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Českomoravský svaz mlékárenský,

Sekce pro mléko při Potravinářské komoře ČR,
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž 

a KROMILK, a.s. Kroměříž

pod záštitou Města Kroměříž

pořádají
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KROMĚŘÍŽSKÉ MLÉKAŘSKÉ DNY 2014

www.kmmd.eu

S B O R N Í K  P Ř E D N Á Š E K

Kroměříž 17.-18. září 2014



Turistické informaèní centrum Kromìøíž 

Velké námìstí 115, 767 01 Kromìøíž

+420 573 321 408, +420 777 671 116, 

e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz

www.kromeriz.eu

Poznejte tyto a spoustu dalších zajímavostí na vlastní oèi 

Mozaika poznání, 
zážitkù a pohody
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Generální sponzoři konferencePořadatelé konference

Konference se uskutečnila také díky sponzorství násludujících firem

servis a.s.
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Slavnostní otevření Květné zahrady 

V Květné zahradě proběhl poslední rok památkové obnovy na základě realizace 
projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži. Cílem projektu bylo vy-
tvoření centra, zabývajícím se péčí o historické zahrady a parky v ČR a dále také 
výzkumné, vzdělávací a edukační činnosti zaměřené na zahradní kulturu. Slav-
nostní otevření Květné zahrady se uskutečnilo dne 6. září 2014 v rámci festivalu 
barokní kultury.

V kroměřížském Libosadu se můžete těšit na několik změn:
Holandské zahradě byla navrácena její původní velikost, květinové záhony a fon-
tána se sochou Neptuna. Celkovou obnovu provedli u vstupního objektu i sklení-
ků (Velký a Palmový), které byly ve špatném stavu. Návštěvníci budou přivítáni 
v nové pokladně se sociálním zázemím a bookshopem. Pro edukační pracovníky 
je zřízeno speciální pracoviště pro pořádání kurzů a přednášek zaměřených na 

rozmanitá zahradní témata. V Palmovém skle-
níku Vás upoutá expozice rostlin. Velký skleník 
bude sloužit k uskladnění rostlin a k pořádání 
velkých kulturních akcí. Celkovou proměnou a 
současně i zpřístupněním prošel také zahrad-
nický provoz, který bude zajišťovat kvalitní 
údržbu a péči o obnovené plochy obou zahrad. 
Na základě projektu došlo k opravě Ptáčnice s 
chovem ptáků, ale i bazénu. Především menší 
návštěvníky potěší znovuvybudování zaniklé-
ho Králičího kopce, na jehož vrcholu Vás může 
upoutat bohyně lovu Diana a v umělých norách 
můžete spatřit králíky. Štěpnice je doplněna o 
dva pstruží rybníky a o dříve zaniklé prvky – 
obvodové balustrády, středové vodotrysky či 
plůtky s ovocnými zákrsky.

www.zamek-kromeriz.cz
E-mail: zamek.kromeriz@npu.cz

V K ět é h dě běhl l d í k átk é b ákl dě li
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Kroměřížské mlékařské dny 2014
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
odborný garant konference

Vážení účastníci a hosté konference,

Otevíráte sborník přednášek v pořadí již 6. ročníku konference Kroměřížské mlékařské dny konající 
se v období vážných politických problémů, které se úzce dotýkají také mlékárenství. Tím jedním je uvalení 
ruského embarga na dovoz potravin, tedy i mléčných výrobků, do Ruské federace, což zasáhlo významnou 
měrou celé evropské mlékárenství. Mléčné výrobky představující 15 % objemu exportu z EU směřují právě 
do této destinace. Druhým problémem je zrušení letošního Světového mlékárenského summitu Meziná-
rodní mlékařské federace (IDF) v izraelském Tel Avivu, protože vedení IDF vyhodnotilo pořádání kongresu 
v destinaci, kde probíhá právě nyní ozbrojený konfl ikt, jako značně rizikové.

Nicméně život jde dál a mlékárenství se jistě vypořádá i s těmito problémy a bude se dále úspěšně 
rozvíjet. Mléko a mléčné výrobky zůstanou nadále významnou, a věřme, že i posilující součástí celosvětové 
výživy, a proto si tato vzácná potravina zaslouží trvalé pozornosti.

O jednu takovou se snaží i letošní konference, ve které odezní zajímavé příspěvky nejenom ze sou-
časnosti mlékárenství, ale pozornost bude dále zaměřena na trendy a inovační přístupy v tomto potravi-
nářském odvětví, na novinky v sanitaci a hygieně mlékárenských provozů a na aplikace nových strojních 
technologií určených pro zpracování mléka.

Přejeme vám příjemný pobyt na konferenci v překrásném městě Kroměříž.

A závěrem bych ještě chtěl jménem všech organizátorů a účastníků konference poděkovat společnostem 
a organizacím, které konání letošního ročníku konference podpořily.
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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. a 2. přednáškový blok 
„Současnost mlékárenství“ a „Trendy 
a inovační přístupy v mlékárenství, 
1. část“

Ing. Petr Roubal, CSc. ředitel Výzkumného ústavu mlékárenského moderuje 3. přednáškový blok 
„Novinky v sanitaci a hygieně 
mlékárenských provozů“

Ing. Václav Bárta MILCOM servis, a.s. vedoucí oddělení VTN moderuje 4. a 5. přednáškový blok 
„Trendy a inovační přístupy v mléká-
renství, 2. část“ a „Moderní strojní 
a aplikace pro mlékárenství“
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SITUACE V ČESK ÉM ML ÉK ÁRENST VÍ  PŘED 
UKONČENÍM ML ÉČN ÝCH K VÓT

    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 sloven-
skou pobočku holandské společnosti Leerdammer Company.
Od roku 1994 je členem představenstva a výkonné rady ČMSM, ve kterém 
od roku 2003 působil v jeho sekretariátu se zodpovědností za zahraniční 
vztahy a komunikaci s odborným školstvím. Od roku 2010 vykonává funkci 
předsedy ČMSM.  Je členem redakční rady „Mlékařských listů.
Od roku 2004 je rovněž předsedou Českého komitétu IDF; je členem Speciál-
ního 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, 2014); „100 let výroby tavených sýrů“ (Praha 2011). V roce 2007 
byl organizačním garantem Kongresu EDA a ASSIFONTE v Praze. Každoročně také organizuje květnovou 
„Oslavu mléka“ spojenou se soutěží o „Mlékárenský výrobek roku“, kterou si mlékařská veřejnost připomíná 
Světový den mléka.

Mlékárenský průmysl České republiky se za deset let svého „působení“ v Evropské unii stal pevným člán-
kem evropského mlékárenství a postupně se vyrovnal se všemi odlišnostmi přechodného období v rámci 
uplatňování rovných podmínek Společné zemědělské politiky EU. Problémy, které náš mlékárenský sektor 
provázejí, jsou v podstatě obdobné jako v ostatních členských zemích unie. Za jeden z nejvýznamnějších 
problémů je možné považovat konsolidaci sektoru po globální ekonomické krizi z let 2008 – 2011 včetně 
řešení jejich dopadů. Současný hospodářský vývoj českého mlékárenství se stabilizoval a náš zpracovatelský 
průmysl se v letech 2013 a polovině letošního roku dostal do poměrně dobré ekonomické pozice, která však 
byla opětovně narušena počátkem srpna letošního roku v důsledku uvalení ruského embarga na dovoz 
potravin do Ruské federace. I když se může zdát, že dopady nemusejí být tak velké (do Ruska se v roce 2013 
vyvezlo zboží reprezentující pouze přibližně 1% českého mléka), sekundární dopady vzniklé z pravděpodob-
ného budoucího převisu nabídky nad poptávkou v EU mohou mít i pro české mlékárenství fatální důsledky.

Vraťme se ale nejprve k situaci našeho sektoru rok před ukončením režimu mléčných kvót:

PRVOVÝROBA MLÉKA
Situace v prvovýrobě mléka je konsolidovaná a po nedávném poklesu stavu dojnic hluboko pod hodnotu 
400 tisíc kusů dochází opět k povolnému nárůstu stavů (viz. graf). Z grafu je rovněž patrný trvalý růst 

S
U
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mléčné užitkovosti, která v roce 2013 dosáhla hodnoty 7.433,4 litrů na dojnici, což nás řadí na šestou příč-
ku mezi zeměmi EU. Tato skutečnost je dána nejenom velmi úspěšnou šlechtitelskou a chovatelskou prací 
našich zemědělců, ale i skutečností pokračující „holštýnizace“ stáda (v současné době je podíl holštýnských 
krav z celkového stavu dojnic na úrovni přibližně 57,6 %.

Zdroj: MZe podle pramene ČSÚ

I přes tyto pozitivní výsledky však české zemědělství vykazuje významné rozdíly u některých ukazatelů 
v porovnání s průměrem EU-12, resp. EU-15 a s našimi sousedy Německem, Rakouskem a Polskem.

Tab.:  Zemědělská půda v roce 2011

Tab.:  Stavy dojnic v letech 2013 a 2003

Zdroj: Eurostat

Z uvedených států vykazuje ČR v roce 2013 největší plochu zemědělské půdy na obyvatele, ale od roku 2003 
největší pokles stavu dojnic.

Zdroj: Eurostat
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Jak se vyvíjela výroba mléka v zemědělství a dodávky ke zpracování je patrné z následující tabulky:

Zdroj: Eurostat

Podívejme se opět na změny mezi lety 2003 a 2013 při porovnání s EU a s našimi sousedy: 

Zdroj: Eurostat

Z tabulky je patrné, že zatímco objem mléka v EU celkem a u našich sousedů rostl, v případě České republiky 
došlo k významnému poklesu (nejvíce však za období světové krize v letech 2008-2010). V případě nákupní 
ceny mléka je zvýšení ceny v ČR téměř dvojnásobné než v evropském průměru, nicméně nejvyšší nárůst 
ceny byl za 10 let zaznamenán u našich polských sousedů, které se velmi přiblížilo k průměrné cenové 
hladině v EU.

Pokud budeme hodnotit jakost mléka, je tato v ČR dlouhodobě velmi vysoká. V roce 2013 bylo do první 
a vyšší třídy jakosti (Q) zařazeno celkem 97,5 % celkového objemu mléka.

V následujícím grafu jsou uvedeny výsledky mikrobiologické kvality mléka v letech 2006 – 2013:
(CPM = celkový počet mikroorganismů; PSB = počet somatických buněk)

 Zdroj: ČMSCH
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Plnění mléčných kvót
Od vstupu do Evropské unie využívá Česká republika jeden z nástrojů řízení trhu  SZP, kterým je systém 
mléčných kvót. Evropská unie zavedla tento režim již v roce 1984 za účelem omezení tehdejší nadprodukce 
mléka. Česká republika na systém mléčných kvót přistoupila zkušebně rok před svým připojením k Ev-
ropské unii v roce 2003, od našeho členství v EU je pro nás tento nástroj povinný. V následující tabulce je 
znázorněn přehled určených objemů v jednotlivých kvótových letech a výše jejich skutečného plnění.

Zdroj: SZIF

Z přehledu je patrné, že pouze v jednom z deseti let existence kvótového režimu v naší zemi Česká republika 
překročila lehce přidělenou národní kvótu, a odvedla do EU tudíž předepsané odvody (super levy). Od kvó-
tového roku 2009/10 se přidělené množství vždy meziročně zvyšuje o 1%, ale Česká republika přesto tuto 
kvótu nevyužívá, a proto již dávno tento nástroj neplní u nás svou regulační roli. 

Kvóta pro přímý prodej mléka (včetně prodeje ze dvora nebo z mléčných automatů) nebyla u nás nikdy 
ve svém objemu využívána.

Jako přípravu na období po ukončení mléčných kvót vypracovala Komise a v roce 2013 uvedla do účinnosti 
opatření označované jako „Mléčný balíček“ s cílem posílit zejména vyjednávací pozici producentů, nicméně 
tato legislativní opatření ovlivňují problematiku výroby mléka zcela minimálně.

Ukončení mléčných kvót od 1.4.2015 by tedy nemělo představovat pro naší prvovýrobu významnější pro-
blém, naopak bude posílen a liberalizován volný trh. 

Některé země západní Evropy již po dobu několika let zvyšují stavy dojnic s cílem posílit výrobu mléka pro 
období bez mléčných kvót. To vede k diskuzím o tom, zda zvýšená produkce nezaplaví Evropu a nezasáhne 
negativně také Českou republiku. Osobně si myslím, že k tomuto scénáři nedojde a že nové období bez kvót 
pro nás nebude znamenat hrozbu. V návaznosti s prognózami analytiků, např. z Rabobank nebo Gira, je 
možné připustit nepatrné snížení produkce mléka ve střední Evropě z důvodů méně příznivé produkční 
a klimatické oblasti v porovnání s „mléčným pásem“ kolem Atlantiku, toto snížení by však nemělo být 
markantní.

KONSOLIDACE MLÉKÁRENSKÉHO PRŮMYSLU
Od vstupu naší země do Evropské unie v roce 2004 docházelo k další postupné konsolidaci zpracovatelského 
průmyslu. Příznačné pro toto období bylo nejenom snižování počtu podniků a jejich postupná koncentra-
ce a specializace, ale typická byla i globalizace sektoru, kdy do našeho průmyslu vstoupili a postupně se 
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úspěšně etablovali významní světoví lídři. V českém mlékárenství dnes operuje pouze 35  průmyslových 
společností (v roce 1989 to bylo 116), ale také hned 5 předních globálních hráčů z celosvětové TOP 20 
(Lactalis, Bongrain, Bel, Müller, Danone – nahrazený v r. 2014 další globální společností Schreiber Foods). 
Velmi silnou je zde i italská skupina Brazzale. Objem mléka zpracovávaného u nás u zahraničních inves-
torů představuje více než 45 %. Přesto předními mlékárenskými společnostmi v Čechách zůstávají firmy 
s ryze českým kapitálem (především Madeta a obě mlékárny ze skupiny Agrofert – tedy Olma a Mlékárna 
Hlinsko). Na následujícím obrázku je uvedeno 10 nejvýznamnějších mlékáren v ČR podle objemu zpraco-
vaného mléka:

Zajímavé je i porovnání největších mlékárenských skupin působících v ČR podle jejich dosažené-
ho obratu (v tomto přehledu není ale zahrnuta skupina Lactalis, jejíž data nejsou k dispozici).
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 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Jak se v posledních letech vyvíjela v České republice mlékárenská výroba je znázorněno v následujícím 
přehledu:

        

        

        

        

        

        

        

Zdroj: statistika ČMSM podle údajů MZe

Z uvedeného přehledu jsou zřejmé následující změny ve vývoji výrobkového portfolia:
- nárůst ve výrobě konzumních mlék s ohledem na jejich uplatnění i v zahraničním obchodu; po prvotním 

zvyšování podílu trvanlivého mléka až na 85% z celkové výroby konzumního mléka dochází od roku 2013 
k opětovnému posilování výroby mléka čerstvého

- pokles výroby jogurtů v posledních letech, který je částečně vyrovnáván výrobou ostatních zakysaných 
mléčných výrobků

- pokles výroby Tradičního pomazánkového z důvodů rozšíření výroby mléčných pomazánek s nižším obsa-
hem tuku

- Pokles výroby přírodních a tavených sýrů od vstupu do EU z důvodu zvyšujícího se dovozu z členských 
zemí unie; tento trend se začal obracet opět od roku 2012. Výroba konzumních tvarohů zůstává dlouho-
době poměrně stabilní

- Výroba přebytkových komodit jako jsou sušená mléka a máslo doznala snížení a je odvislá jednak od 
celkové bilance užití mléka, a samozřejmě od chování mezinárodního trhu

Pro zajímavost uvádím porovnání změny výroby sýrů a másla mezi lety 2003 a 2013 mezi ČR a jejími sou-
sedy a průměrem Evropské unie:

Zdroj: Eurostat
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Z výsledků ČR je zřejmá již zmíněná a zdůvodněná recese u obou komodit, ale také velmi zajímavý vývoj 
u našich sousedů. Data za Slovenskou republiku nebyly k dispozici.

SPOTŘEBA MLÉKA
Z následující tabulky je patrný vývoj spotřeby základních mléčných výrobků v posledních deseti letech:

        

        

        

        

        

Zdroj:  ČSÚ – Spotřeba potravin                                                       Poznámka.:   *) odhad

Potěšující v tomto vývoji je opět oživující se spotřeba konzumního mléka a sýrů, ale stálým problémem 
k řešení zůstává stagnující až mírně klesající spotřeba zakysaných mléčných výrobků jako významné skupi-
ny hodnotových produktů. Lze však konstatovat, že stávající český trend se výrazně neodlišuje od ostatních 
evropských zemí.

Je potřeba ale uvést, že na současné české spotřebě mléčných výrobků se významnou měrou podílejí výrobky 
z dovozu (zejména z Německa, Belgie a Polska), což dokumentuje následující tabulka:

Tab.: Podíl dovozu na domácí české spotřebě

Dováží se zejména sýry, zakysané výrobky a máslo. Bohužel kvalita dovozového zboží není vždy optimální 
a často zaměstnává státní dozorové orgány.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Pokud budeme hovořit o zahraničním obchodu s mlékem a mléčnými výrobky, je jeho bilance v přepočtu 
na hodnotu mléčného ekvivalentu a v jeho finančním vyjádření následující:

Z bilance je zřejmý vyrovnaný vývoj a mírně převažující vývoz nad dovozem. V dovozu převažují hodnotové 
výrobky, zejména pak sýry a tvarohy a také zakysané mléčné výrobky. Rovněž dovoz másla (ve spotřebitel-
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ském balení) je poměrně vysoký.

Na vývozu se pak velkou měrou (asi z poloviny bilančního množství) podílí vývoz syrového kravského mlé-
ka k jeho zpracování do zahraničí, který již představuje téměř pětinu tuzemské produkce. S přihlédnutím 
k tomu, že velká část tohoto vyvezeného mléka se k nám vrací v hodnotových výrobcích, není tato záležitost 
nijak pozitivní pro českou mlékárenskou ekonomiku.

V hodnotovém vyjádření zahraničního obchodu je zřejmá jeho významná dynamika od doby našeho při-
stoupení do Evropské unie.

Ruské embargo na dovoz potravin
V srpnu letošního roku byl zahraniční obchod s mlékem významně zasažen uvalením embarga na dovoz 
potravin do Ruské federace. Tato záležitost může ovlivnit také české mlékárenství. Jakkoliv se může zdát, 
že objem mléka zpracovaného na ruský export je nízký, představují docílené tržby značnou ztrátu a tudíž 
významný dopad na vývozce.

Tab.: Bilance vývozu mléčných výrobků z ČR do RF

Zdroj: ČSU - statistika zahraničního obchodu

Z přehledu je zřejmá zrychlená dynamika vývozu právě v letošním roce. Nejsilněji tímto zákazem byly 
zasaženy zejména společnosti Madeta a.s., Moravia Lacto a.s.s, TPK s.r.o. a další.

Další ztráta vzniká v podpůrném marketingovém projektu „QEMP“, který od července 2013 realizuje Česko-
moravský svaz mlékárenský a do kterého jsou zapojeny Polabské mlékárny a.s., Choceňská mlékárna s.r.o. 
a Bohušovická mlékárna a.s. V projektu již bylo proinvestováno 47 mil. Kč a návratnost těchto prostředků 
je nyní v důsledku politického rozhodnutí ruského vedení vážně ohrožena. 

Aby mohly české mlékárny exportovat do Ruské federace, musely realizovat celou řadu opatření, aby vyho-
věly velmi přísným požadavků Ruské veterinární služby. Získání povolení o schválení podniků pro Rusko 
tak přestavovalo pro podniky významnou finanční zátěž, stejně tak vydávání vývozních certifikátů pro 
každý jednotlivý produkt stojí mlékárny nemálo peněz. Navíc jsou mlékárny povinné provádět laboratorní 
screening celé řady parametrů, které jdou nad rámec běžných vyšetření realizovaných v EU. Screening např. 
těžkých kovů, reziduí různých cizorodých látek představuje desetitisícové náklady a musí být realizován pro 
ruský export, i když je známo, že požadované hodnoty těchto parametrů nepředstavují z pohledu potravino-
vé bezpečnosti v ČR žádný problém. Tyto investice mlékáren jsou tudíž nyní také nevratné. 

Lze předpokládat, že celkové dopady výpadku ruského exportu budou pro postižené mlékárny značné, pro-
tože nalezení nových odbytišť mimo trh Evropské unie (který je již velmi nasycen), jsou s přihlédnutím 
k typu produktu (rychloobrátkové zboží s omezenou trvanlivostí) velmi obtížné.

Druhotným důsledkem této situace může být vytvořený přetlak výrobků neuplatněných na ruském trhu, 
které zůstanou na vnitřním trhu EU. Vzhledem k tomu, že na ruském trhu byly závislé významné mlé-
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kařské země Evropy jako Německo, Francie, Nizozemí, Itálie, Finsko, Dánsko, pobaltské země a další, lze 
očekávat, že nerealizované zboží zůstane na zásobách, může vést k (dočasnému) pádu cen a omezení výroby 
s vážnými důsledky i na zaměstnanost. Evropští výrobci pak budou mít snahu umístit zboží jinde, což může 
vyvolat nerovnováhu a přetlak na trhu. V prvopočátku z toho může profitovat spotřebitel, v konečném 
důsledku to ale může mít vážný dopad na mlékárenskou, resp. zemědělskou ekonomiku.

Snížení cen výrobků může jít až o 10 % a vytvořená nerovnováha trhu (převis poptávky nad nabídkou) 
může znamenat snížení objemu zpracovaného mléka a pokles cen syrového mléka jako základní suroviny.

Evropská unie má však dostatek tržních nástrojů k řešení nerovnováhy trhu (např. intervenční nákupy, pod-
pora soukromého skladování, exportní náhrady, apod.), ale rozhodnutí o jejich nasazení musí být citlivá, 
aby nedošlo k narušení principů volného tržního hospodářství a respektování mezinárodních obchodních 
dohod v rámci WTO.

Pro české výrobce musí být zásadní snaha o uplatnění zboží na českém trhu, podpoření národní loajality 
a přesvědčení spotřebitele o tom, že kvalita českých výrobků předčí v mnohém zahraniční produkci (v 
současné době se dovoz mléčných výrobků na jejich domácí spotřebě podílí 40 % a mlékárny by se měly 
zasadit především o to, jak tento vysoký podíl snížit. To je jedna z cest, jak najít pro přebytkové výrobky 
jejich odbyt na domácím trhu.

ZÁVĚR
Přes všechny problémy, které se dotýkají našeho mlékárenství je však možné konstatovat, že prvovýroba 
mléka v ČR a mlékárenský průmysl jako celek jsou poměrně stabilizovaným a prosperujícím odvětvím 
schopným evropské konkurence. 

Perspektivy dalšího vývoje jsou spíše pozitivní a bude záležet jenom na podnikatelích, jak současnou situaci 
vyhodnotí a jak využijí příležitostí, které před dalším rozvojem odvětví stojí. K úspěšnému podnikání samo-
zřejmě patří i zvažování a hodnocení rizik, které jsou způsobovány vnějšími, často neovlivnitelnými vlivy 
(např. vývoj počasí), ale bohužel také makroekonomickým vývojem a často i překvapujícími politickými 
rozhodnutími (viz. současná rusko-ukrajinská krize nebo problémy na Středním Východě).

Česká republika je rozvinutou zemí a není důvod k výraznějším obavám. Mlékárenství je dnes výrazně 
globální a proto je samozřejmě nutné počítat se všemi globálními vlivy, které se i v mlékárenském sektoru 
objevují.

Mlékárenská ekonomika je vždy na předním místě, ale nesmíme zapomínat na stránku výživářskou, kdy 
by se měli mlékaři trvale zasazovat o posilování pozitivního image mléka a mléčných výrobků jako neod-
dělitelné součásti zdravé a vyvážené stravy. Současný vývoj by tedy mohl, nebo spíše měl, být využit také 
k účinnější propagaci českých mléčných výrobků.



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 organiza-
ce, dodavatelé technologií, obalů a pomocných látek, odborné střední a vysoké školy, 
poradenské a servisní společnosti. ČMSM má ve svých řadách rovněž i několik indivi-
duálních 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 asociovanému členství České republi-
ky 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



22211

MLÉČNÝ BAL ÍČEK – ŠANCE NEBO CHYBA?
   Roberto Brazzale

  
 R

   Brazzale S.p.a., Itálie a Orrero a.s.

