
• ochucující složky
• mlékárenské i faremní zpracování mléka, výroba fermentovaných výrobků, dezertů, sýrů, pomazánek, aj. 

V případě zájmu o výsledky (znalosti) kontaktujte Ing. Němečkovou (koordinátor). 

Klasičtí původci kažení mlékárenských výrobků dle literatury
Pseudomonády 

Bakterie rodu Pseudomonas (P. fl uorescens, P. aeruginosa, P. fragi, P. putrefaciens, aj.) jsou Gram-negativní ae-
robní tyčinky, které netvoří spory a samy o sobě nevykazují významnou rezistenci vůči pasteračnímu záhře-
vu. Tvoří však vysoce termorezistentní proteolytické a lipolytické enzymy, které nejsou zcela inaktivovány 
ani během sušení, UHT ošetření či sterilace. Tyto enzymy mohou být tvořeny během skladování syrového 
mléka, popř. v pozdějších fázích výroby (post-pasterační kontaminace), protože pseudomonády rostou i při 
chladírenských teplotách. 

S pseudomonádami bývají nejčastěji spojovány tyto vady a problémy: snížení termostability syrového mlé-
ka, zanášení pasteru, kažení pasterovaného mléka, UHT a sterilovaného mléka, sušeného a rekonstituova-
ného mléka (hořknutí, houstnutí, gelovatění, žluklá pachuť, zápach), žluknutí másla, hořknutí nebo nečistá 
pachuť fermentovaných výrobků, pomalé prokysávání, snížení výtěžnosti při výrobě sýrů. 

Koliformní bakterie 

Podskupina Gram-negativních bakterií čeledi Enterobacteriaceae - koliformní bakterie - typicky zahrnuje 
rody Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, které jsou schopné růst v přítomnosti žlučových solí 
a fermentovat laktosu za vzniku kyselin a plynu při 35 - 37 °C během 24 h. Jedná se o fakultativně anae-
robní nesporotvorné bakterie bez významné rezistence vůči záhřevu, které se do výrobku typicky mohou 
dostat jako post-pasterační kontaminace. Zdrojem koliformních bakterií bývá zejména fekální znečištění, 
kontaminované vody, prostředí a biofilmy na površích technologického zařízení. 

V mlékárenství mají význam zejména jako indikátory rizika výskytu nebezpečných patogenů z čeledi En-
terobacteriaceae (Salmonella, Shigella, Yersinie, enterohemorhagická E. coli). Kromě toho mohou být příčinou 
nečisté pachuti, pomalého prokysávání a časného duření sýrů. 

Bacily 

Rod Bacillus představuje heterogenní skupinu přizpůsobivých bakterií s bohatým enzymovým vybavením, 
které jsou Gram-pozitivní, aerobní a které tvoří vysoce rezistentní spory schopné přežít nejen pasterační, 
ale v omezené míře také UHT nebo sterilační záhřev. V mléce a mléčných výrobcích se nejčastěji vyskytují 
B. cereus, B. coagulans, B. mycoides (psychrotrofní druhy) a B. subtilis, B. licheniformis a B. pumilus (mezofilní 
druhy). 

Přestože psychrotrofní druhy bacilů rostou při chladírenských teplotách pomaleji než pseudomonády, a ter-
morezistentní proteolytické a lipolytické enzymy bacilů jsou méně odolné vůči záhřevu než enzymy pseu-
domonád, kombinace výše uvedených vlastností předurčuje bacily (a zejména B. cereus) k tomu, aby byly 
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častou příčinou kažení tekutých pasterovaných, UHT, sterilovaných, zahuštěných a sušených mléčných 
výrobků (plynuprosté kažení, sladké srážení, houstnutí, gelovatění, žluklá pachuť, zápach, hořknutí), popř. 
hořknutí fermentovaných výrobků, tvarohů a tvarohových dezertů. 

Plyn-produkující klostridia 

Rod Clostridium tvoří Gram-pozitivní, anaerobní sporotvorné bakterie rozmanitých biochemických a fyzio-
logických vlastností. Z hlediska kažení mléčných výrobků jsou nejvýznamnější C. tyrobutyricum, C. butyricum 
a C. sporogenes, které z kyseliny mléčné nebo octové tvoří kyselinu máselnou, vodík a oxid uhličitý. Tato 
činnost má za následek vznik charakteristického zápachu, trhlin a ok zejména v polotvrdých a tvrdých 
sýrech (tzv. pozdní duření). 

Laktobacily 

Bakterie rodu Lactobacillus jsou Gram-pozitivní fakultativně-anaerobní tyčinky hojně využívané jako záky-
sové kultury při výrobě fermentovaných výrobků a sýrů. Kromě toho jsou přirozenou součástí mikroflóry 
zejména polotvrdých a tvrdých sýrů jako tzv. nezákysové bakterie mléčného kvašení, které mohou mít jak 
pozitivní, tak negativní vliv na kvalitu sýra. Urychlují zrání sýrů, přispívají k rozvoji jejich charakteristické 
chuti a vůně a mohou potlačovat růst patogenních mikroorganismů a mikroorganismů způsobujících ka-
žení, avšak také mohou být příčinou vzniku vad, zejména růžových skvrn (důsledek metabolismu tyrosinu 
Lb. helveticus a Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus), krystalků racemické směsi laktátu vápenatého, tyrosinu nebo 
fosforečnanu vápenatého, trhlin, ok a nadouvání obalů sýrů. 

Kvasinky a plísně 

Pojmy „kvasinky“ a „plísně“ vyjadřují nesystematická označení pro mikroskopické houby. Jedná se o značně 
heterogenní skupiny, přičemž z hlediska kažení mlékárenských výrobků jsou významnými vlastnostmi schop-
nost zkvašovat cukry a organické kyseliny za vzniku plynu (kvasinky), tolerance k vysoké koncentraci cukru 
(osmotolerantní kvasinky), tolerance k vysoké koncentraci soli (halotolerantní plísně), růst na povrchu kaže-
né potraviny a tvorba okem viditelných kolonií (kvasinky i plísně). Kvasinky, plísně ani jejich spory nevykazují 
významnou rezistenci vůči záhřevu, do výrobků se proto dostávají zejména jako post-pasterační kontaminace. 

Povrchový růst osmotolerantních kvasinek a plísní je nejčastější mikrobiální vadou zahuštěného slazeného 
mléka, zatímco acidotolerantní kvasinky a plísně bývají spojovány s fermentovanými výrobky ochucenými 
ovocnou složkou (kvasničná nebo hořká pachuť, plynatá textura). Barevné skvrny a žluknutí másla mohou 
být způsobeny plísněmi (Rhizopus, Geotrichum, Penicillium, Cladosporium), popř. lipolytickými kvasinkami 
(Yarrowia lipolytica). K nárůstu kvasinek a plísní může docházet rovněž na povrchu sýrů, včetně sýrů vaku-
ově balených. K dalším vadám sýrů, které bývají způsobeny kvasinkami (Candida spp., Yarrowia lipolytica, 
Kluyveromyces marxianus, Pichia spp,. aj.), patří tvorba drobných ok a nadouvání obalů, kvasničná pachuť, 
hnilobný zápach, žluklý nebo ovocný pach. 

Aktuální původci kažení mlékárenských výrobků v ČR - první výsledky
Mikroorganismy potenciálně způsobující kažení mlékárenských výrobků byly izolovány ze vzorků zakou-
pených v tržní síti (výrobky zjevně vykazující určitou vadu, výrobky na konci doby spotřeby a výrobky po 
zátěžovém testu, u kterých se nějaká vada objevila), případně ze vzorků dodaných z různých mlékáren se 
sídlem v ČR. 

V současné době probíhá identifikace izolovaných kmenů (Maldi-TOF, sekvenace 16S rRNA, rodově či dru-
hově specifická PCR), zde prezentovány jsou první dosažené výsledky. Testován je rovněž jejich potenciál 
způsobovat kažení (proteolytická a lipolytická aktivita, růst při nízkých teplotách, tolerance k nízkému pH 
a NaCl, tvorba plynu, atd.). 
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Psychrotrofní Gram-negativní mikroorganismy 

Získané výsledky vyvracejí vžitý myšlenkový stereotyp „psychrotrofní mikroorganismy v syrovém mléce = 
pseudomonády = P. fl uorescens“. Mezi psychrotrofními mikroorganismy byly ze syrového mléka nejčastěji 
izolovány P. fl uorescens a další druhy pseudomonád, rody Chryseobacterium, Acinetobacter a někteří zástupci 
čeledi Enterobacteriaceae (Enterobacter sp., Serratia sp.), i když poslední jmenované ke svému růstu vyžadují 
relativně vyšší teplotu (alespoň 10 - 12 °C). Většina testovaných kmenů i při chladírenských teplotách vy-
kazovala proteolytickou nebo lipolytickou aktivitu. 

Jak Chryseobacterium (čeleď Flavobacteriaceae), tak Acinetobacter (čeleď Moraxellaceae) jsou hojně rozšířeny 
v prostředí a klinickém materiálu, a to zejména díky své rezistenci vůči širokému spektru antimikrobiálních 
látek, včetně antibiotik. 

Uvedené mikroorganismy nevykazují významnou rezistenci vůči záhřevu, pasterací jsou spolehlivě 
usmrceny. Do finálních produktů se však mohou dostat jako post-pasterační kontaminace. V rámci 
dosud analyzovaných vzorků byl Acinetobacter baumanii zachycen jako příčina bombážování a konzis-
tenčních změn UHT mléka. 