Profi l přednášejícího:
Dr. Roberto Brazzale vystudoval práva na univerzitě v Padově a obhájil 
diplomovou práci zabývající se právem Evropských společenství. Od roku 
1997 je advokátem soudního dvora ve Vicenze v  Itálii.
Je předsedou představenstva společnosti Florentis s.r.l., kontrolního holdingu 
mlékárensko-sýrařské skupiny Brazzale. V italské společnosti Brazzale S.p.a. 
je zodpovědný za právní úsek a úsek vnějších vztahů.  V Česku je pak členem 
představenstva české mlékárensko-sýrařské společnosti Orrero a.s. 
a v Brazílii členem představenstva společnosti Martina s.r.l., vedoucí skupiny 
brazilské zemědělské společnosti „Agropecuaria Ouro Branco lt.da“. V Číně 
je zodpovědný za projekt “Brazzale Shanghai Trading” a za mlékárensko-
-sýrařský projekt “JiKang Food Beijing ltd.”.
Roberto Brazzale vytvořil a významně se zasadil o realizaci projektů “Gran 
Moravia”, “Ekoudržitelný řetězec Gran Moravia”, “Silvopastoril – Ouro Branco”, “Ekoudržitelný horský 
řetězec Verena”, “Multimediální etiketa původu Gran Moravia”, “Gran Moravia Waterfootprint”, “Nutric-
lip”, a další. Je autorem projektu značkového prodejního řetězce “La Formaggeria Gran Moravia” a online 
obchodu “La Formaggeria Gran Moravia Shop Online”.
Je velice aktivní i na mezinárodním poli, působí ve výborech Evropské komise, výborech Mezinárodní 
mlékařské federace (IDF), je členem výkonného výboru Assolatte (Italský mlékárenský svaz) a od roku 2014 
členem a místopředsedou představenstva Českomoravského mlékárenského svazu.
Významné jsou také jeho zkušenosti a aktivity v oblasti vážné hudby, je například předsedou mezinárodního 
hudebního festivalu “Asiagofestival” ve městě Asiago, Itálie, a festivalu „Asiagofestival Korea“ v Soulu, Jižní 
Korea. Vystudoval hru na varhany a varhanní skladbu na Konzervatoři A. Pedrollo ve Vicenze, Itálie, 
a skladbu a dirigování orchestru u Wolfanga Dalla Vecchia na konzervatoři C. Pollini v Padově, Itálie.

Nařízení (EU) č. 261/2014 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. března 2012, tzv. “Mléčný balíček”, 
byl politiky oslavován jako úspěch, rozhodující opatření na ochranu zájmů producentů mléka. Je tomu 
opravdu tak? Silně o tom pochybujeme. Pojďme se podívat proč.

V prvé řadě je třeba říci, že opatření vzniklo z náhlé potřeby dát odpověď na silné protesty v zemědělství, 
které následovaly po neočekávaných propadech cen zaznamenaných v letech 2008-2009, a nikoli jako opat-
ření k reformě společné organizace zemědělských trhů. Odpověď ne nutně logickou, ale takovou, která by 
uklidnila rozzlobené davy.   

Proč docházelo k protestům v letech 2008-2009? Na úvod řekněme, že v roce 2007 se projevily první dopady 
zastavení intervencí na trhu, které EU praktikovala po celá desetiletí s cílem stabilizovat ceny na domácím 
trhu pomocí svých obrovských skladových zásob. Odváděním velkých finančních prostředků z rozpočtu EU 
prováděla neudržitelný “dumping” a tím poškozovala chudší země. A tak, kvůli rozpočtu i mezinárodním 
tlakům, byla EU prostřednictvím reformy “Agenda 2000” donucena skončit s intervencemi na trhu.  Společ-
ně s domácími cenami byly nechtěně zmírněny i ceny světové.  
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Překvapivě se od roku 2007 trh začal náhle oživovat, což se po desetiletí nedělo. Z důvodu striktní nabíd-
ky na trhu s mlékem začaly ceny kvůli projevům nedostatku či nadbytku mléka na mezinárodní úrovni 
silně kolísat. Aktéři, kteří nebyli zvyklí na tak dynamický trh, byli zaskočeni, a evropský vnitřní trh začal 
kolísat: ukazatel ceny syrového mléka, tzv. „Rohstoffwert“ z německého institutu IFE z Kielu, který vypočí-
tává virtuální cenu podle aktuální tržní hodnoty mléčných výrobků v Evropě, vyskočil z ročního průměru 
26,35 €centů/kg v roce 2006 (poslední rok intervencí EU) až na dobrých 37,91 €centů/kg v roce 2007. Do-
kud ceny rostly tímto způsobem, zemědělský svět si neměl na co stěžovat, ale v roce 2008 ceny začaly prudce 
padat (průměr 25,69 €centů/kg) a v roce 2009 dosáhly dna (průměr 21,36 €centů/kg). Následně propukly 
bouřlivé protesty, které vyvrcholily v Německu známou “mléčnou stávkou“, během níž bylo na pole vyléváno 
obrovské množství mléka ze svozu.

Jak reagovala EU? Dalo by se očekávat, že bude s odvahou a důsledností hájit platnost své nedávné re-
formy a tvrdit, že volatilita není špatná věc, nýbrž cenný ukazatel nedostatku nebo nadbytku, který pro-
střednictvím ceny napomáhá zemědělci pochopit, co je pro něho výhodnější. Možná mohla také poukázat 
na to, jak i přes volatilitu průměrné ceny rostou (29,52 €centů/kg průměr IFE v období 2007-2011 oproti 
26,35 €centů/kg v roce 2006), a že je nutné zamezit všem praktikám, které jsou v rozporu s pravidly 
hospodářské soutěže, ať už se projeví kdekoliv, aby se cenové signály mohly volně přenášet v rámci řetězce 
od výrobce až ke spotřebiteli. 

To se ale nestalo. Vybrat si tuto linii by znamenalo zklamat požadavky zemědělců a ukázat na stále menší 
význam politiky a unijní byrokracie pro zdravý a přirozený trh. Chovatelé měli konečně možnost jednat 
samostatně, bez politických prostředníků, kteří by rozhodovali o jejich cenách. 

Po řadě pompézních summitů a jednání se zúčastněnými stranami schválila EU Nařízení č. 261/2012, 
slavný „Mléčný balíček“, přestože již došlo nezávisle na tom k oživení cen (ukazatel Rohstoffwert IFE hlásil 
průměr 29,55 €centů/kg v roce 2010 a 33,10 €centů/kg v roce 2011). Podle našeho názoru to byla chyba, 
protože zmíněné nařízení obsahuje řadu závažných nedostatků a nesrovnalostí, které ohrožují reformy 
a růst tohoto odvětví. V nejlepším případě je to, jak ukazuje zkušenost, zbytečné opatření. Zkusme analy-
zovat jeho základní rysy:

Především je třeba poznamenat, že již ve světle logických a skutečných předpokladů uvedených v tomto 
nařízení se přijatá opatření jeví jako nesmyslná. V bodě 2/ se uvádí, že k pádu cen v období let 2008-2009 
došlo z důvodu:

a) výjimečného vývoje způsobeného extrémně nepříznivými povětrnostními podmínkami v Oceánii 

b)  mezinárodní finanční a hospodářské krize

c) poklesu poptávky v Evropské unii a celém světě

Jak můžete vidět, všechny tyto faktory jsou vnější a nesouvisí s evropským trhem, a proto je nelze ovlivnit. 
Jak je tedy možné nařízením určeným k usměrnění tohoto odvětví v menšinové části trhu EU dosáhnout 
cíle „stabilizovat trh a zisky producentů mléka“ a to bez znovuzavedení právě zrušených stabilizačních 
intervencí? 

EU měla jasno v tom, že znovuzavedení intervencí je nerealizovatelné, protože by narušilo kořeny reformy 
společné organizace trhu s mlékem, viz. Nařízení 1234/2007, a porušilo by mezinárodní závazky a vnitřní 
limity rozpočtu.  Politikům tedy nezbývalo než nabídnout lidu, který se ho dožadoval, obětního beránka, ve 
výrazně násilné formě: jako koncentraci nabídky. Záměnou příčin a důsledků bylo rozhodnuto zasáhnout 
do svobodného vývoje soutěže a obchodních vztahů mezi výrobci mléka a zpracovateli těmito opatřeními:     
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a) zpřísněním smluvních forem, které předpokládá povinnost písemné formy a minimální dobu trvání 
smlouvy (čl. 185 f, odst. 1-2); 

b)  významná změna v rozložení přirozené vyjednávací síly smluvních stran, s předpokladem, že ke společ-
nému jednání se mohou spojit pouze výrobci a to v míře, která může dosáhnout až 33% národní produk-
ce. Pro odběratele platí nadále běžná pravidla, tedy povinnost jednat odděleně (čl. 126c ).  

Někomu naivnímu se může zdát, že je to řešení všech problémů. “Mléčný balíček” byl ze strany zemědělců 
přijat s velkým nadšením, dle našeho názoru neoprávněným, přinejmenším ze dvou důvodů: nedodržuje to, 
co slibuje, a má škodlivé vedlejší účinky.

a) EU umožňuje členským státům, aby povinně zavedly písemné smlouvy, ale nemůže jim dovolit, aby 
nutily strany k fixní ceně. Proto, tváří v tvář formálnímu požadavku, který komplikuje obchodní praxi, 
nebylo dosaženo žádného podstatného vlivu na kolísavost cen. I kdyby byla ve smlouvě uvedena fixní 
cena, znamenalo by to jednoduše zvýšení rizika pro obě strany, vezmeme-li v úvahu, že by se kolísavost 
cen i nadále na trhu projevovala, a rozhodně není ovlivňována cenami uvedenými ve smlouvách mezi 
producenty a odběrateli. 

b) Umožnit soustředění tak vysokého podílu nabídky (33%) bez toho, že by se mohli účastnit společnou 
cestou i odběratelé, znamená akceptovat to, že zpracovatelé budou ponecháni napospas „organizacím 
výrobců“ (PO´s), které budou moci působit na odběratele abnormální vyjednávací a vyděračskou silou 
s rizikem, že mnohým zpracovatelským podnikům způsobí hlubokou krizi. Tato volba svědčí o kulturním 
nepřátelství vůči roli trhu a hospodářské soutěže a je v rozporu se všemi principy, na nichž je založena 
EU a zvláště samotná reforma společné zemědělské politiky.      

Krom toho je třeba zdůraznit, že Nařízení (čl. 185f, odst.3)  neplatí pro zpracovatelská družstva a jejich 
společníky, tedy početně nejvýznamnější část evropských výrobců.  Toto rozhodnutí dále snižuje skuteč-
ný rozsah směrnice a vážně narušuje trh rozlišováním mezi družstevními a nedružstevními zpracovateli. 
Pokud by vůbec někdy měl „Mléčný balíček“ mít pozitivní účinky pro producenty mléka, byly by omezeny 
pouze na dodavatele nedružstevních odběratelů.   

Poslední argument uváděný na obranu „Mléčného balíčku“ je ten, že umožnil producentům sýrů s chrá-
něným označením původu (CHOP), aby si řídili nabídku vlastního produktu (čl. 126 prováděcí směrnice). 
Tato norma, kterou naléhavě vyžadovala Itálie, coby hlavní výrobce sýrů se značkou CHOP, zavádí na unijní 
úrovni výjimku z národních „antimonopolních” pravidel, která by bránila vytvářet mezi podniky kartel 
k regulaci nabídky. Pod ochranou této normy mohli hlavní evropští výrobci CHOP sýrů Grana Padano 
a Parmigiano Reggiano, kteří zpracovávají téměř 45% objemu italského mléka, vytvořit systém silné pe-
nalizace aplikované na toho, kdo překročí přidělenou kvótu. Zdá se, že tato směrnice „Mléčného balíčku“ 
dává výhodu těm výrobcům mléka, jejichž produkce je určena ke zpracování na výrobky CHOP a je schopna 
udržet ceny s kartelem. Ve skutečnosti podporuje zaujetí pasivního postoje, který vytváří hospodářskou 
neefektivnost regulovaných systémů a zhoršuje domácí i mezinárodní konkurenceschopnost samotného 
produktu s chráněným označením původu.    
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Závěrem bychom mohli říci, že „Mléčný balíček“ je narychlo připravené opatření, které je v rozporu se zása-
dami, na kterých se zakládá reforma Společné organizace zemědělských trhů (SOT) s mlékem, s ukončením 
režimu kvót a stabilizačních intervencí a v rozporu s otevřením mezinárodních trhů. Vytváří předpoklady 
pro závažné narušení hospodářské soutěže bez toho, že by měl významné konkrétní účinky ve prospěch 
producentů. 

Autor tohoto příspěvku se domnívá, že „Mléčný balíček“ je projevem kultury velmi rozšířené v syndikátním 
zemědělském a politickém světě EU, která považuje za nezbytné aktivní působení politiky na trhu, a to pro-
střednictvím kvót, regulací, intervencí, cel a čehokoliv dalšího. Abyste se opravdu mohli stát hlavními hráči 
v rámci světového růstu spotřeby mléka a mléčných produktů, bude z tohoto pohledu v blízké budoucnosti 
nutné bránit nabytou ekonomickou svobodu, kterou se v tomto odvětví podařilo získat spíše z naléhavé 
potřeby než skutečnou zásluhou těch, kteří jsou právě u moci.  
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SUSTAINED DAIRY ECONOMICS IN EUROPE
UDR ŽITELNÁ EKONOMIK A MLÉK ÁRENST VÍ    

 V  E VROPĚ
  Alexander Anton  A
  European Dairy Association, Brusel, Belgie

Profi l přednášejícího:
Since October 2013 Alexander Anton (French and German nationalities) 
heads the European Dairy Association (EDA), the voice of the milk proce-
ssing industry in Europe.
Prior to this appointment, Alexander Anton held different positions in 
Brussels, he was is in charge of the European corporate affairs department 
of Eli Lilly, an U.S. pharmaceutical company and an EU Commission offi cial 
in DG SANCOs directorate “safety of the food chain”, responsible for food 
law and food labelling.
As a trained lawyer (law degrees from universities of Bayreuth and 
Bordeaux), Anton also worked at the Research Institute for German and 
European Food Law and established in the Brussels liaison offi ce of the 
German dairy industry. 

Alexander Anton (francouzské a německé národnosti) vystudoval práva na univerzitách v německém Bay-
reuthu a ve francouzském Bordeaux. Po jejich absolvování pracoval ve Výzkumném ústavu pro německé 
a evropské potravinové právo a zasadil se o vznik pobočky Německého mlékárenského svazu (MIV) v Bruse-
lu, kterou několik let vedl. 
Poté působil Alexander Anton v Bruselu nejprve jako odborný úředník v Evropské komisi na generálním 
ředitelství  DG Sanco pro zdraví a ochranu spotřebitele se zodpovědností za potravinovou legislativu a za 
označování potravin, a po této misi nastoupil do americké farmaceutické společnosti Eli Lilly (Elanco), kde 
hájil její zájmy na evropské úrovni.
Od října 2013 vykonává Alexander Anton pozici generálního tajemníka Evropské mlékařské asociace 
(EDA), hájící zájmy mlékárenského průmyslu zemí EU.

31 March 2015 – the end of the EU milk quota regime
The overall EU milk production does not fill the – increased - EU quota for the last few years and has hence 
lost its original function to limit milk production.

The European dairy sector, the milk farmers and their milk processors, have prepared since 2003 the end of 
the public management of milk volumes in Europe in 2015. The milk producers, especially in the ‘milk belt’ 
from Galicia in Spain to Poland have increased the production significantly already, the milk processors 
have invested heavily over the last two years in new processing sites, especially in drying towers.

The EU ‘lactosphere’ therefore is well prepared for the new dairy environment.
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Sustainable economics: it’s about the longer term
The long term perspectives of our industry are very positive. The EU Commission states that the market 
prospects are favorable on both, the world and domestic markets. World demand will remain dynamic. 

The expected demographic changes over the next 20 years (increase in world population, further urba-
nisation trend, and higher proportion of middleclass households in so-called emerging economies) will 
definitively turn dairy markets into demand driven markets.

The overall price trend of the price level will therefore remain sustained.

Short term volatility is a normal economic phenomenon 
The basically secured supply base for milk in Europe can suffer from bad weather conditions in Europe, 
but also from meteorological events across the world, that impact feed prices and hence the production in 
Europe.

Disease outbreaks, food crisis or trade turbulences have a huge impact potential on the shorter term de-
mand side for dairy.

Market disruptions induced by a mismatch of supply and demand are balanced out by price reactions – vo-
latility is a normal economic phenomenon.

Even the EU quota regime and all the public tools for milk market management have not prevented price 
peaks and dramatic price falls.

Sustainable dairy economics in Europe require a positive environment   
Europe is the biggest milk producer in the world. Out of the global top ten dairy companies, five are based 
in Europe - the European dairy sector is well positioned to stay in a global pole position. Not only in terms 
of size and turnover, but also as a societal power: More than 1 million milk farmers and 12.000 milk proce-
ssing sites across Europe (with 300.000 direct jobs in the industry) shape the European landscape.

Europe will remain the global home base for competitive dairy.
To stay one of the most competitive dairy regions in the world, the positive environment for dairy in Europe 
is of a crucial importance. Dairy needs societal and political acceptance and support. That’s why working on  
topics like GMO, dairy cow welfare, the environmental footprint of dairy products, food waste reduction or 
cloning is of strategic economic interest for our sector.

And dairy needs a regulatory framework that allows us to make most of the positive dairy perspectives in 
Europe. 

Since 2003, the dairy sector has lived successive deep political reforms that changed the fundaments of the 
EU dairy policy – now it’s the time to provide a stable political framework and predictability for the future 
direction of the dairy policies.

Next to these high political questions of the structure of the dairy policy, other regulatory measures, that 
attract maybe less attention, are of utmost importance for the long term, sustained competitiveness of our 
sector. 
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A few examples are:

- The reform of the School Milk Scheme – an important scheme that account so far for almost 0,5% of 
todays’ internal dairy consumption in Europe. This scheme also allows us to keep milk and hopefully also 
dairy products on the daily menu of kids and adolescents and hence improve their nutrition and health 
status and shape their future dairy consumption habits. 

- Alternative products („analogue products”), like soy drinks and alike, tend to misuse the positive image 
of milk and hence to undermine the unique and specific image of our sector – the defense of dairy desig-
nations is therefore a precondition for our future success.

- Milk and dairy products are produced from one source: milk. All over Europe high quality milk originates 
from healthy dairy cows. Specific criteria relating to a region can be safeguarded and marketed under 
special schemes, like PDO or PGI. Even if local / regional or national voluntary indications of the origin 
of the milk used in a dairy product can be a very useful marketing tool, a compulsory origin labelling for 
dairy products would have a huge impact on our competitiveness: beginning with the establishment of 
separate milk collection and milk storage systems the overall costs for such an obligatory origin labelling 
would seriously damage our competitiveness and lead also to increased food waste.

- The inclusion of the dairy industry into the Emission Trading Scheme (ETS) for CO2 emissions costs 
already money to the whole sector – and the new European framework has clearly the objective to make 
emission rights more expensive than they are today. The exception for at least some dairy products from 
todays’ ETS help to save money today, but we need to work on the framework of the future ETS.

Other, maybe even more technical regulatory topics need a close monitoring in order to help the legislative 
bodies to take decision, that do not undermine the competitiveness of our sector. The rules for official con-
trols of processing sites, the animal by-product regulations, the question of storage of cleaning materials 
like nitric acids in dairy plants, the rules on the authorisation for enzymes or the setting up of the list of 
food additives are such examples.

Sustainable dairy economics in Europe require a positive environment - the environment in which we 
operate in is a mosaic of many, many pieces. 

We will only stay a competitive sector and be in a position to make full use of the future potential of our 
industry in Europe, if we get all pieces right.
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Č e s k ý  p ř e k l a d :

31. březen 2015 - konec režimu mléčných kvót v EU 
Celková produkce mléka v EU již po několik let nevyužívá zvýšenou mléčnou kvótu, a proto tento instru-
ment v podstatě již ztratil svou původní funkci, totiž sloužit k omezování produkce mléka.

Evropský mlékárenský sektor, a to jak prvovýrobci mléka, tak jeho zpracovatelé, se již od roku 2003 při-
pravoval na ukončení tohoto veřejného řízení objemů mléka, ke kterému dojde od roku 2015.  Producenti 
mléka operující zejména v „mléčném pásu“ od Galicie ve Španělsku až po území Polska již zvýšili poměrně 
výrazně výrobu, a zpracovatelé mléka masivně investovali v posledních dvou letech do nových výrobních 
kapacit, zejména pak sušárenských.

„Laktosféra“ EU se tudíž velmi dobře připravila na nové mléčné prostředí.

Udržitelná ekonomika: je to o delším časovém horizontu 
Dlouhodobé perspektivy našeho průmyslu jsou velmi pozitivní. Evropská komise uvádí, že vyhlídky na trhu 
jsou příznivé jak na světových, tak na domácích trzích. Světová poptávka zůstane dynamická. 

Očekávané demografické změny během příštích 20 let (nárůst světové populace, pokračující urbanizace, 
zvyšující se podíl „střední příjmové třídy“ v takzvaných rozvíjejících se ekonomikách) jednoznačně změní 
trh s mlékem na trh, který bude řízen výlučně poptávkou.

Očekává se tudíž udržitelný cenový trend na současných cenových hladinách. 

Krátkodobá volatilita je normální ekonomický jev 
Zásobovací mléčná základna v Evropě může být v zásadě ovlivňována nepříznivými povětrnostními vlivy jak 
v Evropě, tak po celém světě, které ovlivňují ceny krmiv a tím mají vliv na produkci mléka.

Ohniska nákazy, potravinové krize nebo tržní turbulence mohou mít v krátkodobém horizontu rovněž 
značný dopad na poptávku po mléčných výrobcích. 

Narušování trhu vyvolávané nesouladem mezi nabídkou a poptávkou je pak vyrovnáváno prostřednictvím 
cen - volatilita je tedy normální ekonomický jev. 

Dokonce ani režim mléčných kvót EU a všechny veřejné tržní nástroje nastavené k řízení trhu s mlékem 
nezabránily cenovým výkyvům a dramatickým zvýšením či poklesům cen. 

Udržitelná mlékárenská ekonomika vyžaduje pozitivní prostředí
Evropa je největším producentem mléka na světě. Z největších deseti mlékárenských společností světa je 
jich pět z Evropy – evropský mlékárenský průmysl je tedy v dobré pozici, aby zůstal na čele globálního mlé-
kárenství. A to nejenom pokud jde o velikost a docílený obrat, ale také z hlediska své sociální síly: působí 
v něm totiž více než 1 milion prvovýrobců mléka a 12,000 mlékáren rozmístěných po celé Evropě s přibližně 
300,000 přímými pracovními místy v tomto odvětví.

Evropa i nadále zůstane  globální základnou konkurenceschopného mlékárenství. 

Aby však evropské mlékárenství zůstalo celosvětově konkurenceschopné, má velký význam vytvoření po-
zitvního mlékárenského prostředí. Pro mlékárenství je důležité, aby bylo vnímáno a podporováno sociálně 
a politicky. To je důvod, proč mají témata jako GMO, welfare dojnic, ekologické stopy mléčných výrobků, 
snižování objemu odpadů potravin nebo klonování, strategický  hospodářský význam pro náš sektor.
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Mlékárenství potřebuje regulační rámec umožňující jeho pozitivní perspektivu v Evropě. 

Od roku 2003 probíhaly v odvětví mléka hluboké politické reformy, které změnily do základů mlékárenskou 
politiku EU. Nyní je ale čas, aby byl zajištěn stabilní politický rámec a předvídatelnost budoucího směřování 
mlékárenství.

Vedle těchto významných politických otázek týkajících se struktury mlékárenské politiky, jsou tu ještě další 
regulační opatření přitahující zatím možná méně pozornosti, ale mající zásadní význam pro dlouhodobou 
udržitelnou konkurenceschopnost našeho odvětví. 

Několik příkladů: 
- Reforma programu „Školní mléko“, který nejenom představuje téměř 0,5% domácí spotřeby mléka a mléč-

ných výrobků v Evropě, ale především nám umožňuje zachovat mléčnou výživu jako součást každoddenní 
stravy dětí a mládeže, a tudíž zlepšuje jejich výživu a zdravotní stav a vytváří jejich budoucí spotřební 
návyky mléčných výrobků.

- Alternativní produkty („stínové výrobky“), jako jsou sójové nápoje a podobně, mají sklon zneužívat pozi-
tivní image mléka a tím zpochybňovat jedinečnou a specifickou image našeho oboru - ochrana vyhraze-
ných mléčných označení je proto předpokladem pro náš budoucí úspěch. 