Enterobacteriaceae 

Zatím nejčastěji byly zachyceny enterobaktery (E. cloacae, E. kobei), seracie (S. marcescens, S. liquefaciens), 
klebsiely (K. pneumoniae, K. oxytoca) a E. coli. Jako zvláště problematická se jeví jejich schopnost tvořit 
biofilmy na površích technologického zařízení, která se projevuje v řadě mlékárenských provozů. Takovéto 
biofilmy představují jak zdravotní riziko, tak riziko kažení, jestliže dojde k uvolnění části biofilmu do vý-
robků. Enterobacteriaceae byly ve vyšší míře detekovány v některých sýrech. 

Gram-pozitivní koky

V různých typech sýrů nevyhovujících senzorických vlastností (pachuť, zápach) byly zachyceny koaguláza-
-negativní stafylokoky (S. hominis, S. epidermidis, S. equorum), jejichž potenciál spolupodílet se na vzniku 
vad je ještě potřeba prověřit. Stafylokoky jsou schopné tvořit biofilmy na površích technologického zaříze-
ní. Kromě toho tolerují koncentraci NaCl 7,5 % nebo i více, a proto se rovněž vyskytují v solných lázních 
a nálevech. Dalším mikroorganismem zachyceným ve vzorcích tohoto typu byla Kocuria sp. (čeleď Micro-
coccaceae). 

Sporotvorné bakterie 

Nejčastěji byl ve výrobcích zachycen Bacillus licheniformis, avšak jen v nízké denzitě, kdy nepředstavuje 
reálné riziko kažení. V biofilmu na povrchu technologického zařízení byl detekován B. cereus. Ze zduřelých 
polotvrdých sýrů byly izolovány kmeny s podezřením, že se jedná o plyn-produkující klostridia. Tyto kmeny 
zatím nebyly identifikovány. 

Laktobacily 

Přestože heterofermentativní laktobacily (např. Lb. plantarum, Lb. curvatus, Lb. paracasei) tvoří přirozenou 
mikroflóru polotvrdých a tvrdých sýrů, ve zvýšené míře byly zachyceny společně s plyn-produkujícími 
klostridiemi ve zduřelých sýrech. 

Blíže neidentifikované laktobacily byly rovněž detekovány v tvarohu s růžovými nepravidelnými skvrnami, 
které se objevují jako důsledek metabolismu tyrosinu. 

ích 
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Kvasinky a plísně 

Výskyt kvasinek a plísní se jeví jako jedna z nejvýznamnějších příčin mikrobiálního znehodnocení mléká-
renských výrobků. 

Kvasinky se uplatnily při vzniku vad jako je kvasničný zápach, bombážování, napěnění výrobků, tvorba 
drobných ok, bílé nebo barevné kolonie na povrchu výrobku, a to v polotvrdých sýrech, termizovaných 
sýrech, sýrech v solném nálevu, tvarozích, ochuceném fermentovaném mléčném nápoji nebo zahuštěném 
slazeném mléce. Metody identifikace kvasinek bude ještě nutné precizovat, navrhované druhové zařazení 
izolovaných kvasinek nejčastěji připadlo na Debaryomyces hansenii a různé druhy rodu Candida (C. lusitaniae, 
C. kefyr, C. lipolytica, C. parapsilosis, C. lambicana, C. guilliermondii), a dále Sporobolomyces roseus. 

Povrchové kolonie plísní porůstaly rozmanité výrobky, např. polotvrdé sýry, termizované sýry, tvarohy, tave-
né sýry, bílé jogurty nebo zahuštěné slazené mléko.

Závěr
Výše uvedené poznatky zahrnují první data z nově začínajících projektů, avšak vyplývají z nich hlavní smě-
ry, kterými se bude řešení v následujících letech ubírat. Zájem o využití výsledků v praxi je vítán.  

Tato práce vznikla s finanční podporou NAZV v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 
2012-2018 „KUS“, č. projektů QJ1210300 a QJ1210302. 
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a dekarboxylázová aktivita vybraných potravinářsky významných bakterií“. 
V současnosti se zabývá mikrobiologií potravin, zejména studiem bakterií 
mléčného kvašení a mikroorganizmů ovlivňujících jakost mléčných 
výrobků, dekarboxylázovou aktivitou vybraných skupin mikroorganizmů 
a detekcí biogenních aminů v potravinách. Rovněž se zabývá studiem 
látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganizmů, včetně možností inhibice nežádoucí mikrofl óry 
v potravinách.

Zrání přírodních sýrů
Zrání sýrů představuje komplexní proces, který zahrnuje mikrobiální a biochemické změny koagulátu, 
jehož výsledkem je tvorba senzoricky aktivních látek i požadovaných texturních vlastností sýrů. Délka 
a podmínky zrání jsou důležitými faktory, které tyto změny ovlivňují a jsou charakteristické pro daný 
typ produktu. Mikrobiální změny během zrání sýrů jsou v první fázi zrání způsobeny především činnos-
tí zákysových bakterií (zejména bakterií mléčného kvašení – LAB). V dalších fázích dochází k usmrcení 
a lyzi zákysových (starterových) LAB a růst náhodné mikroflóry (nezákysových LAB /NSLAB/) a u mnoha 
typů sýrů také k rozvoji přidaných sekundárních zákysových kultur (např. Propionibacterium freundenreichii 
v případě sýrů švýcarského typu, plísní v případě plísňových sýrů nebo dalších grampozitivních bakterií 
v případě sýrů zrajících pod mazem).

LAB se ve hmotě sýrů nejprve pomnožují, poté, kdy je ukončen jejich životní cyklus, dochází k jejich lyzi. 
LAB disponují jak intracelulárními enzymy (peptidázy, lipázy, aminopeptidázy aj.), tak i extracelularními 
enzymy (např. proteinázami a peptidázami). Tyto enzymy hrají klíčovou roli při zrání sýrů, včetně vývoje 
senzoricky aktivních látek. Autolýza buněk LAB ovlivňuje zrání přírodních sýrů prostřednictvím uvolnění 
vnitřního obsahu buňky, včetně aktivních intracelulárních enzymů, do prostředí hmoty sýrů. 

Hlavní biochemické procesy doprovázející zrání sýrů lze rozdělit na primární děje zahrnující metabolizmus 
laktózy, laktátu a citrátu, proteolýzu a lipolýzu. Následně probíhají sekundární biochemické děje, které se 
podílejí na vývoji senzoricky aktivních látek, a kam lze zařadit metabolizmus volných aminokyselin (koneč-
né produkty proteolýzy) a volných mastných kyselin (konečné produkty lipolýzy). 

Převážný podíl laktózy odchází se syrovátkou při technologickém zpracování sýřeniny. Zbylé množství je 
metabolizováno glykolýzou převážně prostřednictvím starterových bakterií. Základním produktem laktó-
zového metabolizmu je pyruvát, který je následně přeměněn na L-laktát nebo D-laktát, popřípadě jejich ra-
cemickou směs. Přítomná non-starterová (nezákysová) mikroflóra může izomerovat L-laktát (produkován 
laktokoky) na D-laktát. Racemizace laktátu výrazně neovlivňuje organoleptické vlastnosti sýrů. Fermentace 
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laktózy je rychlá a prakticky je zcela metabolizována v prvních dnech zrání. V závislosti na druhu sýru 
může být laktát dále metabolizován mnoha drahami na další karboxylové kyseliny (octovou, propionovou, 
mravenčí aj.), které se mohou podílet na chuti a vůni. Pyruvát je rovněž substrátem pro tvorbu senzoricky 
aktivních látek s krátkým řetězcem (diacetyl, acetoin, acetaldehyd, etanol) vykazujících typickou jogurtovou 
a máselnou chuť a vůni. Účinkem NSLAB může být v sýrech laktát oxidován na kyselinu octovou a CO2. 
V případě nežádoucích Clostridium spp. může být laktát za anaerobních podmínek přeměněn na kyselinu 
máselnou a vodík. 

Mléko přirozeně obsahuje malé množství citrátu, který je převážně odváděn syrovátkou. Zbylý podíl citrátu 
je metabolizován citrát-pozitivními LAB (některé laktokoky, Leuconostoc spp.) na sloučeniny, které přispívají 
k chuti a vůni sýrů (např. diacetyl, acetoin a 2,3-butandiol). Produktem citrátového metabolizmu je i CO2, 
který se podílí na tvorbě malých ok charakteristických pro sýry holandského typu.

Lipolýza intenzivně probíhá během zrání sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty a tvrdých italských sýrů. 
U těchto sýrů patří k hlavním procesům podílejícím se na tvorbě charakteristické chuti a vůně. V přípa-
dech sýrů jako jsou čedar nebo gouda je průběh lipolýzy mírný, nadměrná intenzita lipolytických reakcí je 
u těchto sýrů nežádoucí a vede k defektům projevujícím se např. jako žluklost. Lipolýza v sýrech probíhá 
v důsledku přítomnosti lipáz. Jejich zdrojem je mléko, starterové bakterie, sekundární starterové mikroor-
ganizmy nebo NSLAB. Volné mastné kyseliny (FFA), primární produkty lipolýzy, jsou důležitými prekurzo-
ry katabolických reakcí, které produkují senzoricky aktivní sloučeniny, jako jsou metylketony, sekundární 
alkoholy a aldehydy. Při esterifikačních reakcích FFA se vytvářejí laktony a estery (např. etylester kyseliny 
máselné, kyseliny hexanové, kyseliny octové aj.). Také NSLAB disponují lipázami a esterázami, avšak jejich 
aktivita je druhově specifická a také závislá na obsahu soli, teplotě a pH. Udržení této aktivity je důležité 
pro tvorbu esterů a také pro vývoj chuti a vůně výsledného produktu.

Proteolýza je složitým a ve své podstatě jedním z nejdůležitějších dějů v průběhu zrání většiny sýrů. Tento 
proces začíná hydrolýzou kaseinů. Zdrojem proteáz je syřidlo, extracelulární enzymy LAB a přirozeně se 
v mléce vyskytující proteázy (např. plazmin). Kasein je nejprve štěpen chymozinem a plazminem a až ná-
sledně jsou hydrolyzovány vzniklé středně dlouhé řetězce polypeptidů enzymy LAB. Vzniklé peptidy mohou 
být dále intracelulárně štěpeny pomocí peptidáz (např. aminopeptidázy, dipeptidázy, tripeptidázy) primár-
ních a sekundárních starterových kultur a NSLAB. Peptidázy produkované LAB jsou specifické enzymy 
rozeznávající v peptidovém řetězci určitou aminokyselinu a/nebo její pozici. Intracelulární peptidázy štěpí 
peptidový řetězec za vzniku konečného produktu, a to volných aminokyselin (FAA). Pomocí dalšího enzyma-
tického aparátu mohou být aminokyseliny dále přeměny na řadu senzoricky aktivních látek. 

Peptidázy jsou rovněž zodpovědné za sekundární proteolýzu během zrání. Současně však mohou vznikat 
také hydrofobní peptidy, z nichž některé mohou způsobit nahořklou chuť sýrů (tzv. hořké peptidy obsahu-
jící značný podíl hydrofobních aminokyselin jako leucin, fenylalanin a prolin). Proto je rovnováha mezi 
produkcí peptidů a jejich následnou degradací na aminokyseliny velmi důležitá. Intracelulární enzymy 
LAB uvolněné po autolýze buněk mohou přítomnost hořkých peptidů omezit jejich rozštěpením na kratší 
peptidy, které již nemusí vykazovat hořkou chuť. 

Konečným produktem proteolýzy jsou volné aminokyseliny. Jejich koncentrace závisí na druhu sýru, po-
užité výrobní technologii a podmínkách zrání. Metabolizmus aminokyselin je velmi složitý proces a hra-
je významnou roli během jejich zrání. Některé FAA přímo ovlivňují senzorické vlastnosti (např. kyselina 
glutamová zintenzivňuje chuť, prolin a lyzin jsou hořkosladké, zatímco alanin, glycin, serin a treonin jsou 
spíše sladší). Ve většině případů však FAA neovlivňují přímo vývoj aroma sýrů. Mnohem významnější z hle-
diska vlivu na organoleptické vlastnosti sýrů je přeměna FAA na senzoricky aktivní látky (např. amoniak, 
aminy, karbonylové sloučeniny, fenoly, indol a alkoholy), a to prostřednictvím intracelulárních enzymů 
mikroorganizmů. Schopnost produkovat senzoricky aktivní sloučeniny z aminokyselin je silně druhově 
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a dokonce i kmenově závislá. Kyselina glutamová, leucin a metionin patří mezi nejvyužívanější prekurzory 
ve vytváření těchto látek. Přídavek některých volných aminokyselin jako prekurzorů může urychlit vývoj 
požadované chuti sýrů.

Podmínky a délka zrání hrají důležitou roli ve vývoji texturních, funkčních a senzorických vlastností přírod-
ních sýrů. Zrání je také ovlivněno procesem solení sýrů. Sůl může inhibovat mikroflóru sýrů a tím brzdit 
enzymatické reakce, což se může odrážet na nejednotném zrání v různých místech v bloku sýrů. 

Zrání sýrů je tedy složitý proces, který často vyžaduje delší dobu uchovávání za optimálních podmínek, tzn. 
za vhodné teploty, vlhkosti vzduchu aj. Z důvodu redukce nákladů na výrobu existuje ze strany obchodních 
organizací tlak na producenty, kteří jsou nuceni zkracovat dobu zrání sýrů a dříve expedují výrobky do 
distribuční sítě. Za těchto podmínek přírodní sýry nedosáhnou požadovaného stupně prozrání v době kon-
zumace, neboť následné skladování v obchodních společnostech za chladírenských teplot značně zpomalí 
probíhající biochemické a mikrobiologické reakce. Lze tedy očekávat (a běžně se to bohužel děje), že se 
v distribuční síti setkáváme se sýry nedostatečně zralými. Takové sýry obvykle mají odlišné organoleptické 
vlastnosti ve srovnání s kvalitně vyzrálými sýry, které zrají ve zracích sklepech požadovanou dobu. Spotřebi-
tel tedy může být do jisté míry zklamán, protože produkt jím zakoupený nemusí mít odpovídající (obvyklé) 
vlastnosti. Možným řešením by mohla být akcelerace zrání sýrů, pomocí které lze docílit požadovaného 
zkrácení doby zrání a současně dostatečné prozrálosti. Je však nutné zajistit správný průběh jednotlivých 
reakcí a vyvarovat se organoleptických defektů i zhoršení bezpečnosti výrobku. 

Možnosti akcelerace zrání sýrů
Metody akcelerace zrání sýrů tradičně zahrnují využití enzymů, jako jsou proteázy, peptidázy, lipázy a �-ga-
laktosidázy, případně enzymů, které katalyzují reakce FAA. Obecně metody akcelerace zrání sýrů můžeme 
rozdělit do několika skupin: 

• změnu (především zvýšení) teploty zrání; 
• přídavek vybraných enzymů; 
• přídavek mikroorganizmů s chemicky anebo fyzikálně narušenou buněčnou stěnou (pro rychlejší lyzi); 
• přídavek geneticky modifikovaných mikroorganizmů; 
• přídavek dalších (doplňkových) kultur; 
• přídavek „extraktu“ ze zralých sýrů.

Teplota zrání vedle použitého typu starterových kultur a množství přítomných NSLAB patří mezi nejdůleži-
tější faktory ovlivňující průběh mikrobiologických, resp. biochemických, procesů uskutečňovaných během 
zrání sýrů. Použitím zvýšené teploty během zrání sýrů jsou výrazně urychleny proteolytické a lipolytické 
procesy. Akcelerace těchto procesů je pravděpodobně způsobena přiblížením se k optimální teplotě aktivity 
mikrobiálních proteolytických enzymů, které katalyzují přeměnu proteinové matrice a konverzi FAA na 
senzoricky aktivní látky. Podobně tomu může být i u lipolytických enzymů. Využití skladování při zvýšené 
teplotě má však uplatnění zejména u sýrů, které byly vyrobeny za vysoce hygienických podmínek. Při apli-
kaci této metody hrozí nebezpečí rychlejšího růstu a množení nežádoucích mikroorganizmů a případně 
i patogenních mikroorganizmů způsobujících alimentární nákazy (v případě, že jsou tyto mikroorganizmy 
přítomny). Její hlavní výhodou je však jednoduchost provedení. Aplikace vyšších zracích teplot rovněž vý-
znamně ovlivňuje vývoj chuti a aroma bez ohledu na použité druhy starterů či počet NSLAB. Mnohé studie 
uvádějí, že zvýšení teploty zrání přírodních sýrů o 2 – 4 °C může zkrátit jejich dobu zrání o 50 %. Je třeba 
však brát v úvahu, že při zvýšených teplotách existuje vyšší riziko vzniku vad sýrů, resp. jejich projevení se. 
Při akceleraci zrání zvýšenou teplotou je tedy nutné zvolit takový teplotní režim, který zajistí požadované 
zkrácení doby zrání, ale zároveň se musí zabránit vývoji pachutí nebo jiných senzoricky nežádoucích vad. 
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Účinky vyšší teploty na akceleraci zrání sýrů eidamského typu byly ověřeny i v naší studii. Od českého 
výrobce bylo z jedné šarže odebráno několik eidamských cihel (30 % tuku v sušině) a uloženo do zracího 
sklepa na 10 ± 2 °C. Čtvrtý den po výrobě byla polovina cihel z dané šarže přesunuta do temperované 
komory (16 ± 2 °C) pro akceleraci zrání. Zbývající sýry zrály při teplotě 10 ± 2 °C a sloužily pro srovnání 
jako kontrolní vzorky. Odběry vzorků byly realizovány v průběhu 112 dnů od počátku výroby. Během každé 
analýzy byly odebírány vzorky 3 vrstev sýru: I. vrstva (okrajová) o síle cca 7 mm, II. vrstva o tloušťce cca 
28 mm a III. vrstvu tvořil střed sýra o rozměrech přibližně 20 x 20 mm. Vývoj celkového obsahu volných 
aminokyselin v jednotlivých vrstvách v průběhu zracího pokusu je znázorněn na Obr. 1. Již od 14. dne byla 
pozorována mírně rychlejší proteolýza ve vzorcích zrajících za vyšší teploty (P < 0,05). V průběhu dalšího 
zrání za zvýšené teploty se intenzita uvolňování aminokyselin z proteinové matrice u těchto vzorků zvyšo-
vala, až v 56. dnu od výroby byla téměř dvojnásobná v porovnání s kontrolními vzorky zrajícími uvedenou 
dobu ve zracích sklepech (P < 0,05). Prakticky až na konci experimentu (112. den) se celkový obsah amino-
kyselin v kontrolních vzorcích vyrovnal se vzorky zrajícími za vyšší teploty, jejichž doba zrání byla pouze 
56 dnů. Během doby zrání u obou skupin vzorků obsah FAA v jednotlivých vrstvách postupně narůstal 
(P < 0,05), mezi vrstvami I a III přetrvával signifikantní rozdíl až do konce experimentu (P < 0,05). Celkový 
obsah FAA ve vrstvě II se v průběhu zrání postupně přibližoval hodnotám sledovaného parametru ve stře-
dové části sýra. Urychlení proteolytických změn matrice sýrů lze vysvětlit zejména zvýšeným množstvím 
LAB disponujícími mimo jiné intracelulárními peptidázami a rovněž jejich rychlejším metabolizmem za 
vyšší teploty.