- Mléko a mléčné výrobky se vyrábějí z jediné suroviny: z mléka. Mléko pochází od zdravých dojnic. Míst-
ní/regionální nebo národní označení původu mléka používaného u mléčných výrobků může představovat 
velmi užitečný marketingový nástroj. Povinné označování původu mléka by však mělo obrovský dopad 
na naši konkurenceschopnost: od zajištění sběru mléka v prvovýrobě až po systém skladování by celkové 
náklady takového systému povinného značení původu mléka vedly k vážnému poškození naší konkuren-
ceschopnosti, ale také k nárůstu plýtvání s potravinami.

- Zahrnutí mlékárenského průmyslu do systému obchodování s emisemi (ETS) pro emise C02 stojí celý sek-
tor miliony euro. Nový evropský rámec si stanovil jasně za cíl zvýšení cen emisních povolenek. Vyčlenění 
alespoň některých mléčných výrobků ze současného systému ETS pomáhá šetřit peníze dnes, ale budeme 
muset pracovat na výjímkách v budoucím systému obchodování s povolenkami.

Další, snad ještě více technická regulační témata, budou v  budoucnu vyžadovat naší pozornost s cílem 
nabídnout pomoc zákonodárcům při jejich rozhodování tak, aby nebyla narušena konkurenceschopnost 
našeho sektoru. Takovýmito příklady jsou pravidla pro provádění úředních kontrol zpracovatelských ka-
pacit, nařízení pro nakládání s vedlejšími živočišnými produkty, otázky související s úchováváním čistících 
prostředků, jako např. kyselina dusičná, pravidla pro autorizaci enzymů a vypracování seznamu přídatných 
látek v potravinách, ap.

Udržitelná mlékárenská ekonomika v Evropě potřebuje pozitivní prostředí – prostředí ve kterém se pohybu-
jeme je mozaikou mnoha, mnoha jednotlivých součástí.

Pouze v případě, že se nám podaří všechny tyto součásti správně nastavit, pak budeme schopni zůstat kon-
kurenceschopným sektorem a budeme schopni plně využít budoucí potenciál našeho průmyslu v Evropě.
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DAIRY INNOVATION TRENDS – INOVAČNÍ 
TRENDY V MLÉK ÁRENST VÍ

  Malin Thors Rosenquist M
  AAK AarhusKarlshamn, Švédsko

Profi l přednášejícího:
Malin Thors Rosenquist vystudovala  nejprve na Umeå University obor 
biologie, chemie a biochemie a dále pokračovala studiem na Švédské ze-
mědělské univerzitě  (Swedish University of Agriculture) v oboru živočišná 
výroba. Po studiích pracovala nejdříve ve veřejné správě v oblasti potravinové 
bezpečnosti a kontroly welfare zvířat, krátce působila na Švédské zeměděl-
ské univerzitě jako projektový manažer. Poté nastoupila do společnosti AAK 
Sweden AB na pozici obchodního produktového manažera zodpovědného za 
jedlé tuky a kojeneckou a dětskou výživu. 
V současné době zde pracuje ve funkci produktového manažera se zamě-
řením na mléko pro oblast Evropy, Asie, Společenství nezávislých států a 
Středního Východu. 

Growing middle class
The rise of the global middle class combined with continued urbanization is one factor heavily affecting the 
development in the food industry in the coming years.  In 2050 the world population is estimated to grow 
from 6,9 billion people to 8,9 billion (Fig. 1), the majority of the growth will originate from the emerging 
markets (58%). The global middle class is expected to grow from 1,8 billion in 2009 to 4,9 billion in 2030. 
Asia will represent 59% of the global middle class consumption in 2030. In 2030, the number of urbanized 
people is predicted to grow from 3,6 billion to estimated 5 billion people. All in all – the middle class will 
grow with 3,1 billion potential customers.

Fig. 1 Growth of world population (OECD, UN – World Population to 2300).
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Urbanization and convenience
Urbanization is perhaps the single biggest driver of lifestyle change. When people move into cities and 
mega cities, it means

• Busier life

• Bigger income

• Need for convenience and sophisticated retail structure

• “Share of stomach” covered by supermarkets will decrease

• “De-skilling” will play a factor

By 2017 these factors will have combined to create sales of USD 2,8 trillion (!) of packed food. Added value 
ingredients will play their part in that growth.

Health and wellness
Health awareness will continue to grow and demographic changes will lead to an ageing population (Fig. 
2). More than 1,4 billion adults were overweight in 2008, which is twice as many compared to 1980. Over-
weight and obesity are the fifth leading risk for global deaths (after high blood pressure, tobacco, high blo-
od glucose and physical inactivity). In mature regions the number of persons aged 60 or over is estimated 
to grow with 70 million in 2015, and in emerging regions the older generation will grow with 425 million. 
Also the number of people over 80 is estimated to more than double compared to year 2000. 

Fig. 2 Development of individual, his fat need a health trend (WHO, UN-World Population Ageing 1950-
2050).

Food safety and security
Origination, sustainability and food safety will be prioritized issues. The flow of raw material across the 
globe will continue and there will be a clear gap between supply and demand. Sustainability is a hot topic, 
however the outcome of the debate is uncertain.  RSPO predicts that the consumption of palm oil from 
certified sustainable sources will double by 2015 (Fig. 3). There will also be increased focus on organic 
products as well as well known brands with a track record of high food safety standard and the demand for 
naturalness and a clean label will increase.
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Fig. 3 Current growth of usage of RSPO palm oil (RSPO).

Increasing retailer power
The industry trend from independent stores to chains like Wal-Mart, Carrefour, Tesco etc has shifted the 
power from brand owners to retailers. A growing share of private label has reinforced the shift. The major 
growth is seen from the A-brands and strong private label in the most developed retailer markets, whereas 
B-brands are under pressure, partly as a result of consumer loyalty moving from brand owners to retailers 
as the market matures.

Global trends in Dairy market from a fat perspective
Health and wellness continue to be key factors with increased demand for non-trans, non-hydro and dec-
reased levels of cholesterol and saturated fats. Dietary recommendations are unison when emphasizing 
the importance of the quality of the fat as more important than the fat content. The guidelines advocate 
a reduction of saturated fats and increased unsaturated fats leading to the continuous trend for  Omega-3 
enrichment. Sustainability and responsible sourcing is high upon the agenda for the big players, forcing 
the rest of the industry to follow. The free-from trend is continuing strong and demand for clean label is 
increasing when legislation puts extra attention to raw materials.

Global challenges in Dairy market
The rise of the global middle class creates a challenge to provide affordable dairy products for a larger 
population. In some market the availability of milk and milk fat will be low. Optimization of raw materials 
and minimizing waste are important actions to meet the development. There is a general health concern 
and as dairy products often make up a big part of the basic nutrition the demand for healthy products will 
continue. The increased focus on food safety and security demands from producers to keep a local image 
and sense of transparency also as globalization increases in a consolidated market. The milk fat market will 
probably continue its fluctuations with record milk fat prices seen in 2013 (Fig. 4).
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Fig. 4 Development of butter price in comparison to vegetable fat and his source (FAO/OECD 2012).

Global dairy innovation trends
Global dairy innovation trends include the move towards responsible eating – less meat, high expectations 
on company CSR work and transparency. Food is on trend and becoming more a life style than just food 
for many consumer groups. Combined with a demand for authenticity and slow food is the need for con-
venient solutions and quick fixes – a contra dictionary behavior. In the same shopping basket it is possible 
to find cheep food for every day consumption and exclusive and fair-trade/organic products for weekend 
indulgence.

Some strong innovation trends include the Greek 
yoghurt and quark trend and the focus on proteins. 
The free-from trend continuous with free from lac-
tose, free from gluten etc gaining increased market 
share. Cross overs and unexpected mixes of ingredi-
ents as for example pizza burgers as well as novel 
tastes as green tea ice cream are also on trend (Fig. 
5). Products targeting new consumer groups like 
yoghurt especially for men or products aimed for 
children or elderly people are growing as the “have 
it your way”-move continues. Mixing things up, 
combining it with Asian tastes and adding protein 
and a healthy twist – this is the concept for success 
in 2014 and beyond.

Fig. 5 Examples of new products
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Č e s k ý  p ř e k l a d :

Rostoucí střední třída
Vzestup střední třídy v kombinaci s pokračující urbanizací je jedním z faktorů silně ovlivňujících vývoj 
potravinářského průmyslu v nadcházejících letech. Odhaduje se, že do roku 2050 světová populace vzroste 
z 6,9 miliardy lidí na 8,9 miliardy (obr. 1), většina tohoto růstu bude pocházet z rozvíjejících se trhů (58%). 
Očekává se, že třední třída vzroste z 1,8 miliardy v roce 2009 na 4,9 miliardy v roce 2030. Asie bude v roce 
2030 představovat 59 % spotřeby světové střední třídy. Předpokládá se, že v roce 2030 počet lidí ve měs-
tech vzroste z 3,6 miliard na cca 5 miliard lidí. Celkem - střední třída poroste o 3,1 miliard potenciálních 
zákazníků.

Obr. 1 Růst světové populace (OECD, UN – World Population to 2300) - strana 31.

Urbanizace a pohodlí
Urbanizace je možná největší hybnou silou změn životního stylu. Když se lidé stěhují do měst a velkých 
měst, dochází k následujícím změnám

• Rušnější život 

• Větší příjem 

• Potřeba pohodlí a sofistikované maloobchodní struktury 

• „Share of stomach“ (podíl na trhu) supermarketů se bude snižovat 

• „Nízká kvalifikace“ bude hrát roli 

Do roku 2017 tyto kombinované faktory vytvoří prodej 2,8 bilionu USD (!) balených potravin. Suroviny 
s přidanou hodnotou budou v tomto růstu hrát důležitou roli.

Zdraví a wellness
Povědomí o zdraví bude i nadále růst a demografické změny povedou ke stárnutí populace (obr. 2). Více než 
1,4 miliardy dospělých měli v roce 2008 nadváhu, což je dvakrát více ve srovnání s rokem 1980. Nadváha 
a obezita jsou pátým nejčastějším rizikem globálního úmrtí (po vysokém krevním tlaku, užívání tabákových 
výrobků, vysoké hladině cukru v krvi a absenci tělesné aktivity). Odhaduje se, že ve vyspělých oblastech 
počet osob ve věku 60 a více let v roce 2015 vzroste o 70 milionů, a v rozvíjejících se regionech starší gene-
race vzroste o 425 miliony. Také počet osob starších 80 let se odhaduje na více než dvojnásobek ve srovnání 
s rokem 2000. 

Obr. 2 Vývoj jedince, jeho potřeba tuku a jeho zdravotní trend (WHO, UN-World Population Ageing 
1950-2050) - strana 32.

Bezpečnost potravin a zdravotní nezávadnost
Původ, udržitelnost a bezpečnost potravin budou prioritními otázkami. Tok surovin po celém světě bude 
pokračovat a bude zde zřetelný rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. Udržitelnost je žhavým tématem, ale 
výsledek debaty je nejistý. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil – organizace za udržitelné pěstování 
palmového oleje) předpovídá, že se spotřeba palmového oleje z certifikovaných udržitelných zdrojů do roku 
2015 zdvojnásobí (obr. 3). Zvýší se zájem o ekologické produkty, jakož i dobře známé značky s vysokým 
standardem bezpečnosti potravin a zvýší se také poptávka po přírodních výrobcích s tzv. “clean label“, (např. 
bez tzv. E-kódů). 

 Obr. 3 Současný vývoj spotřeby RSPO palmového oleje (RSPO) - strana 33.
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Zvyšující se síla prodejců
Z důvodu trendu prodeje od nezávislých obchodů k řetězcům jako Wal-Mart, Carrefour, Tesco atd. se přesu-
nul vliv na obchodní značku od jejich majitelů k prodejcům (maloobchodníky). Rostoucí podíl privátních 
značek posílil tento posun. Hlavní nárůst je vidět u A-značek a silných privátních značek v nejrozvinutějších 
maloobchodních trzích, zatímco B-značky jsou pod tlakem, částečně v důsledku loajality spotřebitele; pohy-
bující se, jak trh dozrává, od majitelů značek na maloobchodníky. 

Globální trendy trhu s mlékem z hlediska tuku
Zdraví a wellness jsou i nadále klíčové faktory se zvýšenou poptávkou po tucích non-trans, non-hydro, sní-
žené hladině cholesterolu i nasycených tucích. Dietní doporučení jsou jednotná v otázce kvality tuku, která 
hraje důležitější roli než jeho obsah. Jedná se zejména o snížení nasycených a zvýšení nenasycených mast-
ných kyselin, stejně tak jako stálý trend obohacování ω-3 nenasycenými mastnými kyselinami. Udržitelnost 
a zodpovědné zajišťování zdrojů jsou velmi důležité pro „velké hráče“ na trhu, což nutí zbytek průmyslu je 
následovat. Pokud právní úprava klade zvláštní pozornost na suroviny, trend „bez-“ (free) intenzivně pokra-
čuje a poptávka po „clean label“ se zvyšuje. 

Globální výzvy v oblasti trhu s mlékem
Vzestup střední třídy vytváří příležitosti poskytnout cenově dostupné mléčné výrobky pro širší populaci. 
Na některých trzích bude dostupnost mléka a mléčného tuku nízká. Optimalizace surovin a minimalizace 
odpadů jsou důležité kroky pro splnění vývoje. Tam je obecný zdravotní zájem a jelikož mléčné výrobky 
často tvoří velkou část základní výživy, poptávka po zdravých potravinách bude pokračovat. Zvýšený důraz 
je a bude kladen na bezpečnost potravin a bezpečnostní požadavky od výrobců, udržení místní image a 
smysl transparentnosti, stejně jako zvýšení globalizace na konsolidovaném trhu. Trh s mléčným tukem 
bude pravděpodobně pokračovat ve svých výkyvech s rekordními cenami mléčného tuku zaznamenaných 
v roce 2013 (obr. 4).

Obr. 4 Vývoj cen másla v porovnání s rostlinným tukem a jeho zdrojem (FAO/OECD 2012) - str. 34.

Globální inovační trendy v mlékárenství
Globální inovační trendy v mlékárenství zahrnují posun směrem k zodpovědnému stravování - méně masa, 
vysoké nároky na práci firem se společenskou zodpovědností a transparentnost. Pro mnoho skupin spotře-
bitelů je jídlo trendem a stále více životním stylem než jen potravou. V kombinaci s požadavkem na auten-
tičnost a „Slow Food“ je potřeba pro pohodlné řešení a rychlou přípravu - paradox. Ve stejném nákupním 
košíku je možné najít levné jídlo pro každodenní spotřebu i exkluzivní a fair-trade/ekologické produkty pro 
víkendové požitkářství. 

Některé silné inovační trendy zahrnují trend řeckého jogurtu, tvarohu a zaměření na proteiny. Trend „bez-“ 
(free) pokračuje výrobky např. bez laktózy, bez lepku atd. a získává větší podíl na trhu. Kombinace z různých 
potravinářských oblastí a nečekané směsi složek jako např. pizza hamburgery, jakož i nové chutě - zmrzlina 
s příchutí zeleného čaje jsou také trendem (obr. 5). Produkty zaměřené na nové spotřebitelské skupiny, jako 
jogurty „zejména pro muže“ nebo výrobky určené pro děti nebo starší populaci rostou, stejně tak posun 
k „have it your way“ (měj to podle svého) pokračuje. Kombinování různých složek, přídavky asijských chutí 
a bílkovin a „zdravé“ výrobky - to je koncept pro úspěch v roce 2014 a dále.

Obr. 5 Příklady nových výrobků - strana 34.
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ROZŠÍŘENÝ SORTIMENT MLÉK ÁRENSK ÝCH 
INGREDIENCÍ  –  INSPIR ACE K INOVACÍM

  Ing. Zdeněk Rozehnal In
  O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.

Profi l přednášejícího:
Absolvent SPŠM Kroměříž a VŠCHT Praha, fakulty potravinářské a bioche-
mické technologie. Od roku 1980 do roku 2000 pracoval v mlékárenském 
průmyslu jako technolog a v kontrole jakosti. Od roku 2000 je zaměstnan-
cem fi rmy O.K. SERVIS BioPro, kde je odpovědný za prodej a zákaznické ap-
likace mlékárenských produktů fi rmy DSM Food Specialties. Do jeho hlavní 
aplikační oblasti spadá i oblast přístrojů Dansenzor pro kontrolu a přípravu 
modifi kované atmosféry v potravinářství a dalších přístrojů pro kontrolní 
laboratoře v mlékárenství.

Roozšíření sorrtimentu 
Firma O.K. SERVIS BioPro je dlouholetým distributorem firmy DSM Food Specialties. Tak, jak běží čas, 
i náš dodavatel pracuje na rozšíření portfolia výrobků pro mlékárenský průmysl s cílem pomoci svým 
zákazníkům obstát v tržním prostředí neustálých inovací, které jsou motorem nejen pro výrobce potravin, 
ale i pro jejich dodavatele. Firma vlastním vývojem permanentně rozšiřuje svůj sortiment, k dalším novin-
kám nyní přispěla i akvizice mlékárenské části firmy Cargill specializující se na sortiment mlékárenských 
a jiných kultur. V přednášce je prezentován nejen souhrn již známých produktů z oblasti syřidel Fromase 
a Maxiren, kultur pro výrobu sýrů, pomocných látek a testů RIL, ale i další produkty z rozšířeného sorti-
mentu.

V poslední době došlo k mohutnému vývoji sortimentu kultur pro jogurty, kysané mléčné výrobky a tva-
rohy, kde je k dispozici například široké portfolio různých typů kultur pro kysané smetany se senzorickou 
specifikací dle jednotlivých regionálních zvyklostí, mnoho typů jogurtových kultur pro výroby krémových 
i v kelímku zrajících typů, jogurtových nápojů, specializované kultury pro kefírové mléko, podmáslí 
a další. Z portfolia Cargill byl rozšířen sortiment kultur pro tvarohy, a to jak ve formě přímého očkování, tak 
i v ekonomičtější verzi pro zákysy. Z této skupiny speciálně kultury pro kysané smetany nabízí širokou 
škálu potenciálních inovací.

K významné inovaci sortimentu došlo získáním produkce plísňových kultur pro sýry s plísní na povrchu 
v několika typových variantách barvy, hustoty a výšky nárůstu. Pro sortiment sýrů s mazem na povrchu je 
nyní několik barevně i senzoricky odlišných typů Brevibacterium linens a Staphylococcus xylosus. Skupinu 
plísní a bakterií doplňují kvasinky Debaryomyces, Kluyveromyces a více typů Geotrichum candidum. Tento 
sortiment kultur přináší další možnosti v inovacích výrobků.
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Velmi zajímavou aplikací vybočující z řady klasických mlékárenských ingrediencí je speciální zrací folie 
Pack Age s definovanou difuzí vodních par od povrchu sýra ven. Tato folie zajišťuje zrání velmi podobné 
klasickému, ovšem s podstatně menší ztrátou zráním. Na sýru se vytvoří kůrka známá jen z tradičního ošet-
řování, či zrání pod plastickými nátěry Plasticoat. Pack Age patří v portfoliu nových výrobků právě k těm 
s nejvyšším inovačním potenciálem. S minimální investicí je možno vyrábět i malé množství sýrů odlišných 
od běžné denní produkce.

Inoovace – sttáále nové mmožnoosti a variace
Snížení obsahu laktózy 
Druhá část přednášky je zaměřena na inovační potenciál výrobků se sníženým obsahem laktózy, který 
prožívá ve světě, ale i v blízké Evropě, silnou expanzi. 

Laktóza je základní složkou mléka, ale bohužel mnoho lidí je k tomuto cukru intolerantní. To vede k nesná-
šenlivosti některých mléčných výrobků a především mléka jako takového. Nesnášenlivost laktózy je dána 
především geneticky, jsou geografické oblasti s minimální intolerancí laktózy a jiné s téměř úplnou. Tento 
problém pak snižuje množství potenciálních konzumentů, zákazníků mlékáren. Firma DSM se již mnoho 
let věnuje vývoji výroby laktázy Maxilact v různých variantách, takže je možno pro každou výrobkovou 
aplikaci nalézt vhodný typ. 

Neutrální laktáza Maxilact je aktivní při pH nad 5,7, optimum teploty 35–40 °C, proto je možno ji používat 
jen pro ty aplikace, kde je vyšší pH substrátu, případně zajistit fermentaci laktózy v době, než je pH sníženo 
pod uvedenou limitní hranici, například při výrobě kysaných výrobků a jogurtů. Pro tyto účely je nejběžněj-
ší typ LG, LX, LGX s nejvyšší čistotou. 

Pro aplikace v krmivářství je k dispozici např. typ L. Firma DSM je také výrobcem kyselé laktázy Maxilact 
A4 s rozsahem pH 2–8, určené pro odbourání laktózy v kyselém prostředí, například kyselé syrovátky. 
V sortimentu DSM je i laktáza pro přímou konzumaci pro balení v kapslích.

Novinkou pro trvanlivá mléka, kde se očekává delší doba skladování a kde se vyskytují u běžných laktázo-
vých preparátů problémy s cizí vůní po desinfekci, byl vyselektován kmen Aspergilus niger, který neprodu-
kuje arylsulfatázu, jenž je příčinou vzniku p-kresolových sloučenin a následných vad ve vůni. 

Velkým potenciálem pro inovace jsou i další výrobky. V přednášce jsou popsány jednotlivé technologie apli-
kací výrobků s nízkým obsahem laktózy, např. jogurty, mléko, tvarohové sýry, zmrzliny.

Inovační boom „bez laktózy“
Výrobky na bázi sníženého nebo velmi nízkého obsahu laktózy v současné době představují velký počet 
inovací, bohužel v našem regionu dosud ojediněle - snad jen finský jogurt z Moravia Lacto a.s. Podle 
průzkumové společnosti Mintel bylo jen v Evropě od ledna do dubna 2014 registrováno asi 100 inovací 
využívajících snížení laktózy v mléčných výrobcích, ve světě pak cca 250 těchto inovací. Lídry jsou v Evropě 
Finsko a Německo - celkem 54, nicméně i takové státy jako Maďarsko a Rakousko uvedly na trh několik typů 
výrobků. Nejvyšší počet se vyskytuje v oblasti konzumního a ochuceného mléka, následují kysané výrobky, 
ale i tvarohové sýry a celé skupiny výrobků využívající boomu bez-laktózových produktů, kde je zajištěna 
pouze certifikovaná kontrola minimální hladiny laktózy, jako jsou polotvrdé a tvrdé sýry.
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Tato skupina výrobků s nízkým obsahem laktózy a jejich tržní potenciál je u nás zatím opomíjen, do určité 
míry i vinou legislativy, která neumožňuje vyrábět běžné mléčné výrobky „bez laktózy“, ale jen se sníženým 
obsahem. Pokud jsou tyto výrobky u nás vyráběny, pak jen pro export. 

Jsme vaším věrným partnerem
Uzavřít přednášku je možné tím, že firma DSM, kterou na českém trhu zastupujeme již 20 let, nejen rozvíjí 
svůj klasický sortiment produktů pro mlékárenství, ale neustále obohacuje své portfolio, čímž přináší další 
možnosti inovací vám, našim zákazníkům. O.K. SERVIS BioPro jako váš dlouholetý partner vždy rád poskyt-
ne své služby prodejní i technologické, nejen pro zajištění běžných dodávek, ale i při vývoji vašich novinek.
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Bližší informace o kompletní nabídce:
Tel.:+420 281 091 460, E-mail: info@oks.cz, www.biopro.cz
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INOVACE V OBL ASTI K ASEINOV ÝCH ZNÁMEK

  Benoît Heude  B
  MATEC SAS, skupina HET KAASMERK, Francie

Profi l přednášejícího:
Pan Benoît Heude je současným generálním ředitelem společnosti MATEC 
SAS, skupina Het Kaasmerk. Před vstupem do této společnosti vykoná-
val pan Benoit Heude různé funkce v obalovém průmyslu. Má obchodní 
vzdělání. 
Skupina HET KAASMERK byla u zrodu prvních sýrových kaseinových 
známek v roce 1927. Její výrobky splňují různé požadavky na označování 
sýrů: identifi kace, zvýraznění sýrů na trhu nebo ochrana jejich originálního 
původu. HET KAASMERK spolupracuje s mlékárnami a asociacemi ochra-
ňujícími originální původ sýrů a dodává jim kompletní vývojová a výrobní ře-
šení. Společnost má dva výrobní závody a ve většině evropských zemí lokální 
distributory, což jí umožňuje úzký kontakt se svými zákazníky.