Obrázek 1: Celkový obsah FAA (g/kg) kontrolních vzorků zrajících při teplotě 10 ± 2 °C (plné symboly) 
a vzorků zrajících za zvýšené teploty 16 ± 2 °C (prázdné symboly) sýrů eidamského typu v průběhu zrání 
(dny): � � – vrstva I (okraj); �� – vrstva II; �� – vrstva III (střed). Hodnoty obsahu aminokyselin byly vyjád-
řeny jako průměr; chybové úsečky vyjadřují směrodatnou odchylku. (n = 36). 

Kromě volných aminokyselin mohou při akceleračních teplotách rychleji vznikat i nepříznivé sloučeniny 
(včetně toxikologicky významných), jako jsou např. biogenní aminy (Obr. 2). Během 112 denního experi-
mentu byl sledován vývoj koncentrací tří biogenních aminů – tyraminu, putrescinu a kadaverinu. Produkce 
biogenních aminů (tyraminu, putrescinu a kadaverinu) byla po celou dobu sledování intenzivnější u vzorků 
zrajících za zvýšené teploty (P < 0,05). Obsahy tyraminu, putrescinu a kadaverinu byly u vzorků zrajících za 
zvýšené teploty 56. den zrání prakticky dvojnásobné ve srovnání odpovídajících vrstev kontrolních vzorků 
112. den zrání (P < 0,05). Nejvyšší koncentrace byly zaznamenány u tyraminu, což je pro tento typ sýru 
v souladu s mnohými studiemi. Nejvyšší množství biogenních aminů bylo pozorováno v okrajové vrstvě 
(Obr. 2) bez ohledu na teplotu zrání (P < 0,05). Zjištěné hodnoty biogenních aminů (jejich součty), zvláště 



89

u vzorků zrajících za zvýšené teploty, již nejsou považovány za bezpečné. Vyšší množství biogenních aminů 
u sýrů zrajících při vyšší teplotě je pravděpodobně způsobeno rychlejším nárůstem mikroorganizmů, které 
je produkují.

Obrázek 2: Obsah tyraminu (mg/kg) kontrolních vzorků zrajících při teplotě 10 ± 2 °C (plné symboly) 
a vzorků zrajících za zvýšené teploty 16 ± 2 °C (prázdné symboly) sýrů eidamského typu v průběhu zrání 
(dny): � � – vrstva I (okraj); �� – vrstva II; �� – vrstva III (střed). Hodnoty obsahu tyraminu byly vyjádřeny jako 
průměr; chybové úsečky vyjadřují směrodatnou odchylku. (n = 36).

Přídavek klíčových enzymů zodpovědných za žádoucí biochemické změny lze rovněž použít k akceleraci 
zrání. Mezi tyto enzymy řadíme lipázy (živočišného i plísňového původu), proteázy a peptidázy a �-ga-
laktosidázu. Lipolýza je u sýrů typu holandského, švýcarského a čedaru limitována, avšak může přispívat 
k reziduální chuti. Enzymatické preparáty obsahující lipázu izolovanou z Aspergillus oryzae specificky hydro-
lyzují triacylglyceroly se středně dlouhými řetězci (C6-C10). Součástí preparátu obsahujícího lipázu může být 
i proteáza a pomocí takového preparátu lze docílit např. smetanové aroma čedaru. U komerčně používaných 
enzymatických preparátů však není jednoduchá jejich aplikace z důvodu tvorby defektů, zejména chuťo-
vých, jako jsou např. hořkost, žluklost, netypická příchuť nebo také texturních vad. Pro redukci hořkosti je 
možné využít dalších enzymů izolovaných z LAB (např. exopeptidázy). Jiné enzymatické preparáty (např. 
neutrální proteáza) je možné použít pro podporu požadované chuti. Aktivace plazminogenu na plazmin 
pomocí exogenních enzymů je další způsob podpoření proteolýzy. Problém, kterému výrobci mohou čelit, je 
dosažení odpovídajícího zadržení přidávaných enzymů v sýřenině. Přirozeně se vyskytující enzymy mléka 
jsou asociovány s kaseiny a mléčným tukem. V případě starterových kultur a NSLAB jsou mikroorganizmy 
zachycovány na rozhraní mléčného tuku a kaseinové matrice. Většina přidávaných enzymů však odchází 
do syrovátky. Jedním z možných řešení je mikroenkapsulace těchto enzymů do vhodných materiálů, které 
budou rovněž asociovat se složkami sýřeniny. Rozmístění a správné načasování jejich uvolnění je důležitým 
faktorem pro správný průběh zrání. V opačném případě může docházet k proteolýze příliš brzy a následně 
k texturním anebo chuťovým defektům. Příliš intenzivní proteolýza během technologických operací by 
mohla také způsobit uvolňování krátkých peptidů do syrovátky a tím snížení výtěžnosti sýru.

Přídavek doplňkových kultur přispívá k regulaci zracího procesu a může ho dokonce urychlit. Doplňkové 
kultury hrají důležitou roli v průběhu proteolýzy a tvorbě chuti sýrů. Celá řada doplňkových kultur byla 
dříve vyizolována jako NSLAB ze sýrů, byly zjištěny jejich pozitivní vlastnosti a následně jsou využívány 
jako sekundární kultury. Za tímto účelem se v poslední době kromě NSLAB testují i další bakterie, např. 
gramnegativní bakterie rodu Hafnia.
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Jak už bylo zmíněno výše, bakteriální enzymy přímo ovlivňují rychlost zrání. Jednou z efektivních cest ke 
zvýšení množství bakteriálních enzymů (bez změny primárních zákysových kultur a podmínek výroby) je 
přídavek mikroorganizmů s chemicky anebo fyzikálně narušenou buněčnou stěnou. Využití takto modi-
fikovaných mikroorganizmů spočívá v redukci jejich schopnosti produkovat kyseliny (prevence možného 
překyselení sýřeniny a s tím spojených technologických problémů), současně se zachováním aktivity jejich 
intracelulárních enzymů. Existuje mnoho způsobů jejich přípravy (tepelné ošetření, zmražení, sprejové 
sušení, lyofilizace atd.).

Využití geneticky upravených LAB poskytuje nové možnosti k akceleraci zrání sýrů. Cílem modifikací mo-
hou být například:

• mikroorganizmy, které produkují vyšší koncentrace vybraných enzymů (peptidáz, esteráz a enzymů 
katalyzujících katabolizmus aminokyselin) než běžné LAB; 

• geneticky upravené starterové kmeny produkující další vybrané enzymy, které přirozeně neprodukují; 
• rychlejší lyze buněk starterových LAB (prostřednictvím klonování autolyzinu (hydrolázy) do starterů); 
• starterové kultury s upraveným metabolizmem. 

Využití těchto aplikací je však na začátku a čelí překážkám ze strany akceptace geneticky modifikovaných 
organizmů většinovou společností. 

Přídavek „extraktu“ ze zralých sýrů má rozličné použití např. u výroby suroviny pro produkci tavených sýrů, 
výrobků typu snack či cracker a také u imitací mléčných produktů. Problémem při použití této metody je 
obtížná kontrolovatelnost probíhajících procesů. Extrakt je za neustálého míchání inkubován při 30 °C po 
dobu 4–5 dnů, přičemž hrozí riziko růstu kontaminující mikroflóry.

Zrání sýrů je často dlouhá a nákladná operace, kterou jsou výrobci pod tlakem trhu nuceni omezit z důvodu 
snížení nákladů na výrobu produktů. Akcelerace zracích procesů je jednou z možností, jak tyto náklady 
snížit, avšak za podmínky, že výsledný produkt nebude vykazovat žádné vady nebo senzorické odchylky ve 
srovnání se sýry zrajícími za běžných podmínek.
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nologické vlastnosti mléka“. V rámci tohoto studia se intenzivně věnoval 
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voje & Výzkumu. Na starosti má značku Pribináček a má významný podíl 
na úspěšných výrobcích jako je Pribináček Piškotík a Pribináček Mixík.