Swiss Cheese Awards 2012, Bellinnzona 

Benoit Heude – MATEEC SAS 
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Appenzeller AOP 

•
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Kamerou odečitatelné kaseinové známky

Vložení informací o jednotlivých sýrech do databáze
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Příklady identifikaace sýrů

Individuální identifikace jednotlivých sýrrů umožňuje monitorování 
výroby za účelem zvýšení produktivity aa snížení nedostatků v kvalitě.

Kaseinové známky jako jednodduchý způsob zobrazení
vašeho loga na sýru viditelného i po zrání.  
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•

•

•

•

Francie, Holandsko
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O.K.SSERVIS BioPro
www.biopro.cz

MATEC 
wwww.matec-sa.com
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SOUČASNÝ V Ý VOJ A TRENDY VE V ÝROBĚ    
POLOTOVARŮ  PRO MLÉK AŘSKÉ APL IK ACE

  Ing. Jana Zemková In
  FRUJO a.s.

Profi l přednášející:
Ing. Jana Zemková vystudovala Mendlovu zemědělskou a lesnickou 
univerzitu v Brně, obor Technologie potravin. V letech 2004 – 2010 
pracovala v belgické společnosti Dera Czech Production s.r.o., která se 
zabývá vývojem funkčních a ochucovacích složek pro masný průmysl, 
snacky, dresingy, apod. Zde pracovala nejprve jako vývojový pracovník 
na oddělení R&D, od roku 2007 pak ve funkci vedoucí oddělení vývoje a 
kontroly kvality. V letech 2012-2013 byla zaměstnána ve fi rmě Aromatica 
s.r.o. jako vedoucí výroby a vývoje. Firma se zabývá výrobou doplňků stravy 
a kosmetiky. Ve společnosti Frujo působí od roku 2013 na pozici vedoucí 
vývojového oddělení.

PŘŘEDSTAVENENÍ FIRMY Y FRUJOO a.s..
Společnost FRUJO, a.s. je významným českým výrobcem působícím v potravinářském průmyslu. V součas-
né době dodává včetně České republiky do 19 zemí Evropy, a to především do mlékárenského a nápojářské-
ho průmyslu, pekařské a cukrářské výroby a gastronomie.

Obr. :  Areál společnosti FRUJO, a.s. – r. 2014
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Výývoj společčnosti FRUUJO, a..s.

• 1990 – založení společnosti panem Rudolfem Polákem starším. Vznikl tak první specializovaný závod 
na výrobu asepticky ošetřených komponentů pro mlékárenský průmysl ve střední a východní Evropě.

• 1993 – výrobní program rozšířen o výrobu emulzí a bází. Frujo a.s. se tak stalo partnerem v oblasti ná-
pojářského průmyslu

• 1994 – 1996 – do okruhu sortimentu přidána výroba aplikací pro výrobu mražených krémů a zmrzlin, 
výroba práškových směsí a komponentů pro cukrárenství

• 2000 – byla zahájena výroba slaných aplikací

• 2003 – zahájena výroba v novém provozu TOJE – soustředěna na výrobu práškových směsí pro slané 
i sladké aplikace

• 2006 – zavedení certifikace na výrobu BIO výrobků

• 2009 – zavedení certifikace IFS

• 2011 – zahájení výroby pekařských náplní 

• 2014 – rozšíření výrobní kapacity střediska TOJE

Díky svým odběratelům má FRUJO pozitivní vliv na tuzemský i zahraniční trh. Za úspěchem společnosti 
stojí flexibilita a schopnost přistupovat k zákazníkům individuálně a nabízet jim tak produkty přesně dle 
jejich představ. 

Technologie, kterými FRUJO, a.s. disponuje, umožnují nabízet široký sortiment produktů téměř bez omeze-
ní. Forma mikrobiologické stability komponentů je založena na přísné aseptičnosti. 

Prroo výrobu ppolotovarůů využžívá fi firma tyttoto tecchhnolloogie:

• emulzní technologie

• UHT technologie 

• technologie reakčních aromatických látek 

• míchání práškových směsí

• pražírna oříšků

• výroba oříškové pasty
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Obr.:  Rozšíření výrobní kapacity – r. 2014

TRRENDY V CCHHUTÍCH
Každý kraj, každý region má své specifické požadavky na senzorické parametry. Češi se řadí mezi konzer-
vativní spotřebitele, což platí i v ochucení jogurtů. Přesto lze zaznamenat alespoň určitý vliv sezónních 
ochucení, jako jsou svěžejší letní chutě a zimní či vánoční ochucení. 

Graf byl zpracován na základě interních statistik a zobrazuje procentuální podíl jednotlivých ochucení 
z celkového objemu výroby FRUJA pro ČR. Pro Českou republiku je jednoznačně nejoblíbenější chutí jahoda, 
následuje meruňka, borůvka. Téměř jednu čtvrtinu výroby pro ČR tvoří jahodové ochucení.
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TRRENDY V SSUROVINÁÁCH
Z hlediska použití surovin pro vývoj komponentů je velmi patrný důraz na zdravé stravování a zdravý 
životní styl. Zákazník si v dnešní době potraviny vybírá podle jejich přidané hodnoty, respektive toho, co mu 
mohou „ přinést“, stále více sleduje složení a informace na obale.

Obohacení vlákninou 
Jedná se o oblíbenou formu obohacení mléčného výrobku přídavkem vlákniny. Vhodnými typy jsou napří-
klad rozpustná vláknina – inulin, jitrocelové vláknina -  psyllium.

Aby bylo možné označení na obal: „potravina, která je zdrojem vlákniny“, je nutné dodržet dávku 3 g vlákni-
ny na 100 g výrobku ( 1924/2006 Sb.)

Cereální komponenty 
Již nějaký čas na trhu zaujímají své místo jogurty s cereálním, cereálně – ovocným komponentem. Obsahují 
podíl celých obilných zrn, otrub, celozrnné obilné mouky apod. Frujo díky svým technologickým možnos-
tem dokáže připravit nejen komponent s obsahem celých zrn a semínek, ale také s obsahem otrub různého 
druhu, semen a zrn drcených či mletých. Mléčný výrobek se potom stává rychlou snídaní, kdy vše zdravé je 
už předem připraveno v jednom kelímku.

Přírodní barviva 
V poslední době se vznesla vlna požadavků na komponenty barvené přírodními barvivy, bez deklarace 
E kódu. Alternativou „přírodního barvení“ potravin jsou tzv. barvící potraviny (Colouring food) – extrakty 
z rostlin.

Zahuštění bez E-kódu
Dalším trendem vývoje dnes, je požadavek na zahuštění komponentu surovinou bez E kódu. Naši vývojoví 
pracovníci neustále studují nové materiály, testují nové suroviny a hledají další možnosti.

Ovocný podíl
Ovocný podíl neboli procentuální obsah ovoce v kelímku jogurtu, jogurtového nápoje či tvarohu. Nejčastěj-
ším požadavkem na ovocný obsah je 15%. Setkáváme se však i s požadavky na vyšší ovocný podíl. Čím vyšší 
je ovocný podíl, tím větší je přínos chuti ovoce do výrobku a není nutné chuť dotvářet s pomocí aromat.  
Je však důležité si uvědomit, že ne každé ovoce má dostatečně výraznou chuť, kterou je možné přenést 
do finálního výrobku a použití aromatických látek je potom nezbytné. 

Aromatické látky 
Hlavní 3 typy používaných aromat jsou: aroma, aroma přírodní a aroma přírodní druhové.
Pod označením aroma se skrývají uměle vytvořené molekuly dodávající chuť. Aroma přírodní je vytvořeno 
za pomoci přírodních surovin. Molekuly chutí jsou získávány z přírodních surovin, ne však z těch, které 
dávají chuť aromatu – například přírodní aroma (ochucení jahoda) – molekuly jahodové chuti jsou získány 
z přírodního zdroje, ne však z jahody. Poslední skupinou je aroma přírodní druhové, tzv. 95/5. U těchto aro-
mat je podmínkou, že 95% chuťových složek musí pocházet ze zdroje přírodního, stejného druhu jakou dává 
aroma chuť. Například přírodní jahodové aroma má 95% svých složek získáno z jahody. (Nař. 1334/2008)
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Fortifi kace vitamíny  
Nejčastějším požadavkem je fortifikace vitamínem D, a to především do mléčných výrobků určených dětem.

Zde je nezbytné ctít pravidla daná legislativou označování výrobků a dodržet množství vitamínů či mi-
nerálních látek ve výrobku. Pro nás jako výrobce to znamená znalost legislativy, nastavení vhodného cí-
lového množství fortifikantů ve výrobku se zákazníkem a následně správné nastavení v receptuře s ohle-
dem na ztráty ve výrobě u nás i u zákazníka, ale také vhodně zvolený typ fortifikantů. (Nař. 1924/2006, 
Nař. 1925/2006)

Bio výrobky 
Výroba komponentů s BIO certifikací se řídí přísnými pravidly pro postup výroby i použité suroviny. Co se 
týče povolených aditiv v max. množství do 5%, seznam v příloze ANNEX č.VIII (250/48).

Legislativa 
Je zvláštní ji řadit mezi trendy vývoje, nicméně se na trendech velmi podílí. Svými „pravidly“ v dnešní době 
nemálo ovlivňuje požadavky ze stran výrobců mléčných výrobků. (Nař. 1169/2011)

TRRENDY V APPLIKACÍCCHH
Je těžké hledat prostor pro inovativní nápady na konzervativním trhu, kde se spotřebitel vždy vrátí ke své 
„staré dobré jahodě“. 

Trendem či inovací, ať už to nazveme jakkoliv, může být i aplikace komponentu do základu, ve kterém jej 
z trhu neznáme. Zmínila bych se například o ochucení jogurtu, tvarohu či kysané smetany zeleninovou 
složkou. Takový výrobek má rozmanité pole využití. Dá se sníst tak, jak je, nebo použít jako dressing, místo 
tatarské omáčky i k ochucení při vaření teplého jídla.

V některých zemích mají svou tradici například kysané mléčné nápoje s ochucením okurka - kopr, červená 
řepa apod. Je otázkou, jestli by si podobný typ výrobků našel své zákazníky i na našem trhu.

Český trh je specifický používáním kysané smetany jako hmoty pro dezertní mléčné výrobky. V ostatních 
zemích se častěji setkáváme se smetanovými jogurty s tučností kolem 5%, u nás a na Slovensku se obsah 
tuku ve smetanových jogurtech pohybuje kolem 8%.

Ze širokého portfolia typu mléčných výrobků se do popředí poslední dobou dostává typ jogurtů podlo-
žených, zrajících v obale. Patrné je tedy soustředění se na potraviny zdravé, zdraví prospěšné, popřípadě 
s přidanou hodnotou (cereálie, vláknina, vitamíny, minerály….).

Pestrosti je v aplikacích mléčných výrobků dostatek a je jen na nás, jak se jimi budeme vzájemně inspirovat.
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DOPADY CHEMICKÉ LEGISL ATIV Y 
 NA SANITACI  V  MLÉK ÁRENST VÍ

  Mgr. Roman Láznička M
  ECOLAB HYGIENE s.r.o.

Profi l přednášejícího:
Mgr. Roman Láznička je absolventem MU Brno, obor biochemie a chemie 
(1998) a Nottingham Trent
University - BA-HONS (2000). Od r. 1997 působil v oblasti hygieny a sterili-
zace v potravinářství a zdravotnictví ve splečnostech Raven Biolabs, 
Dr Weigert, MMM Group aj.
Od roku 2003 pracuje ve společnosti Ecolab Hygiene s.r.o. jako produktový 
manažer a vedoucí řízení jakosti. Je rovněž členem evropského R&D útvaru.

Jako mnoho oblastí lidské činnosti je i výroba potravin regulována státními orgány a institucemi, což se 
dotýká používání chemikálií při sanitaci a dezinfekci. V minulosti používané národní normativy a povolení 
byly vesměs nahrazeny oznamovacími a schvalovacími procesy na unijní bázi. Aktuálně je evropskými 
právními předpisy, mimo jiné, jednotně upravováno uvádění na trh u čistících a pomocných chemikálií, 
dezinfekčních (tj. biocidních) přípravků, kosmetických přípravků, přídatných látek do potravin, přípravků 
pro úpravu pitné vody. 

Nyní se diskutuje legislativní rámec pro používání nanomateriálů v těchto chemických výrobcích, obalovém 
materiálu a potravinářské výrobě jako takové. Regulován je rovněž související obalový materiál, následně 
vznikající odpad, používání souvisejících dávkovacích elektrických a strojních zařízení, přeprava nebezpeč-
ných chemikálií a další. Některé ze zmíněných evropských předpisů vstupují v platnost v ČR bezodkladně 
a některé si Česká republika může upravit (např. zpřísnit) a poté zapracovat do své národní legislativy. 
Dodavatelé výše zmíněných chemikálií na tuzemský trh jsou jimi plně vázáni. Obecným cílem je ochrana 
a zlepšení zdraví občanů a životního prostředí v prostoru EU vč. ČR. 

V mlékárenských provozech nachází v rámci hygienických postupů uplatnění zejména čistící a pomocné 
přípravky (např. sanitační postupy COP / CIP), dezinfekční přípravky (např. dezinfekce ploch a povrchů, 
rukou, prostor), kosmetické přípravky (v rámci personální hygieny). Uživatelé musejí zajistit, aby jejich po-
užívání bylo bezpečné, a aby ve vybraných případech nedošlo k překročení expozičních limitů v pracovním 
prostředí a kontaminaci potravin. 

Všech čistících přípravků (tj. směsí) používaných při sanitaci se nepřímo dotkne nebo již dotklo nařízení 
REACH (1907/2006/ES), které má za cíl registraci, posuzování a schválení všech chemických látek, které 
se do zemí Evropské unie dovážejí a/nebo se zde vyrábějí. Všechny tyto látky v množství nad 1 tunu/rok 
podléhají povinné registraci a v závislosti na jejich objemech a vlastnostech jsou postupně v období od roku 
2008 do května 2018 registrovány. Při registraci těchto látek se předkládá obsáhlá dokumentace Evropské 
agentuře pro chemické látky (ECHA). Vypracování a schválení této dokumentace je časově i finančně velmi 
náročné. V případě, že bude dokumentace nedostatečná a látka nebude zaregistrována v předepsané lhůtě, 
může u následných uživatelů látky /např. výrobců chemických přípravků/ vzniknout tlak na změnu recep-
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tury a tedy i vlastností těchto výrobků. To pravděpodobně vyústí v jejich změny příp. stažení z trhu. Vysoké 
registrační náklady výrobců se rovněž patrně přelijí postupně do cen chemických surovin a mohou způsobit 
u odběratelů navýšení cen koncových produktů pro sanitaci. Nově se pro látky i jejich směsi již vypraco-
vávají příslušná určená použití výrobcem spolu s postupem opatření a ochranných pomůcek pro pracovní 
personál (expoziční scénáře), která budou z hlediska použití výrobku pro konečného zákazníka závazné. 
Používání chemického přípravku v rozporu s předepsaným postupem bude pod sankcemi orgánů státní 
správy (např. inspektoráty bezpečnosti práce). Specifikum této legislativy je, že jednotlivá ustanovení nena-
bývají právní moci ihned po uveřejnění předpisu, ale postupně i několik let po jejím vstoupení v platnost.

Všechny chemické směsi klasifikované jako nebezpečné a všechny detergenty se musí s výjimkou biocidů 
oznamovat do registru Ministerstva zdravotnictví ČR (tzv. CHLaP) do 45 dnů od uvedení na trh pomocí 
aplikace CHES. Registr mimo jiné slouží jako informační zdroj pro potřeby Toxikologického informačního 
střediska. 

 Dezinfekční přípravky pro potravinářství podléhají podobnému režimu regulace evropské legislativy, naří-
zení BPR o uvádění biocidních přípravků na trh (nařízení (EU) č. 528/2012). Dezinfekční přípravky a účinné 
látky v nich obsažené se v několikaletém procesu postupně oznamují, posuzují a následně schvalují pro 
stanovené typy použití /např. pro dezinfekci v potravinářství, dezinfekce rukou apod./. Schvalovací proces 
je administrativně opět velmi náročný a již stanovené závazné lhůty byly Evropskou komisí několikrát 
prodlouženy, aktuálně do roku 2024. Přípravky na trhu, obsahující účinné látky nezařazené na pozitivní 
seznam, budou postupně staženy z trhu. Jejich další použití bude zakázáno. Registrace biocidních přípravků 
probíhá rovněž u agentury ECHA. Opět jde o finančně velmi nákladnou záležitost. Výrobci biocidních látek 
i přípravků jsou povinni uhradit registrační poplatky a náklady na vytvoření komplexní přesně stanovené 
registrační dokumentace. Nastavení poplatků a náročnost procesu zvýhodňuje kapitálově silné globální 
společnosti, kterým se vyplatí registrovat přes centrální unijní povolení anebo registrací odkazem (MRP). 
Malé a lokálně působící chemické firmy patrně nebudou schopny hradit vysoké související náklady, navíc 
s rizikem, že celý proces registrace nestihnou dokončit včas. Registrace biocidního přípravku se svojí nároč-
ností blíží složitosti registrace léčivých přípravků.  

Např. kalkulace odhadovaných nákladů na MRP povolení dezinfekčního produktu, obsahujícího dvě účinné 
látky pro použití v potravinářství a ve zdravotnictví, který je přítomen na trhu ve 14 členských zemích, 
představují cca 17 milionů korun vč. poplatků za hodnocení plus každoroční udržovací poplatek ve výši cca 
500 tisíc korun. Vydané povolení bude časově omezené (předpoklad obnovení po 5 až 10 letech).

Dezinfekční přípravky, používané při potravinářské výrobě, kde se zpracovávají suroviny živočišného pů-
vodu, jsou v ČR rovněž posuzovány ÚSKVBL, které k nim vydává příslušné stanovisko. V praxi je poměrně 
často požadováno při kontrole výrobních provozů inspektory SVS. 

Kosmetické přípravky se v minulosti oznamovaly na Ministerstvo zdravotnictví ČR, tento režim byl však od 
11. 7. 2013 zcela zrušen. Od tohoto data jsou v ČR platné pouze evropské CPNP notifikace kosmetických 
přípravků.  

Zajištění sanitace z pohledu chemie bude v budoucnu patrně představovat administrativně i finančně ná-
ročný proces pro všechny zainteresované. Společnosti dodávající chemické přípravky budou čelit zvýšeným 
nákladům, které se patrně promítnou do cen zboží, může nastat ukončení výroby některých tradičních 
dezinfekčních produktů nebo odchod některých firem z trhu. Je otázkou, nakolik konkurenční prostředí 
dokáže tyto vlivy zmírnit. Zvýšené ekologické i zdravotní nároky na chemické přípravky i sanitaci jako ta-
kovou budou představovat výzvu jak pro dodavatelské subjekty, tak jejich odběratele tj. výrobní společnosti 
v mlékárenském průmyslu. 



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

Koncepční řešení
hygieny a sanitace 
v potravinářských provozech

Food & Beverage Division

Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118, 603 00 Brno
t: 543 518 250, e: offi  ce.brno@ecolab.com
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DEZINFEKCE OV ZDUŠÍ  V MLÉK ÁRNÁCH

  Pavel Kohout P
  ECOLAB HYGIENE s.r.o

Profi l přednášejícího:
Vzdělání: 
- absolvent SOU potravinářské Ústí n. L., obor tuky (1984)
- SOU potravinářské Praha (1994) obor kvasná  technologie
- SPŠPT Praha  (1994) obor kvasná technologie.
Praxe:
- od roku 1987 v potravinářské praxi (obor tuky a výroba margarinů) 

PTZ Nelahozeves
- od roku 1991 vedoucí  provozu UNILEVER ČR
- od roku 1995 výrobně technický ředitel Int. Softdrinks Co.
- od roku 1996 hlavní  technolog mlékárny Pragolaktos a.s.
- od roku 2002 odborný poradce  společnosti ECOLAB s.r.o. pro potravi-

nářský průmysl se zaměřením na mlékárenskou výrobu, pekárenskou 
výrobu, zpracování ovoce a zeleniny.

Poznámka:
Prezentace na konferenci přinese aktuální informace o současném sortimentu a novinkách společnosti 
ECOLAB Hygiene určených pro mlékárenské provozy.

Vážným zájemcům pak poskytnou přítomní zástupci společnosti ECOLAB Hygiene bližší a podrobné infor-
mace a dohodnou osobní návštěvu na provozech.
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AK TIVIT Y VÚM – V Ý ZKUM A POMOC PR A XI, 
V ÝSLEDK Y ŘEŠENÍ V Ý ZKUMNÝCH ÚKOLŮ

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

Profi l přednášejícího:
Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, v roce 1979 nastoupil jako 
interní aspirant do Ústavu fysiologie a genetiky hospodářských zvířat ČSAV 
v Uhříněvsi, zde obhájil kandidátskou disertační práci na téma trávení 
v bachoru přežvýkavců. V roce 1987 přešel do Výzkumného ústavu mléká-
renského na pracoviště chemie, mikrobiologie a prvovýroby mléka. Pracoval 
zde 4 roky jako vedoucí oddělení prvovýroby mléka. Od roku 1995 byl vedou-
cím oddělení mikrobiologie a technologie. Byl a je řešitelem několika desítek 
výzkumných projektů, které se zabývaly kvalitou syrového mléka, vývojem 
mléčných výrobků a funkčních potravin, analytickými a mikrobiologickými 
metodami a dalšími oblastmi mlékárenského výzkumu. Úzce spolupracuje 
s předními oborovými odborníky z tuzemských i zahraničních institucí a 
vysokých škol. Byl spoluřešitelem i několika mezinárodních grantů. V roce 
2003 se stal zástupcem ředitele a vědeckým tajemníkem ústavu a od roku 2009 je ředitelem Výzkumného 
ústavu mlékárenského. Od roku 2012 je členem předsednictva ČAZV. 

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. je v ČR největším pracovištěm zaměřeným na aplikovaný mlékárenský 
výzkum a všemi silami se snaží být nápomocen mlékárenským podnikům v jejich podnikání, a to inovace-
mi, poradenskou činností a dalšími službami. Při tom se opírá jak o spolupráci s průmyslovými partnery, 
tak o spolupráci s širokou paletou dalších výzkumných pracovišť specializovaných na související obory. 
Tento přístup s sebou přináší výhody smysluplného a v praxi využitelného zaměření výzkumu, stejně tak 
jako širokou základnu znalostí, instrumentálního vybavení a analytických metod. 

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 výzkumných pracovníků našeho ústavu, které vyplývají ze 
znalosti potřeb mlékárenského průmyslu u nás i ze znalostí úrovně a trendů výzkumných prací v zahraničí, 
a na druhé straně z požadavků mlékárenských podniků. Takto vzniklé náměty jsou pak přizpůsobovány 
a formulovány do přihlášek projektů různých grantových agentur. V  návrzích projektů jsou uplatňována 
témata, která mají obecnou využitelnost v mlékárenském průmyslu tak, aby každá mlékárna výsledky 
a poznatky mohla použít. 

Chceme poskytovat komplexní řešení problémů. To mnohdy vyžaduje spolupráci výzkumných pracovišť 
z různých oborů - kromě mlékárenské či obecně potravinářské technologie to jsou zejména chovatelství, 
veterinární i humánní lékařství, strojírenství, chemie polymerů, a další.  

Projekty zaměřujeme především na metody hodnocení kvality mléka jako suroviny, mléčných produktů 
a meziproduktů, receptury, technologické postupy výroby a rozšíření sortimentu výrobků, které mají po-



5888 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

zitivní vliv na zdravotní stav konzumentů. Řeší se i takové otázky, jako jsou prevence a léčba mastitid, 
prediktivní mikrobiologie, zrání sýrů, využití syrovátky, vývoj rychlých metod pro stanovování význam-
ných kvalitativních nebo technologických parametrů mléka, problematika probiotik a prebiotik, technologie 
mléčných výrobků s prodlouženou trvanlivostí, balení mlékárenských výrobků, a dalšími výzkumná témata. 

Jednou z hlavních aktivit VÚM s.r.o. je výzkumná činnost financovaná Ministerstvem zemědělství na zákla-
dě Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
(pro rok 2014 č. rozhodnutí RO1414). Výzkum se ubírá třemi hlavními směry: 

• Výzkum biologických faktorů a zdravotních ukazatelů dojnic a chemických, biochemických, mikrobio-
logických, fyzikálních a technologických ukazatelů kvality syrového mléka a mléčných výrobků včetně 
metod jejich analýz, hodnocení a účelné interpretace výsledků pro postupy k zajištění kvality, bezpečnosti 
a autenticity mléka a mléčných produktů.

• Výzkum mikroorganismů vztahujících se k mléku a mléčným výrobkům jak technologicky a zdravotně 
prospěšných, tak technologicky nežádoucích nebo škodlivých lidskému zdraví. 