Úvod
Balící technologie potravinářských výrobků prodělala rychlý a významný rozvoj během uplynulých tří de-
setiletí, přičemž nejlepší vývoj je stále ještě před námi. Stále slině je zdůrazňováno, že balení je více než 
způsob kombinace materiálů. Díky moderním obalovým technologiím, mohou být potraviny přepravovány 
přes velké geografické vzdálenosti, stejně tak po dlouhý distribuční čas bez neakceptovatelné ztráty kvality 
(senzorické i mikrobiální) v rámci ekonomické únosnosti. Nové trendy v oblasti balení potravinářských 
komodit se týkají především oblasti rozvoje aktivních, inteligentních a interaktivních obalů a aplikací na-
nomateriálů. Je možné říci, že balení je nezbytným prvkem zásobovacího řetězce, pomocí kterého se dosa-
huje primárního cíle – zabezpečit potravu pro co nejširší škálu obyvatelstva. Navíc konzumenti se stávají 
stále více nároční, kritičtí a není jednoduché je uspokojit. Nicméně stále nesmíme zapomínat, že jedním 
z nejdůležitějších elementů balení potravin je funkce uchovávání. Dnešní moderní balící technologie sní-
žily znehodnocení potravin v průběhu distribuce pod méně než 1 %. Oproti tomu, v rozvojových zemích, 
díky nedokonalému balení a skladování, dosahují ztráty potravin až 50 %. Tyto komunity si toto nemůžou 
dovolit, vezmeme-li v úvahu nedostatek potravin zvláště v těchto regionech. Balení se stalo základním kom-
ponentem distribuce produktů a silným marketingovým nástrojem. Efekt globalizace také přináší zvýšené 
nároky na balení potravin. Stále více produktů se exportuje. Tento stav neznamená pouze tlak na prodlu-
žování trvanlivosti, ale také na způsoby designu a vlastností obalu. Nadto, různé národní trhy představují 
různá vnímání spotřebitelem, rozdílné spotřebitelské návyky, odlišné sociální hodnoty. Důležitou roli hraje 
také demografický vývoj. Celá svět prožívá silné změny v této oblasti. Obecným trendem je stárnutí popula-
ce, změny rodinných hodnot, zmenšování domácností, atd. Balící trendy se velmi zaměřují na oblasti snad-
ného otevírání, znovu uzavírání, balení po porcích, signalizace porušeného balení, možnost mikrovlnného 
ohřevu a využití modifikované atmosféry.
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Nové trendy balení: aktivní a inteligentní obal
Ačkoliv jsou aktivní a inteligentní obaly často podobné ve své struktuře, existuje mezi nimi podstatný 
rozdíl - každý nabízí spotřebiteli něco jiného. Aktivní obaly aktivně mění podmínky, za kterých je balená 
potravina uchovávána. Mohou tím prodlužovat jejich údržnost, bezpečnost, ale také senzorické (tedy chuť, 
vůni, vzhled, strukturu) nebo nutriční vlastnosti. Inteligentní obaly přímo vlastnosti potravin neovlivňují, 
ale monitorují jejich stav a díky tomu mohou spotřebiteli podat informaci o její kvalitě. Pravděpodobně není 
daleko doba, kdy se dočkáme syntézy obou principů, která se přímo nabízí, a budeme se setkávat s aktivním 
a zároveň inteligentním obalem.

Aktivní obal
Aktivní systémy balení představují dynamickou oblast obalové techniky. Přestože jejich historie je starší, 
pojem aktivní obaly byl poprvé zmíněn v roce 1989. Od té doby do současnosti jsou jedním z nejstudovaněj-
ších témat obalové techniky. Typickým rysem aktivních obalů je schopnost samovolně měnit své vlastnosti 
v reakci na změnu podmínek v okolí výrobku. Úprava jejich vlastností přitom směřuje k potlačení, respek-
tive maximální eliminaci nežádoucího důsledku změny okolních podmínek na kvalitu baleného produktu, 
k prodloužení skladovatelnosti, zlepšení bezpečnosti nebo organoleptických vlastností při zachování kvality 
potravinářského výrobku. Navzdory tradičním řešením, aktivní obal je jedním z nejzajímavějších inovací 
pro prodloužení trvanlivosti. Aktivní obaly lze rozdělit do několika skupin podle způsobu, kterým ovlivňu-
jí vlastnosti uchovávané potraviny. Pravděpodobně nejčastěji se můžeme setkat s materiály, které dokáží 
z okolní atmosféry eliminovat nežádoucí plyny - odtud také vychází jejich anglický název „scavengers“, 
který můžeme přeložit jako „zametači“ nebo „uklízeči“. Tyto materiály mohou z okolí potravin odstraňovat 
například kyslík, oxid uhličitý, vlhkost, ale také etylen (ten je důležitým hormonem regulujícím zrání ovoce) 
anebo zápachy, které jsou nejčastěji způsobeny těkavými aldehydy a aminy. Tyto látky pak mohou mít různý 
efekt, jako jsou např. pohlcovače etylenu, organických kyselin (antimikrobní účinek), oxidů síry (odbarvující 
účinek). Bezesporu nejrozšířenějším a nejpoužívanějším typem aktivních obalů jsou absorbéry kyslíku, se 
kterými se může snadno setkat i český spotřebitel. Od roku 1989 bylo patentováno více než 50 typů absorbé-
rů. Jejich aplikací lze snížit v obalu koncentraci zbytkového kyslíku na méně než 0,01 % (vztaženo na prosté 
balení bez úpravy atmosféry). Absorbéry kyslíku se tak používají pro zvýšení účinnosti vakuového balení 
nebo balení v inertní atmosféře, maximálně omezují možné oxidační změny a v obalu navozují striktně 
anaerobní podmínky účinně bránící růstu aerobních mikroorganismů, zejména plísní. Dalšími prvky aktiv-
ního obalu je např. kyslíková bariéra, antimikrobiální povrch, absorpce/desorbce aroma, schopnost ohřátí 
nebo schlazení produktu, absorpce vlhkosti. Nicméně inkorporace těchto substancí v polymerové matrici 
může být příčinnou změn (negativních) v mechanických vlastnostech. Hojně využívaný obalový prostředek 
řazený k aktivním obalům, který se využívá i pro sýrařské aplikace, představují obalové fólie s antikonden-
zační úpravou. Jejich funkce spočívá v tom, že vlhkost kondenzující na vnitřním povrchu fólie nevytváří 
jednotlivé oddělené kapky, ale souvislý film, který není spotřebitelem z vnější strany postřehnutelný. Princi-
pem je úprava povrchového napětí a polarity vnitřní strany obalové fólie. 

Inteligentní obal
Inteligentní obaly umožní monitorovat různé fyzikální veličiny, kterým je potravina v čase vystavena. 
V úvahu připadají indikátory teploty, mikrobiální kontaminace, integrity obalu, fyzikálního šoku nebo au-
tenticity produktu. Indikátory mohou být zabudovány do materiálu nebo také umístěny na jeho povrchu. 
Některé z indikátorů vyžadují přímý kontakt s potravinou, jiné ne. Inteligentní obaly např. obsahují: časově-
-teplotní indikátor (informace o teplotní historii produktu), barevné indikátory aktuální teploty, indikátory 
kyslíku (odhalení mechanického poškození obalu), indikátor propouštění tekutiny/atmosféry. Nejčastěji 
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využívaná aplikace, a to i u mlékárenských výrobků, je časově teplotní indikátor (TTI – time temperature 
indicator). Ten umožňuje na základě sledování teploty v čase spolehlivě určit čerstvost potraviny, protože 
nejčastější příčinou kažení chlazených potravin je nedodržení teplotního režimu. A právě nedodržení tep-
lotního režimu dokáží obaly vybavené TTI spolehlivě odhalit. Většina doposud diskutovaných inteligentních 
obalů indikuje svůj stav vizuálně. Již nyní se však do balení potravin začleňují poněkud sofistikovanější 
technologie, a to technologie informační.

Informační a ochranné prvky obalů
Zákazník je stále náročnější na původ potravin a chce mít jistotu koupě kvalitní a původu deklarovatelné 
potraviny. Požadavky na balení jsou též velmi ovlivněny změnami v oblasti označování potravin. Nařízení 
ohledně legislativního označování potravin přechází stále více do detailnějších informací (uvádění „Big 8“), 
což má za následek velký dopad na velikost a vzhled samotných obalů. Z těchto důvodů se musí nalézt 
způsob, jak dostat více informací na obal potraviny. Jednou z možných aplikací je použití QR kódů. QR 
kódy spojují reálný a virtuální svět. QR kódem, který si zákazník naskenuje do mobilního telefonu, může 
získat daleko více informací o produktu (konkrétní www stránka daného produktu, recepty, další informace 
o produktu).

V oblasti ochranných prvků se vedle použití hologramů, speciální metody tisku a ražby, stále více využívá 
RFID štítek (Radio Frequency Identification). Tento štítek může obsahovat celou škálu informací. Vlastně 
v nich může být uložená celá historie produktu - výrobce, doba výroby, aktuální poloha, historie výrobku, 
ale samozřejmě také teplotní historie produktu, složení vnitřní atmosféry, mechanický stav obalu a další. Ty 
mohou být stěžejní nejen pro přepravce, skladníky a konečné prodejce, ale samozřejmě také pro zákazníky. 
A spektrum použití jde ještě dál. Použití čipů by mohlo nahradit pokladny, jak je známe dnes. Zákazník by 
jen projel kolem vysílače-pokladny, ten by „přečetl“ celý jeho vozík a cenu odečetl z bankovního účtu. A to 
není zdaleka vše. Možná by zákazník nemusel do obchodu ani chodit. Téměř neskutečně vypadá představa 
inteligentních ledniček, které umí na základě RFID technologie zjistit, co člověku chybí, a chybějící potra-
vinu objednat. Taková lednička by také dokázala upozornit na potravinu, která se blíží k datu spotřeby, 
a mohla by zákazníkovi poradit, co má spotřebovat dřív. Dalším chytrým zařízením spolupracujícím s in-
teligentním obalem by mohly být mikrovlnné trouby, které budou vybaveny RFID anténami. Ze štítku na 
potravině by si přečetly instrukce k přípravě pokrmu (jako jsou čas a síla ohřívání) a vše by zvládly samy. 