• Výzkum mléka a mléčných výrobků, jejich složek a využitelných mikroorganismů a nových metod, po-
stupů a technologií ke zvýšení jejich senzorické kvality, trvanlivosti, nutričního a zdravotního přínosu 
konzumentovi.

Význam těchto aktivit spočívá v prohlubování teoretických i praktických znalostí v oblasti prvovýroby 
a zpracování mléka, které slouží jako základna pro zavádění inovací, popř. řešení technologických problémů 
dle potřeb jednotlivých mlékáren v rámci poradenské činnosti VÚM s.r.o. 

Projekty s podporou Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV):
• QI101B090 Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů 

s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím 
probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality (2010-2014). 

• QI111B053 Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšují-
cích jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli (2011-2014). 

• QJ1210093 Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků probiotických potravin (2012-2016). 

• QJ1210300 Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikova-
telnými v praxi (2012-2016). 

• QJ1210301 Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby 
mastitid (2012-2016). 

• QJ1210302 Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýše-
ní bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivních látek přiro-
zeně se vyskytujících v potravinách (2012-2016). 

• QJ1210376 Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznaču-
jících se zlepšenými dietetickými vlastnostmi a vysokým obsahem přirozených biologicky aktivních látek 
(2012-216). 
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• QJ1230044 Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového 
mléka krav, ovcí a koz (2012-2016). 

• QJ1310107 Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah 
mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce) (2013-2017). 

• QJ1310254 Výzkum využití syrovátky, jako odpadní látky mlékárenského průmyslu, k produkci anti-
mikrobiálních sloučenin pro modifikace hydrofilních polymerních systémů s využitím v kosmetických 
a medicinálních aplikacích (2013-2017). 

• QJ1310256 Nové produkty na bázi mléka a obilovin pro potřeby lidské výživy s využitím biotechnologic-
kých postupů a mikroorganismů selektovaných pomocí genomických metod (2013-2017). 

• QJ1310258 Vývoj nové generace krmného přípravku pro prevenci a podpůrnou terapii enterálních infekcí 
selat jako cesta ke snížení ekologické zátěže antibiotiky a/nebo sloučeninami zinku (2013-2017). 

Projekty s podporou Technologické agentury České republiky (TA ČR):
• TA02011293 Vývoj robotické kontejnerové minimlékárny s konzumačním místem a výzkum a vývoj ino-

vovaných mléčných výrobků jako funkčních potravin a potravin s benefity pro využití v minimlékárně 
(2012-2014). 

• TA03010546 Bioaktivní obaly (2013-2016). 

Projekty s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): 
• LD14126 Sledování adheze a tvorby biofilmů u probiotických bakterií a vliv prebiotik na jejich adhezi 

(2014-2016). 

Projekty s podporou Ministerstva vnitra (MV): 
• VG20102015023 Systémy rychlého rozhodování pro bezpečnost potravin (2010-2015). 

Přřííklady nejvvýznamněějších vvýsleedků získkakannýcchh zaa roky 2201133 a 200144:: 
Články v impaktovaných a neimpaktovaných časopisech:
• Křížová, L., Hanuš, O., Roubal, P., Kučera, J., Hadrová, S.: The effect of cattle breed, season and type of diet 

on nitrogen fractions and amino acid profile of raw milk. Archiv Tierzucht 56 (2013) 71. 

• Hanuš, O., Bjelka, M., Kučera, J., Zhang, Y., Roubal, P., Vyletělová, M., Kopecký, J.: Chosen paradoxes of 
mammary gland function in cows and results of milk properties. Scientia Agriculturae Bohemica, 44, 
2013 (2): 70 - 78. 

• Vyletělová-Klimešová, M., Hanuš, O., Hasoňová, L., Roubal, P., Manga, I., Nejeschlebová, L.: Occurence of 
mastitis pathogens in relation to somatic cells. Acta Universitas agriculturae et Silviculturae Mendelae 
Brunensis 167 (2013), vol. LXI, No. 5, pp. 1505 - 1511. 

• Lisová, I., Horáčková, Š., Kováčová, R., Rada, V., Plocková, M.: Emulsion encapsulation of Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis BB12 with the addition of lecithin. Czech J.Food Sci. 31 (2013): 270 - 274. 
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• Kopec, T., Chládek, G., Kučera, J., Falta, D., Hanuš, O., Roubal, P.: The effect of the calving season on the 
Wood´s model parameters and characteristics of the lactation curve in Czech Fleckvieh cows. Archiv 
Tierzucht 56 (2013) 80 

• Hanuš, O., Samková, E., Říha, J., Vyletělová Klimešová, M., Roubal, P.: Evaluation of development in 
indirect determination of milk fat free fatty acids in Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et 
Silviculturae Mendelianae Brunensis 61 (2013): 1 - 12. 

• Hanuš, O., Vyletělová Klimešová, M., Chládek, G., Roubal, P., Seydlová, R.: Metaanalysis of ketosis milk 
indicators in terms of their threshold estimation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mende-
lianae Brunensis 61 (2013): 1 - 12. 

• Kabelka, Z., Kolešková, D., Krylová, Z., Šalaková, A., Dráb, V., Nyč, O., Klemensová, V.: Intranazální aplika-
ce Lactobacillus acidophilus u dětí. Otorinolaryng. a Foniat. 62 (2013): 84 - 88. 

• Holko, I., Hrabě, J., Šalaková, A., Rada, V.: The substitution of a traditional starter culture in mutton 
fermented sausages by Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium animalis. Meat Sci. 94 (2013): 275 
- 279. 

• Kunová, G., Rada, V., Vidaillac, A., Lisová, I.: Utilisation of steviol glycosides from Stevia rebaudiana 
(Bertoni) by lactobacilli and bifidobacteria in in vitro conditions. Folia Microbiol. (2013). 

• Kadlec, R., Jakubec, M.: The effect of prebiotics on adherence of probiotics. Journal of Dairy Science, 97/4 
(2014): 1983 - 1990. 

• Gabrovská, D., Ouhrabková, J., Rysová, J., Holasová, M., Fiedlerová, M., Laknerová, I., Winterová, R., 
Eichlerová, E., Erban, V., Strohalm, J., Němečková, I., Houška, M.: Mixed vegetable juices acidified with 
sauerkraut juic and preserved using high pressure or heat pasteurisation treatments - Nutritional and 
sensory evaluation. Czech J. Food Sci. 32/2 (2014): 182 - 287. 

Certifi kované metodiky:
• Hanuš, O., Falta, D., Roubal, P., Chládek, G., Vyletělová-Klimešová, M., Seydlová, R.: Identifikace sub-

klinické ketózy krav v časné laktaci podle výsledků dojivosti a individuálních vzorků mléka v kontrole 
užitkovosti a interpretace výsledků. Uplatněno k 15. 12. 2013. 

• Seydlová, R., Roubal, P.: Režimy optimalizace hygienické kvality mléka/zdravotního stavu mléčné žlázy 
v ekologických chovech. Uplatněno k 30. 1. 2013

Užitné vzory a patenty:
• Bohačenko, I., Pinkrová, J., Vavreinová, S., Roubal, P.: Způsob výroby fermentovaného syrovátkového 

nápoje s laktulosou. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 2009-247, číslo dokumentu: 304158. 
Datum udělení patentu: 16. 10. 2013. 

• Fermentovaný iontový nápoj na bázi sladiny s přídavkem sladké a/nebo kyselé syrovátky. Původci: Zikán, 
V., Höfer, J., Roubal, P. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 2012-27062, číslo dokumentu: 
24787. Datum zápisu 7. 1. 2013 
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• Zmrzlinový výrobek s obsahem probiotické mikroflóry. Původci: Šalaková, A., Drbohlav, J., Němečková, 
I. Nehyba, A., Lisová, I., Dragounová, H., Binder, M., Hanušová, J. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo 
přihlášky: 2013-27341, číslo dokumentu: 25058. Datum zápisu 11. 3. 2013 

• Nízkoenergetický jogurt s obsahem steviol-glykosidů. Původci: Kunová, G., Pechačová, M., Šalaková, A., 
Bohačenko, I., Pinkrová, J. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 2013-27542, číslo dokumentu: 
25301. Datum zápisu: 29. 4. 2013 

• Probiotický přípravek pro intranasální aplikaci. Původci: Šalaková, A., Roubal, P., Drbohlav, J., Kunová, 
G., Kabelka, Z., Houška, M., Novotný, J. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 2013-27629, číslo 
dokumentu: 25462. Datum zápisu: 4. 6. 2013 

• Fermentovaný mléčný výrobek s přídavkem zcukřeného sladu. Původci: Němečková, I., Kejmarová, M., 
Hanušová, J., Hartman, I. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 2013-27880, číslo dokumentu: 
25588. Datum zápisu: 24. 6. 2013 

• Čerstvý synbiotický sýr s obsahem probiotik a fruktanů. Původci: Bohačenko, I., Pinkrová, J., Laknerová, 
I., Kunová, G., Pechačová, M., Šalaková, A. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 2013-28315, 
číslo dokumentu: 25993. Datum zápisu: 21. 10. 2013 

• Mléčný probiotický fermentovaný výrobek ze směsi kozího, ovčího a kravského s přídavkem prebiotika. 
Původci: Lisová, I., Borková, M., Pechačová, M. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 2013-
28392, číslo dokumentu: 26052. Datum zápisu: 4. 11. 2013 

• Čerstvý sýr ze směsi kozího, ovčího a kravského mléka s obsahem probiotických mikroorganismů a pre-
biotika. Původci: Lisová, I., Borková, M., Pechačová, M. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 
2013-28393, číslo dokumentu: 26053. Datum zápisu: 4. 11. 2013 

• Ochucující vanilkovo-ovocná složka s javorovým sirupem. Původci: Němečková, I., Chramostová, J., Rou-
bal, P. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 2013-28395, číslo dokumentu: 26029. Datum zápi-
su: 29. 10. 2013 

• Zmrzlina s přídavkem řepkového oleje. Původci: Němečková, I., Chramostová, J., Šalaková, A., Drbohlav, 
J. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo přihlášky: 2013-28616, číslo dokumentu: 26210. Datum zápisu: 9. 
12. 2013. 

• Definovaná výživa pro seniory k aplikaci gastro-sondou. Původci: Binder, M., Pechačová, M., Drbohlav, 
J., Šalaková, A., Roubal, P., Anděl, M., Rambousková, J., Jarmar, J. Úřad průmyslového vlastnictví. Číslo 
přihlášky: 2013-28663, číslo dokumentu: 26212. Datum zápisu: 9. 12. 2013. 

• Synbiotický práškový mléčno-syrovátkový a/nebo syrovátkový nápoj s obsahem probiotik a fruktanů. 
Úřad průmyslového vlastnictví. číslo přihlášky: 2013-28655, číslo dokumentu: 26327. Datum zápisu: 9. 1. 
2014. 
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Závěr
Výsledky projektů jsou prezentovány formou publikací v odborných recenzovaných a impaktovaných časo-
pisech, popř. formou prezentací a posterů na seminářích a konferencích. V této souvislosti si Vás dovoluje-
me pozvat na každoročně pořádaný seminář DEN VÚM.  

Výsledky výzkumu a zkušenosti z laboratorní praxe jsou pracovníkům laboratoří a střednímu managemen-
tu mlékárenských podniků předávány také formou školení a workshopů, které VÚM s.r.o. pořádá. Školení 
se týkají jak metod analýzy složení a mikrobiologických parametrů mléka a mléčných výrobků, tak techno-
logií v mlékárenském průmyslu, a to včetně výživových parametrů finálních výrobků.

VÚM s.r.o. poskytuje fundovanou pomoc s návrhem a se zavedením nových produktů do výroby, a dále 
pomoc při řešení různých hygienických či technologických problémů, které mohou v provozních podmín-
kách nastat. 

Na řešení aktuálních potřeb mlékárenského průmyslu v ČR VÚM s.r.o. spolupracuje s Českomoravským 
svazem mlékárenským a s Potravinářskou komorou ČR v rámci činnosti České technologické platformy 
pro potraviny. 

Kontakt: 

Ing. Petr Roubal, CSc.
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
Ke Dvoru 12a
160 00 Praha 6
tel.: 235 354 551-2
e-mail: roubal@milcom-as.cz
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VEGE TABLE FATS IN HUMAN NUTRITION – 
ROSTL INNÉ TUK Y V L IDSKÉ V Ý ŽIVĚ

  Malin Thors Rosenquist M
  AAK AarhusKarlshamn, Švédsko

Profi l přednášející:
Malin Thors Rosenquist vystudovala  nejprve na Umeå University obor 
biologie, chemie a biochemie a dále pokračovala studiem na Švédské ze-
mědělské univerzitě  (Swedish University of Agriculture) v oboru živočišná 
výroba. Po studiích pracovala nejdříve ve veřejné správě v oblasti potravinové 
bezpečnosti a kontroly welfare zvířat, krátce působila na Švédské zeměděl-
ské univerzitě jako projektový manažer. Poté nastoupila do společnosti AAK 
Sweden AB na pozici obchodního produktového manažera zodpovědného za 
jedlé tuky a kojeneckou a dětskou výživu. V současné době zde pracuje ve 
funkci produktového manažera se zaměřením na mléko pro oblast Evropy, 
Asie, Společenství nezávislých států a Středního Východu.

 

Essssential parrt of the ddiet
Fats are essential parts of the human diet. It represents a concentrated source of energy, of particular 
importance for infants, but it also have other important functions. Fat builds structure in food and contri-
butes to taste development and acts a sensory carrier. Fat also contributes with the essential fatty acids ω-3 
and ω-6 without which for example the inflammatory response in the body would not function. Fat also 
carries the fat soluble vitamins, A, D, E and K.

Triglycerides
Fat is built up of mainly triglycerides (Fig. 1). A triglyceride con-
sists of a glycerol backbone with fatty acids connected to it. De-
pending on the type of fatty acids, the triglyceride has different 
functions, in the food as well as in the body. There are more than 
200 different fatty acids but less than 15 make up most of the fats 
in normal food. Fatty acids are normally divided into subgroups 
depending on their composition and the amount of saturation.

 
Fig. 1 Triglyceride; R1R2 a R3 – rest of fatty acids.
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Saturated fatty acids
Saturated fatty acids (Fig. 2A) consist of single bonded carbon atoms, which gives a stable chain that 
has a rigid and flat structure. The melting point of a saturated fat is higher than the melting point of an 
unsaturated fatty acid.

 
Fig. 2 Saturated fatty acid (A), MUFA (B) a PUFA (C).

Unsaturated fatty acids – MUFA and trans
Unsaturated fatty acids are divided into mono- and polyunsaturated fatty acids. The mono-unsaturated 
fatty acids (MUFA) (Fig. 2B) consist of one double bond, introducing a twist to the fatty acid. This twist 
makes the fatty acid more difficult to pack tightly and hence the melting point is decreased. MUFA can be 
found in trans- or cis versions. In nature, all vegetable fats are only in the cis configuration. Hydrogenation 
and to some extent heat treatment may induce trans fatty acids. Trans fatty acids are also found naturally 
in small amounts in milk fat, due to bio-hydrogenation in the rumen.

Polyunsaturated fatty acids
When the fatty acids contain more than one double bound they are classified as poly-unsaturated fatty 
acids, PUFA (Fig. 2C). PUFAs can have several double bonds, making them more bulky and giving them 
even lower melting point. Fats with high amount of PUFAs are liquid at room temperature and may even 
be liquid at very low temperatures. PUFAs are characterized by the position of the first double bond. If the 
first double bond is situated between the 3rd ad the 4th carbon atom, the fatty acid is referred to as ω-3. 
A double bond between the 6th and 7th carbons will instead give an ω-6 fatty acid (Fig. 2C).

Essential fatty acids
The ω-3 and ω-6 fatty acids found in vegetable fats, Linoleic C18:2 and α-Linolenic C18:3 (Fig. 2C), are con-
sidered as essential fatty acids. The body cannot synthesize those on its own, but they need to be digested. 
They take part in many important processes in the body and are part of the inflammatory response in the 
human body. The same enzymes are metabolising both ω-3 and ω-6 fatty acids (Fig. 3). This is why it is 
important to keep some balance between the intake of  the different classes. In practice for most people the 
intake of ω-6 is far higher than ω-3 and that has led to concerns about long term effects by some experts 
but not all. Most people would probably benefit from increasing the amount of ω-3 in their diet.
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Fig. 3 Summary of synthesis of Arachidonic acid (AA) resp. Eikosapentaenoic (EPA) and Docosahexaenoic 
(DHA) from ω-6 resp. ω-3 fatty acids.

Nutritional value of different fats
The division of fatty acids in different categories is of importance when considering the nutritional value of 
a fat. The fat in food is made up of triglycerides to around 90-99%. Depending on the fatty acid characteri-
stics the fat will impact the body in different ways.

Fat digestion
Already in the mouth lipase activity in saliva start digesting triglycerides into one mono-glyceride and 
two free fatty acids. As the fat is swallowed, the gastric lipase in the stomach continues the breakdown of 
triglycerides into monoglycerides and free fatty acids but the major breakdown is taking place in the small 
intestine, with the help of bile salts produced by the liver. Bile salts act as emulsifiers and enable absorption 
(with the help of pancreatic lipase) of the fat into the cells lining the small intestine (enterocytes).

In the cells the triglyceride is recomposed for further transport to the body tissues. The main transport me-
dia in the body is the blood and the blood vessels. Blood is a water system and fats are not soluble in water. 
Hence, to be able to transport fat in the blood some kind of transport vehicle is needed. These vehicles are 
called lipoproteins or lipoprotein particles. Dietary fat is transported in chylomicrons that are secreted into 
the lymphatic system and eventually reaches the blood system. The fat is then transported to where it is 
needed. If it is needed in muscles it goes there but also to the fat (adipose) tissue for storage. 

Cholesterol
Cholesterol (Fig. 4) is present in animal cell membranes and is essential in giving the right permeability and 
fluidity to the membrane. Cholesterol is also used as a precursor in the biosynthesis of steroid hormones, 
bile acids, and vitamin D. So it is very important that all tissues have a good supply of cholesterol but if 
there is too much cholesterol circulating in the blood stream it may participate in forming atherosclerotic 
plaques in the arteries – leading to heart disease and other cardiovascular diseases. If we take a look at the 
transportation mechanisms of cholesterol we see that mainly two new lipoprotein particles are involved - 
LDL stands for low-density lipoprotein and HDL stands for high density lipoprotein, less are also VLDL (very 
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low density lipoprotein) and IDL (intermediate density lipoprotein) involved (can be separated by ultracen-
trifugation) A bit simplified you can say that the LDL particles transports cholesterol from the liver to the 
different tissues and HDL returns the excess back to the liver. This is why LDL is called the bad cholesterol 
and HDL the good cholesterol.

 

Fig. 4 Cholesterol.

Regulation of synthesis more important than dietary intake
Dietary cholesterol follows a similar route as the triglyceride. Although a typical (western) diet contains 
200-300 mg cholesterol per day the human body synthesizes roughly 1 gram /day. (20-25% in the liver, but 
also in the intestine, adrenal glands and reproductive organs) This is why dietary intake is not so important 
as the regulation of the synthesis. 

Dietary fats and cholesterol
High levels of cholesterol in the blood are considered to be risk markers of cardiovascular disease and since 
there is a strong interplay between the composition of the fat we eat and circulating cholesterol levels it is 
natural to discuss the role of dietary fat in cardiovascular disease. 

Saturated fatty acids raise the total cholesterol levels but there is an increase in both the good and the bad 
cholesterol leading to an unchanged ratio. The LDL/HDL ratio is nowadays considered a better risk marker 
than LDL or total cholesterol. Trans fatty acids on the other hand have a double negative effect. Decrease in 
the good cholesterol and increase in the bad gives a much worsened ratio. Unsaturated fatty acids on the 
other hand have a double positive effect. Increase the good cholesterol and decrease the bad cholesterol. 

trans-Fatty acids are not studied in large long term intervention looking at disease outcomes – that trial is 
simply unethical to perform. And it is not considered necessary – the evidence derived from observational 
studies is quite overwhelming – it has been estimated that for every 2% of energy increase in trans con-
sumption the risk of heart attack (really CHD event) increases 20-25%. The effect is really stronger than 
what is predicted from cholesterol levels. Cardiovascular disease is more and more seen as an inflammatory 
disease and trans fat acids are thought to cause inflammation of the blood vessels.

 

Fig. 5 Infl uence 
of different fatty 
acids on LDL resp. 
HDL cholesterol 
level.
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Reecommendded intake of fat t ffor hhealthy aaadduultsss

Total fat – AAK position
  For a healthy person with a normal BMI (Body Mass Index), the type of fat eaten is more important than 

the total amount of fat.

Trans fats

• Sccientifi c consensus
 trans-Unsaturated fatty acids have a significant negative effect on overall mortality in epidemiological 

studies, independent on the substitution. No convincing evidence exists to distinguish, on a gram to 
gram basis, between health effects from trans fatty acids from hydrogenated fats and those found in 
dairy and beef fats. 

• Diietary guidelines
 Intake as low as possible  or < 1% of energy 

• Trrans fat - AAK positiion
  - The intake of trans-unsaturated fatty acids should be as low as possible
  - Trans-free solutions should be the preferred option for all applications

Saturated fat
• Sccientifi c consensus 

 Saturated fatty acids have effects on blood lipids, but human studies of saturated fat replacement in the 
diet only show positive outcomes when the saturated fat is replaced with unsaturated, mostly polyunsa-
turated, fat. There is no scientific evidence for a specific relationship between different saturated fatty 
acids and disease or mortality outcomes in human studies 

• Diietary guidelines
 Intake should be reduced to max 10 % of energy. 

• Saaturated fat - AAK pposition
-  Vegetable fat and oil formulations with a lower content of saturated fatty acids and a higher content of 

unsaturated, in particular polyunsaturated, fatty acids are preferred
- Vegetable oil based ingredients should have a significantly higher content of unsaturated fatty acids 

than the average diet due to high content of saturated fat in intrinsic animal fats
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Monounsaturated fat

• Sccientifi c consensus
 cis-Monounsaturated fatty acids have a moderately positive effect on total cholesterol and the relation 

between the different lipoproteins, which is considered positive. Human studies on disease and mortality 
outcomes has not been conclusive, but based on indications and the effect on cholesterol a positive effect 
of monounsaturated fatty acids is considered possible. 

• Diietary guidelines
 Most often no specific recommendation other than difference between the other fatty acids and total fat 

intake.

 Nordic specify 10-20% energy

• MMonounsaturated fat - AAK position
 Cis-monounsaturated fatty acids should be preferred in many applications as replacement for saturated 

fatty acids, especially when taking oxidative stability into consideration, but sufficient intake of poly-
unsaturated fatty acids should always have preference

Polyunsaturated fat

• Sccientifi c consensus
 Linoleic acid and α-Linolenic acids are the two essential fatty acids, all other fatty acids may be meta-

bolized from these two fatty acids by healthy adults. As the conversion of the two essential fatty acids 
follow similar metabolic pathways there are indications that a balanced intake of the two fatty acids is 
optimal. Polyunsaturated fatty acids decrease the risk of cardiovascular disease compared to other fatty 
acids. There are strong indications that ω-3 polyunsaturated fatty acids from fish oil (EPA and DHA) has 
a specific positive effect on cardiovascular disease, especially on the risk of secondary, fatal coronary heart 
disease. 

• Diietary guidelines
 Total polyunsaturated fat:   6 – 11% of energy
 C18:2 omega 6, Linoleic acid:    2.5 – 9% of energy
 C18:3 omega 3, Linolenic acid:   0.5 - 2.5% of energy
 EPA and DHA:     250 mg/day 

• Poolyunsaturated fat - AAK position
  • As vegetable oils are a major source of polyunsaturated fatty acids the content of poly-unsaturated 

fatty acids should be as high as possible, taking into account the functional requirements of each appli-
cation.

  • Furthermore, as the modern diet has a significant overbalance of ω-6 fatty acids, the balance between 
ω-6/ω-3 should to the extent possible be shifted towards a higher intake of ω-3 polyunsaturated fatty 
acids 

Summary
 • Fats are essential! 
 • Trans fat should be kept as low as possible 
 • Replace saturated fat by unsaturated 
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Č e s k ý  p ř e k l a d :  R o s t l i n n é  t u k y  v e  v ý ž i v ě  č l o v ě k a

Základní složka potravy
Tuk je nezbytnou součástí lidské potravy. Představuje koncentrovaný zdroj energie, který je mimořádně 
významný pro děti, má ale i další důležité funkce. Tuk dodává jídlu konzistenci a slouží také jako nosič 
senzorických látek. Tuky jsou prospěšné díky obsahu esenciálních, ω-3 a ω-6 mastných kyselin, bez kterých 
by například nefungovala protizánětlivá reakce v těle. Tuky také přenášejí lipofilní vitamíny A, D, E a K.