Balení sýrů a dalších mléčných výrobků
Balení sýrů poskytuje konzumentovi pohodlí, kvalitu a bezpečnost pojištěnou značkovostí výrobku. Zvýšení 
trvanlivosti a zjednodušení manipulace jsou též atributy, které přispívají k oblíbenosti sýrů. Obaly pro sýry 
představují širokou škálu materiálů a vlastních aplikací, což je dáno obrovskou variabilitou druhů samot-
ných sýrů, především díky různým texturním vlastnostem, dobou a podmínkami zrání. Z tohoto důvodu 
obal na sýr musí maximálně respektovat daný druh sýru. Velkým nepřítelem pro sýry je světlo. Sýry jsou vy-
staveny světlu jak přirozenému tak umělému při výrobě, balení, distribuci a na regálu.  Světelná degradace 
tuků, bílkovin a vitamínů v sýrech vyúsťuje do tvorby cizí příchuti a změnám barvy s obrovským dopadem 
na kvalitu produktu a jeho prodejnost a vede k nutričním ztrátám a vzniku oxidačních produktů (oxidační 
produkty cholesterolu). U některých druhů sýrů se významně uplatňuje použití modifikované atmosféry, 
především kvůli eliminaci rozvoje oxidace lipidů, následkem čehož vzniká žluklá pachuť a potlačení mikro-
flóry, především plísní a kvasinek. Když je sýr balen v ochranné atmosféře, optimální složení plynů závisí 
na jeho charakteristice. Pro některé druhy sýrů je důležitá hladina CO2, protože jeho vyšší hladina může 
způsobit nepřirozenou chuť.  Navíc, pokud je hladina CO2 příliš vysoká a navíc bez přítomnosti N2 v balení, 
může to vésti díky absorbci CO2 produktem k deformaci obalu. Antimikrobiální efekt CO2 závisí na: jeho 



94
SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

koncentraci, teplotě média při aplikaci, obsahu headspacu, pH média, aktivitě vody média, druhu přítom-
ných mikroorganismů (MO), jejich růstové fázi, skladovací teplotě. Antimikrobiální efekt CO2 zaleží také 
na aplikačním času. Pokud jsou mikroorganismy v logaritmické fázi růstu, inhibiční účinek CO2 je oslaben. 
CO2 může míti vliv bakteriocidní nebo bakteriostatický na určité druhy MO a naopak stimulační účinek na 
jiné druhy MO. G-bakterie jsou více citlivé na CO2 než G+bakterie. Pseudomonady jsou inhibovány při 20 % 
CO2, zatímco laktobacily jsou velmi rezistentní a mohou růst i při 100 % CO2.  Patogeny (Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Campylobacter, Y. enterocolitica, L. monocytogenes jsou méně ovlivněny vysokými 
koncentracemi CO2. 

V oblasti balení tekutých mléčných výrobků stále větší segment zabírají HDPE lahvičky nejčastěji díky mléč-
ným nápojům a UHT mlékům, nicméně v této oblasti je stále dominantní požívání vícevrstvých papírových 
kartonů.  Uplatňuje se taktéž PET, který má vynikající mechanické vlastnosti, dobrou kyslíkovou bariéru 
a výbornou eliminaci slunečního svitu u pigmentovaných PET materiálů. K vyloučení působení UV záření 
jsou do plastových materiálů vnášeny různé pigmenty, přičemž účinnost pigmentů od nejlepší je následují-
cí: černá � hnědá � zelená � modrá � červená � žlutá � bezbarvá.

Závěr
Balení budoucnosti bude produktu přidávat jeho hodnotu tím, že umožní prodloužit dobu jeho skladování, 
ulehčí jeho přípravu, umožní snadné dohledání původu produktu a pomůže ho chránit před paděláním. 
Obal musí přinášet přidanou hodnotu všem účastníkům jeho životního cyklu – od výrobce až po konečného 
zákazníka. Lehká manipulace, kvalita, čerstvost a potěšení – tyto vlastnosti jsou první a nejdůležitější pro 
potravinářský průmysl. Můžeme očekávat, že v blízké budoucnosti se budeme stále častěji setkávat s novou 
generací obalových materiálů.
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Profi l přednášejícího:
Doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
Absolvoval v roce 2001 Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve 
Vyškově a na stejné škole v roce 2004 dokončil doktorskou práci na téma 
„Vliv sterilačního záhřevu na jakost tavených sýrů určených pro krizové 
situace“. Od roku 2003 pracuje na Ústavu technologie a mikrobiologie 
potravin Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 
2009 obhájil habilitační práci na Slovenské poľnohospodárske Univerzitě 
v Nitře v oboru Zpracování zemědělských surovin na téma „Vybrané fak-
tory ovlivňující jakost tavených sýrů“. Jeho stěžejními tématy jsou studium 
faktorů ovlivňujících jakost přírodních a tavených sýrů, separace a iden-
tifi kace dusíkatých látek (zejména aminokyselin a biogenních aminů) ve 
vztahu k jakosti a bezpečnosti potravin. Pracuje také při Českém institutu 
pro akreditaci jako odborný posuzovatel pro orgány provádějící audit a certifi kaci systémů managementu 
(ČSN EN ISO/IEC 17 021) v rozsahu HACCP, FSMS a FSSC.

Úvod
Tavené sýry jsou vyráběny zahříváním směsi přírodních sýrů, které mohou být v různém stupni zralosti, 
s tavicími solemi za částečného podtlaku a stálého míchání, než je dosažena homogenní hmota požadova-
ných vlastností. V podmínkách České republiky definuje Vyhláška ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., 
v platném znění, tavený sýr jako sýr, který byl tepelně upraven za přídavku tavicích solí. 

Základní surovinou pro výrobu tavených sýrů jsou přírodní sýry. Další rozšířenou surovinou je tvaroh, 
jehož základním účelem je zvýšení obsahu tukuprosté sušiny a dodání tzv. intaktního kaseinu, což má pod-
statný vliv na stabilitu struktury taveného sýra i na jeho konzistenci. Pro zvýšení obsahu tuku se používá 
především máslo (případně bezvodý mléčný tuk) a v některých provozech i smetana, která může výrobek 
vhodně a příjemně zjemnit. Do surovinové skladby se může použít i tzv. krém (sýr již utavený). Dále se 
přidává pitná voda, zejména pro úpravu obsahu sušiny, přísady ovlivňující chuť a barvu, a to přednostně 
u tzv. sýrů s příchutí (masová složka, zelenina, houby apod.), a tzv. tavicí soli. 

V současné době se velmi často nahrazuje část základní suroviny (přírodních sýrů) různými mléčnými 
koncentráty (např. sušenou syrovátkou, sušeným odstředěným mlékem, kaseinem, kaseináty, mléčnými 
koprecipitáty), ale i surovinami nemléčného původu (nativními a modifikovanými škroby a dalšími poly-
sacharidy), což může mít podstatný vliv na jakost finálního výrobku. Smyslem těchto náhrad je především 
snížení nákladů na surovinovou skladbu. 

Tavené sýry je možno v současné době vyrábět diskontinuálně nebo kontinuálně, přičemž v zemích střední 
Evropy je stále ještě rozšířenější diskontinuální způsob. Vlastní produkci tavených sýrů vyráběných dis-
kontinuálně lze shrnout do následujících fází: příprava směsi určené k tavení, určení složení tavicích solí, 
vlastní proces tavení připravené směsi, balení taveniny, chlazení, skladování a expedice.
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Velmi často se v literatuře objevuje dělení tavených sýrů podle konzistence na blokové či krájitelné, roztí-
ratelné, a tavené sýrové omáčky. Dále lze najít plátkové tavené sýry, které mohou být vyráběny buď přímo 
čerpáním taveniny do obalů ve tvaru jednotlivých plátků (kde ztuhnou) nebo krájením (plátkováním) bloko-
vých tavených sýrů. Existuje celá řada variant jednotlivých typů tavených sýrů. Blokové tavené sýry, které se 
obvykle vyznačují vyšší tuhostí (často podobnou přírodním sýrům) mají často vyšší obsah sušiny (45–60 % 
w/w) a nižší obsah tuku v sušině (25–35 % w/w). Při nižším obsahu sušiny je nutné aplikovat stabilizátory, 
které pomohou vytvořit silnou trojrozměrnou síť. U tohoto typu výrobků se lze setkat také s nižší hodnotou 
pH, která se obvykle pohybuje v rozmezí 5,4–5,7. U roztíratelných tavených sýrů se obsah sušiny často 
pohybuje v rozmezí 30–50 % (w/w) a obsah tuku v sušině by měl být nejméně 20 % (w/w). Z ekonomických 
důvodů se dnes obsah sušiny pohybuje spíše v dolní polovině výše zmíněného intervalu a obsah tuku v su-
šině bývá často v intervalu 35–45 % (w/w). Roztíratelné tavené sýry mají obvykle krémovitou konzistenci 
a pH v rozsahu 5,6–6,0. Tavené sýrové omáčky nachází své uplatnění zejména v oblasti gastronomie. Patří 
mezi významnou skupinu výrobků používaných v provozovnách rychlého občerstvení, ale lze je využít také 
jako součást těstovinových či masových pokrmů. Tavené omáčky mají obvykle nízký obsah sušiny, který se 
pohybuje v intervalu 18–24 % (w/w).

Konzistence tavených sýrů
Jedním z nejsledovanějších senzorických znaků u tavených sýrů, na který kladou spotřebitelé i výrobci 
vedle chuti a vůně velký důraz, je jejich konzistence. Faktorů působících na konzistenci tavených sýrů je 
mnoho, přičemž u některých determinant není plně znám anebo publikován mechanizmus jejich působení. 
Principielně je možné konzistenci tavených sýrů ovlivnit: složením surovinové směsi, způsobem zpracování 
a chlazení taveniny, délkou a podmínkami při skladování. Při studiu různých faktorů ovlivňujících konzis-
tenci tavených sýrů je třeba si uvědomit, že jednotlivé faktory nepůsobí odděleně, nýbrž současně. Situaci 
navíc komplikuje skutečnost, že se samy tyto faktory vzájemně ovlivňují a mohou mezi nimi být synergické 
anebo antagonistické vztahy.

Vliv složení surovinové směsi na konzistenci tavených sýrů
Podstatný vliv na konzistenci tavených sýrů má stupeň prozrálosti základní suroviny – přírodního sýra. Po-
užití neprozrálé suroviny má zpravidla za následek tužší a gumovitější konzistenci. K přednostem začlenění 
takových přírodních sýrů do surovinové skladby patří vysoká vaznost vody. K nevýhodám řadíme zpravidla 
prázdnost chuti (resp. malý obsah senzoricky aktivních látek vznikajících zejména při delším zracím pro-
cesu přírodních sýrů), horší tavitelnost, nebezpečí nadměrného bobtnání a možnost tvorby vzduchových 
bublin v důsledku vysoké viskozity utavené směsi. Surovinová směs tvořená především zralejšími sýry je 
snadno tavitelná a finální výrobek má zpravidla plné a výrazné aroma. Nevýhodou může být tvorba příliš 
ostré chuti a nebezpečí snížení stability vytvořené emulze (surovina s nadměrně hydrolyzovanou bílkovinou 
může vést k uvolňování vody po výrobě anebo v průběhu skladování). V praxi se kombinují výhody jak 
zralejších, tak i mladých přírodních sýrů a do surovinové skladby jsou zpravidla začleňovány v kombinaci 
(ve směsi).

Dalším důležitým faktorem podmiňujícím konzistenci tavených sýrů jsou základní parametry chemického 
složení finálního výrobku – obsah sušiny, dusíkatých látek a tuku v sušině. S rostoucím obsahem dusí-
katých látek (především kaseinů a kaseinátů) se (za jinak stejných podmínek) zvyšuje tuhost a zhoršuje 
roztíratelnost tavených sýrů, a to zejména v důsledku rostoucí intenzity zesíťování proteinové matrice 
finálního výrobku. Naopak se zvyšujícím se obsahem vody a tuku je ve větší míře narušována kontinuita 
a kompaktnost proteinové matrice a tavený sýr se stává (za jinak stejných podmínek) méně tuhý a lépe 
roztíratelný. Na vodu je možné pohlížet jako na „změkčovadlo“ matrice tavených sýrů a tuk zvyšuje její 
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lubrikační schopnost. Konzistenci tavených sýrů může ovlivnit i obsah vápenatých iontů v tavenině. Vyšší 
obsah vápenatých iontů v surovinové skladbě může mít za následek nárůst tuhosti finálního výrobku. Do 
surovinové skladby tavených sýrů je v řadě případů zařazován i tzv. krém (směs již utavená), který rovněž 
ovlivní konzistenci výrobku.

Důležitou determinantou konzistence a stability taveného sýra je jeho pH. V optimální oblasti hodnot pH 
(5,6–6,0 pro roztíratelné sýry) se mikrostruktura výrobku (za běžných podmínek) vyznačuje tvorbou homo-
genní sítě s rovnoměrnou distribucí tukových kuliček. Při podstatně nižším pH (cca 5,0–5,2) se přítomné 
proteiny přiblíží svému izoelektrickému bodu a dojde k podstatnému zintenzivnění interakcí jednotlivých 
proteinových frakcí a jejich vysoké agregaci. Důsledkem těchto procesů je pak tavený sýr s nepřirozenou 
tuhostí, který může být až drobivý. Naopak při významně vyšším pH (cca 6,5–6,7) dochází ke snížení inten-
zity elektrostatických interakcí, roste negativní náboj přítomných proteinů, což zapříčiní jejich odpuzování. 
Oslabený gel se pak projevuje zejména nadměrně měkkou konzistencí. Při takovém pH často nastávají 
i problémy s dobou minimální trvanlivosti. 

Konzistenci tavených sýrů je možné ovlivnit zařazením hydrokoloidů do surovinové skladby. K nejvyu-
žívanějším hydrokoloidům při produkci tavených sýrů patří nativní a modifikované škroby, karagenany, 
xantanová guma, algináty, karboxymetylcelulóza aj. Většina použitých hydrokoloidů zapříčiní zvýšení tu-
hosti finálního výrobku a stabilizaci struktury. Určité „prominentní“ postavení mají v technologii výroby 
tavených sýrů karagenany (prevence lepivosti na obaly u roztíratelných výrobků, snížení otěru u krájitel-
ných tavených sýrů). Konzistenci ovlivňuje i zahrnutí emulgátorů do surovinové skladby. Obecně platí, že 
s růstem stupně emulgace tuku narůstá i tuhost a elastičnost výsledného produktu. 

Další látkou ovlivňující konzistenci tavených sýrů je laktóza (případně další jednodušší sacharidy), která 
se do surovinové skladby obvykle dostává prostřednictvím sušené syrovátky nebo sušeného odstředěného 
mléka. Laktóza v tavenině způsobí především porušení kontinuity a kompaktnosti proteinové matrice, což 
se projeví snížením tuhosti a zlepšením roztíratelnosti finálního produktu. 

Vliv tavicích solí na konzistenci tavených sýrů
Podstatnou roli při utváření konzistence tavených sýrů sehrávají samozřejmě i tavicí soli, jejich množství 
a skladba. Obecně je možné říci, že s nárůstem obsahu použitých tavicích solí fosforečnanového a citrona-
nového typu (přibližně v intervalu 0–3 % w/w) se zvyšuje i tuhost finálních výrobků. 

V současné době existují studie, které popisují vliv jednotlivých tavicích solí (použitých individuálně) na 
texturní parametry tavených sýrů. Jsou-li použity dlouhé polyfosforečnany, pak lze očekávat, že tuhost 
vzorků bude vyšší. Zdůvodnění nárůstu tvrdosti modelových vzorků, je možné hledat zejména v rozdílné 
schopnosti zmíněných sloučenin dispergovat nerozpustnou kaseinovou matrici. Výměna sodných iontů za 
vápenaté a přeměna nerozpustného parakaseinanu vápenatého na rozpustnější parakaseinan sodný umož-
ní kaseinům uplatnit svou emulgační schopnost a stabilizovat ve směsi přítomný tuk i vodu. Schopnost 
iontové výměny (Na+ za Ca++) u fosforečnanů narůstá se zvyšujícím se kondenzačním stupněm. Proto je 
schopnost výměny iontů nejvyšší u dlouhých polyfosforečnanů a naopak nejnižší u monofosforečnanů.

Individuální použití jednotlivých tavicích solí je však v praxi výjimečné. Obvykle se využívá kombinace ně-
kolika fosforečnanových tavicích solí, někdy i v kombinaci s citronany. Komerční tavicí soli obsahují často 
směs dvou až tří komponent, kde výrobci tavených sýrů neznají přesné mísící poměry těchto komponent 
(obchodní tajemství dodavatelů). Situaci navíc komplikuje skutečnost, že výrobci tavených sýrů používají 
pro daný výrobek zpravidla dvě nebo tři komerční tavicí soli (a tím „směsi směsí“). 
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Studie, které systematicky popisují vlivy různých kombinací tavicích solí na texturní parametry tavených 
sýrů, se v literatuře objevují až v poslední době. Zde bude jako příklad prezentována situace, kdy jsou do vý-
robku použity ternární směsi tavicích solí sestávající z hydrogenfosforečnanu sodného (monofosforečnan, 
DSP), difosforečnanu sodného (TSPP) a sodné soli polyfosforečnanu (POLY). Závislost tuhosti taveného sýra 
na skladbě tavicích solí (DSP, TSPP a POLY) je uvedena na Obrázku 1 (množství směsi tavicích solí bylo 
konstantní: 3 % w/w).

Z výsledků analýzy závislosti tuhosti tavených sýrů na složení ternárních směsí fosforečnanových solí (DSP, 
TSPP and POLY) vyplynulo, že při nulovém množství TSPP roste tuhost vzorků se zvyšující se koncentrací 
sodné soli polyfosforečnanu a klesajícím množstvím DSP (Obrázek 1). Stejný trend byl pozorován i v pří-
padě, že obsah DSP byl nulový a klesal podíl TSPP sodného ve prospěch sodné soli polyfosforečnanu. Při 
zvyšování podílu dlouhých polyfosforečnanů ve směsi (v neprospěch DSP nebo TSPP) se v tavenině zvyšu-
je i relativní množství fosforečnanu, který lépe váže vápník a tak dovoluje přítomným kaseinům lépe se 
dispergovat.

Obrázek 1
Závislost tvrdosti (N; osa y) tavených sýrů na procentuelním zastoupení (osa x) hydrogenfosforečnanu 
sodného (DSP), difosforečnanu sodného (TSPP) a sodné soli polyfosforečnanu (POLY) v ternární směsi 
tavicích solí skladovaných 30 dnů při 6 °C.
                                   