Triacylglyceroly
Tuk je tvořen hlavně triacylglyceroly, estery mastných kyselin a glycerolu. (obr. 1). V závislosti na typu mast-
né kyseliny má triglycglycerol různé funkce v potravě i v těle. Existuje více než 200 různých mastných kyse-
lin, ale méně než cca 15 jich tvoří většinu tuků v základní potravě. Mastné kyseliny lze dělit do skupin podle 
jejich složení (počtu atomů C, od 4 do 24) a podle typu a počtu vazeb (jednoduchých/dvojných/trojných).

Obr. 1:   Triacyylglycerol; R1R22 a R3 - zbybytky maastných kyselliin -- strannna .63

Nasycené mastné kyseliny
Nasycené mastné kyseliny (obr. 2A) jsou karboxylové kyseliny s různým počtem uhlíkových atomů, které 
jsou vázány pouze jednoduchými vazbami. Obecně lze říci, že mastné kyseliny s vyšším počtem uhlíků 
v molekule mají vyšší bod tání. Obráceně platí čím více dvojných a trojných vazeb v molekule tím nižší bod 
tání. Jak bylo řečeno konzistence tuků a olejů závisí na složení mastných kyselin, proto např. čistý palmový 
tuk bez úprav je obvykle za laboratorní teploty v pevném stavu a čistý řepkový ve stavu kapalném. Vzhle-
dem k tomu, že jednoduchá vazba je volně otáčivá kolem své osy, tvoří nasycené mastné kyseliny lineární 
řetězce.

Obr. 2:   Nasyccená mastná kyysselina (A),, MUFAA (B) a PUFA ((C) - straanna 64.

Nenasycené mastné kyseliny– MUFA a trans
Nenasycené mastné kyseliny rozlišujeme mono- a polynenasycené. Mononenasycené mastné kyseliny 
(MUFA) obsahují jednu dvojnou vazbu (obr. 2B), která způsobuje v případě cis izomerů zahnutí řetězce 
mastné kyseliny. Toto zakřivení mastné kyseliny snižuje její bod tání. Vzhledem k tomu, že dvojné/trojné 
vazby nejsou otáčivé kolem své osy, vyskytují se MUFA i PUFA v podobě  trans- a cis- geometrických izome-
rů. V přírodě se všechny rostlinné tuky vyskytují převážně v cis uspořádání. (Bio)hydrogenace a do určité 
míry také tepelné zpracování může vést ke vzniku trans-mastných kyselin. Trans-mastné kyseliny se také 
vyskytují přirozeně, v malém množství v mléčném tuku, následkem biohydrogenace v bachoru.

Polynenasycené mastné kyseliny
Mastné kyseliny obsahující více než jednu dvojnou vazbu, nazýváme polynenasycené mastné kyseliny 
(PUFA) (obr. 2C). Přítomnost jednotlivých dvojných vazeb, podobně jako u MUFA, opět způsobuje vícečetné 
zahnutí řetězce. Platí, že čím více dvojných vazeb tím nižší bod tání. Tuky s vysokým obsahem PUFA jsou 
kapalné při pokojové teplotě a mohou zůstat kapalné i při velmi nízkých teplotách. PUFA jsou charakteri-
zovány postavením první dvojné vazby. Pokud je první dvojná vazba mezi 3. a 4. atomem C, jedná se o ω-3 
mastnou kyselinu. Jestliže je dvojná vazba mezi 6. a 7. atomem C, pak se jedná o ω-6 mastnou kyselinu 
(obr. 2C).

Esenciální mastné kyseliny
ω-3 a ω-6 mastné kyseliny obsažené v rostlinných tucích, linolová C18:2 (n-6) a α-linolenová C18:3 (n-3) 
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(obr. 2C), jsou tzv. esenciální mastné kyseliny. Lidské tělo si je nedokáže samo syntetizovat, musí být při-
jímány potravou. Účastní se mnoha důležitých procesů v těle např. mají vliv na kardiovaskulární systém, 
imunitu, CNS a jsou součástí protizánětlivé reakce v lidském těle. ω-3 mastné kyseliny metabolizují stejné 
enzymy jako ω-6 (obr. 3). Proto je důležité udržovat rovnováhu mezi příjmem různých druhů tuků. Ve 
stravě většina lidí přijímá mnohem více ω-6 mastných kyselin než ω-3 mastných kyselin, což vedlo ke 
znepokojení některých odborníků ohledně dlouhodobých účinků. Většině lidí by pravděpodobně prospělo 
zvýšení příjmu ω-3 mastných kyselin z potravy.

 
Obr. 3:  Stručnné schéma syntéézy arachiidonové kyseliny (AA)) resesp. eiikkosapeenntaenovvé (EEPAA) aa dokossahexxaaenno-
vé (DHA) z ω--6 resp. ω-3 masstných kysselin - sttrana 65.

Nutriční hodnota různých tuků
Rozdělení mastných kyselin do různých kategorií je důležité, z hlediska nutriční hodnoty tuku. Tuk v potra-
vě je tvořen z 90 – 99 % triacylglyceroly. V závislosti na vlastnostech mastné kyseliny bude mít tuk různý 
vliv na lidský organizmus.

Metabolismus tuků
Již v ústech začínají enzymy obsažené ve slinách štěpit triacylglyceroly. Po polknutí pokračují žaludeční 
enzymy ve štěpení triacylglycerolů na monoacylglycerol a dvě volné mastné kyseliny. K hlavnímu štěpení 
ale dochází v tenkém střevě, kde jsou triacylglyceroly již dobře emulgovány pomocí solí žlučových kyse-
lin, fosfolipidů a monoacylglycerolů, za pomoci enzymu slinivky břišní - pankreatické lipázy. Dále dochází 
k vstřebávání mastných kyselin do buněk tvořících výstelku tenkého střeva (enterocytů). V nich se tria-
cylglyceroly opět syntetizují, aby mohly být transportovány k tělesným tkáním. Hlavním transportním 
médiem v těle je krev a krevní dráhy. Aby tuky mohly být transportovány krví je třeba je převést na tzv. 
lipoproteiny. Tuky se transportují převážně jako chylomikrony (lipoprotein), které jsou vylučovány do lym-
fatického systému a nakonec se dostanou do krevního systému. Tuky jsou pak přepraveny tam, kde jsou 
zapotřebí, např. do svalů, nebo také k tukové (adipózní) tkáni, kde se ukládají.

Cholesterol
Cholesterol (obr. 4) se vyskytuje v buněčných membránách a je nezbytný pro jejich správnou propustnost 
a pružnost. Cholesterol je také využíván jako prekurzor při biosyntéze steroidních hormonů, žlučových 
kyselin a vitamínu D. Čili je velmi důležité, aby všechny tkáně byly dobře zásobeny cholesterolem. Příliš 
vysoká koncentrace cholesterolu v krevním řečišti může způsobit tvorbu aterosklerotických plátů v cévách 
– což má za následek ucpávání cév a následné onemocnění srdce a jiné kardiovaskulární choroby. Mechanis-
mus transportu cholesterolu je podobný jako u tuku, pomocí lipoproteinových částic. Hlavně pomocí LDL 
(low-density lipoprotein) a HDL (high density lipoprotein), případně VLDL (very low density lipoprotein) 
a IDL (intermediate density lipoprotein). Rozlišují se hlavně podle velikosti a hustoty (rozdělení pomocí 
odstřeďování při vysokých otáčkách). Poněkud zjednodušeně lze říct, že LDL částice přepravují cholesterol 
z jater k různým tkáním a HDL vrací jeho přebytek zpět do jater. Proto se LDL říká „špatný“ cholesterol 
a HDL „dobrý“ cholesterol.

 
Obr. 4:  Cholessterol - strana 666.

Regulace syntézy - důležitější než příjem v dietě
Cholesterol z potravy prochází organizmem velmi podobně jako triacylgylcerol. Přestože typická (západní) 
strava obsahuje 200 – 300 mg cholesterolu denně, lidské tělo syntetizuje zhruba 1 gram / den. (20 – 25 % 
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v játrech, ale také ve střevě, nadledvinkách a reprodukčních orgánech.) Proto množství cholesterolu přijí-
mané potravou není tak důležité jako regulace jeho syntézy v organizmu.

Tuky v potravě a cholesterol
Vysoký obsah cholesterolu v krvi je považován za rizikový faktor kardiovaskulárních chorob, a jelikož exis-
tuje silná závislost mezi složením tuků, které přijímáme a obíhajícím množstvím cholesterolu, je přirozené 
diskutovat o roli tuků v potravě při těchto onemocnění.

Nasycené mastné kyseliny zvyšují celkové množství cholesterolu, ale dochází ke zvýšení jak „dobrého“, tak 
„špatného“ cholesterolu (obr. 5), což vede k tomu, že jejich poměr je nezměněný. Vyšší poměr LDL/HDL je 
nyní považován za menší rizikový faktor než LDL nebo celkový cholesterol. Trans - mastné kyseliny mají 
oproti nasyceným mastným kyselinám dvojí negativní účinek - snížení „dobrého“ cholesterolu a zvýšení 
„špatného“ cholesterolu a jejich výrazně horší vzájemný poměr (obr. 5). Nenasycené mastné kyseliny vyka-
zují pozitivní účinky zvyšením „dobrého“ a snížem „špatného“ cholesterolu.

Účinky trans-mastných kyselin na onemocnění nejsou studovány z dlouhodobého hlediska – provádění 
takové studie je neetické. Není však považováno za nezbytné – důkaz odvozený z pozorovací studie je 
ohromující – předpokládá se, že každé 2% (v přepočtu na energii) navýšení spotřeby trans-mastných kyselin 
zvyšuje nebezpečí infarktu (skutečná CHD událost) o 20 – 25 %. Účinek je vyšší než ten, který je předpo-
kládán u vysoké hladiny cholesterolu. Kardiovaskulární onemocnění je stále více považováno za zánětlivé 
onemocnění a pravděpodobně trans-mastné kyseliny způsobují záněty cév.

 
Obr. 5: Vliv růůzných typů masstných kysselin na obsah LDL reeesp.. HDLL cholesstterolu - sstraanaa 666.

Dooporučenýý příjem tuuků proo zdraavé dospppěllé

Tuk celkem – doporučení AAK
  Pro zdravou osobu s normálním BMI (Body Mass Index) je složení konzumovaného tuku důležitější než 

celkový příjem tuků.

Tuky obsahující trans-mastné kyseliny

• VěVědecký názor
 Trans-nenasycené mastné kyseliny mají zásadní negativní účinek na celkovou úmrtnost v epidemiologic-

kých studiích. Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz jak rozlišit zdravotní dopady trans-mastných kyselin 
z hydrogenovaných rostlinných tuků a z tuků obsažených v mlékárenských resp. v masových výrobcích. 
Hlavním problémem je zajištění vyššího příjmu trans-mastných kyselin z posledních dvou jmenovaných 
zdrojů.
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• Diietní doporučení
 Co nejnižší příjem trans-mastných kyselin nebo < 1% přijaté energie

• Tuuky obsahující transs-mastné kyseliny –– doporučení AAK
  - Příjem trans-nenasycených mastných kyselin by měl být co nejnižší
  - Produkty bez trans-mastných kyselin by měly být preferovanou volbou pro veškeré použití

Nasycené mastné kyseliny

• VVědecký názor
 Nasycené mastné kyseliny mají vliv na krevní lipidy. Studie prokázaly pozitivní vliv pouze při nahrazení 

tuků obsahující nasycené mastné kyseliny za tuky obsahující nenasycené mastné kyseliny, hlavně poly-
nenasycené. Z provedených studií vyplývá, že neexistuje specifická závislost mezi různými nasycenými 
mastnými kyselinami a onemocněními nebo úmrtností.

• Diietní doporučení
 Příjem tvořený nasycenými mastnými kyselinami by měl být omezen na max. 10 % energie.

• Tuuky obsahující nasyycené mastné kyselinny – ddoporčení AAKK
•  Jsou preferovány rostlinné tuky a oleje s nižším obsahem nasycených mastných kyselin a vyšším 

obsahem nenasycených, zejména polynenasycených mastných kyselin.
•  Suroviny/výrobky obsahující rostlinné tuky/oleje by měly mít výrazně vyšší obsah nenasycených 

mastných kyselin než průměrná dieta díky vyššímu obsahu nasycených mastných kyselin v živočiš-
ných tucích.

Mononenasycené mastné kyseliny

• VěVědecký názor
 Cis-mononenasycené mastné kyseliny mají mírně pozitivní účinek na celkový cholesterol a poměr mezi 

různými lipoproteiny, které jsou považovány za prospěšné. Výsledky studií týkajících se onemocnění 
a úmrtí lidí nejsou jednoznačné, ale na základě vlivu cholesterolu se lze domnívat, že mají pozitivní vliv 
na oragnizmus.

• Diietní doporučení
 Většinou neexistují žádná konkrétní doporučení kromě rozdílu mezi příjmem ostatních mastných kyselin 

a celkovým příjmem tuku

 Skandinávské státy doporučují příjem cis-mononenasycených mastných kyseliny 10-20% přijaté energie

• Tuuky obsahující monoonenasycené mastnné kyseeliny – doporuučení AAK
  Cis-mononenasycené mastné kyseliny by měly být používány jako náhrada nasycených mastných ky-

selin, zejména s přihlédnutím k oxidační stabilitě; přednost by však měl vždy mít dostatečný příjem 
polynenasycených mastných kyselin.
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Polynenasycené mastné kyseliny

• VěVědecký názor
 Kyselina linolová a α-linolenová jsou dvě esenciální mastné kyseliny, všechny ostatní mastné kyseliny 

mohou být z těchto dvou mastných kyselin zdravými organizmem syntetizovány. Jelikož přeměna obou 
esenciálních mastných kyselin probíhá podobnými metabolickými cestami, je důležité udržovat v přijí-
mané dietě jejich optimální poměr. Polynenasycené mastné kyseliny snižují riziko kardiovaskulárních 
onemocnění v porovnání s jinými mastnými kyselinami. Předpokládá se, že ω-3 polynenasycené mastné 
kyseliny z rybího tuku (EPA a DHA) mají pozitivní účinek na kardiovaskulární onemocnění, zejména 
na nebezpečí sekundárního, fatálního koronárního srdečního onemocnění.

• Diietní doporučení
 Celkový příjem polynenasycených mastných kyselin:  6 – 11% energie
 C18:2 ω-6, kyselina linolová:   2.5 – 9% energie
 C18:3 ω-3, linolenová kyselina:   0,5 - 2.5% energie
 EPA a DHA:     250 mg/den

• Tuuky obsahující polynnenasycené mastnéé kyselliny – doporuččení AAK
 • Vzhledem k tomu, že vybrané rostlinné oleje jsou hlavním zdrojem polynenasycených mastných 

kyselin, mělo by být jejich zastoupení v dietě, s ohledem na použití, co nejvyšší.

  • Protože má moderní strava značný přebytek ω-6 mastných kyselin, měla by být rovnováha mezi ω-6 
a ω-3 mastnými kyselinami v maximální možné míře ve prospěch vyššího příjmu ω-3 polynenasyce-
ných mastných kyselin.

Shrnutí
  • Tuky jsou pro výživu organizmu nezbytné!
  • Tuky s obsahem trans-mastných kyselin by měly být konzumovány v co nejmenším množství
  • Nahradit v dietě tuky obsahující nasycené mastné kyseliny za tuky obsahující více nenasycených mast-

ných kyselin



www.frulika.cz
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PŘ ÍDATNÉ L ÁTK Y V OVOCNÝCH SLOŽK ÁCH

  Ing. Miloš Michalec In
  Frulika s.r.o.

Profi l přednášející:
Ing. Miloš Michalec vystudoval v letech 1992 - 1997 Zemědělskou fakultu 
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
V letech 1999 – 2010 pracoval ve společnostech Sias Bohemia, Atys 
Bohemia, Agrana Fruit při výrobě ovocných složek, ale tak jako vývojový 
pracovník, manažer obchodu a vývoje a také jako Key account manager.
Od roku 1010 působí v potravinářské společnosti Frulika  zabývající se 
výrobou ovocných a zeleninových složek pro další zpracování, v současnosti 
na pozici ředitele obchodu a vývoje.

Potravinářské přídatné látky (potravinářská aditiva), nazývané také jako „éčka“, jsou řadou spotřebitelů 
obecně vnímány negativně a jsou dlouhodobě častým tématem různých diskuzí. Cílem tohoto článku není 
řešit, zda jsou „éčka“ dobrá či špatná, která z nich více a která méně. 

Pojďme se podívat, jaké přídatné látky se používají při výrobě ovocných složek určených pro mlékárenský 
průmysl, jakou funkci plní a případně jaké alternativy lze použít při vývoji ovocných složek, pokud chceme 
použití „éček“ minimalizovat či eliminovat.

Potravinářské přídatné látky obecně
Za potravinářskou přídatnou látku se z legislativního hlediska považuje jakákoliv látka, která není běžně 
určena ke spotřebě jako potravina ani není obvykle používána jako charakteristická složka potraviny, a to 
bez ohledu na to, zda má nebo nemá nutriční hodnotu, ale záměrně se přidává do potraviny z technologic-
kých důvodů při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování za účelem zlepšení 
nebo zachování jejích vlastností (trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chuti atd.). 

Je definováno celkem 26 kategorií přídatných látek podle hlavní funkce, kterou v potravině plní (např. an-
tioxidanty, barviva, sladidla,…). Některé přídatné látky spadají podle účelu použití i do několika kategorií.

Přítomnost přídatných látek, které byly v potravině použity, musí být uvedena na obalu buď celým názvem 
nebo písmenem E a trojmístným nebo čtyřmístným číselným kódem, rovněž u nich musí být uveden název 
kategorie. 

Ovocná složka
Ovocnou složku, konkrétně ovocnou složku určenou pro mlékárenský průmysl, můžeme nadefinovat jako 
„pasterovanou ovocnou směs, jejíž hlavní součástí je ovoce a cukr, sloužící k ochucení jogurtů a jiných 
čerstvých mléčných výrobků“. 

Při průmyslové výrobě se ovocná složka naplní do nerezového kontejneru o objemu několika stovek litrů 
a takto se dopraví k zákazníkovi – do mlékárny.
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Taková ovocná složka tedy není konečným výrobkem uváděným na trh, konečným výrobkem uvedeným 
na trh je např. ovocný jogurt, který ji obsahuje.

Kromě ovoce a cukru se v ovocné složce mohou vyskytovat další ingredience, jako např. voda, další cukry 
(např. glukózo-fruktózový sirup), aromata, vitamíny a také přídatné látky. V ovocných složkách se můžeme 
setkat s přídatnými látkami zejména z těchto kategorií: 

 - barviva
 - zahušťovadla, želírující látky, stabilizátory, modifikované škroby
 - okyselující látky a látky upravující kyselost
 - sladidla

V tabulce č. 1 je ukázka složení receptury jahodové složky, podíl jednotlivých ingrediencí v receptuře zná-
zorňuje graf č. 1.

Tabulka č. 1: Ukázka složení receptury jahodové ovocné složky
  (dávkování ovocné složky do jogurtu cca 20 %):

Graf č. 1: Grafi cké znázornění podílů jednotlivých surovin v ovocné složce 

Barviva:
Barviva jsou přídatné látky, které udělují potravině barvu, kterou by bez jejich použití neměla, nebo ji obno-
vují po příslušném technologickém procesu, kdy došlo k jejímu zeslabení nebo poškození. 
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Barva potraviny je důležitá vlastnost, protože utváří první dojem u spotřebitele, stejně jako to, že určitou 
příchuť má spotřebitel spojenou s určitou barvou. V případě, že barevnost neodpovídá očekávání, může 
budit výrobek u spotřebitele podezření a takový ovocný jogurt by u něj neobstál, zvláště pak v konkurenci 
ostatních ovocných jogurtů, kde bylo barvivo použito. Nedostatečně „vybarvené“ potraviny se často nespráv-
ně spojují s horší kvalitou. Na obrázku č. 1 je ukázka chuťově totožného jahodového jogurtu s obsahem ja-
hod 6,6 % ve finálním výrobku – vlevo bez přidaného barviva v ovocné složce, uprostřed s použitím barviva 
E 120 košenila a vpravo s použitím mrkvové šťávy.

Obr č. 1:    Jahodový jogurt neobarvený a obarvený

Na obalech mléčných výrobků s ovocnou složkou se můžeme setkat s deklarací např. těchto barviv: 

kurkumin (E 100); riboflavin (E 101); košenila (E 120); chlorofyly, měďnaté komplexy chlorofylů (E 140, 
E 141); karamely (E 150a,b,c,d); medicinální uhlí (E 153); karoteny (E 160a); paprikové extrakty (E 160c); 
lykopen (E 160d); lutein (E 161b); betanin (E 162); antokyany (E 163)…

Většinu barevných odstínů lze docílit také použitím ovocných nebo zeleninových šťáv – tak například místo 
spotřebiteli negativně přijímané karmíny můžeme použít šťávu z mrkve, žluté odstíny můžeme docílit 
pomocí světlice barvířské, tmavší barvu do fialova lze získat pomocí hroznové šťávy. 

Zahušťovadla, želírovací látky, stabilizátory, modifi kované škroby
Zahušťovadla mají za úkol potravinu zahustit neboli zvýšit její viskozitu a udržet její žádoucí texturu. 
Želírující látky jsou látky, které udělují potravině texturu vytvářením gelu. Modifikovanými škroby se ro-
zumějí látky získávané jednorázovou nebo vícenásobnou chemickou úpravou jedlých škrobů, které mohly 
být předtím podrobeny fyzikální nebo enzymatické úpravě a mohly být pomocí kyselin nebo zásad štěpeny 
nebo běleny. Používají se jako zahušťovadla.

Pro výrobu ovocných složek se nejčastěji používají modifikované škroby (např. E1422 nebo E1442) a pek-
tiny (E440), jejich hlavním úkolem je zajistit přesně požadovanou viskozitu a konzistenci. Ta je zejména 
důležitá z důvodu rovnoměrného rozmístění kousků v ovocné složce během skladování a přepravy. Kousky 
ovoce podléhají fyzikálním zákonům a mají tendenci vyplavat k povrchu, zatímco těžší tekutá část s cukrem 
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(má vyšší specifickou hmotnost a kousky doslova tlačí vzhůru) se koncentruje ve spodní části. Výsledkem 
nesprávně stabilizované ovocné složky by byla složka nehomogenní, takzvaně „rozsazená“ – nahoře kousky 
a dole tekutina – viz obrázek č. 2. 

Ovocná složka se uchovává a převáží ve velkém speciálním nerezovém kontejneru (na obrázku č. 3), 
ze kterého se v mlékárně spodním ventilem nadávkuje přes dávkovač do jogurtu. V případě rozsazené 
složky by část balení jogurtů byla ochucena pouze tekutou částí bez kousků, což by konečného spotřebitele 
nepotěšilo.

    Obr. č 2:  Vlevo homogenní jablečná složka,              Obr. č 3: Nerezový kontejner
    vpravo rozsazená, s vyplavanými kousky ovoce 

Dalším důvodem, proč je potřeba zajistit určitou texturu a viskozitu ovocné složky, je pro její správné na-
dávkování např. u jogurtů s ovocnou složkou na dně kelímku či skleničky.

Kromě pektinů a modifikovaných škrobů se v ovocných složkách můžeme setkat i s dalšími zahušťovadly 
či želírujícími látkami jako je agar (E406), karagenan (E407), karubin (E410), guarová guma E412, arabská 
guma (E414), xanthanová guma (E415), guma tara (E417) a jiné.
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Na obrázcích č. 4, 5, 6 a 7 jsou ukázky textury ovocné složky s použitím různých zahušťovadel.
Obr. č. 4:  Modifi kovaný škrob + pektin
Obr. č. 5:  Modifi kovaný škrob + xanthanová guma
Obr. č. 6:  Modifi kovaný škrob + agar
Obr. č. 7:  Modifi kovaný škrob + karagenan

     I v případě zahušťovadel je trend použití těchto látek minimalizovat či eliminovat. To je do určité míry 
jistě možné, ale je třeba zdůraznit i to, že případné vypuštění některých přídatných látek z technologického 
postupu může jednak nepříznivě ovlivnit některou z důležitých vlastností ovocné složky (např. texturu), 
případně může být příčinou zkrácení záruční lhůty ovocné složky (složka nevydrží v kontejneru tak dlouho 
homogenní jako v případě použití „klasické“ stabilizace).

Okyselující látky a látky upravující kyselost
Do této kategorie patří kyseliny, které zvyšují kyselost potraviny, a regulátory pH, které mění nebo udržují 
kyselost či alkalitu potraviny. Do ovocných složek se nejčastěji pro tyto účely používá kyselina citrónová, 
mléčná aj. (E 330, E 270), citráty sodné, vápenaté aj. (E 331, E 333) a další. Úkolem těchto látek je zajistit 
optimální rozsah pH ovocné složky (důležité např. pro tvorbu pektinového gelu). 

I zde se můžeme setkat s požadavkem tato éčka eliminovat. Místo kyseliny citrónové lze použít citrónovou 
šťávu. Udržení hodnoty pH v nastavených limitech je potom poněkud složitější a také cena s použitím 
citrónové šťávy bude mírně vyšší než při použití kyseliny citrónové.

Sladidla
Náhradní (umělá) sladidla jsou látky, které udělují potravinám sladkou chuť a nepatří mezi monosacharidy 
a disacharidy a nahrazují přírodní sladidla a med.

Pro výrobu ovocné složky s umělými sladidly se nejčastěji používají sladidla aspartam (E 951), který je 
zhruba 200 krát sladší než cukr, acesulfam (E 950) zhruba 200 krát sladší než cukr, sukralóza (E 955), 
zhruba 600 krát sladší než cukr nebo jejich kombinace. Od roku 2011 je také schválené sladidlo ze stevie: 
steviol-glykosidy (E 960), zhruba 300 krát sladší než cukr, předpovídaný boom v použití tohoto sladidla 
v mléčných výrobcích ale nenastal.
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Závěr
Použití přídatných látek má důležitou a mnohdy nezbytnou úlohu při zajišťování hygienické nezávadnosti, 
dostupnosti a širokého sortimentu všech druhů potravin při jejich průmyslové výrobě.

Řada spotřebitelů má však k jejich používání negativní postoj. To vede výrobce potravin ke snaze používání 
přídatných látek minimalizovat, eliminovat nebo nahrazovat jinými surovinami, a to bez negativního vlivu 
na kvalitu výrobku. 

Tento trend můžeme potvrdit i jako výrobce ovocných složek pro mlékárenský průmysl.
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PŘ ÍKL ADY NOV ÝCH V ÝROBKŮ, 
TECHNOLOGIÍ ,  ANALY TICK ÝCH ME TOD 

 A DALŠÍCH V ÝSLEDKŮ  PRO PR AK TICKÉ 
 V YUŽIT Í  MLÉK ÁRNAMI

  Irena Němečková, Gabriela Kunová, Jana Chramostová, Ivana Lisová, Alexandra Šalaková, Petr Roubal  Ir
  Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. 

 

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 na řešení 
výzkumných projektů se zaměřením na mikrobiologii mléka a mléčných 
výrobků (bakterie mléčného kvašení, technologicky nežádoucí i patogenní 
mikroorganismy) a na funkční mléčné a nemléčné potraviny. Je členkou Čes-
ké akademie zemědělských věd, Československé společnosti mikrobiologické, 
Společnosti pro výživu a Společnosti pro probiotika a prebiotika. 

Cílem tohoto příspěvku je seznámit potenciální uživatele (mlékárny a další výrobní podniky) s výsledky 
vybraných projektů, a to jak s výsledky, které jsou již finalizovány, tak s výsledky, na kterých je možná 
spolupráce a optimalizace podle potřeb konkrétního uživatele. 

Prroojekt QJ12210300 Syystémyy jištěění kvaliiityy a bbbezppeečnosstii mmlléékárren--
skýých výrobkků vhodnýými mmetodaami apliikkkoovatttelnýýými v prraxxi
(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 tvoří Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., EUROFINS CZ, s.r.o., Česko-
moravský svaz mlékárenský, BOHEMILK, a.s. a Mlékárna Olešnice, RMD.  

Kultivační metoda stanovení Gram-negativních aerobních bakterií 
Mezi Gram-negativní aerobní bakterie (např. rody Pseudomonas, Acinetobacter, Rhizobium, Stenotropo-
monas, Chryseobacterium, aj.) patří řada ubikvitních mikroorganismů s vysokým potenciálem způsobovat 
kažení mléka a mléčných výrobků (psychrotrofní růst, vysoká metabolická aktivita, včetně tvorby proteo-
lytických nebo lipolytických enzymů, z nichž některé mohou být vysoce termostabilní), které mohou navíc 
představovat zdravotní riziko (podmíněně patogenní mikroorganismy, odolné vůči antibiotikům i sanitač-
ním postupům, původci nozokomiálních infekcí). 
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Tyto mikroorganismy lze stanovit jednoduchou kultivační metodou v rámci rutinní analýzy syrového mléka 
a dalších vzorků. Stanovení probíhá na Leeds Acinetobacter agaru po kultivaci 37 °C/1 - 2 dny, přičemž se 
počítají všechny kolonie, které nemění barvu acidobazického indikátoru. Jinými slovy, stanovované mikro-
organismy tvoří růžové, bílé nebo žlutě pigmentované kolonie, zatímco prorůstající bakterie čeledi Entero-
bacteriaceae, Gram-pozitivní bakterie a kvasinky tvoří žluté kolonie se žlutě zbarveným okolním agarem. 

Nabízíme možnost zapojit se do testování metody v praxi, popř. budoucí využití připravované metodiky. 

Posouzení účinnosti sanitačních roztoků vůči perzistentním plísním 
Navržen byl postup pro testování sanitačních roztoků a jejich účinnosti vůči perzistentním plísním. Princi-
pem je kombinace difuzní agarové metody a in vitro simulace podmínek sanitace na nárůstu plísně. 

Mlékárnám nabízíme možnost otestovat účinnost používaných roztoků vůči kmenům plísní, které dlouho-
době přežívají v prostředí provozu nebo v technologickém zařízení. Výrobcům a distributorům sanitačních 
roztoků nabízíme otestování roztoků z jejich sortimentu, popř. budoucí využití připravované metodiky. 

Příklady dalších řešených témat: 
• určení mikrobiálních původců kažení mléčných výrobků (VÚM) 
• genotypová a fenotypová identifikace izolovaných technologicky rizikových mikroorganismů (rodově 

a druhově specifická PCR, sekvenace úseků DNA kódujících 16S rRNA, Maldi-TOF MS, biochemické 
testy, aj.) (VŠCHT) 

• detekce nekultivovatelných mikroorganismů jako původců kažení (VÚM) 
• využití HPLC metod k odhalení příčiny kažení v důsledku proteolýzy (VÚM + VŠCHT) 
• metody hodnocení tvorby a eliminace biofilmů izolovaných kmenů (VŠCHT) 
• stanovení biogenních aminů a posouzení jejich tvorby u izolovaných kmenů (UTB)
• dip-sticky aj. imunochemické kity pro stanovení enterotoxinů A a C S. aureus (VŠCHT)  
• odlišení různých klonů v rámci druhů E. coli, S. aureus, L. monocytogenes pro epidemiologické studie 

(VÚVeL) 
• posouzení možného prodloužení doby spotřeby (VÚVeL) 
• hodnocení texturních vlastností přírodních sýrů (UTB) 
• software pro řízení kvality na základě sledování variability produkce (UTB) 

Výsledky projektu budou k dispozici zdarma všem zájemcům. Prostředníkem pro převzetí výsledků 
projektu je Českomoravský svaz mlékárenský. V závěru projektu prosíme členy ČMSM o hromadný 
podpis smlouvy o využití výsledků a odhad ekonomických přínosů projektu. 

Prroojekt QJ12210302 Teechnolologickké postupppyy a sssložeenní mlléččnýýcch výýroobbkků 
ummožňující pprodlouženní údržžnostti, zvýšennní bezzpzpečnnnosti nneeboo zzvýššenní 
nuutričních a zdravotníích bennefi tůů prostřeeeddniccttvímm bioakkttivnníích lááteekk 
přřiirozeně se vyskytujíících v potraravináchh
(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 tvoří Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Mendelova univerzita v Brně, Choceňská mlékárna 
s.r.o. a MILCOM a.s., závod Tábor. 
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Antimikrobiální látky bakteriálního nebo rostlinného původu 
Přírodní antimikrobiální látky, ať už tvořené protektivními kulturami, nezákysovými bakteriemi mléčného 
kvašení nebo obsažené v bylinkách či koření, jsou častým bodem zájmu jak výzkumníků, tak výrobců potra-
vin. Očekávaným přínosem je použití přírodních látek k boji proti patogenním či technologicky nežádoucím 
Gram-pozitivním i Gram-negativním bakteriím, kvasinkám nebo plísním. Na místě je však obezřetnost 
a důkladné prověření účinnosti, zejména protože: 

• účinná dávka antimikrobiálních látek může být i řádově vyšší než nejvyšší senzoricky přijatelná dávka 
• sbírkové kmeny často používané pro testování bývají citlivější k antimikrobiálním látkám než izoláty 

z provozů a reálných výrobků a ty nejvíce problematické kmeny bývají nejodolnější
• antimikrobiální látky mohou inhibovat základní či doplňkové kultury, zpomalovat prokysávání či zrání 

a zároveň tak snižovat ochrannou roli těchto kultur 
• použití přírodních antimikrobiálních látek nevede k likvidaci nežádoucích mikroorganismů, pouze 

ke zpomalení jejich růstu a ke snížení denzity (obvykle o jeden až tři řády)
• in vitro ani některé modelové testy nevystihují zcela chování reálných systémů, ve kterých je výsledek 

ovlivněn nejen obsahem antimikrobiálních látek, ale i obsahem živin a vzájemnými interakcemi žádou-
cích a nežádoucích mikroorganismů, včetně degradace anebo naopak postupné tvorby antimikrobiál-
ních látek v součinnosti několika mikrobiálních druhů

Přes všechna omezení nabízíme spolupráci na výzkumu antimikrobiálních látek přírodního původu pro 
různé mlékárenské aplikace. 

Ochucující složky 
V rámci projektu jsou navrhovány gelové i sypké ochucující složky pro sladké i slané výrobky, a to jak 
složky s obsahem rostlinných extraktů, tak složky se zvýšeným podílem rozpustné či nerozpustné vlákniny. 
Některé z nich jsou již nyní v nabídce MILCOM a.s. 

Prroojekt QJ12210376 Koolostruum jaakko zdrojj noovýýých pprrimárrnníchch pproddukkttůů 
v ppotravinácch a doplňňcích sstravyy vyznačččujjícííccch see zlepššeenýýmmi dieieteetticc-
kýými vlastnoostmi a vyysokýmm obssahem přřřirrozeeenýchchh biolloggicckkyy akktivvnnících 
láttek
(1. 4. 2012 - 31. 12. 2016) 

Cílem projektu je rozšíření nabídky potravin a doplňků stravy o nové výrobky s obsahem kozího a kravské-
ho kolostra nebo bioaktivních látek v něm obsažených. 

Řešitelský tým tvoří Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., 
BETULA PENDULA s.r.o., INGREDIA s.r.o. a ZD Kojčice. 

Složení kolostra 
Kolostrum je mléko produkované několik hodin až dní po porodu. V porovnání s mlékem vykazuje výrazně 
vyšší obsah bílkovin, nebílkovinného dusíku, vitaminů a minerálních látek. Zvláště vysoká je koncentrace 
látek ovlivňujících imunitu (imunoglobuliny, cytokiny, kolostrinin aj. bioaktivní peptidy) a antimikrobiál-
ních látek (lysozym, laktoferin, laktoperoxidasa, aj). 

Další významnou složkou kolostra jsou oligosacharidy, které plní funkci prebiotik, tj. podporují růst pro-
spěšných mikroorganismů, jako jsou bifidobakterie a laktobacily, v trávicím traktu. 
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Kromě imunomodulačních a antimikrobiálních účinků se kolostrum vyznačuje i významnými reparačními 
vlastnostmi vůči svalově-kosternímu aparátu. Je jediným přírodním zdrojem dvou hlavních růstových fak-
torů (TGF-A a TGF-B), čehož je možné využít i ve výrobcích pro sportovce nebo seniory.

Hlavní směry řešení: 
• prebiotické tekuté mléčné výrobky s obsahem kolostra, s využitím přirozených oligosacharidů kolostra, 

popř. navíc s přídavkem enzymaticky vyrobených galaktooligosacharidů nebo kaseinomakropeptidu 
• synbiotické tekuté mléčné výrobky s obsahem kolostra a probiotických mikroorganismů - pokud bude 

zjištěna vzájemná nekompatibilita kolostra a probiotik, budou probiotika mikroenkapsulována 
• doplňky stravy (tablety nebo kapsle) ze sušeného kravského a kozího kolostra 
• sušené funkční nápoje s obsahem kolostra a probiotických mikroorganismů
• výrobky s obsahem bioaktivních látek izolovaných z kolostra 

S vědomím omezení, která vyplývají z limitovaného množství a ze senzorických a antimikrobiálních vlast-
ností kolostra, nabízíme spolupráci na vývoji mléčných výrobků obohacených o kolostrum nebo látky z něj 
izolované. 

Prroojekt QI911B274 Výzzkkum aa vývooj mléčnnýýcch ssyynbiiiootickkýcchh ffeermeenttoovaa-
nýých výrobkků
(1. 7. 2009 - 31. 12. 2013) 

Cílem projektu bylo na základě experimentálních znalostí o interakcích mezi probiotiky a prebiotiky navrh-
nout nové synbiotické fermentované mléčné výrobky a jejich výrobní technologické postupy pro aplikaci 
v praxi. 

Řešitelský tým tvořily Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. a Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 

Synbiotické mléčné výrobky 
Synbiotické výrobky obsahují vybrané kombinace probiotik a prebiotik, které v tlustém střevě konzumenta 
vykazují synergický efekt - prebiotika selektivně stimulují růst probiotických bakterií. K dosažení očeká-
vaného efektu je nutné, jednak aby probiotické bakterie měly schopnost metabolizovat dané prebiotikum, 
a jednak aby nespotřebovaly prebiotikum ve výrobku dříve, než se dostane do tlustého střeva konzumenta. 

V rámci projektu byly nalezeny kombinace probiotických kmenů bakterií a jimi využitelných typů fruktanů 
nebo galaktooligosacharidů. Navrženy byly receptury a technologické postupy pro výrobu synbiotických 
produktů, ve kterých je přednostně využívána laktosa, a tak prebiotika zůstávají přítomna v množství 
5 g/100 g až do konce doby spotřeby. 

Mezi navrženými produkty jsou např. Synbiotický jogurt s obsahem probiotik a fruktanů (užitný vzor 
č. 24725), Nízkoenergetický jogurt s obsahem steviol glykosidů (užitný vzor č. 25301), Čerstvý synbiotic-
ký sýr s obsahem probiotik a fruktanů (užitný vzor č. 25993), Synbiotický práškový mléčno-syrovátkový 
a/nebo syrovátkový nápoj s obsahem prebiotik a fruktanů (užitný vzor č. 25781), a další. Tyto produkty byly 
hodnoceny senzoricky žádoucí, finančně dostupné a jsou připraveny k zavedení do výroby. 

___________________________________________________________________________

Tato práce vznikla s finanční podporou NAZV v programu KUS, č. projektů QJ1210300, QJ1210302 
a QJ1210376, a v programu VAK, č. projektu QI91B274. 

Kontakt: Ing. Irena Němečková, Ph.D., Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6, 
tel.: 235 354 551-2, e-mail: nemeckova@milcom-as.cz
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INOVATIVNÍ  ŘEŠENÍ  ZPŮSOBŮ  KR Á JENÍ, 
BALENÍ  A V ÝROBY SÝRŮ  DLE F IRMY ALPMA

  Uwe Becher, Area Sales Manager pro oblast krájení a balení. 
 ALPMA Německo A

  Tomáš Jokl
 AF Concept, Česká republika

Krájení sýru
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- řada stroja ů CC  
Krájení kostiček

Krájení bloků
a kulatých sýrů

- KSA , PT IV a HT II  K

- řada stroja ů BTS  

Krájení výsečí
- HT IIH
- řada stroja ů SC  
- řada stroja ů SD  
- KSA  K

Krájení porcí - HT IIH
- řada stroja ů CUT  
- MultiCUTM

Krájení sýru

T IV/Basic P

SA 90 KS

PTIV/Basic 
Pro krájení bloků
polotvrdého sýru na 
hranoly a bločky
3 bloky/min 

Formát : 520*520*320
mm

KSA90 
Pro krájení velkých bloků
a kulatých sýrů na 
hranoly, výseče a velké 
bločky
15 až 20 řezů/min  

Formát: ø1100 mm; 
H 300 mm

Bloky s a kulaté ýry
Krájení sýru
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Řada strojů BTS 

Krájení, rozdělování,
tvoření skupin hranolů a 
jejich přivedení k
plátkovacím a krájecím
linkám
4.5 až 6 bloků/min

Formát: 520*330*200 

Krájení sýru
Bloky a kulaté sýýryy

Řada strojů CUT

Krájecí zařízení 
egalizovaných bločků.
Možnost krájení
jakéhokoliv sýru (i jiných
výrobků). Vyhotovení v 
jedné nebo ve dvou
liniích v závislosti na 
požadovaném výkonu.
Stroj pracuje s
rentgenovým 
skenováním struktury 
sýru. 

150 řezů v jedné linii
Formát:  
180 až 1200*280*150 

Krájení sýru
Bločky
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Modelová řada SD 
strojů

Krájení měkkých a 
polotvrdých kulatých
sýrů na výseče. Multi-
formátový stroj.
Nerezový robot separuje 
a ukládá výseče, tak aby
mohli být dopraveny do
různých balících strojů.

Do 80 výsečí/minutu

Krájení sýru
Výseče

ZákladníZákl d í řřada strojd t jůů
Krájení půl-kulatého polotvrdého 
a tvrdého sýru na výseče.
Možnost integrace do 
automatické linky.
Optimalizováno - krájení porcí,
integrovaná váha porcí.
100 řezů/min 
Formát: ø 160 – 800 mm

Řada SC 60 
Flexibilní krájení měkkých, 
polotvrdých a tvrdých sýrů na
výseče. Možnost výbavy s 
váhou a s vykrojením středu 
sýru. 60 řezů/min 
Formát: ø 160 – 420 mm 

Řada SC 80 
Vysokorychlostní krájení 
měkkých, polotvrdých a tvrdých 
sýrů na egalizované výseče.
150 řezů/min 
Formát: ø 180 – 800 mm

Krájení sýru
Výseče
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Balení sýru

Balení sýru
Velké formáty

VT45/VT60
poloautomatický stroj s
výkonem mezi 9 a 15 balení/
min. Veškeré formáty od 
průměru 100mm nebo délky
100mm, šířky 70mm a
maximální výšky 200 mm.

SAN 20/V
Automatická linka, výkon 20
balení/min. Veškeré možné
formáty odpovídající velikosti 
fólie:. 

Min: 220*220       Max: 650*650

SAN 40/V
Automatická linka, výkon 40
balení/min. Veškeré možné
formáty kompatibilní s jednotkou 
krabiček.Formáty odpovídající 
velikosti fólie:
Min: 220*220       Max: 530*530
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Balení sýru
Malé formáty

SAN 60SAN 60
Horizontální balící 
záložkový stroj, výkon 60 
balení/min. Multi-formát. S 
jednotkou na vkládání do 
krabiček.
Formáty odpovídající
velikosti fólie:

Min 100*120 Max 300*350 

SAN 60/V
Vertíkální balící stroj, 
možnost integrace do linky.
Výkon 60 balení/min. Multi-
format. S jednotkou na 
vkládání do krabiček. 
Formáty odpovídající
velikosti fólie:

Min 80*80 Max 320*350

Depaletizace

Odstranění kartonu

Odstranění fólie

Zař ce pízení v lin řed 
krájením
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Zařízení před krájením
Odstranění kartonu

DBM
Pro otevření kartonu, 
vybalení sýru z kartonu ,
transport kartonu do lisu
a odeslání sýru do 
dalšího stroje pro
vybalení z fólie.

16 kartonů/min

Zařízení před krájením
Odebrání fólie

FAP
Pro automatické 
odebrání fólie z bloků
sýru.

Multiformát  

Do 10 bloků/min 
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  Oddě echnologie vlení te ýroby sýru  

Výroba sý uru

•• Kompletní sKompletní sýrárny

• Systémy přípravy zrna

• Odkapní systémy

• Plnící a porcovací systémy

• Mechanizace
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  Design výrobku



 

Schoeller Allibert s.r.o. 
Na Rovince 879   CZ-720 00 Ostrava   T +420 596 790 010   F +420 596 790 011   info.czechrepublic@schoellerallibert.com   www.schoellerallibert.com 

 

Pro výrobu sýrů 
 
Přepravky s vnitřním uspořádáním 
 

 
 

Produkt Víko Přepravka na cihly Přepravka na bochníky Přepravka na bochníky 

Určeno pro  6 x blok 290x125x113 9 x Ø130, v 113 6 x Ø225, v 113 

Vnější rozměry 750x500x27 mm 750x500x153 750x500x153 750x500x153 

Hmotnost přepravky 1,345 3,160 3,160 3,500 

Označení 62.033 41.B37 41.03C 41.033 

Univerzální přepravky 
 

        
 

Produkt Univerzální přepravka Univerzální přepravka Univerzální přepravka  Bloková paleta 

Vnější rozměry 750x500x165 750x500x132 750x500x89  1200x800x172 

Hmotnost přepravky 2,970 2,700 2,275  9,650 

Označení 41.038 41.036 41.020  3E.509 

 
 

Další rozměry 
přepravek 
na vyžádání 

 

• Umožňují automatizaci 
procesu 

• Rychlou manipulaci 
• Robustní stohovatelné 

provedení 
• Omyvatelná hygienická 

konstrukce 
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EFEK TIVNÍ  MANIPUL ACE PŘ I  V ÝROBĚ 
A  ZR ÁNÍ  SÝRŮ

  Karel Tisoň K
  Schoeller Allibert s.r.o. 

Profi l přednášejícího:
Karel Tisoň (nar. 1974), Business Development Manager Food CEE; absol-
vent Střední průmyslové školy strojní a Soukromé obchodní akademie. Od 
roku 2001 pracuje ve společnosti Arca Systems jako poradce při zavádění 
vratných obalů v potravinářských provozech. Dlouhodobě se zaměřuje na 
optimalizaci logistických nákladů, manipulaci a ziskovost ve výrobních pro-
vozech. Má za sebou úspěšné projekty pro přední české i zahraniční klienty, 
jako jsou společnosti skupiny Agrofert, Nestlé, Mondelez, Plzeňský Prazdroj 
a celá řada dalších. V současné době je zodpovědný za rozvoj aktivit společ-
nosti Schoeller Allibert v oblasti potravinářství ve střední a východní Evropě.

Společnost Schoeller Allibert úspěšně vyvíjí a dodává přepravní a manipulační obaly pro mlékárenské pod-
niky již dlouhou řadu let. Hygienické plastové palety se staly standardem a slouží jak pro dodávky surovin 
a obalů do mlékáren, tak pro přesun nedokončených výrobků v rámci výrobních závodů. Stejně tak vyžadují 
balení na plastových paletách i průmysloví zákazníci, kteří odebírají mlékárenské produkty k dalšímu zpra-
cování (pekárny, výrobny lahůdek, aj.).

Za poslední roky se mlékárenský průmysl stal hlavním uživatelem tzv. Combo kontejnerů – jedná se o prů-
myslové 1 000 litrové bag-in-boxy. Tento obalový systém přináší řadu výhod a značné úspory v celém logi-
stickém toku. Kromě využití pro asepticky balené ovocné náplně je využívají přímo mlékárny pro uchování 
i přepravu nejrůznějších komodit, např. čerstvého mléka, smetany, kondenzovaného mléka, průmyslových 
jogurtů aj.

Skládací hygienický kontejner se sterilním vakem uvnitř je díky své flexibilitě a jednoduchosti stále popu-
lárnější a průmysloví zákazníci mlékáren jej vyžadují jako standardní obal.

Jednou z oblastí, na kterou se naše společnost dlouhodobě zaměřuje, je výroba sýrů a s tím spojená ma-
nipulace.
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Ve spolupráci s dodavateli zpracovatelských technologií a progresivními sýrárnami vyvíjíme nové typy ma-
nipulačních jednotek, mezi jejichž hlavní benefity patří:

- snížení nákladů v procesu
- zvýšení kapacity a výkonu
- standardizace a eliminace chyb
- splnění hygienických požadavků 

Od 70. let minulého století tak vyrábíme plastové přeprav-
ky pro zrání a ukládání sýrů. Tyto postupně nahrazují ne-
rezové i dřevěné nosiče. Důvodem je nižší cena, hmotnost 
a bezpečnost práce.