U modelových vzorků vyrobených s ternárními směsmi tavicích solí s méně jak 60 % sodné soli polyfosfo-
rečnanu byl pozorován zajímavý jev (Obrázek 1). Bylo-li množství DSP a TSPP přibližně v poměru 1:1–3:4, 
rapidně narůstala tuhost tavených sýrů. Tento nárůst byl tím intenzivnější, čím méně polyfosforečnanu se 
ve směsi nacházelo. Jak se poměr množství DSP a TSPP oboustranně vzdaloval od intervalu 1:1–3:4 (při 
konstantním obsahu sodné soli polyfosforečnanu) klesala také tuhost tavených sýrů. 

Při zvyšování obsahu sodné soli polyfosforečnanu v ternárních směsích tavicích solí se snižovala i tuhost 
modelových vzorků s poměrem množství DSP a TSPP v intervalu 1:1–3:4. Popisovaný jev specifického po-
měru prakticky nebyl pozorován, když obsah polyfosforečnanu v ternárních směsích vzrostl nad 60 %. Při 
poměrech množství DSP a TSPP nižším než 1:3 nebo vyšším než 3:1 narůstala tvrdost modelových vzorků 
opět se zvyšujícím se obsahem polyfosforečnanu v ternární směsi. Tuhost tavených sýrů s podílem polyfos-
forečnanu na tavicích solích 70–90 % byla velmi obdobná bez ohledu na poměr zbylých dvou tavicích solí 
(množství DSP a TSPP).
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Vliv způsobu zpracování taveniny na konzistenci tavených sýrů
Velmi důležitým parametrem determinujícím jakost tavených sýrů je teplota tavení, která neovlivní pouze 
mikrobiologickou jakost produktu, ale může mít vliv i na konzistenci. Z dostupné literatury však jedno-
značný vliv rostoucí teploty tavení na konzistenci finálního výrobku nevyplynul. Konzistence taveného sýra 
může být ovlivněna i způsobem zpracování taveniny. Na strukturu finálního výrobku má podstatný vliv 
intenzita a délka míchání taveniny. Oba tyto zmíněné parametry determinují velikost přítomných tukových 
kuliček. S rostoucí délkou i intenzitou míchání dochází k lepší emulgaci tuku, což se obvykle projeví nárůs-
tem tuhosti tavených sýrů. Toto pravidlo však má určitá omezení. 

Organoleptické znaky tavených sýrů neovlivňují pouze faktory působící při samotné výrobě taveniny, ale 
i procesy probíhající po její produkci (utavení). Podstatný vliv na jakost finálního výrobku má rychlost 
chlazení. S prodlužující se dobou potřebnou pro zchlazení produktu na skladovací teplotu narůstá zpravidla 
jeho tuhost a zhoršuje roztíratelnost. 

Vliv skladování na jakost tavených sýrů
Za předpokladu mikrobiologicky stabilních tavených sýrů jsou změny jejich jakosti během skladování ovliv-
ňovány zejména: složením taveného sýra, podmínkami při tavení, podmínkami při skladování a obalovým 
materiálem. Obecně platí, že tužší produkty si udrží dobrou jakost déle než lehce roztíratelné výrobky 
s obvykle vyšším obsahem vody.

Velmi zajímavým a často diskutovaným jevem je v oblasti technologie výroby tavených sýrů a sledování 
jejich jakosti hydrolýza polyfosforečnanových tavicích solí. V důsledku tohoto procesu může dojít ke zvyšo-
vání tuhosti tavených sýrů během skladování. 
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• vysoká kvalita
• výhradn  eské mléko

• 4 výrazné p íchut
• ekonomické balení 100 g
• jediný eský výrobek tohoto druhu na trhu
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Výroba pařených sýrů začíná podobně 
jako u každého běžného přírodního 
sýru. Správně prokysaná sýrová hmota 
pak podstupuje proces paření. Sýr 
nakrájíme na malé kousky a jejich 
namáčením v horké vodě spojené 
s hnětením a natahováním se postupně 
vytvoří specifická vláknitá struktura 

pařeného sýra. Vláknitá struktura 
(italsky filare – odtud název pro sýr pasta 
filata) se během zrání postupně ztrácí 

a sýr se stává jemně zrnitým. Použití 
pařených sýrů je všestranné. 

Najdou uplatnění jak ve 
studené, tak i teplé kuchyni.



Vyzkoušejte Kysané výrobky

www.mlekarna-valmez.cz

z Mlékárny Valašské Meziříčí 
spotřebitelem oblíbené a lahodné kysané mléčné výrobky v moderním designu 

jsou obohacena probiotickými kulturami (Lactobacillus acidophilus, 
Bifi dobacteria, Streptococcus thermophilus) 

jsou vhodná pro všechny věkové kategorie 

příchutě: Kefírová mléka (přírodní, jahoda, meruňka, višeň), 
                     Acidofi lní mléka (přírodní, s cereáliemi, jahoda a malina)

Acidofi lní mléko jahoda-malina je držitelem ocenění ,,Mlékárenský výrobek roku 2012“ 
a Acidofi lní mléko s cereáliemi se pyšní oceněním ,,Perla Zlínska 2012“ 
a ,,Regionální potravina roku 2012“





www.miltra.cz

Více receptů a návod jak být fi t na
facebook.com/mlekarnamiltra

je zcela nový a unikátní ky-
saný mléčný výrobek, který 
slouží ke snížení hmotnosti, 
nárůstu svalové hmoty, for-
mování postavy, zlepšení 
fungování trávící soustavy 
a  posílení imunitního sys-
tému.

Tip na zdravou snídani 

Zdravé hubnutí s ořechy a medem
Zdravé hubnutí smícháme se  3 lžícemi 
medu, posypeme 40 g nasekaných ořechů 
(pekanové, vlašské či pistácie) a pokapeme 
medem.
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FLUID PROCESS SOLUTIONS SYSTEMS FOR THE DAIRY & FOOD INDUSTRIES

SÜDMO
SYSTEMS FOR THE
DAIRY & FOOD INDUSTRIES



Ingredience Přístroje Služby Technologie
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Bližší informace o kompletní nabídce:
Tel.:+420 281 091 460, E-mail: info@oks.cz, www.biopro.cz



Dánská společnost DSS
Inženýrská fi rma – navrhuje řešení a dodává 
membránové technologie využitelné v mlékáren-
ství.

Hlavní oblasti dodávek:

-  koncentrace syrovátky, mléka
-  standardizace bílkovin v mléce
-  výroba čerstvých sýrů, tvarohu
-  mikrofi ltrace mléka
-  fi ltrace solných lázní

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

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

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

Hlavní aktivity:

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

Firma Milking mimo svoje hlavní aktivity repre-
zentuje společnost DSS na území ČR a SR. Obě 
společnosti se svým zaměřením doplňují a využí-
vají tak synergického efektu k uspokojení svých 
zákazníků, což již vyústilo v řadu společných pro-
jektů.

Kontakt:
Tel.: 00421 244455315
E-mail: bratislava@milking.sk 
Web stránky: www.milking.sk 







Tate & Lyle Food Systems

Vítejte u Tate & Lyle,

již 2 roky pod tímto logem nacházíte stabilizační systémy 
do potravin osvědčených značek HAMULSION® a FRIMUL-
SION®. Neváhejte nás oslovit se svými požadavky na sta-
bilizaci Vašich výrobků a využijte naše vyjímečné znalosti 

a zkušenosti v oboru.    

Více informací najdete na www.yourfoodsystems.com 
a www.tateandlyle.com    

Ta t e  &  Ly l e  F o o d  S y s t e m s
 

G. C. Hahn & Co., stabilizační technika, s.r.o.
Ostravská 169 • 339 01 Klatovy

Tel.:   +420 376 317 555
e-mail: miroslav.svejda@tateandlyle.com • www.yourfoodsystems.com



FO OD  H YG I ENE

CHRISTEYNS s.r.o. • Skřivánčí 359/34 • 742 35 Odry
M +420 606 785 401 • T +420 556 731 111 

F  +420 556 731 111 •
E   radoslav.pavelec@christeyns.cz

W   www.christeyns.cz
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…je váš tradiční DODAVATEL:
- čistých mlékařských kultur
- enzymů, testů RIL
- přírodních barviv 



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 bakalářské vzdělávání mládeže 

i dospělých

SPŠM nabízí absolventům základních škol čtyřleté denní (pětileté dálkové) 
studijní obory zakončené maturitou:

• TECHNOLOGIE POTRAVIN 
• ANALÝZA POTRAVIN

VOŠP nabízí absolventům středních škol s maturitou tříleté denní a čtyřleté dálkové
vyšší odborné studium zakončené absolutoriem a přiznáním titulu DiS.:

• POTRAVINÁŘSTVÍ 
 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 při-
znáním titulu Bc.:

• CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN
 se zaměřením TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Škola, certifi kované pracoviště zařazené do trvalé vzdělávací základny 
Ministerstva zemědělství, pořádá pro zájemce:

• fi remní školení zaměstnanců
• praktické kurzy zpracování mléka
• semináře, přednášky, poradenství
• senzorické zkoušky
• kurzy pro farmáře

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

www.vospaspsm.cz tel., fax.: 573 334 936



q u a n t u m  n o n  m i l v u s  o b e r r e t
PORTMANMAX

D E S I G N  A N D  P R I N T I N G  A G E N C YI D E A  A N D  I M A G E

info@maxportman.com |  w w w. m a x p o r t m a n . c o m
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ODBORNÁ KONFERENCE 
SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ
Kroměříž 19.-20. září 2012
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Sborník přednášek
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