Přesné plastové přepravky umožnily automatizovat celou 
řadu procesů, od nakládání v solném roztoku, zrání, perio-
dické otáčení a meziskladování.

Stále více se uplatňuje formát 750 x 500 mm, který vyho-
vuje většině velikostí sýrů a umožňuje optimálně využít 
vnitřní prostor i jeho uspořádání. Speciální ploché vstři-
kování bez vtoků na stěnách navíc dovoluje používat pře-
pravky oboustranně.

Kromě nosičů nebalených sýrů nabízíme také stohovatelné 
boxy pro foliované bloky sýrů (18 až 120 kg, typu Cheddar, 
Emmental).

Jednotlivé přepravníky lze stohovat na sebe a vytvářet ma-
nipulační jednotky, které umožňují rychlé otáčení. Díky 
přesným rozměrům, definovaným úchytům a konstantní 
hmotnosti každé přepravky lze využívat paletizátory a automatizované zakladače. 

Velmi důležitá je stabilita a pevnost přepravek. Ta udržuje požadovaný tvar sýra po celou dobu uložení. 
Důmyslný systém perforace pomáhá rychlému zchlazení sýrů i u balených bloků.

Prezentace během Kroměřížských mlékařských dnů 2014 bude obsahovat vybrané případové studie vč. 
videa z provozů.

Přepravky a palety k otestování je možné vyžádat na adrese karel.tison@schoellerallibert.com.
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SOUČASNÉ TRENDY V MLÉK AŘSKÉ 
TECHNOLOGI I  A  BALENÍ

  Ing. Milan Harhovský In
  abala.eu stroje obaly folie s.r.o.

Profi l přednášejícího:
Ing. Milan Harhovský je odborník na syrárske technológie a na balenie 
potravín. V roku 1985 bol generálnym projektantom technológie prvej 
kontinuálnej výroby syru mozzarella v krajinách východnej EU, pri realizácii 
použil jedinečné zapojenie čistiacej stanice CIP, na ktoré dostal autorské 
osvedčenie vynálezu. Ihneď po revolúcii založil fi rmu INDUSTRING a 
začal podnikať (od 28.4.1990) v československom mliekárstve. Keď došlo k 
rozdeleniu Československa tak odišiel žiť z Bratislavy do Kroměříža a dnes 
je majiteľom spoločnosti ABALA, do ktorej sa zlúčili fi rmy INDUSTRING zo 
Slovenska aj z Čiech. V podnikaní začal vedením zastúpenia zahraničných 
výrobcov technológií a balenia (15 rokov zastupovania fi rmy ALPMA, 10 
rokov zastupovania fi rmy BOSCH), postavil viacero mliekární na zelenej 
lúke, zaviedol výrobu syru Feta na Slovensku a dodnes sa špecializuje na 
nové aplikácie pre mliekárov.

1. ODBORNÉ KONFERENCIE VČERA A ZAJTRA
Syrářské dny Tábor, Syrotech Žilina, Syrárske dny nové techniky České Budějovice, Sýr Fórum, Liberecké 
dni – to je všetko zlatá minulosť, kedy sa na verejnosti medzi syrármi vymieňali vzájomné informácie, 
kedy neboli výrobné tajomstvá a na školách študovalo mnoho syrárov a mliekárov. Spomínam na tieto 
stretnutia rád. 

Ak je dnes náhodou riaditeľom syrárne syrár so syrárskou praxou, tak aj on sa s kamarátom riaditeľom 
syrárom stretnú nanajvýš vo svojej kancelárii, ale každý si udržuje svoje informácie a skúsenosti pre seba. 
A je logické, že vedúci pracovníci nižších úrovní majú zakázané komunikovať s konkurenciou o riešení 
problémov. 

Odborné konferencie v celom svete sú tribúnou predvádzania výsledkov výskumu a vývoja odborných 
ústavov a škôl, potom je veľká diera a neodznejú žiadne príspevky odborníkov z praxe a nakoniec nasleduje 
predvádzanie výsledkov mliekárenskej driny vo forme Celostátních prohlídek sýrů, Käsiade v Tirolskom 
Hopfgarten a iné prezentácie produktov. 

O tom, ako sa mliekárenské výrobky vyrábajú, je malé množstvo odbornej literatúry, viac je o parametroch 
syrov, o ich pôvode, o tom ako sa majú konzumovať a podobne. Menej literatúry, menej vyštudovaných 
odborníkov s praxou nenahradí ani Internet a Google alebo Seznam, ani veľtrh Salima, ktorá bola mies-
tom získania informácií o technike, a ktorú dnes úplne nahradili rôzne veľtrhy v Nemecku a Francúzsku.

2. ZDROJE INFORMÁCIÍ
Buď si každý mliekár prejde svoju cestu sám, alebo rieši úlohu s odbornou školu a s dodávateľom zariadení, 
ktorý je vysoko špecializovaný a vie prečo a ako sa majú stroje a zariadenia vyrobiť. Treba však byť opatrný. 
Mnoho výrobcov strojov manipuluje svojho odberateľa tak, aby kúpil čo najviac, aby bol závislý na ďalšej 
spolupráci a odbere hoci by existovala aj lacnejšia cesta ako prísť k cieľu. Pretože túto cestu investori mno-
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hokrát nepoznajú, riešia vysokú cenu rôznymi súťažami o najnižšiu cenu, čo môže  prísť až tak ďaleko, že 
sa nakupuje zbytočne komplikovaná technológia ktorá má nízku cenu, pretože sa šetrilo na materiáloch 
a sú použité najlacnejšie komponenty. 

ABALA spolupracuje napríklad aj s firmou Chalon Megard, ktorá vo veľkej časti navrhla a zariadeniami 
vybavila priestory pre praktickú výuku vo francúzskej mliekárenskej škole EnilBio v Poligny. V tomto 
inštitúte sa vzdelávajú francúzski farmári a syrári, ktorí nakoniec s minimálnou investíciou vedia vyrábať 
svoj vlastný syr so svojim charakterom – svoju špecialitu. Veľké mliekárenské firmy si robia vlastný vývoj, 
kedy pracujú vo svojej prevádzke za zavretými dverami na pilotnom zariadení dodanom firmou ABALA 
a kde často ani výrobca zariadenia nevie, aké parametre používa mliekár, a mliekár nadiktuje výrobcovi aké 
rozmery alebo vlastnosti požaduje od zariadenia.

3. KEDY JE ABALA SPRÁVNYM PARTNEROM (a kedy nie)
ABALA – INDUSTRING je najstaršia firma na českom a slovenskom trhu podnikajúca v predaji mliekáren-
skej a baliacej technológie. Za niekoľko mesiacov oslávime 25. výročie. To však neznamená, že sme v danej 
oblasti najlepšími odborníkmi. Počas našej práce už zaniklo respektíve prestalo vyrábať mnoho renomo-
vaných subdodávateľov (baliaca technika Laudenberg, krájanie syrov Hajek Bregenz, syrárske zariadenia 
Waldner), iné firmy prešli pod nových majiteľov (Ampack Ammann pod BOSCH), čo často zvýšilo aj cenu 
strojov a náhradných dielcov. 

Počas našej existencie zaniklo mnoho mliekární, iné sa významne zväčšili a mnohokrát patria pod zahra-
ničných majiteľov, najčastejšie francúzskych. ABALA sa preto orientuje na iné odvetvia napríklad pekári, 
mäsiari ale nie len z potravinárstva, ale aj kozmetika, farmácia... Pre ABALU prináša každý nový zahraničný 
subdodávateľ novú skúsenosť, ale navyše aj u každého domáceho odberateľa sa často uplatní špecifické 
riešenie, ktorého princíp sa dá uplatniť v inom odvetví u iného zákazníka. 

Napríklad sterilizátor Sterifl ow prevážne používaný v konzervárskom priemysle dobre slúži pre sterilizo-
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vanie mliekárenského produktu. Alebo krém Nivea našľahávaný na stroji Aeromix má v technológii veľa 
spoločného so zlepšením konzistencie taveného syru. 

ABALA má znalosti z aplikácie čistiacej a dezinfekčnej chémie Anios a preto sa inak pozerá na subdodáva-
teľove riešenia strojov, mnohokrát je predmet vzájomne konzultovaný a zákazník dostane lepšie vyhovujúci 
stroj ako bol stroj katalógový. 

ABALA je správnym partnerom pre nové riešenia, nové výzvy. ABALA nie je pre odberateľa správnym part-
nerom vtedy, ak treba kúpiť bežnú vec, ktorá sa pomaly dá zohnať v Internetovom obchode. 

4. AUTOROVA SLEPOTA
Našim ťažiskovým dodávateľom boli zo začiatku prevážne nemecké firmy, dnes sú to viac francúzske firmy. 
Predovšetkým kvôli tomu, že ich zariadenia sú pre mliekárne koncipované viac užívateľsky. Mnoho krát 
vyrábajú aj viac kusov ako nemecké firmy a majú preto viac skúseností. Napríklad firma ARCIL vyrába za 
mesiac toľko baliacich strojov na jogurty ako BOSCH za rok. 

Autorovu slepotu pozná každý z nás na vlastnej skúsenosti, keď napríklad píše dôležitý list, tak na druhý 
deň keď sa na list pozrie znovu, tak pomení mnoho vecí, ktoré nevidel pri prvom písaní. A ešte viac textu 
zmení niekto druhý, kto dostane list na kontrolu pred odoslaním. U výrobcu strojov, ktorý vyrába málo 
zariadení alebo ktorý sa špecializuje len na úzky sortiment problematiky je vidno autorovu slepotu v tom, 
že kompatibilita jeho riešenia je plne na pleciach a zodpovednosti zákazníka – odberateľa. Výrobca mu vie 
fundovane rozprávať o najmenších detailoch svojej dodávky, ale o širších súvislostiach nemá poňatia. 

5. TRENDY A NOVINKY VŠEOBECNE
Francúzsko napríklad dotuje farmárov a prispeje im na medený výrobník syroviny Chalon Megard za pod-
mienky, že kúpi maximálne napríklad 5 kusov o objeme max. 3000 lit., a bude robiť maximálne dve šarže 
denne. Nikdy z takého výrobcu nebude veľká továreň, vždy bude musieť zamestnávať viac ľudí ako pracuje 
na automatickej linke a vždy bude produkovať svoju špecialitu odlišnú od syrárne v susedstve. Svoju odbor-
nosť si bude zvyšovať v spoluprácu so školou. 
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Domény pre nové trendy:
• Nižšie výrobné náklady!
• Dlhšia trvanlivosť!
• Dosahovať stále rovnakú kvalitu! (bez reklamácií trhu, záruka kvality, metaldetektory...)
• Prinášať novinky! (lepšia vlastnosť, obsahuje „novo“ objavenú (modernú) všade publikovanú prísadu) 

V blízkej budúcnosti budú bohatí ľudia stále viac bohatší a tých druhých bude stále väčšia skupina. Význam-
né mliekárenské spoločnosti budú v spojení s obchodnými reťazcami kŕmiť predovšetkým 

väčšiu skupinu zákazníkov a menšie mliekárne budú doplňovať trh špecialitami s vyššou až s exkluzívnou 
cenou. 

6. TRENDY V SYRÁRSTVE
Je ťažké hovoriť o trendoch, keď v čase písania článku sa rieši to, čo bude robiť Európa s potravinami, ktoré 
boli predpokladané pre ruský trh. Dnes spolupracuje ABALA na výstavbe dvoch syrární na zelenej lúke 
v ČR pre 15 až 30 tis. lit. mlieka denne, a na výstavbe menších mliekární na Slovensku. Niektoré nové pre-
vádzky budú robiť klasický program, niektoré jedinú špecialitu vo svojej krajine. 

Prvým trendom pre syrárstvo je po-
užívanie termofilnej kultútry, ktorá 
v spojení so správnym zariadením 
umožní znížením teploty produktu 
regulovať konzistenciu syru, ktorý už 
v začiatku zretia má konzistenciu ako 
správne vyzretý, a pri dostatočnom 
chladení vydrží s touto vlastnosťou 
dlhý expiračný čas. Ovšem s chuťou 
je to podstatne horšie bez mezofilnej 
kultúry. Východiskom je miešanie 
týchto kultúr.    

Druhým trendom je zamestnávať me-
nej ľudí, použiť viac strojov, docieli sa 
tým lepšia hygiena, lepšie sa ustráži 
know-how a odstráni sa chybovosť. 
Má to však svoje úskalia. Výrobný 
postup pozná len pár ľudí, často nikto 
nepozná všetky súvislosti. Je kom-
plikované robiť modifikácie výroby 
a vývoj respektíve je menšia variabi-
lita výroby. Investičný náklad je často 

vyšší ako úspora na pracovnej sile. Východiskom je nekonkurovať veľkým výrobcom ako je Bongrain, Lacta-
lis, Meggle ale ponúknuť špecialitu, ktorú sa nedá vyrábať na veľkej automatickej linke.   

Tretím trendom je zapracovávať srvátkové bielkoviny do masy syru. Napríklad patentovanou čiastočnou 
homogenizáciou alebo UF technológiou aplikovanou na vstupujúcom mlieku. Teda zvýšiť výťažnosť avšak 
na úkor chuti. Východiskom je vyrábať klasickou metódou avšak syr správne pomenovať a určiť ho pre 
skupinu klientov – fajnšmekrov. O trende zapracovania rastlinných tukov alebo iných prídavkov nebudem 
v tomto článku pojednávať, aj keď máme na to zariadenia COMAT pre parené syry alebo WOLF pre výrobu 
nátierok a tvarohových špecialít.
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7. TRENDY V BALENÍ
Obal predáva. Musí zaujať, ale splniť kritériá. Sekundárny obal musí splniť vetranie pre udržovanie teploty 
produktu, stohovanie, displej prezentáciu. 

LEPŠIE VYUŽIŤ SÚČASNÉ: Dnes napríklad ARCIL ponúka kelímky na jogurt s rovnako orientovanými eti-
ketami všetkých kelímkov, kedy aj poloha viečka oproti zobrazeniu na tele kelímku je vždy rovnaká pre všet-
ky kelímky. Danone si objednal stroj na kelímky na vlas podobné kuželovým sólo kelímkom s papierovým 
obalom na tele, ale požiadavka je mať dva kelímky spojené a pri tom ušetriť skladovú plochu (skladovať len 
role fólie pre termoformovací stroj ako boli baličky BTK) a vytvoriť podmienky pre jednoduchší expedičný 
obal (dva alebo štyri kelímky spolu už samostatne stoja dostatočne pevne a nepotrebujú komplikovanú 
kartonovú preložku so samostatnými dierami pre každý kelímok zvlášť). 

Nový obal môže vyzerať rovnako ako súčasný, ale má viac lepších vlastností.

ZVÄČŠIŤ OBJEM: Napríklad použitím väčšej krabičky, ktorú naplní a uzatvorí stroj CHRIST alebo CAM ale-
bo skutočným zväčšením obsahu produktu jeho našľahaním na stroji AEROMIX, pokiaľ sa jedná o produkt 
plnený do kelímkov napríklad dezerty, tvarohové krémy ale aj jogurtové výrobky.

VYRÁBAŤ SI OBAL SÁM PRE SEBA: Ak sa jedná o väčšiu výrobu tak veľkým nákladom je prevážanie vzdu-
chu v predhotovených obaloch. Tak ako rôzne papierenské stroje rolujú krabičky priamo u výrobcu a plas-
tové fľašky sa fúkajú v blízkosti plniaceho stroja tak ARCIL prichádza na trh s novinkou a to je sleeve 
obal nasadený na kelímok priamo na termoformovacom stroji princípu BTK. Z jednej role fólie sa tvaruje 
kelímok pre produkt, po naplnení sa z druhej role odvíja uzatváracia fólia a po uzavretí sa z tretej role od-
víja sleeve obal pre telo kelímku. Neviem, či v ČR predáme takýto stroj v krátkom čase, ale kto pôjde touto 
cestou, bude určite kráľom v obchodnom reťazci.

POUŽIŤ NAJLACNEJŠÍ BALIACI SPÔSOB: Pre menšie výkony máme alternatívy strojov z talianska, samozrej-
me so zárukou a servisom, ale s minimálnym komfortom vybavenia. Dobrým riešením pre syrové špeciality 
je orientovať sa na pultový predaj v reťazcoch, kde je syr krájaný priamo pred zákazníkom.   

8. AKO VYLEPŠIŤ SVOJU VÝROBU?
Prísť s úplne novým riešením výroby alebo obalu je cesta kde treba počítať s postupným nárastom až po 
plný výkon. Urobiť zmeny, ktoré navonok trh nespozná je možné s okamžitou náhradou plného súčasného 
výkonu. Tomuto kritériu musí zodpovedať aj výber technológie aj balenia. S firmou ABALA môžete urobiť 
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zmeny vo svojich zariadeniach podľa svojho individuálneho plánu a s využitím know-how, pre ktoré tu nie 
je priestor. Viac náčrtu našich riešení bude na prednáške alebo pri individuálnom rozhovore. 

Určite však môžete použiť ABALA 
zariadenie pre odstreďovanie mlie-
ka alebo srvátky na vysoko kvalitnej 
a tichej odstredivke s dlhou a dobrou 
tradíciou výroby, miešanie a rozomle-
tie komponentov na strojoch WOLF 
alebo primiešanie prípadne sušenie 
tvarohových alebo sypkých produktov 
na miešačkách AVA, ďalej môžete pro-
dukt našľahať alebo homogenizovať 
na stroji AEROMIX, potom plniť do 
obalu na stroji WALDNER alebo AR-
CIL pre predhotovené alebo na stroji 
vytvárané kelímky a prípadne sterili-
zovať na sterilizátore STERIFLOW. 

Syry môžete vyrábať tvrdé na strojoch 
CHALON MEGARD alebo mäkké tech-

nológiou TECNAL, môžete lisovať tvaroh do požadovaného obsahu sušiny, môžete použiť špeciálne francúz-
ske FORMY pre syry, rôznu mechanizáciu pre prácu so syrmi od švajčiarskeho robota LEU alebo SUGNAUX 
až po nerezové zrecie rošty a káblové trasy TSA. Môžete dostať poradenstvo a stroje ohľadom správnej 
klimatizácie pre všetky druhy syrov zrejúcich za prítomnosti vzduchu od firmy AIR QUALITY PROCESS 
SAFRAIR tak, aby ste minimalizovali straty vody zo syrov. Môžete robiť mozzarellu a parenice na strojoch 
COMAT včítane soliacich vaní a formovacích strojov.  

ABALA je iná firma ako ostatné obchodné alebo poradenské firmy, preto aj tento text do zborníku je iný, ako 
ostatné a prednáška na konferencii bude odlišná od tohoto textu.
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INSPIRUJEME VÁS
CHUTĚMI PO CELÝ ROK

ovocné, neovocné a cereální komponenty
kusové a nekusové komponenty

přírodní, BIO a wellness komponenty
zeleninové komponenty

emulze, báze, koncentráty
náplně a pasty

fortifikované, light, dia
a celiatické komponenty

práškové směsi

www.frujo.cz



www.tvaruzky.cz
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www.tatramleko.cz



 
 

Mlékárna Pragolaktos, a.s., Praha 9-Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 198 00 Praha 9 – KyjeTel.: + 420 234 106 411, e-mail: 
info@pragolaktos.cz, www.mlekarnapragolaktos.cz 



Tyto sýry a další z více než 250 našich výrobků si můžete zakoupit v sítích řetězcových prodejen: 
Albert, Billa, Coop, Globus, Interspar, Kaufland, Makro, Norma, Penny Market, Tesco  a dalších. 

MORAVIA LACTO, a. s., člen skupiny Interlacto
www.moravialacto.cz

SÝRY Z
VYSOČINY
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Tradi ní výrobce a dodavatel 
za ízení pro sýrárny a mlékárny
s více n 60letou tradicí.  

Ús ch ryze eské spo nosti je 
zalo en na dlouholetých 
zkušenostech konstruktér , 
projektant  obchodník  i 
kval vaných d ník , kt í jsou 
zárukou vysoké úrovn  
dodávaných stroj  
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MLÉKÁRNA OLEŠNICE, RMD, člen skupiny Interlacto
www.mlekarnaolesnice.cz

OLEŠNICKÉ 
SÝRY

pravý gurmán ocení



  
  

  
 

 

ACO . 
nejvyšší hygienické standardy

EN 1672 EN ISO 14159  

www.aco.cz
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NOACK R, s r.o.                                                      tel.: 267 913 417, 533 439 721 
Pacajevova  934/32           Víde ská 51/122  fax: 272 910 092  
149 00  Praha                   619 00 Brno  www.noack.cz diagnostika@noack.cz 

dodává  
 

diagnostické soupravy a testy pro rychlou a nenáro nou 
kontrolu kvality a hygienické nezávadnosti potravin, 

p ístroje pro p esné analýzy složení mléka a mlé ných produkt  
 

Z nabídky vybíráme: 
 

3M NG  

P edstavujeme luminometry pro kontrolu hygieny: 
Velmi p esné luminometry používající 3M - BIOTRACE reagencie 
Vhodné ke zjiš ování istoty povrchu v mlékárnách 
Monitoruje efektivitu používaných desinfek ních a istících prost edk  
Detekuje kontaminaci v oplachových vodách 

 
 ŽIVNÉ P DY BIOKAR 

Ucelené spektrum sušených i gelových živných p d, aditiv a supplement  pro 
klasickou potraviná skou mikrobiologii 

 
 PETRIFILM                                               

Desti ky pro p esnou kontrolu mikrobiologické kvality potravin nebo prost edí 
potraviná ských provoz . Médium je p ímo p ipravené k inokulaci vzork . 
K dispozici pro stanovení: CPM, koliformních b. (detekce již za 6-8 hodin),  
E. coli, Enterobacteriaceae, stafylokok , listerií, kvasinek a plísní 
Výhody: - významn  šet í práci a as 

- snadné zavedení v podnicích, které dosud nemají mikrobiologickou 
laborato  ani personál s mikrobiologickým vzd láním 

- dodáváno v kompletu se st rovým materiálem a médii k okamžitému 
použití 

- exspirace - min. 1 rok 
- vysoká kvalita - certifikát ISO 9002 

 
 Inhibi ní látky a alergeny  

- jednoduchý stripové testy k detekci antibiotik a v tšiny alergen  
- výsledek testu b hem n kolika minut 
- minimální pot eba vybavení a snadné zaškolení obsluhy 

 
 P esné analyzátory mléka a mlé ných produkt  

- Fluorophos – velmi p esné stanovení alkalické fosfatázy 
- Kryoskopy 4D3 a 4C3 v manuální a automatické verzi 
- Lactoscope C4 a C4+ - tuk, bílkoviny, laktóza, TPS, bod mrznutí 
- Lactoscope FTIR - tuk, bílkoviny, laktóza, TPS, bod mrznutí, 

kasein, nebílkovinný dusík, volné mastné kyseliny, pH, hustota, 
kyselina citrónová, aj. 

- Somascope – somatické bu ky 
- Combiscope a Combiscope FTIR – kombinace p ístroj  
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VÝROBKY
z Mlékárny Valašské Meziříčí 
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Vyšší odborná škola potravinářská 
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

• pokračuje v tradici mlékárenského školství
• spojuje dlouholeté zkušenosti se současnými potřebami
• je vaším partnerem pro maturitní, vyšší odborné a 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
   • TECHNOLOGIE 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 4176, 767 54 Kroměříž
e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz

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





Název publikace: KROMĚŘÍŽSKÉ MLÉKAŘSKÉ DNY 2014
Autor: kolektiv autorů

Odborná a redakční úprava: Jiří Kopáček
Interní publikace Kromilk, a. s.

pro potřebu účastníků konference KROMĚŘÍŽSKÉ MLÉKAŘSKÉ DNY 2014
Publikace neprošla jazykovou úpravou.

© Kromilk, a. s., 2014; datum vydání 17. 9. 2014

design, prepress, production © Max Portman s.r.o., 2014



V I .  O D B O R N Á 
K O N F E R E N C E

S E  Z A H R A N IČN Í  ÚČA S T Í

17.-18. 9. 2014
K

R
O

M
ĚŘ

ÍŽ
SK

É 
M

LÉ
K

A
Ř

SK
É 

D
N

Y
 2

01
4 

Kr
om

ěř
íž 

17
.-1

8.
 z

ář
í 2

01
4

Sborník přednášek
imaagee aandd ideeaea Ivoo KoKonopnopáč á AEAEE 

Q u a n t u m  N o n  M i l v u ss  O b e r r e t
MAMM XAA PORTTMANL I G H T  U P  T H E  D A R K N E S S


